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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание на 
отдел „Селекция“ при Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив 
(Протокол № 1 от 19.01.2021 г.) 

 
 
 
Изследванията от дисертационния труд са проведени в Лабораторията по 

тъканни култури и експерименталните оранжерийни съоръжения при ИЗК 
„Марица“ – Пловдив, през периода 2017 - 2020 година. 

 
 
 
Дисертацията е написана на 203 страници и съдържа 55 таблици и 25 

фигури. Използвани са 373 литературни източника, от които 11 на кирилица и 362 
на латиница. 
 

 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 11.05.2021 г. от 10:30 

часа в Заседателната зала на Институт по зеленчукови култури „Марица“ - 
Пловдив. 

 
 
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 

библиотеката на Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив. 
 
Рецензенти: 
Проф. Дсн Дияна Лилова Светлева 
Проф. Д-р Николай Димитров Панайотов 
 
Становища: 
Проф. Д-р Дочка Ценова Димова 
Доц. Д-р Емилия Крумова Начева 
Доц. Д-р Славка Христова Калъпчиева 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ 
 
БАП - 6-бензиламинопурин 
ИОК - Индолил-3-оцетна киселина  
МS0 - хранителна среда, съдържаща макро- и микросоли по Murashige and Skoog, 
(1962) 
В5 - витамини по Gamborg et al., (1968) 
Е20 - хранителна среда за доразвитие на ембриокултури по Sauton and de Vaulx, 
(1987) 
60Co - гама-лъчи кобалт 60 
DH - дихаплоидни линии 
Px - Podosphaera xanthii 
Pc - Pseudoperonospora cubensis 
PI - Plant introductions 
ДМЦ - Дни до масов цъфтеж  
ПТ - Полов тип  
УП - Дни до узряване на плода  
МП - Маса на плода  
ДП - Дължина на плода  
ШП - Ширина (диаметър) на плода  
ШМ - Ширина на месестата част  
РСК - Размер на семенната камера  
TSS - Общо разтворими соли (Total soluble solids) 
ФП - Форма на плода в надлъжен разрез 
ЦП - Преобладаващ цвят на плода  
ПП - Повърхност на плода 
М - Мрежовидност  
НД - Наличие на дялове  
ЦМ - Цвят на месото  
А - Аромат  
ТМ - Текстура на месото  
В - Вкус  
СМ - Сочност на месото  
НГП - Наличие на горчивина в плода  
ФВ - Форма на вкорковяване  
Ф - Флейвър  
ВР – Височина на растението 
БМ - Брой междувъзлия 
ЛП - Листна площ cm2 
ОПМ - Образуване на първи плод – междувъзлие  
ПР - Брой на плодовете на растение 
ДР – Добив от растение 
ВП – Вегетационен период 
ОКС - Обща комбинативна способност  
СКС - Специфична комбинативна способност 
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І. УВОД 
 
Пъпешът (Cucumis melo L.) е сред икономически важните зеленчукови 

култури, който принадлежи към семейство Тиквови (Cucurbitaceae). Значението му 
се определя от хранителните и вкусови качества на плодовете, които са богати на 
въглехидрати, витамини и минерални соли. Голямото генетично разнообразие от 
вариетети и форми го определя като полиморфен вид. Различните особености на 
плодовете и специфичните изисквания на производителите и консуматорите към 
тях, поставят селекционера пред непрекъснато променящи се критерии за модела 
на сорта. Съчетаването на определени характеристики в един генотип изисква 
наличието на голямо генетично разнообразие, което се постига с обогатяване на 
колекцията чрез интродукция или чрез създаване на нови наследствени 
изменения. 

През последните няколко десетилетия комбинирането на традиционните 
селекционни методи с култивирането на растителни органи, тъкани и клетки in vitro 
самостоятелно или в съчетание с рекомбинантните ДНК техники цели 
разширяване потенциала на конвенционалната селекция. Прилагането им 
допринася за съкращаване периода на създаване на нови линии и сортове пъпеши 
или подобряване на отделни техни характеристики, свързани с устойчивостта и 
потенциала за добив. Особено ефективни в това отношение са методите на 
сомаклоналното вариране, in vitro мутагенезата и ембриогенезата. 

Проучването на генетичните ресурси и изследване на типа на унаследяване 
имат важно значение за селекционната програма. Хетерозисният метод на 
селекция е един от основните, чрез който се подобряват новите сортове при 
редица култури, включително и при пъпеша. Диалелните схеми на кръстосване 
позволяват да се оценят качествата на родителските линии и техните F1 хибриди 
по отношение на признаци като добив, вегетационен период, особености на 
плодовете и устойчивост към икономически важни болести като брашнеста и 
същинска мана. 

Изследването на основните генетични параметри на признаци на плодовете 
и растението като генотипен варианс, наследяване в широк и тесен смисъл, степен 
на доминиране, брой на гените и др. имат важно практическо значение за 
селекцията на пъпешите. Чрез проучване на тези параметри може да се постигне 
определено генетично подобрение на изходната популация от пъпеши. 
Изложените аспекти относно селекцията на пъпеши поставят въпроса за 
ефективното използване на генетичните ресурси при създаване на нови сортове. 

 
ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 
Целта на настоящия дисертационен труд е: Да се изследват възможностите 

за обогатяване на генетично разнообразие при пъпеша чрез прилагане на 
биотехнологични и конвенционални методи на селекция. 

 
За постигане на тази цел се поставиха за решаване следните задачи: 
1. Установяване на регенерационния потенциал на линии пъпеши. 
2. Индуциране на мутантни форми пъпеши чрез облъчване на експланти в 

условия in vitro с различни дози γ-лъчи 60Со и проучване на променените признаци. 
3. Оптимизиране условията за получаване на променени форми пъпеши, 

чрез хибридизация с облъчен прашец и култивиране на ембриа in vitro. 
4. Фенотипиране на колекционен питомник за установяване наличното 

генетично разнообразие. 
5. Създаване на F1 хибридно поколение и изследване унаследяването на 



4 
 

признаци, свързани с продуктивността, устойчивостта и особеностите на 
плодовете. 

5.1. Диалелен анализ на хибридни комбинации с женски и хермафродитен 
тип на цъфтеж. 

5.2. Частично диалелен анализ на хибридни комбинации с участието на 
линии, устойчиви към брашнеста и същинска мана. 

6. Създаване на потомства от шестте генерации на перспективни 
родителски линии (P1, P2, F1, F2, BC1P1 и BC1P2) и изследване варирането и 
унаследяването на качествени и количествени признаци. 

6.1. Вариране и унаследяване на признаци на растението и плодовете.  
6.2. Унаследяване на устойчивостта към брашнеста мана и същинска мана. 
 
ІІІ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
III.1. Обогатяване на генетичното разнообразие при пъпеша чрез 

биотехнологични методи на селекция 
III.1.1. Изходен растителен материал за извеждане нa 

експерименталната работа 
В проучването са изследвани четири генотипа пъпеши от колекцията на ИЗК 

„Марица“ – Пловдив, които принадлежат към различни вариетети и имат различни 
типове на цъфтеж: 

- BG14 – var. cantalupensis, gynoecious тип на цъфтеж; 
- SV3-14 – var. cantalupensis, сомаклонален вариант, произхождащ от 

мъжкостерилната линия 11/9С, monoecious тип на цъфтеж; 
- K052 – var. makuwa, произход – Китай, многоплоден, andromonoecious тип 

на цъфтеж; 
- 5-1-2 – var. reticulatus, andromonoecious тип на цъфтеж; 
 
III.1.2. Условия за отглеждане на изходните растения 
III.1.2.1. In vitro условия 
Семена от изходните генотипи пъпеши са стерилизирани и засяти върху 

хранителна среда МS0 по Murashige and Skoog, (1962) и витамини В5 по Gamborg 
et al., (1968), в стъклени културални съдове с обем 200 ml и са поставени в условия 
на растежна камера. 

 
III.1.2.2. Адаптиране на растения-регенеранти, получени in vitro 
Растенията-регенеранти, достигнали височина 3 – 5 cm, са адаптирани чрез 

засаждане в саксии с диаметър 12 cm с навлажнен перлит и осигуряване условия 
на влажна камера в продължение на 10 до 12 дни. 

 
III.1.3. Изследване регенерационния потенциал на линии пъпеши 
Експерименталната работа е изведена с четири линии пъпеши (BG 14, K 

052, 5-1-2 и SV 3-14). Експланти от котиледони (0,5 cm2) и хипокотили (1,0 cm), са 
отделени от стерилно отгледаните in vitro растения между 7я и 10я ден от засяване 
на семената, а същинските листа (0,5 cm2) от растения във фаза 2 - 3 същински 
лист. Експлантите са култивирани в петриеви блюда с диаметър 9 сm, върху слой 
25 ml хранителна среда МS0 обогатена с: 

1. 1,0 mgL-1 БAП + 0,5 mgL-1 ИОК; 
2. 2,0 mgL-1 БAП + 0,5 mgL-1 ИОК; 
3. 3,0 mgL-1 БAП + 0,5 mgL-1 ИОК; 
4. 1,0 mgL-1 Кинетин + 0,5 mgL-1 ИОК; 
5. 2,0 mgL-1 Кинетин + 0,5 mgL-1 ИОК; 
6. 3,0 mgL-1 Кинетин + 0,5 mgL-1 ИОК. 
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Петриевите блюда с експлантите, са поставени в условията на растежната 

камера и са субкултивирани на нова среда на всеки 20 дни. За доразвитие на 
получените органогенни структури, експлантите са култивирани върху хранителна 
среда MS0, съдържаща 0,1 mgL-1 БАП.  

Всеки експеримент е проведен в три повторения с по 10 експланта във 
всеки генотип, хранителна среда и вид експлант. 
 

III.1.4. Облъчване на експланти в условия in vitro с γ-лъчи 60Со 
Облъчването е извършено с дози от 10, 20 и 30 Gy γ-лъчи 60Со, на експланти 

от котиледони в Национален център по радиобиология и радиационна защита, гр. 
София (НЦРРЗ). Два до три дни след облъчването, експлантите са пасажирани на 
свежа хранителна среда. 

Облъчването е извършено в три повторения с по 20 експланта за всеки 
генотип и доза, двукратно през периода на 2017 и 2018 г. 

 
III.1.5. Въвеждане в култура in vitro на ембриа от пъпеш, получени в 

резултат на хибридизация с облъчен прашец 
В НЦРРЗ е извършено облъчване на прашец от различни генотипи пъпеши 

с доза от 300 γ-лъчи 60Со, определена като най-подходяща за целите на 
индуцирането на хаплоидия. Облъченият прашец е съхранен в растежна камера 
при 25ºС и на следващия ден е използван за опрашване на изолираните женски 
цветове. За опрашването на един женски цвят са използвани по два мъжки цвята. 
Опрашени са по осем растения от 16 генотипа (Таблица 3). Развитите плодове са 
събрани на 21и и 28и ден след опрашването. 

Плодовете са стерилизирани чрез обгаряне в стерилна среда под 
ламинарен бокс. Получените семена от всеки плод са отворени под бинокуляр за 
определяне фазата на развитие на ебриото. Ембриа в глобуларна, сърцевидна и 
фаза торпедо са култивирани в петриеви блюда върху слой от 6 ml хранителна 
среда Е20 и са поставени за доразвитие в условията на растежна камера. След 7 
- 10 дни развилите се ембриа са прехвърлени за вкореняване върху хранителна 
среда MS0. 

 
III.2. Обогатяване на генетичното разнообразие при пъпеша чрез 

конвенционални методи на селекция 
III.2.1. Фенотипиране на колекционен питомник 
III.2.1.1. Изходен материал 
В експерименталната работа са фенотипирани линии, образци и сортове от 

различни вариетети пъпеши, от колекцията на ИЗК Марица (представени в 
Таблица 7). 

 
III.2.1.2. Начин на отглеждане 
Растенията от колекционния питомник на пъпеша са отгледани според 

технологията за ранно оранжерийно производство при неотопляеми условия.  
Сеитбата е извършена в терини с торфено-перлитна смес в края на месец 

март. Растенията са пикирани в саксии с обем 0,5L при поява на котиледонни 
листа. Разсадът е отгледан в стоманено-стъклена оранжерия до настъпване на 
фаза 3 - 4 лист (30 - 35 дни след сеитбата). Растенията са засадени на постоянно 
място в стоманено-стъклена оранжерия тип Венло. Схемата на засаждането е 
240+80х45 cm, при гъстота 1,4 растения/m2. 

Растенията са отгледани на опорна конструкция, едностъблено, като 
страничните разклонения от първи порядък са пензирани на 2 - 3 листа. През 
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вегетацията са полагани грижи за опазване на растенията и осигуряване на 
оптимални условия за растежа и развитието им. Извършвани са редовни 
фенологични наблюдения и морфологично характеризиране на колекционния 
материал. Определени колекционни материали са размножени, а на отбрани 
селекционни номера е направена хибридизация за получаване на F1 потомства, 
необходими в следващите проучвания. Растенията са отглеждани до края на 
месец август и от плодовете са получени семена.  

 
III.2.1.3. Схема на опита 
Опитът е заложен по блоков метод в две повторения по шест растения или 

общо 12 растения от колекционен образец. 
 
III.2.1.4. Показатели на отчитане  
Колекцията от пъпеши е характеризирана по изискванията на UPOV.  
Фенологични, морфологични и продуктивни признаци: 
- Полов тип (ПТ) (1 monoecious, 2 andromonoecious, 3 gynoecious, 4 

hermaphrodite). 
- Дни до масов цъфтеж (ДМЦ). Показателят е отчетен в брой дни от 

поникване на семената до настъпване на 75% цъфтеж на растенията. 
- Дни до узряване на плода (УП). Показателят е отчетен в брой дни от датата 

на зацъфтяване на женския (хермафродитен) цвят до дата на прибиране на плода. 
- Маса на плода (МП) (g). 
- Дължина на плода (ДП) (cm). 
- Ширина (диаметър) на плода (ШП) (cm). 
- Ширина на месестата част (ШМ) (cm). 
- Размер на семенната камера (РСК) (cm). 
- Сухо вещество по рефрактометър (СВ) (oBx, KERN ORA 32 BA/BB). 
- Форма на плода в надлъжен разрез (ФП) (1 яйцевидна, 2 средно 

елиптична, 3 широко елиптична, 4 закръглена, 5 квадратна, 6 плоско-кръгла, 7 
обратнояйцевидна, 8 удължена). 

- Преобладаващ цвят на плода (ЦП) (1 бял, 2 светло жълт, 3 кремав, 4 
светло зелен, 5 зелен, 6 тъмно зелен, 7 оранжев, 8 кафяв, 9 сив). 

- Повърхност на плода (ПП) (1 гладка, 2 зърнеста, 3 фино набръчкана, 4 
дълбоко набръчкана, 5 плитко вълнообразна, 6 редки брадавици, 7 множество 
брадавици, 8 слабо мрежовидна, 9 силно мрежовидна, 10 на конци). 

- Мрежовидност (М) (1 липсва, 2 слаба, 3 средна, 4 силна). 
- Наличие на дялове (НД) (1 липсва, 2 слабо изразени, 3 средно изразени, 

4 силно изразени). 
- Цвят на месото (ЦМ) (1 бял, 2 жълт, 3 кремав, 4 бледо зелен, 5 зелен, 6 

бледо оранжев, 7 оранжев, 8 розово-оранжев цвят). 
- Аромат (А) (1 липсва, 2 присъства). 
- Текстура на месото (ТМ) (1 твърда, 2 зърнеста, 3 мека, 4 брашнеста, 5 

влакнеста).  
- Вкус (В) (1 блудкав, 2 междинен, 3 сладък, 4 ацетонов). 
- Сочност на месото (СМ) (1 слаба, 2 междинна, 3 голяма). 
- Наличие на горчивина в плода (НГП) (1 липсва, 2 присъства). 
- Форма на вкорковяване (ФВ) (1 липсва, 2 точки, 3 точки и линии, 4 линии, 

5 линии и мрежи, 6 мрежи). 
- Общ вкус (ОВ) (1 праскова, 2 ананас, 3 горски плод, 4 тропичен плод, 5 

ванилия, 6 ацетон, 7 тиква, 8 диня, 9 краставица). Показателят е добавен с цел по-
детайлно характеризиране на материалите, като обединява едновременно вкуса 
и аромата на плодовете. 
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III.2.2. Тестове за устойчивост на брашнеста мана и същинска мана 
Тестирането е извършено по метода на листните дискове при контролирани 

условия в растежна камера.  
За направата на листните дискове са използвани млади растения във фаза 

З - 4 същински лист. Листните дискове с диаметър 1,5 cm са поставени в 
пластмасови прозрачни съдове с размери 9/20/3 cm върху навлажнена филтърна 
хартия. От всеки генотип са направени по 5 диска в З повторения (общо 15 броя), 
двукратно. 

 
III.2.2.1. Отчитане степента на нападение на брашнеста мана и 

същинска мана 
Листните дискове са поставени в условията на растежна камера при 

температура 25ºC ± 1ºC, интензивност на светлина 200 μmol m-2 s-1 и фотопериод 
16/8h. Степента на нападение от брашнеста мана и същинска мана е отчетена на 
10 - 13я ден след заразяването по скала от 0 до 4: 

0 = без симптоми 
1 = до 10 % от повърхността на листния диск е нападната 
2 = 11 - 25 % от повърхността на листния диск е нападната 
3 = 26 - 50 % от повърхността на листния диск е нападната 
4 = повече от 50 % от повърхността на листния диск е нападната 
(където: 0 и 1 устойчива реакция, 2 средна устойчивост, 3 и 4 чувствителна 

реакция). 
 
III.2.3. Проучване на предпочитанията към особеностите на плодовете 

при пъпеша сред българските потребители 
 Анкетата за установяване на предпочитанията на българския консуматор 

към пъпешите се проведе през 2018 г. по време на XXVIII Международно Агро-
техническо изложение в гр. Пловдив - АГРА. Анкетната форма съдържаше пет 
въпроса относно основни характеристики на плодовете. Участниците в анкетата 
имаха възможност да дадат повече от един отговор на всеки от въпросите. В 
проучването взеха участие 100 човека, без значение от тяхната възраст и пол. 
Всеки от въпросите беше придружен със снимкови изображения. 

 
III.2.4. Изпитване на родителски компоненти и техните хибридни 

комбинации, по отношение на продуктивността, особеностите на плодовете 
и устойчивостта 

В резултат на проведеното фенотипиране на колекцията от пъпеши са 
отбрани перспективни селекционни материали, с които е извършена 
хибридизация по следните схеми:  

 
III.2.4.1. Диалелен анализ на хибридни комбинации с женски и 

хермафродитен тип на цъфтеж 
В диалелните схеми (без реципрочните) са включени родители с женски и 

хермафродитен тип на цъфтеж - BG14, Gynodow, WI998 и Poul. 
 
III.2.4.2. Частичен диалелен анализ на хибридни комбинации с 

участието на устойчиви към брашнеста и същинска мана линии 
Изпитана е схема на кръстосване между пет майчини линии (monoecious с 

мъжка стерилност и gynoecious) и две линии опрашители с andromonoecious тип 
на цъфтеж, устойчиви на брашнеста и същинска мана. 
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 BG14 Gynodow WI998 Poul   5-1-

2 
Seminole 

1.BG14 * * * *  1.ВК155 * * 
2.Gynodow  * * *  2.К15-6 * * 
3.WI998   * *  3.Gynodow * * 
4.Poul    *  4.AGY * * 
      5.BG14 * * 

 

 

III.2.4.3. Схема на опита 
Диалелните схеми са заложени по блоковия метод с две повторения по пет 

растения, по схемата P1 - F1 - P2. 
На растенията и плодовете е направено фенотипиране по основни 

признаци (от точка III.2.1.4), като са добавени и седем допълнителни признака: 
- Височина на растението (30 - 40 ден) (ВР) 
- Брой междувъзлия (БМ) 
- Листна площ cm2 (ЛП) (0,64 x W2; W - диаметър на листната петура) 
- Образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ) 
- Брой на плодовете на растение (ПР) 
- Добив от растение (ДР) 
- Вегетационен период (ВП) 
Изпитана е устойчивостта на родителските компоненти и хибридите към 

причинителите на мана и брашнеста мана (описани в т. III.2.2.3). 
 
III.2.5. Вариране и наследяване на качествени и количествени признаци 

от шестте генерации (P1, P2, F1, F2, BC1P1 и BC1P2) при кръстоската AGY x 5-1-
2 

През последната експериментална година са изпитани шестте генерации 
(P1, P2, F1, F2, BC1P1 и BC1P2) на хибридната комбинация AGY x 5-1-2. Растенията 
са отгледани по технологията за ранно оранжерийно производство при 
неотопляеми условия, описани в т. III.2.1.2. 

 
III.2.6. Статистическа обработка на данните 
За статистическата обработка на данните е използвана програма SPSS - 

16. Резултатите са обработени с вариационен анализ, трифакторен дисперсионен 
анализ и Duncan’s Multiple Range Test при P≤0,05.  

За изследване на комбинативната способност и генетичните свойства на 
родителските компоненти в диалелна схема е използван Метод 2, Модел 1 на 
Griffing (1956). Определянето на частичните диалелни схеми е извършено по 
метода на Viana et al., (1999), Miranda and Geraldi (1984), чрез използване на 
програмата GENES (Cruz, 2013). Хетерозисният ефект е установен средно от 
двата родителя по следната формула: MPH = F1−MP/MP × 100 (%).  

Варирането и наследяването на качествени и количествени признаци при 
анализиране на шестте генерации (P1, P2, F1, F2, BC1P1 и BC1P2) е установено чрез 
програма GENES (Cruz, 2013). За установяване на превеса на адитивните и 
неадитивните гени, в случай, че и двата ефекта са доказани, са отчетени 
квадратните компоненти на ОКС и СКС. При по-ниско съотношение от 0,5 
преобладават неадитивни генни действия, а при по-висока стойност, тези на 
адитивните. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
IV.1. Обогатяване на генетичното разнообразие при пъпеша чрез 

биотехнологични методи 
IV.1.1. Индукция на калусoгенеза и органогенеза от различни генотипи 

пъпеш 
Различни концентрации и комбинации на растежните регулатори БАП (1,0 

mgL-1, 2,0 mgL-1, 3,0 mgL-1), Кинетин (1,0 mgL-1, 2,0 mgL-1, 3,0 mgL-1) и ИОК (0,5 mgL-

1) са използвани за установяване на регенерационния потенциал на четири 
генотипа пъпеши (BG14, 5-1-2, K052 и SV3-14). Експерименталните резултати 
показаха индуциране на калусна тъкан във всички проучвани варианти на 
хранителната среда. В зависимост от вида експлант морфологията на калуса е 
различна.  

Трифакторният дисперсионен анализ на органогенния и регенерационен 
отговор показва, че всички изследвани фактори оказват значително влияние върху 
проявата на тези процеси (Фигура 1). Резултатите за регенерационния потенциал 
показват, че най-силно влияние оказва факторът вид експлант (24,59%), 
последван от генотипа (7,16%) и хранителната среда (7,09%). Взаимодействието 
между трите фактора също има доказано влияние върху регенерационния отговор, 
като най-силно е действието на генотипа и вида експлант (А х В - 20,88%). 
Доказаното влияние на взаимодействието между трите фактора показва, че 
анализът трябва да продължи в посока към установяване на подходяща 
хранителна среда за съответните генотипи и вид експлант. 

   

                                     
Фигура 1. Трифакторен дисперсионен анализ и сила на влияние на генотипа (Фактор A), вид 
експлант (Фактор B) и хранителната среда (Фактор C) върху органогенезата и регенерацията 
на четири линии пъпеши 

 

Данните в Таблица 1 показват, че регенерационната честота варира в 
широки граници от 0,0 до 70,0% за всички варианти на опита. При четирите 
проучвани генотипи пъпеш по-добър регенерационен отговор е отчетен при 
вариантите на хранителната среда, съдържащи БАП (1, 2 и 3). Най-висок процент 
реагирали с регенерация експланти е отчетен при линия 5-1-2. При вариант на 
хранителната среда, съдържащ 1,0 mgL-1 БАП са реагирали 70,0% от 
култивираните експланти от същински лист и 53,3% от котиледоните. При линии 
К052 и BG14 най-висок процент регенерирали експланти е установен при добавяне 
на 2,0 mgL-1 БАП, докато при линия SV-3-14 такава зависимост не е наблюдавана. 
При всички изпитани варианти на хранителна среда, липса на регенерация е 
установена единствено при хипокотилните експланти на линия SV-3-14. 

Значително по-ниска регенерационна честота е регистрирана при 
вариантите на хранителна среда обогатени с Кинетин. Индуциране на регенерация 
с висока честота е получена единствено при котиледони на линия BG-14 (10,0%) и 
при същински лист на линия SV-3-14 (6,7%), на варианти на хранителната среда 
обогатени с 1,0 и 2,0 mgL-1 Кинетин, съответно. При останалите проучвани 
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варианти на хранителната среда, съдържащи Кинетин е наблюдавана липса на 
регенерация или формиране на единични растения-регенеранти. 

 
Таблица 1. Регенерационна честота при котиледони, хипокотили и същински лист на четири 

генотипа пъпеши и шест хранителни среди 

Генотип 
Хранителна  

среда 

котиледони хипокотили същински лист 

% ±SD % ±SD % ±SD 

BG14 

1 6,7cd 5,77 0,0c 0,00 3,3d 5,77 

2 23,3bc 20,82 3,3b 5,77 6,7d 5,77 

3 16,7bcd 5,77 3,3b 5,77 6,7d 11,55 

4 0,0d 0,00 3,3b 5,77 0,0d 0,00 

5 3,3cd 5,77 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

6 10,0cd 17,32 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

5-1-2 

1 53,3a 5,77 3,3b 5,77 70,0a 10,00 

2 13,3bcd 15,28 0,0c 0,00 30,0d 30,00 

3 20,0bc 20,00 10,0a 10,00 36,7c 5,77 

4 3,3cd 5,77 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

5 0,0d 0,00 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

6 0,0d 0,00 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

К052 

1 3,3cd 5,77 0,0c 0,00 50,0b 10,00 

2 23,3 bc 15,28 10,0a 0,00 36,7bc 5,77 

3 3,3cd 5,77 0,0c 0,00 33,3c 5,77 

4 3,3cd 5,77 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

5 0,0d 0,00 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

6 3,3cd 3,33 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

SV-3-14 

1 20,0bd 34,64 0,0c 0,00 13,3d 11,55 

2 0,0d 0,00 0,0c 0,00 13,3d 5,77 

3 26,7b 5,77 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

4 0,0d 0,00 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

5 0,0d 0,00 0,0c 0,00 6,7d 5,77 

6 0,0 d 0,00 0,0c 0,00 0,0d 0,00 

a,b,c…p≤0,05 Duncan’s multiple range test 
 

IV.1.2. Облъчване на експланти в условия in vitro с -лъчи 60Со 
Култивирането на растителни тъкани и клетки in vitro създава нови 

възможности за акумулиране на генетична вариабилност в тях, както чрез 
сомаклонално вариране, така и чрез приложение на различни мутагенни фактори. 
Йонизиращата радиация, особено облъчването с γ-лъчи 60Со, са най-подходящи 
за in vitro култури, в сравнение с химичните мутагени, поради сравнително 
улесненото третиране, прецизната дозиметрия, високата степен на проникване на 
мутагенния фактор в растителните тъкани и добрата възпроизводимост на опита. 

В резултат от експериментите за установяване на оптимална хранителна 
среда, осигуряваща най-висок процент реагирали с регенерация експланти, за 
опитите с третиране с радиация (гама лъчи) е избрана хранителна среда с 
растежен регулатор БАП. За експеримента са избрани три дози за облъчване (10, 
20, и 30 Gy гама лъчи 60Со) на части от котиледони на два генотипа пъпеши, 
представляващи интерес за селекцията (BG14 и K052).  

Анализирайки получените резултати единствено при линия BG14 при доза 
от 30 Gy органогенните структури не се развиха до растения-регенеранти (Таблица 
2). Регенерационният потенциал на линия BG14 варира от 0,0% при дозата от 30 
Gy до 40,0% при контролния вариант. При К052 регенерационната честота е от 
8,3% при дозата от 20 и 30 Gy до 28,3% при дозата от 10 Gy. И при двата проучвани 
генотипа най-висока регенерационна честота е отчетена при третиране на 
експлантите с най-ниската доза от 10 Gy - 18,3% (BG14) и 28,3% (К052). При линия 
К052 е наблюдавана нелинейна дозова зависимост по отношение 
органогенетичната и регенерационна способност на експлантите - по-ниски 
стойности на показателите при облъчване с 20 Gy в сравнение с по-високата доза 
от 30 Gy. Това най-вероятно се дължи на слаб стимулиращ ефект на по-високата 
доза при този генотип.  



11 
 

Резултатите от настоящото изследване показват, че доза от 10 Gy е най-
подходяща за третиране на котледонни експлати от проучваните две линии 
пъпеши. Дозата от 30 Gy, се отразява положително върху органогенните процеси, 
но не и върху регенеранцията. Интересна реакция при пъпеша е, че облъчването 
с приложените дози не води до загиване на експлантите на ранен етап, както е при 
други култури, но потиска регенерационните процеси. При дози над 20 Gy, се 
наблюдава постепенно покафеняване и загиване на калусната тъкан. 

 
Таблица 2. Регенерационна реакция на експланти от котиледон след облъчване с гама лъчи 

Получени растения % 

Вариант Средно SD D 

BG14 - 10 Gy 0,18 0,15 -0,22 
BG14 - 20 Gy 0,10 0,11 -0,30 

BG14 - 30 Gy 0,00 0,00 -0,40 
BG14 контрола 0,40 0,30  

K052 - 10 Gy 0,28 0,17 0,03 

K052 - 20 Gy 0,08 0,08 -0,17 
K052 - 30 Gy 0,08 0,12 -0,17 
K052 контрола 0,25 0,18  

D – разлика от контролата; ±SD – средно квадратно отклонение 

 

Последващите експерименти показаха, че не всички формирани растения-
регенеранти при прехвърляне на среда за доотглеждане и вкореняване се развиха 
до растения, подходящи за адаптация и отглеждане при оранжерийни условия. 
При част от растенията се наблюдаваха анормални структури, липса на ризогенеза 
или наличие на листа без меристемен връх. Това най-вероятно се дължи на 
ефекта на радиацията на по-късен етап от развитието на растенията. 

 
IV.1.3. Въвеждане в култура in vitro на ембриа от пъпеш, получени в 

резултат на хибридизация с облъчен прашец. 
За целите на опита с облъчен прашец са опрашени по осем цвята от 16 

генотипа (128 цвята общо), в резултат на което са получени 24 плода, което 
показва, че 18,75% от опрашените цветовe формират плод, а 84,62% от генотипите 
формират ембриа в подходяща фаза. Данните представени в Таблица 3 показват, 
че броят на получените след опрашване с облъчен прашец плодове варира от 
един при по-голямата част от генотипите до пет при линия BK/1-5-5 или от 12,5% 
до 62,5% от опрашените цветове формират плодове.  
 
Таблица 3. Влияние на генотипа върху формирането на ембрия при пъпеш след опрашване 
с облъчен полен 

Генотипи 

Получени 
плодове 

Получени 
семена 

Ембриа в 
глобуларна 

фаза 

Ембриа в 
сърцевидна 

фаза 

Ембриа 
във фаза 
торпедо 

Формирани 
ембриа/ 
семена 

Формирани 
ембриа/ 

плод 

Получени 
растения 

Получени 
хаплоидни 
растения 

 

бр. бр. бр. % бр. % бр. % % бр. бр. % бр. 

BG14 3 1000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 
BG14xPoul 2 600 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0,17 0,50 0 0,00 0 
K052 3 900 21 2,33 4 0,44 0 0,00 2,78 8,33 2 8,00 2 
BK/1-5-5 5 1400 17 1,21 2 0,14 1 0,07 1,43 4,00 4 20,0 2 
Gynodow 1 300 9 3,00 4 1,33 0 0,00 4,33 13,00 4 30,77 3 
E 37-1 1 150 4 2,67 2 1,33 0 0,00 4,00 6,00 3 50,00 3 
BG14xWI998 1 500 2 0,40 1 0,20 0 0,00 0,60 3,00 1 33,33 0 
WI998 1 150 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 
BG14xGynodow 2 450 3 0,67 1 0,33 0 0,00 0,89 2,00 1 25,00 0 
E 41-2 1 100 13 13,00 1 1,00 0 0,00 14,00 14,00 6 42,86 4 
E 62-1 1 100 0 0,00 2 2,00 0 0,00 2,00 2,00 2 100 0 
5-1-2 2 600 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0,16 0,50 1 100 1 
11/9С 1 120 0 0,00 10 8,33 0 0,00 8,33 10,00 0 0,00 0 

Общо 24 6370 70 1,10 28 0,43 1 0,01 1,55 4,12 24 24,24 15 
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След обеззаразяване на плодовете и отварянето на семената се установи, 
че голяма част от тях не съдържат ембриа, което често се наблюдава след 
опрашване с облъчен прашец. В малък брой от семената се установиха ембриа в 
подходяща фаза (общо 99 ембриа) (Фигура 2). В последващото култивиране на 
хранителна среда, не всички ембриа индуцираха развитие на нормални растения. 
Наблюдаваше се формиране на корен и хипокотил, но без меристемен връх и 
листа, което доведе до постепенно загиване на ембриото.  
 

 
Фигура 2. а. формирани партенокарпни семена; b. проверяване на семената за наличие на ембриа; c. 
глобуларно ембрио; d. сърцевидно ембрио; е. развитие на ебриа; f. растение регенерант; g. хаплоидна 
стома в хлоропластите на листа; h. диплоидна стома в хлоропластите на листа 

 

Данните показват, че честотата на формирани ембриа е 4,12 броя на плод. 
От проведените експерименти се установи, че семената съдържащи ембриа в 
подходяща фаза са 1,55%, като от тях са получени 24 растения (24,24%). Най-
голям процент от получените ембриа са в глобуларна фаза (1,10%), последвани 
от ембриа в сърцевидна фаза (0,43%), като има регистрирано само едно ембрио 
във фаза торпедо (0,01%). 

Резултатите показват, че способността да се формира хаплоидно ембрио 
след опрашване с облъчен прашец е генетично детерминирана, като 
съотношението на получени ембриа на плод в настоящото изследване варира от 
0 до 14%. Най-голям е процентът получени ембриа от линия E 41-2 (14,0%), 
последвана от линии 11/9С и Gynodow (8,3% и 4,3% съответно). 

При две от линиите (WI998 и BG-14) не са получени ембриа в подходяща 
фаза на развитие. Това най-вероятно се дължи на по-голяма чувствителност на 
тези генотипи към приложената доза радиация. Най-голям брой растения-
регенеранти са получени от линия E 41-2 (6 бр.), докато най-висок процент на 
доразвитие на ембриа до растения е установен при линии E 37-1 и E 41-2 (50,0% 
и 42,86% респективно).  

 
IV.1.4. Фенотипиране на нови регенеранти пъпеши 
От общо 102 формирани регенеранти в резултат на ембриогенеза и in vitro 

мутагенеза, успешно са адаптирани 60 или 58,82% (Таблица 4). При 56,67% от 
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регенерантите не се наблюдаваха морфологични промени спрямо контролните 
растения. Потискане в растежа се наблюдаваше при 13,34% от общия брой 
адаптирани растения. Генеративни промени (наличие на мъжка стерилност) бяха 
регистрирани при 1,67% от растенията. Една от най-честите промени, засягаща 
10,0% от растенията-регенеранти, беше свързана с промяна в броя на 
венчелистчетата. Наблюдаваха се и други изменения, като скъсени междувъзлия, 
промени в листата и чашелистчетата, както и албиносни растения (Фигура 3). 

 
Таблица 4. Промени в растенията, настъпили в резултат на ембриогенеза и мутагенеза 

 Видове промени 

Непроменени 
растения 

Вджуджени 
растения 

Генерати
вни  
промени 

Скъсени  
между- 
възлия 

Промени  
в  
листата 

Промени във 
венчелист 
чета 

Промени в  
чашелист 
чета 

Албиносни 
растения 

брой 34 8 1 2 2 6 3 4 
% 56,67 13,34 1,67 3,34 3,34 10,00 5,00 6,66 

 

 
Фигура 3. Променени растения в резултат на ембриогенеза и мутагенеза a - промени в броя 

на венчелистчетата, b - изменени чашелистчета, c - вджуджено растение, d - промени в 
листата на растението, e - f албиносни растения 
 

IV.1.5. Вариране на признаците на растенията и плодовете на 
генотипите, получени от ембрио култура и семенно размножение 

През третата експериментална година са отгледани регенеранти второ 
поколение, които са семенно размножени и сравнени с изходните линии. В 
Таблица 5 е представен анализ на варианса на осем количествени признака на 
растенията. Данните показват, че растенията получени в резултат на ембриогенеза 
се отличават с по-голяма дължина в сравнение с контролните растения, с 
изключение на линия Е 71-1 (-9,47%). Най-голямо превишаване при този признак 
е установено при линия E 17-1 (11,42%). При нея се наблюдава и най-голям брой 
междувъзлия и листна площ в сравнение с контролите и растенията, произлезли 
от ембрио култура. Растенията от линии Е 17-1 и E 70-1 превишават родителските 
си компоненти с повече от 100% по отношение на показателя брой плодове на 
растение. Те формират един плод повече, в сравнение с родителските форми. По-
голям брой плодове на растение, в сравнение с родителските форми, е 
наблюдаван още при растенията от линии E 70-1/1, E 70-1/2 и E 71-1. 

Показателите дни до масов цъфтеж, брой междувъзлие, на което се 
формира първият плод, дни до узряване на плода и вегетационен период са 

 

   

   
Фигура 13. Променени растения, в резултат на ембриогенеза и мутагенеза 
a - промени в броя на венчелистчетата, b - изменени чашелистчета, c - 
вджуджено растение, d - промени в листата на растението, e – f – 
албиносни растения. 

 

a 

b c d 

e g f 
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компоненти на зрелостта и техните ниски стойности са с положително значение 
при провеждането на селекционна програма, насочена към ранозрелост. Само при 
една линия (E 37-1) се наблюдава по-ранен цъфтеж, в сравнение с контролния 
вариант, въпреки че резултатът не е статистически доказан. При останалите линии 
с ембриогенен произход появата на цвета се забавя от 3 до 10 дни. С най-голямо 
закъснение спрямо контролния вариант цъфтят растенията от линия E 70-1/2 (10 
дни по-късно). Показателят междувъзлие, на което се образува първият плод 
варира от 13,10 до 21,75 при контролните варианти и от 11,80 до 15,75 при 
растенията, произлезли от ембрио култура. Всички изпитвани линии формират 
първия си плод на по-ниско междувъзлие от изходните форми, което е един от 
факторите, благоприятстващ формирането на повече плодове на растение. При 
показателите дни до узряване на плода и вегетационен период не се наблюдават 
съществени различия при растенията от ембрио култура и контролните варианти.  
 
Таблица 5. Вариране на признаците на растенията на генотипите по варианти – получени от 
ембрио култура и семенно размножение 

Генотип ВР БМ ЛП ПР ДМЦ ОПМ УП ВП 

 D% x̅ D% x̅ D% x̅ D% x̅ D% x̅ D% x̅ D% x̅ D% x̅ 

E 17-1  11,42* 197,50 12,21* 26,00 11,10* 253,98 110,52** 2,80 6,36ns 58,50 -38,70* 11,80 9,85ns 39,00 7,73* 97,50 
5-1-2 (С)  177,25  23,17  228,60  1,33  55,00  19,25  35,50  90,50 

E 37-1  5,03ns 183,50 -4,29ns 24,50 -1,17ns 190,70 -3,84ns 2,50 -2,70ns 54,00 -7,69ns 14,40 8,48ns 47,30 2,21ns 101,30 
E 41-2  0,31ns 175,25 -5,46ns 24,20 -6,84ns 179,75 -28,07ns 1,88 7,20ns 59,50 -11,85ns 13,75 5,11ns 45,83 6,28* 105,33 
К052 (C)  174,70  25,60  192,96  2,60  55,50  15,60  43,60  99,10 

E 70-1 1,09ns 225,70 -9,47ns 25,50 -4,17ns 277,41 112,96** 2,30 10,46ns 47,50 -40,22* 13,00 16,28* 43,70 13,17** 91,20 
E 70-1/1   1,09ns 225,70 -8,05ns 25,90 18,63* 343,46 66,66* 1,80 24,41* 53,50 -31,03ns 15,00 -1,80ns 36,90 12,18** 90,40 
E 70-1/2   1,27ns 226,10 -2,73ns 27,40 -0,63ns 287,66 29,62ns 1,40 23,25* 53,00 -37,47* 13,60 24,53* 46,80 23,85*** 99,80 
E 71-1  -9,47ns 202,10 -15,86* 23,70 1,34ns 293,41 48,14* 1,60 19,76ns 51,50 -32,41ns 14,70 -2,34ns 36,70 9,45** 88,20 
ВК/1-5-5 (C)  223,25  28,17  289,51  1,08  43,00  21,75  37,58  80,58 

D – разлика; x̅ - средна аритметична; С - контрола; ns – не е доказано; * - p≤0,05; ** - p≤0,01 

Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), дни от поникване до масов цъфтеж (ДМЦ), 
образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  

 

Някои от най-важните характеристики на плодовете на растенията, 
произлезли от ембрио култура са представени в Таблица 6. При три от изпитваните 
линии (E 17-1, E 70-1/2 и E 71-1) се наблюдават статистически доказани различия 
с контролните варианти за всички шест изпитвани признака. С най-дълги плодове 
се отличават растенията от линия E 70-1/2 (27,8 cm), превишаващи контролата с 
35,78%. Най-висока стойност по отношение на ширината на плода и дебелина на 
месестата част се наблюдава при линия E 71-1 (21,5 cm и 5,1 cm, съответно), която 
превишава контролния вариант с 47,26% и 54,54%. Всички изпитвани линии 
показват превишаване на съдържанието на сухо вещество от 2,70% (E 41-2) до 
77,52% (E 70-1). 
 
Таблица 6. Вариране на признаците на плодовете на генотипите по варианти – получени от 

ембрио култура и семенно размножение 

Генотип ДП ШП ШМ СВ МП ДР 

 D% x̅ D% x̅     D% x̅ D% x̅ D% x̅ D% x̅ 

E 17-1  25,21** 14,9 21,16* 16,6 25,00* 4,0 37,73* 14,6 28,60** 1480,1 119,03** 3720,24 
5-1-2 (C)  11,9  13,7  3,2  10,6  1150,9  1698,50 

E 37-1 0,06ns 15,1 0,00ns 15,0 -6,89ns 2,6 4,05ns 15,4 -15,37ns 1038,2 2,29ns 2429,79 
E 41-2  -20,39ns 12,1 -12,66ns 13,1 -17,24ns 2,3 2,70ns 15,2 -30,98* 846,7 -37,05** 1495,03 
К052 (C)  15,2  15,0  2,9  14,8  1226,8  2375,26 
E 70-1  -8,42ns 17,4 30,82** 19,1 36,36** 4,5 77,52** 15,8 27,89** 2182,2 106,98* 3635,44 
E 70-1/1   -3,15ns 18,4 24,65** 18,1 24,24* 4,1 31,46* 11,6 25,99** 2149,8 71,33* 3009,34 
E 70-1/2   35,78** 25,8 37,67** 20,1 33,33** 4,3 53,93* 13,7 71,04** 2918,3 99,60* 3505,95 
E 71-1  23,15** 23,5 47,26** 21,5 54,54*** 5,1 44,94* 12,8 87,64** 3201,6 126,47** 3977,88 
ВК/1-5-5 (C)  19,0  14,6  3,3  8,9  1706,2  1756,42 

D – разлика; x̅- средна аритметична; С - контрола; ns – не е доказано; * - p≤0,05; ** - p≤0,01 
Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на 
плода (МП), добив от растение (ДР). 
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По отношение на показателя маса на плода най-високи стойности са 
отчетени при линии E 71-1 (3201,6 g) и E 70-1/2 (2918,3 g), като при тях 
превишаването от контролата е с 87,64% и 71,04%, съответно. Пет от изпитваните 
линии (E 70-1, E 70-1/1, E 70-1/2, E 71-1 и E 17-1) превишават по добив изходните 
генотипи от 71,33% до 126,47%. При две от линиите, произлезли от ембрио култура 
E 37-1 и E 41-2 не са регистрирани статистически значими различия от контролите. 

В резултат от проведените експерименти с ембриогенеза, колекцията от 
пъпеши е обогатена с нови форми. Генотипите E 70-1, E 70-1/1, E 70-1/2, E 71-1 и 
E 17-1 имат подобрени характеристики спрямо изходните форми и представляват 
интерес за включване в селекционната програма. 

 
IV.2. Обогатяване на генетичното разнообразие при пъпеша чрез 

конвенционални методи на селекция 
IV.2.1. Проучване наличното разнообразие на признаци в колекция от 

пъпеши 
Наличната колекция в ИЗК „Марица“ е представена от 50 генотипа пъпеши 

с различен произход (България 58%, САЩ 14%, Франция 10%, Китай 6%, Турция 
4%, Израел 4% и Индия 2%) (Таблица 7). Колекцията включва представители от 
шест вариетета cantalupensis (50%), reticulatus (32%), inodorous (8%), makuwa (6%), 
aimeri (2%) и momordica (2%). Резултатите от проучването на колекцията показват, 
голямо разнообразие по отношение морфологичните особености на растенията и 
плодовете. Получената информация дава възможност да се комбинират 
селекционно важните признаци и да се подберат подходящи родителски 
компоненти, необходими за следващите изследвания. 

По отношение на признака форма на плода в колекцията е установено 
наличие на всички разновидности, описани по UPOV (от яйцевидна 1 до удължена 
форма 8). Относителната честота на показателя варира в значителни граници от 
2% до 48%. Яйцевидната форма на плода е представена с най-голяма честота 
(48%), следвана от закръглената (28%) и плоско-кръглата форма (10%). 
Останалите форми на плода варират в диапазона 2% - 4%.  

Показателят цвят на плода е важен по отношение желанието на 
потребителя да консумира определен тип пъпеши. Цветът на кората обикновено 
се асоциира с първоначалната му преценка, конкретно предпочитание и избор. В 
колекцията присъстват всички цветове описани в UPOV с изключение на сив и 
кафяв. Най-голям процент от плодовете са с оранжев цвят (36%), последвани от 
светложълт (30%) и светлозелен (20%). При останалите изследвани образци 
цветът варира от 2% до 6%.  

Различните образувания по повърхността на плода служат като индикатор 
за зрелостта и качествата му, а също и го предпазват от механични увреждания. В 
проучваната колекция признакът повърхност на плода варира в широки граници, 
като не са установени три от категориите - зърнеста (2), фино набръчкана (3) и на 
конци (10). С най-голям процент са представени две от формите на повърхността 
на плода - гладка (1) и слабо мрежовидна (8), с по 28%, съответно. Честотата на 
две от категориите силно мрежовидна повърхност (6) и с редки брадавици (9) е 
18%. Останалите форми на повърхността се срещат при от 2% до 4% от образците.  

Мрежовидността на плодовете при голяма част от изпитваните генотипи 
липсва (38%) или е слабо изразена (36%). Със силно изразена мрежовидност са 
14%, а със средна 12% от образците (Таблица 7).  

Различната степен на проявяване на признака за наличието или 
отсъствието на дялове е важна характеристика при определяне на вариететите 
пъпеши. По отношение на този показател, с най-голям процент (40%) са 
представени генотипите със средно изразени дялове на плода, последвани от тези 
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със слабо изразени дялове (32%). Най-слабо застъпени са формите, при които 
липсват дялове 28%. В колекцията не са установени плодове със силно изразени 
дялове. 
 

Таблица 7. Морфологични особености на плодовете на 50 генотипа пъпеши 

 Генотип Биологичен статус Група Произход ФП ЦП ПП М НД ЦМ А ТМ В СМ НГП ФВ ОВ 

1 VI-1/6 местен образец Can България 4 2 8 3 2 7 2 3 2 3 1 5 1 
2 I-2 I-4 местен образец Ret България 6 7 8 2 2 7 2 3 2 3 1 5 7 
3 I-2 I-14 местен образец Ret България 1 2 8 2 2 4 2 3 3 2 1 5 4 
4 I-2 I-18 местен образец Ret България 1 2 8 2 3 5 2 1 3 2 1 6 4 
5 5-1-1/1 местен образец Ret България 6 2 9 3 2 7 2 3 3 3 1 6 3 
6 5-1-1/3 местен образец Ret България 4 7 8 2 2 7 2 3 3 3 1 6 3 
7 6/1/1 местен образец Ret България 4 2 7 3 1 4 2 2 3 3 1 3 4 
8 10-10/2 местен образец Can България 1 2 9 4 2 7 2 1 3 2 1 6 4 
9 11-1/5 местен образец Can България 1 9 6 2 1 7 2 1 2 2 1 4 5 

10 12-1/4 местен образец Can България 1 2 6 1 3 7 2 1 2 2 1 4 3 
11 12-1/5 местен образец Can България 4 4 6 2 2 4 2 1 2 2 1 4 1 
12 4-8 /1-1 местен образец Can България 4 4 6 1 1 4 2 1 2 2 1 4 5 
13 KS 42410 местен образец Ret България 3 6 9 4 3 7 2 1 2 2 1 6 3 
14 11/9KS1 местен образец Can България 1 6 9 4 2 7 2 1 2 2 1 6 3 
15 11/9KS2 местен образец Can България 1 7 6 2 3 7 2 4 1 1 1 6 1 
16 11/9KS3 местен образец Can България 4 2 6 2 3 7 2 4 3 2 1 3 1 
17 11/9KS4 местен образец Can България 1 5 7 2 3 7 2 1 2 2 1 5 1 
18 11/9KS5 местен образец Can България 1 7 8 2 3 7 2 4 2 2 1 5 1 
19 A11/9KS6 местен образец Can България 1 7 8 2 3 7 2 4 2 2 1 4 1 
20 Цариградски сорт Can България 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 2 
21 Победител сорт Can България 1 7 9 2 3 7 2 3 3 3 1 5 1 
22 Хибрид 1 сорт Can България 1 7 8 2 3 7 2 4 3 3 1 5 1 
23 Медена роса сорт Ind България 4 4 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1 4 
24 Десертен 5 сорт Can България 4 6 1 1 2 1 2 3 3 3 1 4 1 
25 BG14 линия Can България 1 2 1 2 1 7 2 2 3 3 1 4 3 
26 K/15-6 линия Can България 1 7 8 2 2 7 2 3 3 3 1 5 1 
27 BK/1-5-5 линия Can България 1 7 6 1 3 7 2 4 2 2 1 3 1 
28 11/9C линия Can България 1 7 8 2 3 7 2 3 2 2 1 5 1 
29 5-1-2 линия Ret България 6 7 6 2 3 7 2 3 2 3 1 4 1 
30 Turcia местен образец Ind Турция 1 2 4 1 1 4 2 3 2 2 1 1 9 
31 Cesme сорт Ind Турция 8 2 5 1 1 1 2 3 2 3 1 1 8 
32 Ananas сорт Aim Израел 1 2 9 4 1 1 2 2 2 3 1 6 2 
33 AGY/2-2 линия Ret Израел 4 7 9 4 1 1 2 3 3 3 1 6 2 
34 Gynodow линия Can Франция 1 2 6 1 3 7 2 3 4 3 1 3 6 
35 Nantais oblong сорт Can Франция 4 4 1 1 3 7 2 1 2 2 1 1 3 
36 Poul линия Can Франция 6 4 1 1 3 4 2 4 2 2 1 1 5 
37 Vedrantais сорт Can Франция 4 4 1 1 2 7 2 3 3 3 1 2 3 
38 IRAN-H линия Can Франция 1 2 1 1 2 7 2 3 3 3 1 1 3 
39 WI 998 линия Ret САЩ 6 4 8 3 3 7 2 2 3 3 1 6 3 
40 Georgia 47 сорт Ret САЩ 4 7 8 3 2 7 2 2 2 3 1 5 1 
41 HBJ сорт Ret САЩ 1 7 8 3 3 7 2 1 2 2 1 6 3 
42 Edisto-47 сорт Ret САЩ 7 7 8 2 3 7 2 3 2 3 1 3 4 
43 WMR-29 линия Ret САЩ 1 4 1 1 2 7 2 3 2 3 1 3 3 
44 Seminole сорт Ret САЩ 4 7 9 4 2 7 2 3 3 2 1 6 1 
45 PMR-45 линия Ret САЩ 4 7 9 4 2 7 2 1 3 3 1 6 3 
46 К-052/2 сорт Mak Китай 5 4 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 4 
47 K-053/4 сорт Mak Китай 1 9 1 1 3 5 2 1 2 3 1 1 4 
48 K55/4 сорт Mak Китай 3 4 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 6 
49 PI 414723 PI Mor Индия 8 7 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 7 
50 Neon сорт Ind Неизвестен 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 5 

 Скала Относителна честота на признаците (%)  

 1 40 50 58 48 2 28 38 28 18 4 30 4 4 98 22 32 
 2 34 32 4 2 30 0 36 32 0 96 12 52 44 2 2 6 
 3 24 8 4 4 0 0 12 40 0 - 42 42 52 - 14 26 
 4 2 6 10 28 20 2 14 0 14 - 16 2 - - 16 16 
 5 - 2 14 2 2 2 - - 4 - 0 - - - 20 8 
 6 - 2 6 10 6 18 - - 0 - - - - - 26 4 
 7 - - 2 2 36 4 - - 64 - - - - - - 4 
 8 - - 2 4 0 28 - - 0 - - - - - - 2 
 9 - - - - 4 18 - - - - - - - - - 2 
 10 - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Форма на плода в надлъжен разрез (ФП), преобладаващ цвят на плода (ЦП), повърхност на плода (ПП), мрежовидност (М), наличие на дялове (НД), цвят на месото (ЦМ), аромат (А), 
текстура на месото (ТМ),  вкус (В), сочност на месото (СМ), наличие на горчивина в плода (НГП), форма на вкорковяване (ФВ), общ вкус (ОВ). 
var. Momordica (Mor), var. Cantalupensis (Can), var. Reticulatus (Ret), var. Inodorous (Ind), var. Makuwa (Mak), var. Aimeri (Aim), ms-4 - male sterility type 4 

При пъпеша съществува голямо разнообразие по отношение на показателя 
цвят на месестата част, който варира от зелен, бял и кремав до различни степени 
на оранжев, като интензитета на оранжевия цвят е в зависимост от съдържанието 
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на бета-каротен в плода. Пъпешите с оранжев цвят на месото имат относително 
най-голям дял (64%) от изследваната колекция, следван от бял и бледозелен 
съответно 18% и 14%. Плодове със зелен цвят на месото са установени само при 
образците K053/4 и I-2 I-18. 

Качеството на плодовете на пъпеша се определя основно от няколко 
признака: повърхност на плода, текстура, вкус и аромат. Въпреки, че всяка 
селекционна програма при пъпеша има специфични критерии за новия сорт, 
главната цел винаги е подобряване на качеството на плодовете по отношение на 
органолептични и химични характеристики като аромат, захарност, витамини и 
антиоксиданти. Показателят аромат на плода е един от най-важните за 
консуматора. Резултатите от направените изследвания показват, че той присъства 
в 96% от изследваните генотипи. Липса на аромат се наблюдава само при два 
генотипа, Медена роса и PI 414723, които представляват 4% от цялата колекцията. 

По отношение на текстурата данните от настоящото изследване показват, 
че 42% от плодовете притежават мека текстура на месото, а 30% имат твърда 
текстура. По-малка част от плодове са със зърнеста и брашнеста структура (12% 
и 16%). В изследваната колекция преобладават плодове със сладък и междинен 
вкус, които представляват 42% и 52%, съответно. Относително най-малък е броят 
на генотипите, които притежават блудкав и ацетонов вкус (4% и 2%). 

Сочността на месото е също един от специфичните признаци, по които 
консуматорът има своите строги предпочитания. Признакът е представен в три 
категории, като най-голяма част от изследваните генотипи притежават голяма 
сочност 52%. Плодовете с междинна сочност са 44% и най-малък е дялът на 
пъпешите със слаба сочност 4%. Горчивина в плода е установена само при един 
генотип PI414723 (2%), което е типично за представителите на дивите форми. При 
останалите пъпеши (98%) не се наблюдава наличие на горчивина. 

Характерно за плодовете на пъпеша, е че по повърхността му могат да се 
наблюдават различни вкорковени образувания като точки, линии, ивици и мрежи. 
Резултатите от настоящето изследване показват, че най-голяма част от генотипите 
имат мрежовидна повърхност (26%). При 22% от генотипите се наблюдава гладка 
повърхност, без наличие на вкорковявания. Само един генотип се характеризира с 
точки на повърхността (Vedrantais). Останалата част от 14% до 20% са с точки и 
линии, само линии и линии и мрежи. 

С цел по-пълно и задълбочено характеризиране на колекцията от генотипи 
е добавен допълнителен показател за отчитане – общ вкус. Изследванията 
показаха, че основният общ вкус, който е представен с най-голям процент в 
колекцията (32%) е на праскова. Той е най-разпространен при българските сортове 
пъпеши като Хибрид 1, Хибрид 15, Победител и др. Вторият най-често срещан общ 
вкус е на горски плодове 26% и третия на тропически плодове 16%. Най-малко са 
представителите с общ вкус на диня и краставица (по 2%), а останалите (тиква, 
ацетон, ванилия и ананас) се срещат в честота от 2% до 8%. 

 
IV.2.2. Характеризиране на количествени признаци на растенията и 

плодовете 
Продуктивните прояви са една от най-важните характеристики на 

пъпешите, които производителите ценят особено при избора на сорт. Основно 
внимание се обръща на масата на плода, ранозрелостта и добива. При 
провеждането на експериментите са отчетени девет основни показателя, които 
имат значение както за производството, така и за селекцията и 
семепроизводството на пъпеши (Таблица 8). По отношение проучваните признаци 
изследваните генотипи се характеризират с голямо разнообразие, което е 
показано чрез стойността на вариационният коефициент (от 7,73% до 39,85%). В 
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колекцията се наблюдават четирите полови типа, като най-голямата част от 
генотипите са monoecious или andromonoecious, четири от тях са gynoecioues 
(BG14, WI998, Gynodow и AGY) и един е hermaphrodite (Poul). Три от линиите 
притежават мъжка стерилност тип ms-4 - K/15-6, BK/1-5-5 и 11/9C. У нас този тип 
мъжка стерилност се използва в създаването на хибридни сортове, които и до днес 
са широко разпространени в производството – Хибрид 1 и Хибрид 15.  

 
Таблица 8. Продуктивни показатели и сухо вещество на 50 генотипа пъпеши 

Генотип 
    Биологичен 
        статус 

Група Произход ПТ ДМЦ 
УП ДП ШП ШМ РСК МП СВ 

Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE 

VI-1/6 местен образец Can България 2 63 45,00d-i 6,35 14,97e-m 0,50 14,50a-h 0,50 3,73a-k 0,28 7,03a-g 0,09 1,44c-m 0,20 8,0h-m 0,52 

I-2 I-4 местен образец Ret България 2 51 35,00m-q 0,58 13,13h-o 0,87 13,50b-k 0,40 3,33a-n 0,22 6,83a-g 0,03 1,08f-q 0,13 10,0j-m 1,55 

I-2 I-14 местен образец Ret България 2 52 40,00h-n 0,58 11,83j-o 1,17 11,00k-q 0,87 3,03e-o 0,20 4,93g-k 0,52 0,81j-q 0,17 10,0c-k 0,93 

I-2 I-18 местен образец Ret България 2 55 50,33d 0,33 11,53j-o 0,58 10,33l-q 0,33 2,43mno 0,07 5,47e-k 0,29 0,62m-q 0,08 14,0ab 1,32 

5-1-1/1 местен образец Ret България 2 59 65,00b 0,58 11,20k-o 0,74 12,20h-o 0,61 3,27a-o 0,28 5,67d-k 0,07 0,87i-q 0,14 8,0f-m 0,44 

5-1-1/3 местен образец Ret България 2 59 50,00d-e 0,58 14,30f-n 0,57 15,73ab 0,48 4,23a-d 0,35 7,27a-e 0,24 1,73a-i 0,15 8,0g-m 0,76 

6/1/1 местен образец Ret България 2 59 44,67e-j 0,33 14,30f-n 0,57 12,63e-l 0,20 3,10d-o 0,10 6,43b-i 0,09 1,09f-q 0,07 11,1bcd 0,72 

10-10/2 местен образец Can България 1 59 38,00k-p 0,58 16,10d-k 0,49 13,13c-k 0,47 3,40a-n 0,12 6,33b-i 0,24 1,38c-o 0,15 16,1a 0,20 

11-1/5 местен образец Can България 2 59 41,00g-l 0,58 14,33f-n 0,93 11,70j-p 1,04 3,13c-o 0,35 5,43e-k 0,38 0,96g-q 0,22 11,0c-j 1,32 

12-1/4 местен образец Can България 2 54 35,00m-q 0,58 14,90e-m 1,02 12,37g-n 0,47 3,67a-k 0,48 5,03f-k 0,55 1,19e-q 0,15 12,0b-e 1,01 

12-1/5 местен образец Can България 1 55 38,33k-o 0,88 9,60no 0,78 9,43pq 0,62 2,67j-o 0,33 4,10k 0,45 0,46q 0,07 7,3i-m 0,43 

4-8 /1-1 местен образец Can България 2 55 33,33opq 0,88 12,27j-o 0,90 11,80i-p 1,14 3,03e-o 0,38 5,73d-k 0,39 0,88i-q 0,19 7,0lm 0,17 

KS 42410 местен образец Ret България 2 52 44,33f-j 1,45 13,40g-o 1,05 9,80opq 0,38 2,70i-o 0,31 4,40ijk 0,25 0,76k-q 0,11 10,0c-k 0,44 

11/9KS1 местен образец Can България 2 55 32,67pq 1,45 12,07j-o 0,47 9,93n-q 0,07 2,47mno 0,09 5,00g-k 0,12 0,66l-q 0,02 7,3g-m 0,00 

11/9KS2 местен образец Can България 1 51 35,33l-q 0,33 16,33d-k 0,44 12,67e-l 0,44 3,33a-n 0,20 6,00b-k 0,06 1,20e-q 0,08 7,3j-m 0,50 

11/9KS3 местен образец Can България 1 51 32,00q 0,58 19,10c-f 0,56 14,97a-f 1,02 3,17b-o 0,74 8,63a 2,48 1,84a-g 0,32 12,3bc 1,50 

11/9KS4 местен образец Can България 1 51 47,67d-f 1,45 19,73c-e 1,18 13,53b-k 0,47 3,70a-k 0,36 6,13b-k 0,27 1,70a-i 0,19 6,5lm 0,73 

11/9KS5 местен образец Can България 1 51 50,00d-e 0,58 18,83c-f 1,01 14,83a-g 0,73 4,13a-e 0,30 6,57a-i 0,73 1,76a-h 0,14 7,0k-m 0,52 

A11/9KS6 местен образец Can България 1 53 49,33d-f 1,20 17,73c-i 1,88 15,07a-e 1,07 4,22a-d 0,54 6,63a-h 0,35 1,67a-j 0,62 7,0j-m 0,50 

Цариградски сорт Can България 2 59 44,00f-j 0,58 50,33a 0,88 15,00a-e 0,58 3,93a-f 0,07 7,13a-g 0,47 2,08a-d 0,01 10,0g-l 0,2 

Победител сорт Can България 1 50 39,00j-o 0,58 18,60c-g 1,07 15,50abc 1,04 3,77a-k 0,27 7,97abc 0,75 2,16abc 0,34 8,0l-m 0,17 

Хибрид 1 сорт Can България 1 50 39,00j-o 0,58 21,00a-d 0,58 17,33a 0,33 4,33a 0,33 8,67a 0,33 2,79a 0,33 10,0d-l 0,00 

Медена роса сорт Ind България 2 52 53,00d 0,58 18,83c-f 1,01 15,06a-e 1,07 3,26a-n 0,28 8,53a 0,33 1,80a-g 0,17 11,1d-l 0,18 

Десертен 5 сорт Can България 2 55 50,00d-e 0,58 14,97e-l 1,19 14,20a-j 1,14 3,67a-k 0,44 6,87a-g 0,29 1,51b-e 0,38 13,6f-m 0,76 

BG14 линия Can България 3 53 40,33h-l 2,96 16,00d-l 1,04 13,47b-k 0,33 3,33a-n 0,18 6,80a-g 0,15 1,36c-p 0,12 10,0d-l 1,07 

K/15-6 линия Can България 1ms4 52 37,33k-q 1,20 19,67c-e 0,67 14,60a-h 0,87 3,77a-k 0,27 7,07a-g 0,55 1,85a-f 0,23 10,0c-l 0,33 

BK/1-5-5 линия Can България 1ms4 52 33,33opq 0,33 19,50c-f 0,87 14,40a-h 0,10 3,23a-o 0,15 7,93abc 0,30 1,64a-j 0,14 8,0lm 0,93 

11/9C линия Can България 1ms4 53 34,33n-q 0,33 19,47c-f 1,74 14,50a-h 0,29 4,30ab 0,23 5,90b-k 0,40 1,86a-f 0,20 8,0f-m 0,47 

5-1-2 линия Ret България 2 58 46,33d-g 5,81 10,73l-o 0,73 12,87d-l 1,00 3,13c-o 0,54 6,60a-h 0,81 1,02f-q 0,16 8,0f-m 0,73 

Turcia местен образец Ind Турция 2 48 70,00a 0,58 19,33c-f 1,09 14,37a-i 1,35 3,57a-m 0,15 7,23a-f 1,09 1,84a-f 0,45 8,0c-l 0,29 

Cesme сорт Ind Турция 2 53 60,00c 0,58 24,83ab 7,17 15,30a-d 0,17 3,90a-g 0,75 7,50a-e 1,50 2,48a 0,70 6,0c-l 0,70 

Ananas сорт Aim Израел 1 51 49,00d-f 0,58 16,83c-j 0,44 14,83a-g 1,08 4,50a 0,36 5,83c-k 0,43 1,82a-g 0,30 6,0d-l 0,29 

AGY/2-2 линия Ret Израел 3 55 40,67h-l 0,88 15,77d-l 0,15 15,50abc 0,06 3,83a-i 0,09 7,83a-d 0,23 1,74a-i 0,03 11,1bc 0,69 

Gynodow линия Can Франция 3 58 40,00h-n 2,65 17,73c-i 0,27 15,30a-d 0,30 3,63a-l 0,38 8,03ab 0,50 1,99a-e 0,06 9,0d-m 0,54 

Nantais oblong сорт Can Франция 2 50 40,00h-n 2,65 15,90d-l 1,05 14,40a-h 0,95 4,07a-e 0,18 6,27b-j 0,62 1,60b-k 0,26 8,0f-m 0,68 

Poul линия Can Франция 4 63 40,00h-n 0,58 12,37j-o 0,75 12,40f-n 1,16 2,63k-o 0,09 7,13a-g 0,98 0,93h-q 0,22 6,0j-m 0,02 

Vedrantais сорт Can Франция 2 57 40,00h-n 0,58 9,50no 0,87 9,97m-q 0,61 2,90f-o 0,21 4,17jk 0,22 0,5pq 0,12 8,0d-m 0,44 

IRAN-H линия Can Франция 2 52 35,00m-q 0,58 16,17d-k 1,01 11,67j-p 0,33 3,00e-o 0,12 5,67d-k 0,18 0,99f-q 0,10 11,0c-h 0,87 

WI 998 линия Ret САЩ 3 57 42,00g-k 0,58 8,60o 0,06 11,50k-p 0,06 2,50a-l 0,06 6,50a-i 0,06 0,55h-k 0,00 10,0c-i 0,41 

Georgia 47 сорт Ret САЩ 2 51 35,00m-q 0,58 10,17m-o 0,17 11,27kp 0,54 2,73h-o 0,13 5,80c-k 0,29 0,73 k-q 0,07 8,0d-m 0,15 

HBJ сорт Ret САЩ 2 59 36,33k-q 2,03 16,00d-l 0,58 12,23g-o 0,12 2,77g-o 0,41 6,70a-h 0,70 1,10f-q 0,09 8,0m 0,42 

Edisto-47 сорт Ret САЩ 1 55 65,00b 0,58 22,00abc 0,29 12,33g-o 0,33 3,37a-n 0,09 5,60e-k 0,23 1,54b-k 0,03 7,0lm 0,44 

WMR-29 линия Ret САЩ 2 65 37,67k-p 1,45 12,77i-o 0,15 12,33g-o 0,58 2,90f-o 0,06 6,53a-i 0,70 1,04f-q 0,16 8,0h-m 0,44 

Seminole сорт Ret САЩ 2 59 36,00l-q 0,58 13,03h-o 1,03 12,50e-l 0,29 3,50a-m 0,15 5,50e-k 0,21 1,03f-q 0,10 10,0c-k 0,60 

PMR-45 линия Ret САЩ 2 52 42,00g-k 0,58 15,17e-m 0,33 13,10c-k 0,67 3,80a-j 0,20 5,50e-k 0,29 1,34c-p 0,17 10,0b-g 0,30 

К-052/2 сорт Mak Китай 2 53 44,67e-j 2,91 12,83i-o 0,60 13,50b-k 0,76 2,77g-o 0,34 7,97abc 0,27 1,25d-q 0,08 13,0a 0,10 

K-053/4 сорт Mak Китай 2 53 45,67d-h 2,03 19,57c-f 2,29 11,63j-p 2,12 2,77g-o 0,82 6,10b-k 0,84 1,41c-n 0,51 13,0b-f 1,67 

K55/4 сорт Mak Китай 2 55 44,00f-j 0,58 13,43g-o 1,13 8,83q 0,49 2,13o 0,13 4,57h-k 0,23 0,53opq 0,09 11,0b-f 1,33 

PI 414723 PI Mor Индия 1 66 37,00k-q 0,58 26,17a 4,80 11,33k-p 1,17 2,33h-o 0,33 6,67a-h 0,60 1,44 c-m 0,57 6,0c-k 0,60 

Neon сорт Ind Неизвестен 2 62 48,00d-f 0,00 19,50c-f 1,04 14,33a-i 0,33 3,87a-h 0,13 6,60a-h 0,60 2,13abc 0,24 10,0a 0,17 

Средно      54,94 42,96 1,19 16,48 0,86 13,15 0,27 3,36 0,08 6,44 0,16 1,38 0,08 9,33 0,62 

Range/Лимит    1-4 48-66 32,00-70,00 8,60-50,33 8,83-17,13 2,13-4,50 4,10-8,67 0,46-2,79 6,0-16,1 

CV%     7,73 19,73  37,47  14,69  17,69  17,57  39,85   24,08  

a,b,c…p≤0,05 Duncan’s multiple range test 
Полов тип (ПТ), дни до масов цъфтеж (ДМЦ), дни до узряване на плода (УП), дължина на плода (ДП), ширина на плода (ШП), ширина  на 
месестата част (ШМ), размер на семенната камера (РСК), маса на плода (МП), сухо вещество (СВ). 
var. Momordica (Mor), var. Cantalupensis (Can), var. Reticulatus (Ret), var. Inodorous (Ind), var. Makuwa (Mak), var. Aimeri (Aim), ms-4- male sterility type4 

 

Ранозрелостта е една от важните характеристики на сортовете пъпеши. Тя 
се определя от два периода, дни от поникване до масов цъфтеж на мъжки и женски 
(хермафродитни) цветове и от цъфтеж на женските (хермафродитни) цветове до 
узряване на плодовете. В зависимост от дължината на тези периоди, сортовете се 
определят като ранни, средно-ранни и късни. Дните до масов цъфтеж варират от 
48 (Turcia) до 66 (PI414723), докато дните до узряване от 32 (11/9KS3) до 70 
(Turcia).  
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Значително вариране се наблюдава и при признаците, свързани с добива – 
дължина, ширина и маса на плода, както и дебелина на месестата част. Дължината 
на плода варира в широки граници от 8,60 cm (WI 998) до 50,33 cm (Carigradski), 
като средно за изследваните генотипи е 16,48 cm. Варирането на диаметъра е в 
по-тесни граници, от 8,83 cm при K55/4 до 17,33 cm при Хибрид 1. Дебелината на 
месестата част варира от 2,13 cm (K55/4) до 4,50 cm (Ananas). Размерът на 
семенната камера също има важно значение, защото е свързан с големината на 
плода. Най-малката семенна камера е регистрирана при линия 12-1/5 (4,10 cm), а 
най-голямата при Хибрид 1 (8,67 cm).  

Масата на плода е основен компонент на продуктивността. В изпитаната 
колекция се наблюдава значително вариране по отношение на този показател в 
границите от 0,46 kg (12-1/5) до 2,79 kg (Хибрид 1), като средната стойност за 
всички изпитвани генотипи е 1,38 kg. Резултатите от нашите изследвания показват, 
че Хибрид 1 се отличава с най-голяма маса и диаметър на плода, но 
същевременно и с най-голяма семенна камера.  

Процентното съдържание на сухото вещество е основен индикатор, 
определящ качеството на плода, като в изпитваната колекция варира в от 6,00% 
до 16,10%. По-голямата част от генотипите се характеризират със съдържание на 
общи соли над 9%.  

Получените резултати показват, че признаците по отношение на 
изследваните продуктивни показатели имат голяма вариабилност. Установеното 
разнообразие на изследваните признаци е от важно значение за разработване на 
селекционна програма насочена към различни производствени направления и 
отговаряща на специфичните изисквания на консуматорите. 
 

IV.2.3. Устойчивост към брашнеста мана и същинска мана 
Брашнестата мана и същинската мана са едни от икономически най-

важните гъбни болести по пъпеша и по тиквовите култури като цяло. У нас, двата 
причинителя обикновено се появяват в средата или края на вегетационния период, 
когато има подходящи условия за развитието им.  

За да се установи видовия и расов състав на причинителите на 
брашнестата мана са събрани 20 изолата от различни гостоприемници от сем. 
Cucurbitaceae за района на Пловдив. В резултат от микроскопски анализи се 
установи, че всички изолати от брашнеста мана са с причинител Podosphaera 
xanthii.  

Получените резултати ясно показват, че раса 1 на Podoshaera xanthii е 
икономически най-важната у нас. Това ни даде основание да проведем 
пресяващите тестове на колекцията от пъпеши с тази раса на патогена. За да 
установим наличието на устойчиви генотипи, проведохме пресяващи тестове на 
50 генотипа пъпеши (Таблица 9). Данните показват, че след тестиране с 
причинителя на брашнеста мана, със степен на нападение 0, което показва, 
имунна реакция към раса 1 се откроиха 17 генотипа (VI-1/6, 12-1/5, KS42410, 
11/9KS1, 11/9KS2, 11/9KS4, 11/9KS5, A11/9KS6, Победител, K/15-6, 11/9C, 5-1-2, 
Edisto-47, WMR-29, Seminole, PMR-45 и PI414723).  

При 17 от проучваните генотипи е наблюдавана устойчива реакция с индекс 
на нападение от 0 до 1,99. Със средна степен на устойчивост се откроиха шест 
генотипа – 12-1/4, Медена роса, Gynodow, WI998, HBJ и K053/4. Най-чувствителни 
са десет от генотипите, реагиращи с индекс на нападение от 3,0 до 4,0. При тях по 
повърхността се образуват повърхностни белезникави петна с брашнест налеп, а 
при силно нападение на листните дискове – жълтеят, постепенно изсъхват и 
загиват. 
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Таблица 9. Вариационен анализ на реакцията на 50 генотипа пъпеши към Podospaera xanthii 

раса 1 и Pseudoperonospora cubensis 

Генотипи  
пъпеши 

Podosphaera xanthii Pseudoperonospora cubensis 

Mean ±SD Min Max Mean ±SD Min Max 

VI-1/6 0,00 0,00 0 0 0,58 0,51 0 1 
I-2 I-4 1,33 0,49 1 2 0,50 0,52 0 1 
I-2 I-14 0,47 0,52 0 1 0,92 0,67 0 2 
I-2 I-18 0,33 0,49 0 1 0,33 0,49 0 1 
5-1-1/1 0,20 0,41 0 1 0,33 0,49 0 1 
5-1-1/3 0,33 0,49 0 1 0,25 0,45 0 1 
6/1/1 0,27 0,46 0 1 0,42 0,51 0 1 
10-10/2 0,47 0,52 0 1 0,00 0,00 0 0 
11-1/5 0,40 0,51 0 1 0,00 0,00 0 0 
12-1/4 2,73 0,59 2 4 0,00 0,00 0 0 
12-1/5 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 
4-8 /1-1 0,40 0,51 0 1 1,33 0,49 1 2 
KS 42410 0,00 0,00 0 0 1,73 0,12 1 2 
11/9KS1 0,00 0,00 0 0 0,42 0,51 0 1 
11/9KS2 0,00 0,00 0 0 0,33 0,49 0 1 
11/9KS3 0,47 0,52 0 1 0,83 0,39 0 1 
11/9KS4 0,00 0,00 0 0 0,42 0,51 0 1 
11/9KS5 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 
A11/9KS6 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 
Цариградски 3,90 0,35 3 4 3,60 0,51 3 4 
Победител 0,00 0,00 0 0 0,25 0,45 0 1 
Хибрид 1 3,33 0,49 3 4 0,83 0,58 0 2 
Медена роса 2,53 0,64 2 4 3,50 0,52 3 4 
Десертен 5 3,00 0,65 2 4 1,58 0,51 1 2 
BG14 1,47 0,52 1 2 1,75 0,62 1 3 
K/15-6 0,00 0,00 0 0 0,83 0,58 0 2 
BK/1-5-5 1,13 0,64 0 2 2,08 0,67 1 3 
11/9C 0,00 0,00 0 0 1,00 0,74 0 2 
5-1-2 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 
Turcia 3,30 0,98 2 4 2,40 0,51 2 3 
Cesme 1,33 0,49 1 2 1,92 0,67 1 3 
Ananas 0,33 0,49 0 1 1,08 0,51 0 2 
AGY/2-2 1,13 0,64 0 2 0,67 0,49 0 1 
Gynodow 2,40 0,51 2 3 2,42 0,51 2 3 
Nantais oblong 3,47 0,64 2 4 0,67 0,49 0 1 
Poul 3,53 0,52 3 4 0,58 0,51 0 1 
Vedrantais 3,67 0,62 2 4 3,53 0,52 3 4 
IRAN-H 3,40 0,51 3 4 2,42 0,51 2 3 
WI 998 2,33 0,49 2 3 1,42 0,51 1 2 
Georgia 47 0,60 0,63 0 2 2,33 0,49 2 3 
HBJ 2,47 0,92 1 4 0,58 0,51 0 1 
Edisto-47 0,00 0,00 0 0 1,42 0,51 1 2 
WMR-29 0,00 0,00 0 0 1,67 0,49 1 2 
Seminole 0,00 0,00 0 0 0,25 0,45 0 1 
PMR-45 0,00 0,00 0 0 1,67 0,49 1 2 
К-052/2 3,47 0,52 3 4 1,67 0,89 0 3 
K-053/4 2,50 0,74 1 4 2,53 0,64 2 4 
K55/4 3,30 0,46 3 4 1,67 0,89 0 3 
PI 414723 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 
Neon 1,27 0,96 0 3 1,92 0,67 1 3 

±SD – средно квадратно отклонение 
(където: 0 и 1 устойчива реакция, 2 средна устойчивост, 3 и 4 чувствителна реакция) 

 

Пресяващите тестове показват, че с имунна реакция към патогена на 
същинската мана реагират осем генотипа пъпеши (10-10/2, 11-1/5, 12-1/4, 12-1/5, 
11/9KS5, A11/9KS6, 5-1-2 и PI414723) (Таблица 9). В предишни изследвания е 
установено, че линия 5-1-2 притежава устойчивост на патогена, K/15-6 показва 
слабо чувствителна реакция, а BK1-5-5 чувствителна. Устойчивостта на линия 5-
1-2 се дължи на факта, че произхожда от линия PI124112, която съдържа гени за 
устойчивост към патогена на същинската мана. 

Експерименталните резултати показаха, че 33 от изследваните генотипи 
проявяват степен на нападение от 0 до 1,99, което ги определя като устойчиви. 
Със средна устойчива реакция се характеризират шест от изследваните генотипи 
– ВК/1-5-5, Turcia, Gynodow, Iran-H, Georgia 47 и K053/4. Резултатите от настоящите 
изследвания показаха, че с чувствителна реакция и степен на нападение от 3,0 до 
4 са само три генотипа – Цариградски, Медена роса и Vedrantais. 

Разултатите от проведените два теста доказаха, че в наличната колекция 
от пъпеши има устойчиви генотипи към брашнеста и същинска мана. При пет от 
проучваните генотипа е отчетена устойчива реакция едновременно към двата 
патогена (12-1/5, 11/9KS5, A11/9KS6, 5-1-2, PI414723). От селекционна гледна 
точка тези генотипи са ценен източник на гени за устойчивост при създаване на 
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нови сортове пъпеши. 
 
IV.2.4. Проучване на предпочитанията към особеностите на плодовете 

при пъпеша сред българските потребители 
Резултатите от предходната задача показаха голямо разнообразие на 

признаците, касаещи растението, плодовете и устойчивостта. За да проучим по-
точно предпочитанията на българския консуматор по отношение на основни 
характеристики на плодовете направихме анкета на показателите: форма на 
плода, повърхност на плода, наличие на дялове, цвят на кората и цвят на 
месестата част (Фигура 4). Тези резултати до голяма степен спомогнаха за 
определяне на модела на сорта и за подбора на родителски форми в 
последващите анализи. 

 

  

  

 

Фигура 4. Предпочитание на 
характеристиките на плодовете 

 

 

Формата на плода е един от основните външни белези, които са от значение 
за българския потребител при своя избор. Предпочитанията по отношение 
признака форма на плода са в полза на широко елиптичната и закръглената 
форма (31,58% и 32,24%). Двата класа на признака са близки по своята величина, 
което най-вероятно е спомогнало за почти равномерното разпределение на 
предпочитанията. Значението на плодовете с квадратна, обратно яйцевидна и 
удължена форма е незначително. Признакът повърхност на плода има ясно 
изразен един клас. Най-предпочитани са плодовете със слабо мрежовидна 
повърхност (40%), следван от такива с гладка (19,35%) и фино набръчкана 
(17,42%) повърхност. По признака наличие на дялове се оформя една основна 
група от консуматори, която предпочита слабо изразените дялове (48,06%). Други 
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две групи предпочитат средно изразените дялове (29,46%) и липсата на дялове 
(20,93%). По отношение на преобладаващия цвят на плода най-желан е 
оранжевият цвят (40,12%) и в по-малка степен жълтият (21,51%). Значително е 
варирането в изискванията към признака цвят на месестата част. Предпочитанията 
са разпределени почти в еднаква степен. Най-голям процент от потребителите 
предпочитат плодове с оранжев цвят на месото (21,74%). Останалите 
предпочитания варират от 8,15% за розово-оранжев цвят до 13,04% за кремав.  

Проведената анкета ясно показва предпочитанията на българския 
консуматор, по отношение на основни характеристики на плодовете, което е от 
голямо значение при създаване на нови сортове и хибриди пъпеши. Изследването 
показва, че най-предпочитани са: широко-елиптична и закръглена форма на 
плода, слабо мрежовидна повърхност, оранжев цвят на плода и слабо изразени 
дялове. Най-голяма вариабилност на избора се наблюдава при показателя цвят 
на месестата част – от бял до розово-оранжев.    

 
IV.2.5. Изпитване на родителски компоненти и техните хибридни 

комбинации, по отношение на продуктивността, особеностите на плодовете 
и устойчивостта. 

IV.2.5.1. Диалелна схема 
Gynoecious и hermaphrodite тип на цъфтеж позволяват да се образуват 

женски/хермафродитни цветове в основата на всяко междувъзлие на централното 
стъбло и разклонения. При пъпешите женският тип на цъфтеж не е така добре 
проучен и не е въведен за масово използване при създаване на хибридните 
сортове. Тази особеност ни провокира да извършим по-обстойни изследвания 
върху генотипи с gynoecious и hermaphrodite тип на цъфтеж, с което да проучим 
възможностите за получаване на повече плодове, които са разположени на по-
нисък етаж от растението чрез използване на диалелна схема на кръстосване. 
Основната ни хипотеза е, че въз основа на образуването на повече 
женски/хермафродитни цветове е възможно да се повиши добива чрез 
увеличаване броя на плодовете на растение и получаване на плодове, 
разположени на по-ниски етажи на растението, което е свързано с ранозрелостта. 

 
Признаци на растението 
Анализът, проведен по критерия на Tukey, показва доказани разлики по 

отделните изследвани показатели (Таблица 10). Средната стойност на височината 
на растенията за всички генотипи за двете години на изпитване е 139,20 cm. 
Варирането по височина на растенията между генотипите е в границите от 65,80 
cm до 177,10 cm. Кръстоската 2 х 4 (Gynodow x Poul) се отличи с най-високи 
растения (167,75 cm), като превъзхожда по този признак и двата родителя. 

Стойността на признака брой междувъзлия варира в границите от 14,50 до 
25,30 бр., като средната стойност е 20,62 бр. С най-много на брой междувъзлия се 
откроява родителската линия Poul, последван от хибридните комбинации 1 х 3 и 2 
х 4. Вариационният коефициент на признака средно за двете години е 9,48%, което 
показва слабо вариране на показателя. Получените резултати за признака листна 
площ, показват вариране в широк диапазон от 78,20 cm2 до 295,70 cm2, като 
средната стойност е 199,33 cm2. Достоверни разлики са установени при 
хибридната комбинация 2 х 4 и всички генотипи с изключение на родителската 
форма Poul и кръстоската 3 х 4. 

Средният брой плодове на растение е 1,56, като варирането на признака е 
от 1,00 до 2,60 бр. За изпитваният период кръстоската 2 х 4 се отличава с най-
голям брой плодове на растение (2,15), въпреки че разликата с родителските 
компоненти не е статистически доказана. Варирането на признака добив от 
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растение е в граници от 310,50 g до 3482,30 g, като средната стойност за този 
показател е 1497,87 g. При кръстоската 3 х 4 се наблюдават най-високи стойности 
на показателя (2823,65 g), като разликите са доказани при две от родителските 
форми BG14 и WI998. 

 
Таблица 10. Средна стойност на родителските компоненти и техните F1 хибриди за 
измерените показатели 

Средно 

Генотипи ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

1. BG14 120,3 19,6 153,75 1,2 707,2 48 12,55 44,3 92,3 
2. Gynodow 136,25 20,3 164,2 1,2 862,35 53 14,9 39,45 92,45 
3. WI998 74,85 15,55 93,95 1,05 390,25 49,75 10,7 37,5 87,25 
4. Poul 146,6 22,4 256,05 2,05 2037,25 57,5 18 39,8 97,55 
1 x 2 163,7 22,1 209,5 1,35 1068,1 46,25 13,3 38,45 84,7 
1 x 3 142,95 22,35 179,55 1,4 1121,65 45,5 12,6 42,1 87,6 
1 x 4 150,3 21,15 227,15 2,2 2204,95 47,5 10,95 35,35 82,85 
2 x 3 135,75 19,2 193,25 1,25 1088 54,25 10,4 38,45 92,7 
2 x 4 167,75 22,25 284,3 2,15 2675,25 55,5 14,25 32,85 88,35 
3 x 4 153,55 21,3 231,55 1,7 2823,65 54,75 13,55 32,7 87,45 

Average 139,20 20,62 199,33 1,56 1497,87 51,20 13,12 38,10 89,32 
Min 65,80 14,50 78,20 1,00 310,50 44,50 9,10 31,40 82,10 
Max 177,10 25,30 295,70 2,60 3482,30 57,50 21,30 44,80 100,30 
CV(%)                8,29 9,48 6,89 17,94 30,01 1,23 12,43 6,09 2,12 
SMD-Tukey(5%)        46,82 7,94 55,72 1,13 1824,38 2,55 6,62 9,42 7,67 
SMD-Tukey(1%)       61,18 10,37 72,80 1,48 2383,78 3,33 8,65 12,31 10,03 

Сравнението между средните стойности е направено по Tukey’s test. 
Min и Max показват стойностите от отделните повторения в опита. 

Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  

 

Средно за изпитвания период минималната стойност на показателя дни от 
поникване до масов цъфтеж е 44,50 дни, а максималната 57,50 дни, като средната 
стойност за всички изпитвани генотипи е 51,20 дни за двете експериментални 
години. Вариационният коефициент за този признак е с ниска стойност 1,23%. Най-
ранен цъфтеж е регистриран при кръстоската 1 х 3. Резултатите от изпитването 
показаха, че по отношение на признака междувъзлие, на което е образуван 
първият плод, се наблюдава вариране в широки граници от 9,10 до 21,30 бр., като 
средната стойност на показателя е 13,12 бр. Показателят дни до узряване на 
плода варира от 31,40 до 44,80 дни, а вариационният коефициент е с ниска 
стойност (6,09%), като хибридни комбинации 2 х 4 и 3 х 4 се откроиха като най-
ранозрели (32,85 и 32,70 дни, съответно). Най-краткият вегетационен период е 
регистриран при хибридната комбинация 1 х 4 (82,85 дни), като е с доказано по-
ниски стойности от четирите изпитвани родителски форми. Средната стойност на 
признака е 89,32 дни, като вариационният коефициент на признака е с ниска 
стойност 2,12%.  

Резултатите от двете години на изпитване показаха, че кръстоските 2 х 4 и 
3 х 4 се открояват като най-перспективни. При хибридната комбинация 2 х 4 се 
наблюдават най-високи стойности по отношение на признаците височина на 
растението, листна площ, брой плодове на растение и дни до узряване на плода. 
Кръстоската 3 х 4 се прояви като най-продуктивна и най-ранозряла. 

Проведеният анализ на варианса за изследваните признаци на растението 
и достоверността на установените различия между генотипите, дава възможност 
за използването на диалелния анализ за по-задълбочено проучване на 
генетичните причини за получените резултати. За установяване на общата 
комбинативна способност (ОКС) и специфичната комбинативна способност (СКС) 
е направен анализ на варианса средно за двете години (Таблица 11). 
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Таблица 11. Анализ на варианса за обща комбинативна способност (ОКС), специфична комбинативна 
способност (СКС) и отношение на квадратните компоненти на ОКС и СКС (φGCA / φGCA +φSCA) 

Източник на 
вариране 

df 

Средно 

ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

Генотипи 9 1407,12*** 9,02ns 6043,86*** 0,37* 148553** 36,96*** 10,45* 27,56** 38,38*** 

ОКС 3 2183,65*** 14,29* 12694,54*** 0,88** 276636*** 83,45*** 17,79** 33,83** 14,81* 

СКС 6 1018,85** 6,39ns 2718,52*** 0,12ns 84512* 13,72*** 6,77ns 24,43* 50,16*** 

Случайно 9 133,07 3,82 188,45 0,07 20204 0,39 2,65 5,38 3,57 

                                                                  Квадратни компоненти 

φ GCA 48957,39 2,08 1526357 0,007 7416561 65,36 3,14 13,36 13,68 

φ SCA 176945,44 10,05 1239618 0,003 1,28 31,41 9,23 105,92 422,24 

(φ GCA/φ GCA+φ SCA) 0,21 0,17 0,55 0,65 0,36 0,67 0,25 0,11 0,03 
φGCA and φSCA: Квадратен компонент на ОКС и СКС; * significant at 5% level; ** significant at 1% level; ns – non significant 

Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  
 
 

Средно за двете години от изпитването единствено за признака брой 
междувъзлия не са установени различия между генотипите. Доказани ефекти на 
ОКС, което показва наличието на адитивно действие на гените са установени по 
брой междувъзлия, брой плодове на растение и образуване на 1-ви плод-
междувъзлие. Установено е доказано действие на неадитивни гени за признаците 
височина на растението, листна площ, добив от растение, дни от поникване до 
масов цъфтеж, дни до узряване на плода и вегетационен период. Получените от 
нас резултати и тези от други автори показват, че превесът на адитивни или 
неадитивни генни ефекти зависи основно от генотипа. Тези с преобладаващо 
адитивно генно действие са подходящи за схемите на комбинативната селекция, 
а с неадитивно генно действие за хетерозисната селекция. 

Средно за периода установените ефекти на ОКС на родителските линии 
показва, че най-силно проявление на адитивните гени има линия Poul по 
отношение на признаците височина на растението, брой междувъзлия, листна 
площ, брой плодове на растение, добив от растение и дни до узряване на плода 
(Таблица 12). Линия BG14 има най-високи отрицателни стойности по ОКС, но с 
положително значение за признаците дни от поникване до масов цъфтеж и 
вегетационен период. Линия WI998 показва най-добър ефект по ОКС с 
отрицателен знак по отношение на признака образуване на 1-ви плод – 
междувъзлие (-1,28). 

 
Таблица 12. Установени ефекти на ОКС на девет признака на растението 

Средно 

Родители ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

1. BG14 0,26 0,28 -12,15 -0,07 -280,04 -3,46 -0,61 2,34 -1,14 
2. Gynodow 7,28 0,18 3,14 -0,10 -155,55 1,00 0,36 -0,30 0,68 
3. WI998 -19,01 -1,53 -34,06 -0,22 -279,25 -0,33 -1,28 -0,37 -0,73 
4. Poul 11,47 1,07 43,08 0,40 714,84 2,79 1,53 -1,66 1,19 

SD (Gi)                     2,88 0,49 3,43 0,07 112,37 0,16 0,41 0,58 0,47 
SD (Gi - Gj)                             4,71 0,80 5,60 0,11 183,50 0,26 0,67 0,95 0,77 

Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  

 

Ефектите на СКС са отразени на Таблица 13. За признака височина на 
растението и брой междувъзлия кръстоските 1 x 3 и 3 x 4 имат най-високи 
стойности средно от двете години на изпитване. Хибридната комбинация 1 х 4 има 
най-силно изразени ефекти на СКС за признаците брой плодове на растение, дни 
до масов цъфтеж, междувъзлие, на което се образува първият плод, дни до 
узряване на плода и вегетационен период. Най-силно действие на неадитивни 
генни ефекти за признака добив от растение, се наблюдава при кръстоската 3 х 4. 
Средно за двете изпитвани години, действието на неадитивните гени е най-добре 
изразено при хибриди 1 х 3, 1 х 4 и 3 х 4. 
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Таблица 13. Ефекти на СКС за девет признака на растението 

Средно 

Генотипи ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

1. BG14 -19,42 -1,59 -21,27 -0,21 -230,59 3,72 0,65 1,53 5,26 

2. Gynodow -17,51 -0,67 -41,40 -0,15 -324,42 -0,20 1,06 1,96 1,78 

3. WI998 -26,33 -2,02 -37,25 -0,06 -549,11 -0,78 0,13 0,15 -0,62 

4. Poul -15,53 -0,35 -29,43 -0,30 -890,29 0,72 1,83 5,03 5,85 

1 x 2 16,96 1,02 19,19 -0,03 5,82 -2,49 0,43 -1,68 -4,15 

1 x 3 22,50 2,97 26,44 0,14 183,08 -1,91 1,36 2,04 0,15 

1 x 4 -0,63 -0,82 -3,10 0,32 272,29 -3,03 -3,09 -3,42 -6,52 

2 x 3 8,28 -0,07 24,85 0,02 24,94 2,38 -1,80 1,03 3,43 

2 x 4 9,80 0,39 38,76 0,30 618,09 0,51 -0,75 -3,27 -2,84 

3 x 4 21,89 1,14 23,21 -0,03 890,20 1,09 0,18 -3,36 -2,34 

SD( Sii ) 5,16 0,87 6,14 0,12 201,02 0,28 0,73 1,04 0,85 
SD( Sij )               6,99 1,18 8,31 0,17 272,18 0,38 0,99 1,41 1,14 
SD(Sii - Sjj) 6,66 1,13 7,93 0,16 259,51 0,36 0,94 1,34 1,09 
SD(Sij - Sik) 10,53 1,78 12,53 0,25 410,33 0,57 1,49 2,12 1,73 
SD(Sij - Skl) 9,42 1,60 11,21 0,23 367,01 0,51 1,33 1,89 1,54 

Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП). 

 

Признаци на плодовете 
Резултатите от еднофакторния анализ по критерия на Tukey показват, че 

има доказани (p<0,05) и добре доказани (p<0,01) разлики между изпитваните 
генотипи (Таблица 14). По отношение на дължината на плода, стойностите между 
отделните генотипи варират от 8,80 cm до 20,60 cm. Вариационният коефициент 
средно за двете години е нисък 4,51%, което показва, достоверността на 
получените резултати. С доказано високи стойности на дължината на плода се 
отличиха хибридите 2 x 4 (Gynodow x Poul) и 3 х 4 (WI998 x Poul).  
 
Таблица 14. Средна стойност на родителските компоненти и техните F1 хибриди за 5 
признака на плодовете 

Средно 

Генотипи ДП ШП ШМ СВ  МП 

1. BG14 11,65 10,80 2,30 8,85 600,45 
2. Gynodow 12,80 11,90 2,45 8,15 759,80 
3. WI998 9,75 9,75 1,80 7,60 352,75 
4. Poul 13,40 13,25 2,50 7,60 945,65 
1 x 2 13,30 11,70 2,60 10,65 668,35 
1 x 3 13,85 11,80 2,45 7,30 701,75 
1 x 4 16,75 11,75 2,55 7,45 789,60 
2 x 3 14,20 13,10 2,70 7,30 831,45 
2 x 4 19,40 12,00 2,70 9,30 1023,65 
3 x 4 20,35 13,30 2,95 7,55 1279,00 

Average 14,55 11,94 2,50 8,18 795,25 
Min 8,80 9,00 1,70 6,80 235,50 
Max 20,60 13,40 3,10 10,80 1336,20 
CV(%)                4,51 5,37 5,20 5,52 11,00 
SMD-Tukey(5%)        2,66 2,60 0,53 1,83 354,90 
SMD-Tukey(1%)       3,48 3,40 0,69 2,39 463,72 

Сравнението между средните стойности е направено по Tukey’s test. 
Min и Max показват стойностите от отделните повторения в опита. 

Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 

 

Ширината на плода на изследваните генотипи варира в границите от 9,00 
cm, до 13,40 cm. При два от генотипите 3 х 4 (13,30) и Poul (13,25) са установени 
най-високи стойности. Средната стойност за признака ширина на месестата част 
е 2,50 cm, а на вариационният коефициент е 5,20%. С най-висока стойност се 
открои кръстоската 3 х 4 (2,95 cm), при която се наблюдават доказани различия в 
сравнение с линии BG14 и WI998.  

Признакът сухо вещество е силно вариабилен от начало на цъфтеж до 
настъпване на ботаническа зрялост. Съдържанието на сухо вещество варира в 
границите от 6,80% до 10,80% за изпитваните генотипи, като най-високи стойности 
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и през двете експериментални години са отчетени при хибридната комбинация 1 х 
2 (10,65%).  

Средната маса на плода е най-вариабилния показател. Минималната 
стойност за признака е 235 g, а максималната 1336 g. И през двете 
експериментални години, кръстоската 3 х 4 се отличи с най-голяма средна маса на 
плода (1279 g), а също и с най-високи стойности за признаците дължина и ширина 
на плода, както и ширина на месестата част.  

От проведения анализ на варианса за ОКС и СКС средно през двете години 
на изпитване се установи, че общата и специфичната комбинативна способност 
имат доказано влияние при всички показатели (Таблица 15). Стойностите на 
квадратните компоненти са под 0,5, което показва, че при унаследяване на 
изследваните показатели, превес имат неадитивните гени. 

 
Таблица 15. Анализ на варианса за обща комбинативна способност (ОКС), специфична 
комбинативна способност (СКС) и отношение на квадратните компоненти на ОКС и СКС 

(φGCA / φGCA +φSCA). 

Източник на вариране df 
Средно 

ДП ШП ШМ СВ МП 

Генотипи 9 22,22*** 2,47** 0,18*** 2,43*** 126666*** 
ОКС 3 18,40*** 3,08** 0,15** 2,93*** 178712*** 
СКС 6 24,13*** 2,16* 0,20*** 2,18*** 100643*** 
Случайно 9 0,43 0,41 0,01 0,20 7645 

                                  Квадратни компоненти 

φ GCA  5,83 0,10 0,0004 0,10 3426160 
φ SCA  97,10 0,81 0,006 0,80 1701181 
(φ GCA/φ GCA+φ SCA)  0,05 0,11 0,056 0,10 0,16 

φGCA and φSCA: Квадратен компонент на ОКС и СКС; * significant at 5% level; ** significant at 1% level; ns – non significant 
Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 

 

Анализът на ефектите на ОКС средно за изпитвания период показва, че 
най-силно проявени адитивни гени по отношение на признаците дължина на 
плода, ширина на плода, ширина на месестата част, както и средна маса на плода 
има родителската линия Poul (Таблица 16). При линия Gynodow са регистрирани 
най-силно проявени адитивни ефекти за съдържание на сухо вещество. 
 

Таблица 16. Установени ефекти на ОКС на пет признака на плодовете 

Средно 

Генотипи ДП ШП ШМ СВ МП 

1. BG14 -0,92 -0,47 -0,05 0,37 -102,60 
2. Gynodow -0,04 0,15 0,07 0,45 11,14 
3. WI998 -0,80 -0,33 -0,13 -0,59 -76,42 
4. Poul 1,76 0,65 0,12 -0,23 167,89 

SD (Gi)                     0,16 0,16 0,03 0,11 21,86 
SD (Gi - Gj)                             0,27 0,26 0,05 0,18 35,70 

Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 

 

И през двете години на изпитване ефектите на СКС при изследваните 
признаци показва най-силно действие на неадитивните гени при кръстоската 3 х 4 
при три от изследваните признаци - дължина на плода, ширина на месестата част 
и средна маса на плода (Таблица 17). При показателя ширина на плода най-силно 
изразен ефект на СКС се установи при хибридните комбинация 2 х 3. По 
отношение на съдържанието на сухо вещество, висока СКС се установи при 
хибридната комбинация 1 х 2.  

От направените анализи и получените резултати, като най-перспективна се 
отличи кръстоска 3 x 4 (WI998 x Poul), която превъзхожда другите генотипи по пет 
от изследваните показатели (дължина на плода, ширина на месестата част, средна 
маса на плода, добив от растение и дни до узряване на плода). 
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Таблица 17. Ефекти на СКС за пет признака на растението 

Средно 

Генотипи ДП ШП ШМ СВ МП 

1. BG14 -1,05 -0,19 -0,10 -0,07 10,41 
2. Gynodow -1,67 -0,34 -0,18 -0,92 -57,72 
3. WI998 -3,19 -1,53 -0,43 0,60 -289,60 
4. Poul -4,67 0,02 -0,23 -0,12 -185,37 
1 x 2 -0,29 0,08 0,08 1,66 -35,43 
1 x 3 1,03 0,67 0,13 -0,66 85,53 
1 x 4 1,36 -0,36 -0,02 -0,87 -70,93 
2 x 3 0,50 1,34 0,27 -0,73 101,49 
2 x 4 3,13 -0,74 0,02 0,91 49,38 
3 x 4 4,85 1,05 0,47 0,19 392,29 

SD( Sii ) 0,29 0,29 0,06 0,20 39,10 
SD( Sij )  0,54 0,39 0,08 0,27 52,95 
SD(Sii - Sjj) 0,38 0,37 0,08 0,26 50,48 
SD(Sij - Sik) 0,60 0,58 0,11 0,41 79,82 
SD(Sij - Skl) 0,40 0,52 0,12 0,37 71,39 

Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 

 

За да обобщим получените резултати анализирахме хетерозисния ефект по 
отношение на изследваните показатели. Резултатите показват, че най-силен 
хетерозисен ефект се наблюдава за признаците добив от растение, дължина на 
плода и средна маса на плода (Фигура 5). С най-слаб хетерозисен ефект се 
проявиха признаците дни от поникване до масов цъфтеж, дни до узряване на 
плода и вегетационен период.  

Резултатите от средната стойност от двата родителя показват, че по 
отношение на признаците височина на растението и брой междувъзлия 
хетерозисният ефект е най-силно проявен при хибридната комбинация 1 х 3 (45% 
и 28%). Най-висок хетерозис за признака брой плодове на растение е получен при 
кръстоската 1 х 4 (35%). За признаците дни от поникване до масов цъфтеж, 
междувъзлие, на което е образуван 1-ви плод, дни до узряване на плода и 
вегетационен период най-високи отрицателни стойности отчетохме при 
хибридната комбинация 1 х 4. Кръстоската 3 х 4 проявява най-висок хетерозисен 
ефект спрямо признаците добив от растение (133%), дължина на плода (75%), 
дебелина на месото (38%) и средна маса на плода (98%). Най-висок хетерозисен 
ефект за признака сухо вещество установихме при хибрида 1 х 2 (38%).  

 

 

Фигура 5. Хетерозисен ефект спрямо средните родителски стойности (%), средно за периода. 

 
IV.2.5.1.1. Диалелен анализ на нападението от брашнеста мана и 

същинска мана по метода на листните дискове 
През 2018 г. изследваните генотипи реагират като чувствителни към 

причинителя на брашнеста мана (Таблица 18). Балните оценки варират от 2,3 до 
4,0. През 2019 г. се наблюдава подобна реакция – от 3,3 до 3,7 бал. Средно за 
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периода изпитваните линии имат чувствителна реакция към P. xanthii, раса 1. 
Балните оценки по отношение на причинителя на същинска мана варират от 
устойчива реакция 0,2 до чувствителна 2,2, през 2018 г. През 2019 г. всички 
изпитани генотипи реагират като устойчиви от 0,3 до 1,1 бал. Средно за периода 
отчетената реакция е от 0,4 до 1,2 бал. Като цяло изпитваните генотипи са 
устойчиви към причинителя на P. cubensis и чувствителни към P. Xanthii. 

 
Таблица 18. Реакция на родителски линии и техните хибриди към брашнеста мана и същинска мана 

Генотипи 
2018 2019 Средно 

PX PC PX PC PX PC 

1. BG14 2,3 1,0 3,3 0,7 2,8 0,9 
2. Gynodow 4,0 2,2 3,7 0,7 3,9 1,2 
3. WI998 3,5 0,2 3,5 0,5 3,5 0,4 
4. Poul 4,0 1,0 3,4 1,1 3,7 1,1 
1 x 2 4,0 1,2 3,5 1,0 3,8 1,1 
1 x 3 4,0 0,7 3,7 0,2 3,9 0,5 
1 x 4 4,0 1,1 3,5 0,8 3,8 1,0 
2 x 3 4,0 0,8 3,5 0,5 3,8 0,7 
2 x 4 4,0 1,3 3,6 0,4 3,8 0,9 
3 x 4 4,0 0,8 3,5 0,3 3,8 0,6 
Average 3,8 1,03 3,52 0,62 3,65 0,8 
Min 2,0 0,2 3,2 0,00 2,6 0,3 
Max 4,0 2,4 3,8 1,40 3,9 1,5 
CV(%)                3,86 33,66 5,08 64,33 3,31 40,23 
SMD-Tukey(5%)        0,6 1,4 0,72 1,61 0,49 1,3 
SMD-Tukey(1%)       0,8 1,8 0,94 2,11 0,64 1,7 

Сравнението между средните стойности е направено по Tukey’s test. 

 

IV.2.5.2. Частично диалелна схема 
Предимствата на частично диалелната схема са, че могат да се изпитат 

повече родителски форми, разделени в две групи, като всяка група се различава 
по определени признаци от другата. В настоящата схема са използвани пет 
майчини линии, които се отличават с женски тип на цъфтеж и мъжка стерилност и 
две бащини линии, които са носители на устойчивост към брашнеста и същинска 
мана. За разкриване потенциала на линиите и техните хибриди са изследвани 
девет признака на растението и пет на плодовете.  
 

Признаци на растението 
Анализът, проведен по критерия на Tukey, показва частните разлики между 

изпитваните генотипи (Таблица 19). Средното вариране през двете години на 
височината на растенията между генотипите е в границите от 127,30 cm до 233,20 
cm, като с най-високи растения от хибридните комбинации е кръстоска 1 х 2. 
Признакът брой междувъзлия варира в границите от 18,80 до 27,50 бр., като 
средната стойност е 23,14 бр. Най-високата измерена стойност за този показател 
е при хибридната комбинация 1 х 2 (26,80 бр.). Същата кръстоска (1 х 2) се 
отличава и с най-висока стойност по отношение на признака листна площ (298,00 
cm2). Средната стойност за признака брой плодове на растение е 1,16 бр. През 
отчетения период две линии са формирали най-много плодове 5-1-2 и BG14 (1,45 
бр.). Признакът добив от растение варира от 714,30 g до 2286,30 g. Най-
високодобивна е хибридната комбинация 1 х 1 (2229,60 g), като тя е с доказани 
разлики с всички родителски линии, с изключение на ВК/1-5-5 и 5-1-2.  

Средната стойност на показателя дни до масов цъфтеж е 46,03 дни. 
Хибридната комбинация 2 х 2 се открои с най-ранен цъфтеж (41 дни), като 
стойността е доказано по-ниска от почти всички изследвани родителски линии и 
хибриди. Минималната стойност на показателя междувъзлие на което е образуван 
първият плод е 12,60, а максималната 22,30. Вариационният коефициент е 6,93%, 
което показва слабо вариране. Хибридната комбинация, която залага плода най-
ниско е 5 х 1 (13,30 междувъзлие). Варирането на признака дни до узряване на 
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плода е в границите от 31,10 до 46,70 дни. Средно за периода с кратък период до 
узряване от 32,55 и 32,80 дни са хибридните комбинации 1 х 2 и 2 х 2. Най-краткият 
вегетационен период, измерен през двете години от експерименталната дейност е 
74,05 дни при хибридната комбинация 2 х 2. Кръстоските 1 х 1, 1 х 2, 3 х 2 и 5 х 2 
също се характеризират със сравнително кратък вегетационен период, което ги 
причислява към групата на ранните пъпеши (65 - 80 дни). 

 
Таблица 19. Средна стойност на родителските компоненти и техните F1 хибриди за девет 
показателя на растението 

Средно 

Генотипи ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

1 х 1 207,30 25,40 276,90 1,20 2229,60 41,25 19,95 37,95 79,45 
1 х 2 208,70 26,80 298,00 1,10 1861,30 45,50 19,35 32,55 78,05 
2 х 1 181,00 22,50 244,90 1,15 1959,05 44,50 17,35 38,85 83,35 
2 х 2 183,95 24,45 257,35 1,10 1815,00 41,00 21,80 32,80 74,05 
3 х 1 178,00 23,15 210,10 1,05 1370,30 46,00 21,00 39,65 85,65 
3 х 2 184,90 24,55 238,85 1,10 1375,05 42,25 18,15 35,20 77,45 
4 х 1 175,00 23,10 200,25 1,20 1860,10 48,50 19,40 39,55 88,05 
4 х 2 182,50 24,05 247,85 1,00 1703,40 50,00 18,30 37,55 87,55 
5 х 1 197,60 24,70 252,50 1,25 1820,90 42,00 13,30 40,00 82,00 
5 х 2 172,95 23,30 221,40 1,00 1449,70 41,50 15,90 36,35 77,85 

I група родители 

1. ВК/1-5-5 213,30 25,40 283,75 1,05 1799,95 41,25 20,20 37,15 78,40 
2. К/15-6 161,15 20,45 241,55 1,05 1259,85 44,00 20,20 38,75 82,75 
3. Gynodow 136,25 20,30 164,20 1,20 799,40 53,00 14,90 39,45 92,45 
4. AGY 135,30 21,50 165,00 1,15 1028,55 55,00 13,05 42,15 97,15 
5. BG14 142,40 21,30 165,10 1,45 1247,50 51,75 17,50 43,60 95,35 

II група родители 

1. 5-1-2 160,70 20,75 218,85 1,45 1724,20 48,75 18,75 38,25 87,00 
2. Seminole 149,10 21,65 214,85 1,25 1414,30 46,25 14,25 37,20 83,70 
Mean 174,71 23,14 229,49 1,16 1571,66 46,03 17,84 38,06 84,13 
Min 127,30 18,80 153,90 1,00 714,30 40,00 12,60 31,10 73,10 
Max 233,20 27,50 322,00 1,70 2286,30 55,00 22,30 46,70 98,20 
CV(%)                7,67 6,21 10,45 12,95 9,53 1,08 6,93 5,62 2,28 
SMD-Tukey(5%)        54,31 5,82 97,13 0,61 606,73 2,02 5,01 8,67 7,78 
SMD-Tukey(1%)       66,06 7,08 118,15 0,74 738,03 2,46 6,10 10,55 9,46 

Сравнението между средните стойности е направено по Tukey’s test. 
Min и Max показват стойностите от отделните повторения в опита. 

Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  

 

Доказани ефекти на ОКС на генотипите от първа група (BK/1-5-5, K15/6, 
Gynodow, AGY и BG14) се наблюдават при признаците височина на растението, 
брой междувъзлия, листна площ, добив от растение, дни от поникване до масов 
цъфтеж, образуване на 1-ви плод – междувъзлие, дни до узряване на плода и 
вегетационен период (Таблица 20). За генотипите от втора група (5-1-2 и Seminole) 
доказани ефекти на ОКС са установени при четири от изпитваните признаци – 
добив от растение, дни до масов цъфтеж, дни до узряване на плода и 
вегетационен период. Доказано действие на неадитивни генни ефекти е 
установено за показателите височина на растението, брой междувъзлия, добив от 
растение, дни от поникване до масов цъфтеж, образуване на 1-ви плод – 
междувъзлие и вегетационен период. 
 
Таблица 20. Анализ на варианса за обща комбинативна способност (ОКС) на родителските 
генотипи от I-ва и II-ра група и специфична комбинативна способност (СКС). 

Източник 
на  
вариране 

df 
Средно 

ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

Генотипи 16 1205,78*** 7,54** 3273,80*** 0,03ns 272077*** 39,98*** 14,53*** 16,24** 85,85*** 
Групи 1 640,88ns 2,53ns 3252,60* 0,02ns 912520*** 43,85*** 0,14ns 40,68** 163,55*** 
ОКС група I 4 2608,94*** 13,10** 8759,13*** 0,03ns 489130*** 84,23*** 20,89*** 21,06* 167,98*** 
ОКС група II 1 94,09ns 4,13ns 556,96ns 0,10ns 304446** 5,44*** 4,69ns 62,14** 101,00*** 
СКС I x II 10 812,18* 6,15* 1353,48ns 0,03ns 117974** 25,34*** 14,41*** 7,28 ns 43,71*** 
Случайно 16 179,67 2,06 574,65 0,02 22424 0,2491 1,53 4,58 3,68 

 * significant at 5% level; ** significant at 1% level; ns – non significant, Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от 

растение (ДР), дни от поникване до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  
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Ефектите на ОКС за съответните генотипи са отразени на Таблица 21. 
Средно за периода на изпитване установените ефекти на ОКС на първата група 
родителски линии показва, че линия ВК/1-5-5 има най-силно проявени адитивни 
гени по отношение на седем от изпитваните признаци: височина на растението, 
брой междувъзлия, листна площ, добив от растение, дни от поникване до масов 
цъфтеж, дни до узряване на плода и вегетационен период. Линия AGY е носител 
на адитивни гени по отношение на признака междувъзлие, на което се образува 
първият плод, а линия BG14 – брой плодове на растение. 

 
Таблица 21. Установени ефекти на ОКС за девет признака на растенията 

Генотипи 
 Средно 

ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

1. ВК/1-5-5 25,48 1,84 40,82 -0,03 291,30 -2,88 1,41 -1,62 -4,47 
2. К/15-6 -0,42 -0,69 14,65 -0,04 58,46 -2,17 1,39 -0,90 -3,04 
3. Gynodow -9,06 -0,61 -20,02 -0,01 -266,47 1,29 -0,38 -0,13 1,15 
4. AGY -10,27 -0,31 -19,89 -0,02 -53,73 3,67 -1,24 1,15 4,80 
5. BG14 -5,73 -0,23 -15,56 0,09 -29,56 0,08 -1,17 1,50 1,57 

Случайно (Gi) 3,46 0,37 6,19 0,04 38,66 0,13 0,32 0,55 0,50 

1. 5-1-2 1,62 -0,34 -3,93 0,05 91,96 0,39 0,36 1,31 1,68 
2. Seminole -1,62 0,34 3,93 -0,05 -91,96 -0,39 -0,36 -1,31 -1,68 

Случайно (Gi) 2,23 0,24 4,00 0,03 24,96 0,08 0,21 0,36 0,32 
Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  
 
 

За родителите от втора група, линия 5-1-2 е добър донор за подобряване 
на признаците: височина на растението, брой плодове на растение и добив, а сорт 
Seminole за признаците: брой междувъзлия, листна площ, дни от поникване до 
масов цъфтеж, дни до узряване на плода, вегетационен период и образуване на 
1-ви плод – междувъзлие. 

Ефектите на СКС на отделните признаци са отразени в Таблица 22. Средно 
за периода по отношение на признака височина на растението има добре изразени 
неадитивни генни ефекти при хибридните комбинации 5 х 1, 4 х 2 и 3 х 2. За 
признака брой междувъзлия, кръстоските 5 х 1, 3 х 2 и 2 х 2 имат най-силно 
изразени неадитивни генни ефекти.  

 

Таблица 22. Ефекти на СКС за девет признака на растението 

Родители 
 I гр. 

Родители 
 II гр. 

Средно 

ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

1. ВК/1-5-5 --- -6,57 -1,05 -14,33 -0,01 -135,63 -0,55 -0,38 0,87 0,28 
2. К/15-6 --- -6,94 -0,95 -4,18 0,00 -210,05 0,79 -0,33 1,02 1,76 
3. Gynodow --- -14,55 -1,25 -12,20 0,09 -20,63 2,87 -2,09 0,19 3,10 
4. AGY --- -13,07 -0,66 -11,65 0,05 -216,96 0,12 -2,23 0,34 0,50 
5. BG14 --- -15,05 -1,01 -20,22 0,14 -46,35 4,04 2,09 1,07 5,15 

--- 1. 5-1-2 -25,52 -2,23 -21,43 0,13 -343,78 4,11 0,06 -0,35 3,70 
--- 2. Seminole -30,66 -2,69 -41,16 0,14 -285,84 3,16 -3,00 3,85 7,10 
1 1 4,25 0,69 7,72 0,01 227,82 -1,97 0,32 0,51 -1,26 
1 2 8,89 1,41 20,95 0,01 43,44 3,06 0,44 -2,26 0,69 
2 1 3,84 0,31 1,89 -0,03 190,11 0,57 -2,26 0,69 1,21 
2 2 10,03 1,58 6,48 0,02 229,98 -2,15 2,91 -2,74 -4,74 
3 1 9,49 0,89 1,76 -0,17 -73,71 -1,39 3,16 0,72 -0,68 
3 2 19,62 1,61 22,64 -0,01 114,97 -4,36 1,03 -1,10 -5,53 
4 1 7,70 0,53 -8,22 -0,01 203,35 -1,26 2,42 -0,65 -1,93 
4 2 18,44 0,80 31,52 -0,10 230,57 1,02 2,04 -0,03 0,93 
5 1 25,76 2,05 39,70 -0,07 139,99 -4,18 -3,75 -0,56 -4,75 
5 2 4,34 -0,03 0,73 -0,21 -47,29 -3,90 -0,43 -1,59 -5,55 

SD (Sii)  5,22 0,56 9,33 0,06 58,29 0,19 0,48 0,83 0,75 
SD (Sjj)  6,74 0,72 12,05 0,08 75,25 0,25 0,62 1,08 0,96 
SD (Sij)  8,19 0,88 14,66 0,09 91,55 0,31 0,76 1,31 1,17 

Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  
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Признаци на плодовете 
Проведеният анализ по критерия на Tukey, показва че дължината на плода 

варира от 11,60 cm до 21,70 cm, а средната стойност е 17,52 cm (Таблица 23). 
Достоверни различия се наблюдават между хибридната комбинация 2 х 2 (21,45 
cm) и шест от родителските генотипи (К/15-6, Gynodow, AGY, BG14, 5-1-2 и 
Seminole). През периода на изпитване, средната стойност на признака ширина на 
плода е 14,87 cm. Най-високата стойност е измерена при хибридната комбинация 
1 х 1 (16,75 cm), която е статистически доказана по отношение на три генотипа 
(Gynodow, AGY и Seminole).  

 

Таблица 23. Средна стойност на родителските компоненти и техните F1 хибриди за 5 
признака на плодовете 

Средно 

Генотипи ДП ШП ШМ СВ МП 

1 х 1 21,00 16,75 3,55 9,55 1979,10 
1 х 2 21,00 15,70 3,40 7,35 1748,25 
2 х 1 19,30 16,50 3,85 10,65 1767,35 
2 х 2 21,45 15,25 3,80 7,15 1755,05 
3 х 1 16,65 15,10 3,25 11,05 1311,95 
3 х 2 19,20 14,55 3,40 8,00 1315,95 
4 х 1 17,20 15,80 3,70 11,50 1530,60 
4 х 2 18,90 15,90 3,80 8,65 1703,40 
5 х 1 18,10 15,05 3,55 9,25 1531,35 
5 х 2 19,30 14,50 3,70 8,55 1449,70 

I група родители 

1. ВК/1-5-5 20,70 16,70 3,60 9,30 1774,80 
2. К/15-6 17,40 14,45 3,30 8,40 1199,70 
3. Gynodow 12,80 11,90 2,45 8,15 759,80 
4. AGY 11,65 10,80 2,30 8,85 600,45 
5. BG14 14,90 14,60 3,45 9,90 1214,35 

II група родители 

1. 5-1-2 13,65 15,15 3,65 12,50 1209,45 
2. Seminole 14,65 14,15 2,85 8,30 1135,75 

Mean 17,52 14,87 3,39 9,24 1411,00 
Min 11,60 10,50 2,20 6,80 575,40 
Max 21,70 17,10 3,90 12,70 2029,00 
CV(%)                3,56 4,15 7,59 8,97 8,15 
SMD-Tukey(5%)        2,53 2,50 1,04 3,36 466,20 
SMD-Tukey(1%)       3,08 3,04 1,27 4,09 567,09 

Сравнението между средните стойности е направено по Tukey’s test. 
Min и Max показват стойностите от отделните повторения в опита. 

Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 

 

Средната стойност на признака ширина на месестата част е 3,39 cm. Най-
високите стойности са измерени при хибридните комбинации 2 х 1, 2 х 2 и 4 х 2 
(3,85 cm, 3,80 cm и 3,80 cm), като разликата е статистически доказана с три от 
родителските генотипи (Gynodow, AGY и Seminole). Резултатите от изследването 
показват, че признакът сухо вещество варира от 6,80% до 12,70%, като средната 
стойност е 9,24%. Линия 5-1-2 се открои с най-висока стойност 12,50%, като 
разликите са статистически доказани с четири генотипа (К/15-6, Gynodow, AGY и 
Seminole). От хибридните комбинации най-високо съдържание на сухо вещество е 
установено при 4 х 1 (11,50%) и 3 х 1 (11,05%). 

Минималната стойност на средната маса на плода е 575 g, максималната 
2029 g, а средната 1411 g. Линия 5-1-2 се отличава с най-голяма средна маса 1209 
g, която е статистически доказана само с един генотип AGY. При хибридните 
комбинации най-висока стойност за показателя средна маса на плода се 
наблюдава при 1 х 1 – 1979 g, която е статистически доказана с всички родителски 
компоненти, с изключение на ВК/1-5-5. 

От получените резултати установихме, че по отношение на признаците 
дължина на плода, ширина на плода, ширина на месестата част и средна маса 
хибридните комбинации 1 х 1 и 2 х 1 имат най-високи стойности. Комбинациите са 
перспективни и могат да се използват като F1 хибридни сортове. По отношение на 
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качествения параметър сухо вещество, линия 5-1-2 е най-подходяща за 
повишаване на стойността на този признак. 

За да установим генетичните параметри за унаследяване на тези признаци 
е направен анализ на варианса за обща комбинативна способност (ОКС) на 
родителските генотипи от I-ва и II-ра група и специфична комбинативна способност 
(СКС) (Таблица 24). Средно за периода анализът на варианса показва, че за 
признаците дължина на плода, ширина на плода и дебелина на месестата част 
има доказани ефекти на СКС и на ОКС за двете групи родители, като не са 
доказани само за ОКС на втора група родители за признака дебелина на месестата 
част.  

 
Таблица 24. Анализ на варианса за обща комбинативна способност (ОКС) на родителските 

генотипи от I-ва и II-ра група и специфична комбинативна способност (СКС). 

Източник на вариране df 
Средно 

ДП ШП ШМ СВ МП 

Генотипи 16 18,60*** 4,85*** 0,41*** 4,34*** 278695*** 
Групи 1 3,59** 9,25*** 0,75** 4,75* 327341*** 
ОКС група I 4 33,48*** 9,26*** 0,56*** 0,70ns 524016*** 
ОКС група II 1 10,24*** 3,12* 0,21ns 47,61*** 9695ns 
СКС I x II 10 14,99*** 2,82*** 0,33* 1,43ns 202603*** 
Случайно 16 0,38 0,38 0,06 0,68 13239 

* significant at 5% level, ** significant at 1% level, *** significant at 0,1% 
Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 

 
За признака сухо вещество има доказано действие само на адитивни генни 

ефекти на родителите от втора група. Резултатите показват, че за признака средна 
маса на плода има доказани ефекти на ОКС за родителите от първа група и 
доказани ефекти на СКС, като няма доказано действие на адитивни генни ефекти 
при родителите от втора група. 

По отношение на признака дължина на плода от селекционна гледна точка 
и двете родителски групи са подходящи за подобряване му, поради адитивния 
характер на унаследяване. За признака ширина на плода, дебелина на месото и 
средна маса на плода, адитивното действие на гените е добре изразено при 
първата група родителски линии. За признака сухо вещество по-ценни са 
родителите от втора група.  

Анализът на общата комбинативна способност през двете години на 
изпитване за първата група родителски генотипи, показва че линии ВК/1-5-5 и К/15-
6 имат най-високи стойности на ОКС за четири от изследваните признаци (ширина 
на месестата част, дължина, ширина и средна маса на плода) (Таблица 25). Най-
добре изразени адитивни гени от втората група родители има линия 5-1-2 за 
признаците ширина на плода, дебелина на месестата част, сухо вещество и маса 
на плода. При линия Seminole се наблюдават адитивни ефекти при признака 
дължина на плода.  

 

Таблица 25. Установени ефекти на ОКС на пет признака 

Средно 

Родители ДП ШП ШМ СВ МП 

1. ВК/1-5-5 2,33 1,24 0,15 -0,11 306,46 
2. К/15-6 1,03 0,38 0,17 -0,26 80,60 
3. Gynodow -1,33 -0,83 -0,28 -0,14 -215,11 
4. AGY -1,67 -0,85 -0,19 0,28 -167,21 
5. BG14 -0,37 0,06 0,15 0,24 -4,74 

Случайно (Gi) 0,16 0,16 0,07 0,21 29,71 

1. 5-1-2 -0,53 0,29 0,08 1,15 16,41 
2. Seminole 0,53 -0,29 -0,08 -1,15 -16,41 
Случайно (Gi) 0,10 0,10 0,04 0,14 19,18 

Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 
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Най-силно действие на неадитивните гени средно за периода са установени 
при кръстоската 4 х 2 за четири от изпитваните признаци дължина на плода, 
ширина на плода, дебелина на месото и средна маса на плода (Таблица 26). 
Родителската линия ВК/1-5-5 се характеризира с най-силно действие на 
неадитивни генни ефекти за признака сухо вещество. 

 
Таблица 26. Ефекти на СКС за пет признака на плодовете 

Родители 
 I гр. 

Родители 
 II гр. 

Средно 

ДП ШП ШМ СВ МП 

1. ВК/1-5-5 --- -1,05 0,04 0,11 0,78 -118,15 
2. К/15-6 --- -1,74 -0,48 -0,23 0,18 -241,53 
3. Gynodow --- -1,64 -0,63 -0,18 -0,32 -90,00 
4. AGY --- -2,10 -1,68 -0,51 -0,45 -345,15 
5. BG14 --- -1,45 0,31 -0,04 0,68 -56,20 

--- 1. 5-1-2 -3,42 -1,31 -0,18 0,25 -421,48 
--- 2. Seminole -4,56 -1,13 -0,67 0,65 -429,54 

1 1 1,59 0,19 -0,11 -0,83 217,16 
1 2 0,52 -0,27 -0,10 -0,73 19,13 
2 1 1,19 0,81 0,17 0,42 231,27 
2 2 2,28 0,15 0,28 -0,78 251,79 
3 1 0,89 0,61 0,02 0,69 71,59 
3 2 2,38 0,65 0,33 -0,06 108,41 
4 1 1,79 1,33 0,38 0,72 242,34 
4 2 2,42 2,02 0,64 0,17 447,96 
5 1 1,39 -0,33 -0,11 -1,48 80,61 
5 2 1,52 -0,29 0,20 0,12 31,78 
SD (Sii)  0,24 0,24 0,10 0,32 44,79 
SD (Sjj)  0,31 0,31 0,13 0,42 57,82 
SD (Sij)  0,38 0,38 0,16 0,51 70,34 

Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП) . 

 

Сравняването на резултати от различни изследвания показа, че оценките 
на ОКС и СКС зависят от честотата на алелите и нивото на доминиране. Поради 
това може да се каже, че несъответстващите резултати между различните 
проучвания се дължи главно на различните родители, използвани в 
експериментите. 

За установяване на най-перспективните хибридни комбинации, участващи 
в частично диалелната схема, е изчислен хетерозисният ефект спрямо средната 
стойност между двата родителски компонента (Фигура 6). Резултатите показват, че 
като цяло най-висок хетерозисен ефект (над 30%) се проявява за признаците 
височина на растението, листна площ, добив, дължина на плода, дебелина на 
месестата част и средна маса на плода. Резултатите до голяма степен 
съответстват на данните, получени от диалелните кръстоски, където тези 
показатели също проявяват добре изразен хетерозисен ефект. В настоящето 
изследване за нито една от хибридните комбинации не се наблюдава положителен 
хетерозис за признака брой плодове на растение. 

Слаб хетерозисен ефект е установен за признака сухо вещество от 1% до 
8%. Вероятно проявяването на хетерозис при този показател до голяма степен 
зависи от избора на родителски генотипи. Кръстоската 4 х 2 се отличава с най-
висок хетерозисен ефект (от 28% до 98%) по отношение на пет от изпитваните 14 
показатели – добив, дължина на плода, ширина на плода, дебелина на месестата 
част и средна маса на плода. Хибридната комбинация 5 х 1 проявява най-висок 
хетерозисен ефект за признаците височина на растението, брой междувъзлия, 
листна площ, дни от поникване до масов цъфтеж, междувъзлие, на което се 
образува първият плод и сухо вещество.  
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Фигура 6. Хетерозисен ефект спрямо средните родителски стойности (%) средно за периода. 

 

IV.2.5.2.1. Частично диалелен анализ на нападението от брашнеста 
мана и същинска мана по метода на листните дискове 

Резултатите от двете години на изпитване показаха, че най-чувствителни на 
нападение от брашнеста мана са две родителски линии от първа група Gynodow 
(3,9) и BG14 (2,8). Всички останали генотипи показват устойчивост към 
нападението от патогена от 0,0 до 1,4 (Таблица 27).  

По-голямата част от генотипите показват устойчивост към същинската 
мана. При родителите от първа група с най-ниска степен на нападение е линия 
AGY, а от втората група родители и двата генотипа 5-1-2 и Seminole имат устойчива 
реакция, респективно 0,9 и 0,6. Четири хибридни комбинации се откроиха като 
устойчиви към мана 2 х 2, 4 х 1, 4 х 2 и 5 х 1, като при тях степента на нападение 
е в границите от 0,1 до 0,6.  

 
Таблица 27. Бални оценки на родителските компоненти и техните F1 хибриди към 

причинителите на  брашнеста мана и същинска мана 

Генотипи 
2018 2019 Средно 

PX PC PX PC PX PC 

1 х 1 0,0 1,3 0,4 0,7 0,2 1,0 
1 х 2 0,0 0,8 0,3 0,7 0,2 0,8 
2 х 1 0,2 1,0 0,2 0,6 0,2 0,8 
2 х 2 0,0 0,8 0,3 0,3 0,2 0,6 
3 х 1 1,0 1,8 0,3 0,6 0,7 1,2 
3 х 2 0,6 1,4 0,2 0,0 0,4 0,7 
4 х 1 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 
4 х 2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 
5 х 1 0,0 0,7 0,3 0,5 0,2 0,6 
5 х 2 0,7 1,9 0,4 0,3 0,6 1,1 

I група родители 

1. ВК/1-5-5 0,8 1,0 2,0 0,9 1,4 1,0 
2. К/15-6 0,8 2,2 0,5 0,9 0,7 1,6 
3. Gynodow 4,0 2,2 3,7 0,7 3,9 1,2 
4. AGY 0,0 0,9 0,3 0,5 0,2 0,7 
5. BG14 2,3 1,0 3,3 0,7 2,8 0,9 

II група родители 

1. 5-1-2 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 0,9 
2. Seminole 0,0 0,7 0,1 0,5 0,1 0,6 

Mean 0,61 1,15 0,75 0,51 0,68 0,81 
Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Max 4,00 2,40 3,80 1,20 3,90 1,60 
CV(%)                28,93 29,58 15,65 66,09 17,74 29,95 
SMD-Tukey(5%)        0,72 1,38 0,47 1,37 0,49 0,99 
SMD-Tukey(1%)       0,87 1,68 0,58 1,67 0,59 1,20 

Сравнението между средните стойности е направено по Tukey’s test. 
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IV.2.6. Вариране и унаследяване на признаци от шестте генерации (P1, 
P2, F1, F2, BC1P1 и BC1P2) при кръстоската AGY x 5-1-2. 

IV.2.6.1. Признаци на растението и плодоветe 
Признаци на растението 
Резултатите от средните стойности на девет признака на растението за 

шестте поколения на кръстоската AGY х 5-1-2 се отличават със значително 
вариране (Таблица 28). По признака височина на растението най-висока средна 
стойност е установена при F1 поколението (210,40 cm), което превъзхожда 
съществено двата родителя. Най-висока стойност на варианса е отчетена при 
второ хибридно поколение (1468 cm), което е характерно за F2 генерацията. 
Подобни резултати са установени и при признаците брой междувъзлия и листна 
площ. 

 
Таблица 28. Средни стойности и варианси на девет показателя от шестте генерации на кръстоската AGY x 5-1-2 

 

x̅ - средна аритметична, S2- варианс 
Височина на растението cm (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ cm2 (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение g (ДР), дни от 
поникване до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  

 

При признака брой плодове на растение се наблюдава негативна 
тенденция. С най-висока стойност се проявяват линиите AGY и 5-1-2 (1,66 и 1,41), 
с най-ниска стойност е беккросното потомство с втория родител (1,05), а първото 
хибридно поколение F1 заема междинно положение с 1,25 броя плодове на 
растение.  

Добивът от растение е стопански най-значимият признак, който е основен 
критерий за отбор на елитни растения. Първото хибридното потомство проявява 
най-висока добивност спрямо останалите поколения (2149 g). Второто хибридно 
потомство заема междинно положение между двата родителски компонента, което 
е характерно при едно нормално разпределение (1775 g). Беккросното потомство 
с по-добрия родител реализира по-висок добив (1599 g) и обратно, родителят с по-
ниска стойност на добива, съответно с по-нисък добив (1351 g). В зависимост от 
дължината на вегетационния период избраната хибридна комбинация принадлежи 
към средно-ранната група на зрялост на пъпеша. Линия AGY се характеризира с 
по-дълъг вегетационен период (108,25 дни), а линия 5-1-2 е с по-кратък (91,50 дни). 
Първото хибридно поколение се характеризира с период, който е близък до 
родителя с по-кратка вегетация (91,67 дни). Второто хибридно поколение заема 
средно положение между двата родителя, което показва нормално разпределение 
на признака. Вегетационният период може да бъде подразделен на два 
подпериода, дни от поникване до масов цъфтеж и дни от опрашване и оплождане 
на женския цвят до прибиране на плода в техническа зрялост. Първият подпериод 
дни до масов цъфтеж се характеризира с доминация към родителя с по-ниска 
стойност (56,00 дни), което се доказва от средната стойност на първото хибридно 
поколение (52,75 дни). Във второто хибридно поколение стойността на признака е 
средна спрямо двата родителя (60,02 дни). Вторият подпериод дни до узряване на 
плода се характеризира с междинно проявяване на признака за първо и второ 
хибридно поколение, спрямо родителските форми (38,92 и 39,92 дни). Подобни са 
и резултатите по отношение на признака междувъзлие, на което се образува 
първият плод.  

От важно значение за селекцията е да се направи оценка на генетичните 

Поколе 
ния 

N ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

  x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 

P1 12 173,10 381 24,83 1,7 193,25 815 1,66 0,4 2066 577 64,33 0,9 24,83 18,8 43,92 19,5 108,25 20,7 
P2 12 177,20 613 23,16 9,6 228,60 594 1,41 0,2 1698 312 56,00 0,7 19,25 24,5 35,50 19,7 91,50 20,4 
F1 12 210,40 457 26,00 2,1 233,83 1769 1,25 0,2 2149 248 52,75 4,0 20,08 21,7 38,92 12,4 91,67 22,2 
F2 171 175,60 1468 24,01 13,9 204,29 2798 1,14 0,1 1775 1120 60,02 45,8 21,34 41,8 40,03 21,9 99,94 66,2 
BC1 40 194,40 1006 25,75 4,9 189,50 1391 1,18 0,1 1599 836 61,60 31,5 22,42 32,3 40,08 16,7 101,65 72,3 
BC2 40 172,40 971 25,13 4,6 189,26 1595 1,05 0,1 1351 674 54,95 16,1 20,37 30,2 38,15 16,3 93,10 45,9 
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параметри на изследваните поколения (Таблица 29). От направения анализ на 
данните се вижда, че има значително вариране в минималната и максимална 
стойност на родителските компоненти и F2 потомства на изследваните признаци. 
При повечето признаци се наблюдава трансгресия както към по-високата стойност 
на родителя, така и към по-ниската. Трансгресията към родителя с по-високата 
стойност има важно значение за отбора по признаците: височина на растението, 
брой междувъзлия и листна площ, както е получено в настоящото изследване. 
Добивът от растение показва трансгресия от 5872 g, което е значително по-високо 
от високодобивния родител. Трансгресията по отношение на дни от поникване до 
масов цъфтеж е 51 дни, което е с 4 дни по-кратък от родителя с по-ранен цъфтеж. 
Единствено при два от изследваните показатели не се наблюдава трансгресия – 
брой плодове на растение и дни до узряване на плода. 

Генотипният варианс превъзхожда екологичния варианс при почти всички 
характеристики на растението, с изключение на признаците брой плодове на 
растение, междувъзлие, на което се образува първият плод и дни до узряване на 
плода. Това показва, че генетичните фактори оказват по-силно влияние върху 
проявата на повечето от изследваните признаци в сравнение с екологичните.  

Разделянето на генотипния варианс на адитивен и доминантен показва, че 
за изследваните признаци, с изключение на вегетационния период, по-голямо 
влияние оказват адитивните фактори. Наследяемостта има важно значение за 
селекционния процес, като показва каква част от общото вариране на признаците 
се дължи на генетични причини. Резултатите от унаследяването на признаците в 
широкия смисъл показва, че по признаците височина на растението, брой 
междувъзлия, вегетационен период, дни от поникване до масов цъфтеж, листна 
площ, брой плодове на растение, добив от растение и образуване на 1-ви плод – 
междувъзлие има високи стойности от 48,80% до 94,69%.  

 
Таблица 29. Оценки на генетичните параметри на девет показателя на кръстоската AGY x 5-1-2 

Генетични параметри ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

Макс. стойност на родителите 220,00 30,00 268,96 3,00 3389 66,00 31,00 51,00 115,00 
Мин. стойност на родителите 130,00 19,00 144,00 1,00 993 55,00 13,00 30,00 83,00 
Макс. стойност на F2 tr238,0 tr31,0 tr324,0 3,00 tr5872,0 tr78,0 tr35,0 50,00 tr122,0 
Мин. стойност на F2 tr80,0 tr14,0 tr51,84 1,00 tr295,0 tr51,0 tr6,0 29,00 tr82,0 
Екологичен варианс σ2e 476,70 3,94 1237 0,27 346733 2,44 21,72 14,54 21,42 
Генотипен варианс σ2g 991,30 9,97 1561 -0,10 774024 43,39 20,12 7,39 44,81 
Адитивен варианс σ2a 959,20 18,22 2609 0,14 730266 43,93 21,03 10,73 14,10 
Доминантен варианс σ2d 32,10 -8,26 -1048 -0,24 43757 -0,53 -0,91 -3,34 30,72 
Насл. в широк смисъл (%) h2b 67,52 71,67 55,80 63,05 69,06 94,69 48,08 33,69 67,66 
Насл. в тесен смисъл (%) h2n 65,33 80,86 93,26 83,15 65,16 95,85 50,27 48,94 21,28 
Степен на доминиране K -16,92 2,4 -1,30 -2,33 1,45 -1,78 -0,70 -0,19 -0,98 
Брой гени η 3,25 1,98 3,55 3,57 5,32 2,07 5,00 5,14 14,19 

tr - Съществува трансгресия 
Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП).  

 

Унаследяването в тесния смисъл на повечето признаци варира от 48,94 до 
93,26%. В настоящето изследване резултатите показват, че  признакът брой 
плодове на растение се повлиява най-вече от генотипната определеност, заради 
високия коефициент на унаследяване (83,15%). Вегетационният период се 
характеризира със средна степен на унаследяване 21,28%. Високият процент на 
унаследяване показва добра ефективност на отбора в по-ранните потомства. За 
тези признаци със средна степен на унаследяване отборът трябва да се извърши 
в по късните F5, F6 потомства. 

По отношение на степента на доминиране се установи непълно 
доминиране при повечето от изучаваните признаци (от -0,70 до -16,92). 
Свръхдоминиране се наблюдава за признаците добив от растение и брой 
междувъзлия (1,45 и 2,4), пълно доминиране - за признака вегетационен период (-
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0,98) и адитивно действие за признака дни до узряване на плода (-0,19). 
Отрицателните стойности показват доминация на родителя с по-ниски стойности, 
което е от интерес за селекцията на признаците свързани с ранозрелостта. 

Изчислените генетични фактори, които контролират изследваните признаци 
показват полигенно и олигогенно унаследяване. Признаците брой междувъзлия и 
дни от поникване до масов цъфтеж се контролират от сравнително малък брой 
гени 2 - 3. Признаците височина на растението, брой плодове на растение и листна 
площ от 3 - 4 броя гени, добив от растение, междувъзлие, на което се образува 
първият плод и дни до узряване на плода от 5 - 6, а вегетационният период от 
значително повече гени 14 - 15. 

Провеждането на отбор в разпадащи популации има съществено значение 
при подобряване параметрите на същата популация. Бързината и точността на 
подобряване на признака са свързани със селекционния натиск, който се 
упражнява върху популацията. В настоящата популация от кръстоската AGY x 5-
1-2 направихме отбор на 5% от нея или 8 растения (Таблица 30).  

 
Таблица 30. Предвиждане на най-добрите индивиди при отбор в F2 популацията на кръстоската AGY x 5-

1-2 при 5% (8 растения) селекционен натиск и 2,06 интензивност на отбора 

Параметри на отбора/Показатели ВР БМ ЛП ПР ДР ДМЦ ОПМ УП ВП 

Средна стойност на отбраната 
група индивиди 

231,90 30,13 296,04 2,5 4731 51,0 8,62 30,12 84,5 

Диференциал на отбора 56,30 6,11 91,75 1,36 2956 -9,01 -12,71 -9,91 -15,43 
Селекционно подобрение 36,80 8,01 85,56 1,13 1926 -8,64 -6,39 -4,84 -3,28 
Селекционно подобрение (%) 20,94 33,37 41,88 99,14 108,53 -14,40 -29,94 -12,11 -3,28 
Генетично подобрение след един 
цикъл на отбор 

212,30 32,02 289,86 2,27 3701,11 51,37 14,94 35,18 96,65 

Височина на растението (ВР), брой междувъзлия (БМ), листна площ (ЛП), брой плодове на растение (ПР), добив от растение (ДР), дни от поникване 
до масов цъфтеж (ДМЦ), образуване на първи плод – междувъзлие (ОПМ), дни до узряване на плода (УП), вегетационен период (ВП). 

 
Средната стойност на признака височина на растението на отбраната група 

е 231,90 cm, което е с 56,30 cm повече от средното за популацията. Приложеният 
селекционен натиск на популацията възлиза на 20,94%, което след един цикъл на 
отбор ще доведе до подобрение от 212,3 cm. Признакът брой плодове на растение 
има важно значение за повишаване на добива. Средната стойност на изходната 
популация възлиза на 1,14 бр, а след проведения отбор на 5% от нея достига 2,5 
бр. Селекционното подобрение е с 99,14% или с 1,13 бр. плодове. Генетичното 
подобрение след един цикъл на отбор ще бъде средно 2,27 бр. Добивът от 
растение средно за отбраната популация е 4731 g, като подобрението е с 1926 g 
спрямо изходната популация или 108,53%. Подобрението на популацията след 
един цикъл на отбор ще бъде 3701 g. Средната стойност на отбраната група 
растения за показателя дни от поникване до масов цъфтеж е 51, като генетичното 
подобрение след един цикъл на отбор ще бъде незначително (51,37), което може 
да се обясни със сравнително малкия брой на гените за признака (2,07 бр.) или 
неадитивно генно действие. Вегетационният период на отбраната популация е 
84,50 дни, но след един цикъл на отбор достига 96,65 дни, което е с -3,28 дни 
подобрение на изходната популация. Процентно подобрението е незначително (-
3,28%), като се има предвид големият брой гени, които контролират признака 
(14,19). Това може да се обясни с действието на адитивни и неадитивни гени в 
противоположна посока. 
 

Признаци на плодовете 
Резултатите от средните стойности и варианса на петте признака за шестте 

генерации на кръстоската AGY х 5-1-2 се отличават със значително вариране 
(Таблица 31). При всички изследвани признаци, най-високи средни стойности са 
установени в F1 поколението. Измерванията на дължината на плода показват, че 
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двата родителя се различават по средни стойности (14,13 cm и 11,87 cm), като 
първото хибридно поколение надвишава по-добрия родител с 2,5 cm. Стойностите 
на показателите ширина на плода, ширина на месестата част, сухо вещество и 
средна маса на плода са съответно - 15,48 cm, 3,62 cm, 12,17% и 1829 g. Най-
високи стойности на варианса за изпитаните показатели са отчетени при второ 
хибридно поколение (F2). 
 

Таблица 31. Средни стойности и варианс на пет показателя от шестте генерации 

Поколения N ДП ШП ШМ СВ МП 

  x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 x̅ S2 

P1 12 14,13 3,29 13,78 2,63 3,30 0,19 9,38 2,11 1315 162719 
P2 12 11,87 2,54 13,69 4,17 3,22 0,06 10,58 3,97 1151 211361 
F1 12 16,63 5,07 15,48 5,55 3,62 0,19 12,17 7,31 1829 515464 
F2 171 14,67 10,61 14,77 6,74 3,41 0,39 9,50 7,46 1546 598471 

BC1 40 14,52 4,00 14,02 5,29 3,22 0,30 9,36 5,36 1380 339376 
BC2 40 13,54 11,91 13,45 6,79 3,25 0,27 10,27 4,90 1251 472985 

x̅- средна аритметична, S2- варианс 
Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП).  

 

Приложението на генетичния анализ на изследваните показатели на 
плодовете на пъпеша допринася за повишаване на ефективността и съкращаване 
на селекционния процес. Направената оценка показва, че има значително 
вариране в минималната и максимална стойност на родителските компоненти, 
както и в F2 потомствата на изследваните признаци (Таблица 32). При всички 
изпитвани признаци се наблюдава трансгресия както към по-високата стойност на 
родителя, така и към по-ниската. Генотипният варианс превъзхожда екологичния 
варианс при показателите дължина на плода и ширина на месестата част. За да се 
обяснят получените резултати генотипният варианс е разделен на адитивен и 
доминантен. При останалите три показателя (сухо вещество, ширина и средна 
маса на плода) до голяма степен различни екологични фактори оказват влияние 
върху проявяването им. За това при тях отборът би следвало да се осъществи в 
по-късни генерации.  

 
Таблица 32. Оценки на генетичните параметри на пет показателя на кръстоската AGY x 5-1-2 

Генетични параметри/Показатели ДП ШП ШМ СВ МП 

Макс. стойност на родителите 16,00 16,00 3,80 14,00 1901 
Мин. стойност на родителите 9,00 9,50 2,50 7,00 402 
Макс. стойност на F2 tr21,60 tr21,80 tr5,00 tr16,20 tr3770 
Мин. стойност на F2 tr7,50 tr8,80 tr1,90 tr4,00 tr295 
Екологичен варианс σ2e 3,99 4,48 0,16 5,18 351252 
Генотипен варианс σ2g 6,61 2,26 0,23 2,29 247220 
Адитивен варианс σ2a 5,30 1,39 0,21 4,67 384582 
Доминантен варианс σ2d 1,31 0,87 0,02 -2,38 -137362 
Насл. в широк смисъл (%) h2b 62,36 33,55 59,81 30,65 41,31 
Насл. в тесен смисъл (%) h2n 50,02 20,67 54,73 62,52 64,26 
Степен на доминиране 3,21 41,80 8,60 -3,64 7,25 
Брой на гени η* 4,68 15,17 5,60 3,99 3,92 

tr - Съществува трансгресия 
Дължина на плода (ДП), ширина (диаметър) на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 

 

Разделянето на генотипния варианс на адитивен и доминантен показва, че 
за изследваните признаци по-голямо влияние оказват адитивните фактори. При 
висока наследяемост сравнително лесно може да се постигне селекционен успех 
при работа с тези материали, поради високото съответствие между фенотип и 
генотип. С най-висок процент на унаследяване от показателите на плодовете са 
признаците дължина на плода (62,36%) и ширина на месестата част (59,81%), 
което означава, че отборът може да се направи в началния етап на селекционната 
програма. При останалите три показателя на плода се наблюдава средна степен 
на унаследяване, което означава, че отборът може да бъде ефективен в по-късни 
поколения.  
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Висока степен на унаследяване в тесен смисъл е установено за признаците 
дължина на плода, ширина на месестата част, сухо вещество и средна маса на 
плода (от 50,02 до 64,26%), които могат да бъдат подобрени в началото на 
селекционната програма. Резултатите показват, че изпитваните признаци се 
унаследяват свръхдоминантно. Показателите дължина на плода, ширина на 
месестата част, сухо вещество и средна маса на плода се определят от действието 
на 3 до 6 гена. Показателят ширина на плода се контролира от действието на 
повече наследствени фактора – 15,17. 

В F2 популацията от кръстоската AGY x 5-1-2 е направен отбор на 5% от нея 
или 8 растения (Таблица 33). Средната стойност на дължината на плода на 
отбраната група е 20,76 cm, което е с 6,10 cm повече от средното за популацията. 
Селекционният напредък е 20,79%, което означава че след един цикъл на отбор 
генетичното подобрение ще бъде 17,72 cm. За признака ширина на плода средната 
стойност на отбраната група растения е 19,85 cm, което е с 5,08 cm повече от 
изходната популация F2. Селекционният напредък е с 1,05 cm или 7,11%, а 
генетичното подобрение на ширината на плода след един цикъл на отбор ще бъде 
15,82 cm. Резултатите за показателя дебелина на месестата част показват, че 
селекционният напредък е 0,67 cm, което е с 19,80% по-голямо от стойността на 
отбраната група растения (4,63 cm). Средната стойност на отбраната популация 
за показателя сухо вещество е 14,83%, което е с 5,32% повече от тази на изходната 
популация. Селекционният напредък е 34,99%, а генетичното подобрение на 
показателя сухо вещество след един цикъл на отбор ще възлиза на 12,83%. 
Средната маса на плодовете за отбраните индивиди е 3364 g, като селекционният 
напредък е с 1168 g. Генетичното подобрение след един цикъл на отбор ще бъде 
на 2714 g, което е значително повече (75,52%) от изходната популация F2. 

 
Таблица 33. Ефект от отбора на най-добрите индивиди в F2 популацията на кръстоската AGY 

x 5-1-2 при 5% (8 растения) селекционен натиск и 2,06 интензивност на отбора 

Параметри на отбора /Показатели ДП ШП ШМ СВ МП 

Средна стойност на отбраната група индивиди 20,76 19,85 4,63 14,83 3364 
Диференциал на отбора 6,10 5,08 1,23 5,32 1817 
Селекционен напредък  3,05 1,05 0,67 3,33 1168 
Селекционен напредък (%) 20,79 7,11 19,80 34,99 75,52 
Генетично подобрение след един цикъл на отбор 17,72 15,82 4,08 12,83 2714 

Дължина на плода (ДП), ширина на плода (ШП), ширина на месестата част (ШМ), сухо вещество (СВ), маса на плода (МП). 

 

Резултатите от анализа на шестте потомства за изследваните признаци 
ясно показва, че отбраната хибридна популация AGY x 5-1-2 до голяма степен 
отговаря на нашите критерии за подобряване стойностите на основните 
показатели. Получаването на трансгресивни форми при повечето от признаците 
спомага за обогатяване на генетичното разнообразие и подобряване на 
изследваните показатели. Установените високи стойности на генетичния варианс 
при повечето признаци позволява отборът да се извърши в по-ранните генерации, 
което е от важно значение от практическа гледна точка. Наследяването в тесен 
смисъл показва, че признаците височина на растението, брой междувъзлия, 
листна площ, брой плодове на растение, добив от растение, дни от поникване до 
масов цъфтеж, образуване на първи плод – междувъзлие, дни до узряване на 
плода, дължина на плода, ширина на месестата част, сухо вещество и маса на 
плода имат високи стойности, което позволява да се направи достоверна преценка 
на растенята по фенотип, което ще повиши ефективността на отбора в ранен етап 
на селекцията. При повечето от изследваните признаци се наблюдава 
свръхдоминиране. Установиха се различен на брой гени или ефективни фактори 
(от 2 - 3 до 14 - 15), които контролират проявата на изследваните 14 признака, 
което показа олигогенно и полигенно унаследяване. Изкуствено създадената F2 
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популация предоставя възможност за повишаване на селекционния напредък на 
изследваните 14 показателя от 20% до 108% още след първия цикъл на отбор. 
 
 

ИЗВОДИ 
1. Установено е, че видът експлант и взаимодействието генотип и вид 

експлант имат определящо значение за регенерационните процеси на 
изследваните линии пъпеши. По-добър органогенен и регенерационен отговор 
проявяват експланти от котиледони и същински лист. От изпитваните линии най-
висока регенерационна способност е наблюдавана при линия 5-1-2.  

2. Доказано е значително стимулиране на регенерационните процеси при 
варианти на хранителна среда обогатени с БАП в сравнение с тези, съдържащи 
Кинетин. Комбинираното прилагане на 1,0 mgL-1 БАП и 0,5 mgL-1 ИОК повишава 
регенерационния отговор с до 70% при най-добре реагиращия генотип. 

3. С повишаване дозата на третиране с гама лъчи 60Со се инхибират 
процесите на органогенеза и регенерация. Най-висок процент на реагиралите с 
органогенеза и регенерация експланти, след облъчване в условия in vitro, е 
наблюдаван при доза от 10 Gy. Дозата от 30 Gy е летална и независимо, че се 
отразява положително върху органогенните процеси, води до постепенно 
загиване на калусната тъкан. 

4. В резултат от in vitro мутагенеза и ембриогенезата са установени 
различия в радиочувствителността на проучваните линии пъпеши, както след 
третиране на експланти с гама лъчи 60Со, така и след опрашване с облъчен 
прашец.  

5. Доказана е водещата роля на генотипа, върху способността за 
образуване на хаплоидни ембриа и развитието им до растения след опрашване с 
облъчен прашец. От общо опрашени 16 генотипа, 13 образуват плодове (81,25%). 
Честота на ембриогенезата е 4,12 ембриа на плод, от които са регенерирани 24 
растения от 11 генотипа.  

6. В резултат на опрашване с облъчен полен са получени растения с 
променен хабитус, по-висока продуктивност, сухо вещество и устойчивост към 
брашнеста и същинска мана. Генотипите E 70-1, E 70-1/1, E 70-1/2, E 71-1 и E 17-
1 имат подобрени характеристики спрямо изходните форми и представляват 
интерес за включването им в селекционната програма. 

7. Установено е голямо разнообразие в колекция от 50 генотипа пъпеши 
след характеризиране по 22 основни признака на растенията и плодовете. 
Направен е скрининг тест за устойчивост към брашнеста и същинска мана. 
Установени са 17 образеца с устойчивост на брашнеста мана, осем към същинска 
мана и пет към двата патогена. 

8. Резултатът от проведена анкета показа, че българският консуматор 
предпочита пъпеши със закръглена до средно-елиптична форма на плода, слаба 
мрежовидна повърхност, слабо изразени дялове, оранжев цвят на плода и 
вариране в цвета на месестата част от бял до оранжев. Получените резултати 
допринасят за определяне параметрите за модела на сорта. 

9. При диалелната схема на кръстосване адитивни и неадитивни генни 
действия имат значение за унаследяването на признаците добив от растение, дни 
до узряване на плода, вегетационен период, средна маса на плода, дължина на 
плода, ширина на плода, ширина на месестата част и сухо вещество, които са 
подходящи за комбинативна и хетерозисна селекция. Признаците брой 
междувъзлия, брой плодове на растение и междувъзлие, на което се образува 1-
ви плод се определят предимно от адитивното генно действие, което ги прави 
подходящи за комбинативна селекция. 
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10. Доказаните високи стойности на ОКС за линия Poul по елементи на 
продуктивността, я определя като подходяща родителска форма за създаване на 
нови високопродуктивни сортове пъпеши.  

11. Най-силно изразени ефекти на СКС са установени при хибридната 
комбинация BG14 x Poul (1 х 4) за признаците брой плодове на растение, дни до 
масов цъфтеж, междувъзлие, на което се образува 1-ви плод, дни до узряване на 
плода и вегетационен период. При кръстоската WI998 x Poul (3 х 4) най-силно 
действие на неадитивните гени е установено за признаците добив от растение, 
дължина на плода, ширина на месестата част и средна маса на плода. 

12. Най-висок хетерозисен ефект за признака добив от растение (59%), е 
отчетен при хибридната комбинация BG14 x WI998 (1 х 3), по дължина на плода 
(52%) и средна маса на плода (35%) при WI998 x Poul (3 х 4). 

13. При частично диалелната схема на кръстосване адитивни генни 
действия от двете родителски групи и неадитивни имат доказано влияние за 
проявяването на признаците добив от растение, дни от поникване до масов 
цъфтеж, вегетационен период, дължина и ширина на плода.  

14. Доказани са високи ефекти на ОКС за линии ВК/1-5-5 и 5-1-2 от първа и 
втора група родителски компоненти при голяма част от признаците на растенията 
и плодовете, което ги определя като подходящи родителски генотипи за 
създаване на нови високопродуктивни сортове пъпеши с повишено съдържание 
на сухо вещество. 

15. Най-силно действие на неадитивните гени е установено при 
кръстоската AGY x Seminole (4 х 2) за признаците: добив от растение, дължина на 
плода, ширина на плода, ширина на месестата част и средна маса на плода. При 
кръстоската BG14 x 5-1-2 (5 х 1)  най-силно изразени ефекти на СКС са отчетени 
за признаците: височина на растението, брой междувъзлия, листна площ и 
междувъзлие на което се образува първият плод. 

16. Кръстоската AGY x Seminole (4 х 2) проявява най-висок хетерозисен 
ефект (от 28% до 98%) по отношение на пет от изпитваните 14 показатели – добив 
от растение, дължина на плода, ширина на плода, ширина на месестата част и 
средна маса на плода. 

17. Установени са трансгресивни форми при повечето от изследваните 
признаци на шест генерации на кръстоската AGY х 5-1-2, които могат да се 
използват за обогатяване на генетичното разнообразие. Висока степен на 
унаследяване над 50%, се наблюдава при голяма част от изследваните признаци 
на растението и плодовете, което позволява да се направи ефективен отбор по 
фенотип. 
 
 

НАУЧНИ ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 
1. Оптимизирани са условията за индуциране на калусогенеза и 

регенерация при български линии пъпеш. Доказано е влиянието на вида експлант 
и взаимодействието генотип и вид експлант, обуславящи различния отговор. 
Добавянето на ниски концентрации БАП към хранителната среда стимулира 
регенерационните процеси в сравнение с това на Кинетин.  

2. Получени са променени форми пъпеши, носещи стопански ценни 
признаци след опрашване с облъчен прашец и доразвитие на ембриата in vitro. 
Отбрани са две линии, отличаващи се по хабитус (E 17-1 и E 70-1/1), четири с по-
висока продуктивност (E 17-1, E 70-1, E 70-1/1 и E 71-1) и пет с по-високо 
съдържание на сухо вещество в плодовете (E 17-1, E 70-1, E 70-1/1, E 70-1/2 и E 
71-1) в сравнение с изходните генотипи. Получените дихаплоидни линии пъпеши 
са подходящи за използване като родителски форми в селекцията. 
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3. Установено е голямо генетично разнообразие в колекция от пъпеши на 
24 качествени и количествени признаци на растението и плодовете, което 
позволява ефективното му използване в селекционната програма. 

4. Определени са параметрите за модела на сорта чрез проведено 
проучване за установяване на предпочитанията на българския консуматор към пет 
признака на плодовете на пъпеша. 

5. За първи път в света са изпитани линии пъпеши с gynoecious и 
hermaphrodite тип на цъфтеж и техните хибридни комбинации в условията на 
диалелна схема на кръстосване за установяване тяхната ОКС и СКС по 
количествени признаци на растението и плодовете. 

6. Установени са генетичните параметри и параметрите на отбора в 
популацията от кръстоската AGY х 5-1-2, които могат да послужат при 
подобряване на изходната популация. 

 
 
НАУЧНИ ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 
1. За първи път у нас успешно е приложена „гама индуцираната 

партеногенеза“ в съчетание с ембриокултурата, като ефективен метод за 
получаване на хаплоидни и дихаплоидни растения от пъпеш. Доказана е 
водещата роля на генотипа в процеса на формиране на ембриа. 

2. Изпитани са линии пъпеши с различен тип на цъфтеж (monoecious, 
andromonoecious и gynoecious) при условията на частично диалелна схема на 
кръстосване. Установени са генните действия при експресията на девет 
количествени признака на растенията и пет на плодовете, което допринася за 
повишаване ефективността на селекционната програма. 
 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Установени са пет генотипа пъпеши (12-1/5, 11/9KS5, A11/9KS6, 5-1-2 и 

PI414723) с комбинирана устойчивост към причинителите на брашнеста мана 
(Podosphaera xanthii раса 1) и същинска мана (Pseudoperonospora cubensis), които 
са подходящи донори за създаване на устойчиви сортове. 

2. Линиите и хибридните комбинации 5-1-2, AGY, BK/1-5-5, K15/6, AGY x 5-
1-2, BK/1-5-5 x 5-1-2 и К15/6 x 5-1-2 отговарят най-пълно и комплексно на 
критериите добивност, устойчивост, морфологични и вкусови качества на 
плодовете. Линия ВК/1-5-5 е подходяща за донор на гени при подобряване на 
признаците височина на растението, брой междувъзлия, листна площ, добив от 
растение, дни от поникване до масов цъфтеж, дни до узряване на плода, 
вегетационен период, дължина на плода, ширина на плода и маса на плода. Линия 
AGY е подходящ  донор за признака междувъзлие на което е образуван 1-ви плод, 
а линия 5-1-2 като донор за подобряване на признака сухо вещество и устойчивост 
към причинителите на брашнеста и същинска мана. 

3. В F2 популацията на кръстоската AGY х 5-1-2 са установени 
трансгресивни форми при 12 от изследваните 14 признака, отличаващи се с 
висока степен на унаследяване, което допринася за ефективността на отбора още 
в началните разпадни генерации. 

4. В резултат от приложените биотехнологични и конвенционални методи 
на селекция, наличната колекция от пъпеши е обогатена с нови генотипи с 
променени признаци, които успешно могат да се включат в селекционната 
програма на тази култура. 
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Enrichment of genetic diversity in melon (Cucumis melo L.) through 
biotechnological and conventional breeding methods 

 
Summary 

 
The purpose of this study was to investigate possibilities for enriching genetic 

diversity in melons through biotechnological and conventional breeding methods. 
The investigation was carried out during the period 2017 - 2020 in the Tissue 

culture laboratory and experimental greenhouses at „Maritsa“ Vegetable Crops 
Research Institute - Plovdiv. Different combinations and concentrations of the plant 
growth regulators BA, Kinetin, and IAA were used for establishing the regeneration 
potential of four melon genotypes. The best regeneration answer was determined in 
medium variants supplemented with different concentrations of BA. 

Cotyledons of melons were irradiated with gamma rays 60Co (10, 20, and 30 Gy). 
The highest percentage of explants that reacted with organogenesis and regeneration, 
after irradiation in vitro, was observed at a dose of 10 Gy. 

As a result of pollination with irradiated pollen, habitus changes of the plants, 
yield increase, total soluble solids increase, and resistance to powdery mildew and 
downy mildew were achieved. 

A great diversity was found in a collection of 50 melon genotypes after the 
characterization of 22 main characteristics of plants and fruits. A screening test for 
resistance to powdery mildew and downy mildew was performed. As result 17 genotypes 
with powdery mildew resistance, eight with downy mildew resistance, and five resistant 
to both pathogens were identified. 

The result of a survey showed that the Bulgarian consumer prefers melons with 
broad elliptic or circular fruit shape, poorly netted surface, orange colour of fruits, and 
shallow depth of grooves. A wide amount of variability was observed in terms of flesh 
colour from white to orange-pink. 

Melon lines with gynoecious and hermaphrodite type of flowering and their hybrid 
combinations were tested in the conditions of a diallel crossing scheme to establish their 
GCA and SCA of quantitative characteristics of the plant and fruits. Genotype Poul 
showed effects of GCA for elements of productivity defining it as a suitable parental form 
for the development of new high-yielding melon varieties. The highest SCA effects were 
established in the hybrid combination BG14 x Poul (1 x 4) for the traits: number of fruits 
per plant, days to mass flowering, number of nodes to the first fruit position, days to 
ripening, and vegetation period. 

In the partial diallel scheme of crossing, additive gene effects from both parent 
groups and non-additive effects were established for the traits: yield per plant, days to 
mass flowering, vegetation period, fruit length, and fruit diameter. High effects of GCA 
for lines BK/1-5-5 and 5-1-2 of the first and second parental groups were established in 
most of the traits of plants and fruits. The strongest effect of non-additive genes was 
found in the hybrid combination AGY x Seminole (4 x 2) for the traits: yield per plant, 
fruit length, fruit diameter, flesh thickness, and fruit weight. 

In general, heterosis effects in a favorable direction over 30% were detected in 
the following traits: plant height, leaf area, yield per plant, fruit length, flesh thickness, 
and fruit weight. 

In the F2 population of the cross AGY x 5-1-2, transgressions were found in 12 of 
the studied 14 traits. Studied traits were characterized with a high degree of inheritance, 
which contributes to the efficiency of the selection in initial segregated generations. 
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