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Продуктивността е фенотипна експресия на генотипа на сорта (��� в�в��� в�в�� в�в 
взаимодействие с условията на околната среда (���. Продуктивността трябва да���. Продуктивността трябва да��. Продуктивността трябва да 
б�де не само висока, но пластична и стабилна в различните години и райони на 
култивиране.

В периода 2005 – 2007 г. е изведен конкурсен сортов опит за установяване 
пластичността и стабилността на добива на 11 сорта обикновен зрял фасул 
(Phaseolus vulgaris vulgarisvulgaris �.�� принадлежа�и к�м три растежни типа. �т�.�� принадлежа�и к�м три растежни типа. �т.�� принадлежа�и к�м три растежни типа. �т растежен тип Ia 
в изследването са включени сортовете ‘Дунав 1’, ‘търново 13’, ‘тракия’, ‘Мизия’ 
и ‘Гтб Хелис’; растежен тип IIa – ‘абритус’ и ‘беслет’;.и от растежен тип IIIb – 
‘Добруджански 7’, ‘‘Добруджански ран’, ‘пловдив 10’ и ‘еликсир’. Като стандарти 
са използвани сортовете ‘Дунав 1’, ‘търново 13’, ‘абритус’, ‘Добруджански 
7’, ‘‘Добруджански ран’, и ‘пловдив 10’. �станалите пет сорта зрял фасул 
(‘тракия’, ‘Мизия’, ‘ Гтб Хелис’, ‘беслет’ и ‘еликсир’ са нови сортове на ДЗИ, гр. 
Генерал Тошево. Сравнителното изследване на продуктивността е ос��ествено 
чрез извеждане на конкурсен сортов опит заложен по блоковия метод в четири 
повторения с пло� на опитната парцелка 10 ��2. Сеитбата е изв�ршена с парцелна 
сеялка “��������� в четири реда, при междуредово разстояние ��.� ��, с ширина��������� в четири реда, при междуредово разстояние ��.� ��, с ширина�� в четири реда, при междуредово разстояние ��.� ��, с ширина��, с ширина, с ширина 
на парцелата 1 � и разстояние между парцелите 50 ��. Сеитбата е изв�ршена с� и разстояние между парцелите 50 ��. Сеитбата е изв�ршена с и разстояние между парцелите 50 ��. Сеитбата е изв�ршена с��. Сеитбата е изв�ршена с. Сеитбата е изв�ршена с 
50%-но завишена сеитбена норма, като след поникване е изв�ршено редуциране 
на поникналите растения до �0 растения/��2 при сортовете от ����� растежен тип и �0����� растежен тип и �0 растежен тип и �0 
растения/��2 при сортовете от �� и ��� растежни типове. Преди сеитба е приложен�� и ��� растежни типове. Преди сеитба е приложен и ��� растежни типове. Преди сеитба е приложен��� растежни типове. Преди сеитба е приложен растежни типове. Преди сеитба е приложен 
почвения хербицид с инкорпориране агрифлан 2� ЕК (трифлуралин�� в доза �000 ��/��//
h� и след сеитбено преди поникване афалон �5 СК (линурон�� в доза �000 �/h�. През и след сеитбено преди поникване афалон �5 СК (линурон�� в доза �000 �/h�. През�/h�. През/h�. Презh�. През. През 
вегетацията е изв�ршено трикратно плевене. Прибирането е изв�ршено двуфазно 
– р�чно скубане и в�ршитба с парцелен микрокомбайн �������������–�����. Теглата�������������–�����. Теглата–�����. Теглата�����. Теглата. Теглата 
на пробите са приравнени к�м 1� % с�д�ржание на влага в семената.

Представянето на данните в�в фигурите е ос��ествено с помо�та на софтуерния 
продукт Microsoft� ��c�� �������c���p . Регресионният анализ на Fin�ay� и �i��in��n (1��3� и �i��in��n (1��3��i��in��n (1��3� (1��3� е 
направен с помо�та на софтуерния продукт G�ST� на U�ai (1���� (1����. С ����� са изчислени����� са изчислени са изчислени 
��CA1, ��1, ��b� двумерната графика по модела A���1 с абсциса отразява�а средния добив иA���1 с абсциса отразява�а средния добив и1 с абсциса отразява�а средния добив и 
ордината – индекса на околната среда. С помо�та на софтуерния продукт MATMOD�� 

селекЦия на бобови култури
��GUM�S BR��DING



пластичност и стабилност на продуктивността на нови сортове зрял фасул (Phaseolus vulgaris ���

314

V�r�i�n 3�0 3�0 (Gau�h�� �007�� �007�� са направени: анализ на вариансата (A���A��;A���A��;��; анализ на 
принципните компоненти (�CA��; с�вместна линейна регресия (���� и адитивен главен�CA��; с�вместна линейна регресия (���� и адитивен главен��; с�вместна линейна регресия (���� и адитивен главен���� и адитивен главен�� и адитивен главен 
ефект и анализ на мултипликационните взаимодействия (A�����. ПараметритеA�����. Параметрите��. Параметрите YSi и σi

2 
(Kang� 1��3 1��3�� са изчслени с помо�та на софтуерния продукт STAB��.

��� ������� анализа е ос��ествен с�с софтуерния продукт на ������� анализа е ос��ествен с�с софтуерния продукт на������� анализа е ос��ествен с�с софтуерния продукт на анализа е ос��ествен с�с софтуерния продукт на Yan (�001� (�001�, който се 
базира на линейния модел: Ŷ = �� �� ��� �� � �� ��� �� ��j �� ���j, к�дето: Ŷ е очаквания добив от генотип 
� през годината j, �� е средния добив от целия опит, � през годината j, �� е средния добив от целия опит, �j, �� е средния добив от целия опит, �, �� е средния добив от целия опит, ��� е средния добив от целия опит, � е средния добив от целия опит, ��� – главния ефект на генотипа �; ��; �; ��j 
– главния ефект на средата j, и �j, и �, и ���j – взаимодействие на генотип � през година j.� през година j. през година j.j..

Идеалният сорт за селекционера, който най-добре да удовлетворява 
изискванията на практиката, трябва да б�де с висока продуктивност, с регресионен 
коефициент ��b� =1.0 и най-малко отклонение на фактическите данни от регресионната 
крива. Стабилният генотип следва динамиката на условията на околната среда. 
Сортовете от ����� растежен тип: ‘����� растежен тип: ‘ растежен тип: ‘Добруджански 7’, ‘Добруджански ран’, ‘еликсир’ и 
‘пловдив 10’ през периода на изпитването (2005 г. – 2007 г.�� са показали най-висока 
средна продуктивност от 1695 ��/h�, с размах от 1��2 ��/h� до 1906 ��/h�. Сорт��/h�, с размах от 1��2 ��/h� до 1906 ��/h�. Сорт/h�, с размах от 1��2 ��/h� до 1906 ��/h�. Сортh�, с размах от 1��2 ��/h� до 1906 ��/h�. Сорт, с размах от 1��2 ��/h� до 1906 ��/h�. Сорт��/h� до 1906 ��/h�. Сорт/h� до 1906 ��/h�. Сортh� до 1906 ��/h�. Сорт до 1906 ��/h�. Сорт��/h�. Сорт/h�. Сортh�. Сорт. Сорт 
‘пловдив 10’ е с най-висока продуктивност, ранг 1, през 2005 г., 2006 г. и средно за 
периода 2005 г. – 2007 г. (1906 ��/h�.��, а през 2006 г. с най-висока продуктивност,��/h�.��, а през 2006 г. с най-висока продуктивност,/h�.��, а през 2006 г. с най-висока продуктивност,h�.��, а през 2006 г. с най-висока продуктивност,.��, а през 2006 г. с най-висока продуктивност, 
ранг 1, и ранг 2 за периода 2005 г. – 2007 г. е сорт ‘еликсир’. Сорт ‘еликсир’ се 
характеризира с най-висока стабилност (σ�

2 = 5��7�� и регресионен коефициент почти 
равен на единица (��b� = 0,9�5��.

Сортовете от ��� тип ‘��� тип ‘ тип ‘абритус’ и ‘беслет’ са с�с средна продуктивност (1�7� 
��/h��� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове/h��� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортовеh��� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове�� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове��/h��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове/h��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортовеh��� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове�� и �� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове�� (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове (1067 ��/h��� типове. Предимството на тези сортове��/h��� типове. Предимството на тези сортове/h��� типове. Предимството на тези сортовеh��� типове. Предимството на тези сортове�� типове. Предимството на тези сортове 
пред сортовете от ��� тип е св�рзано с проблеми св�рзани с�с склеротиния и рискове��� тип е св�рзано с проблеми св�рзани с�с склеротиния и рискове тип е св�рзано с проблеми св�рзани с�с склеротиния и рискове 
по време на прибирането, св�рзани с поляга�ия храст. Тези проблеми при извеждане 
на нашите опити липсваха, поради което предимството на ��� тип над ����� тип в това��� тип над ����� тип в това тип над ����� тип в това����� тип в това тип в това 
отношение не беше проявено. Ето за�о както средния добив (1��2 ��/h� за сорт��/h� за сорт/h� за сортh� за сорт за сорт 
‘беслет’ и 162� ��/h� за сорт ‘��/h� за сорт ‘/h� за сорт ‘h� за сорт ‘ за сорт ‘абритус’��, така и стабилността на продуктивността (σ�

2 
= 92922 за сорт ‘абритус’ и σ�

2 = 1209�5 за сорт ‘беслет’�� са с�с средни стойности.
Средният добив от �Iви тип сортове е най-нис�к (1067 ��/h��� от трите групи сортове.��/h��� от трите групи сортове./h��� от трите групи сортове.h��� от трите групи сортове.�� от трите групи сортове. 

С най-висок среден добив е сорт ‘тракия’ 1�05 ��/h�, следван от сорт ‘��/h�, следван от сорт ‘/h�, следван от сорт ‘h�, следван от сорт ‘, следван от сорт ‘Гтб Хелис’ 
1�06 ��/h�. В�преки, че ���/h�. В�преки, че �/h�. В�преки, че �h�. В�преки, че �. В�преки, че �I-ви тип се смята за растежен хабитус с най-ниска адаптивна 
способност, то сорт ‘тракия’ се характеризира с една от най-високите стабилности на 
добива (σ�

2 = 976��� с�четана с висока продуктивност. Сорт ‘Тракия’ притежава и много 
доб�р регресионен коефициент (��b� = 1.10��� с леко завишена чувствителност к�м 
промените на екологичните фактори. С най-малка чувствителност к�м екологичните 
фактори са сортовете ‘Дунав 1’ и ‘Мизия’ с�ответно ��b� = 0.6�2 и ��b� = 0.��7.

ключови думи: Phaseolus vulgaris vulgarisvulgaris – Нови сортове – Пластичност – Стабилност 
– Норма на реакция – Парамет�р на ���� (���� ( (YSi�� – ��� ������� анализ – A��� – РС�. ������� анализ – A��� – РС�.������� анализ – A��� – РС�. анализ – A��� – РС�.A��� – РС�. – РС�.
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���du���v��y �� � �h����y��� �x�������� �f �h� v�����y’� �����y�� (��� �� ����������� w��h 
�h� ��v�������� (���. ���du���v��y �h�u�d ��� ��� ���y h��h ��u� ���� ������� ��d ������� ��y 
y���� ��d ��v���������.

Du���� 2005 – 2007 � ���������v� fi��d ����� w�� ���f����d �� d�������� �h� y���d 
���������y ��d ���������y �f 11 ������ d�y ����� v�������� (Phaseolus vulgaris �.�� wh��h 
������� �� �h��� d�ff����� h����� �y���. ��h� f����w��� v�������� �f h����� �y�� �� w��� ����ud�d 
�� �h� ��v����������: ‘Dunav 1’, ‘Tarn�v� 13’, ‘Tra�ia’, ‘Mizia’ ��d ‘GTB H��i�’; �h� h����� 
�y�� ��� v�������� w��� ‘Abrit�us’ ��d ‘B����t’, ��d h����� �y�� ����� – ‘D�brudzhan��y� 7’, 
‘D�brudzhan��y� ran’, ‘P��vdiv 10’ ��d ‘��i�ir’. ��h� f����w��� v�������� w��� u��d �� 
����d��d�: ‘Dunav 1’, ‘Tarn�v� 13’, ‘Abrit�us’, ‘D�brudzhan��y� 7’, ‘D�brudzhan��y� ran’ 
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��d ‘P��vdiv 10’. ��h� ��h�� fiv� v�������� (‘Tra�ia’, ‘Mizia’, ‘GTB H��i�’, ‘B����t’ ��d ‘��i�ir’�� 
��� ��w �u���v��� �f DA� – ������� ����h�v�. ��h� ���������v� ��udy �� ���du���v��y w�� 
���f����d �h��u�h � ���������v� v������� ����� d������d ��y �h� ���� ���h�d �� � ������������, 
�h� ���� ���� ������ 10 �2. ��w��� w�� d��� w��h ������� ���d�� �� � ��w�, d������� 
����w��� �h� ��w� ��.� ��, �h� w�d�h �f �h� ���� ������ 1 �, ��d �h� d������� ����w��� �h� 
����� – 50 ��. ��w��� ���� w�� w��h 50 % h��h�� ��d �f��� ����������� �h� ������ w��� 
��du��d �� �0 ������ /�2 �� �h� ����� h����� �y�� �u���v���, ��d �� �0 ������ /�2 �� �h� �� ��d 
��� h����� �y�� �u���v���. ����� �� ��w���, ��������� w��h �h� ���� h�������d� agriflan 2� �� 
(���flu������� w�� d��� �� d��� � 000 ��/h�; �f��� ��w��� ��d ����� �� ����������� afalon �5 
C� (���u����� w�� ������d �� d��� � 000 �/h�. ������� w��d��� w�� d��� du���� v���������. 
H��v������ w�� ������d �u� �� �w� ������ – ���u�� ��d w��h ���� h��v����� ������������-
�����. ��h� w���h�� �f �h� ������� w��� �qu���d �� 1� % �����u�� ������� �� ���d.

D��� ���������� �� ��������d �� �h� fi�u��� �����w w�� d��� w��h ��f�w��� �������f� 
�x���x�. ���������� ����y��� �f Fin�ay� and �i��in��n (1��3� w�� ���f����d w��h �h� 
h��� �f ��f�w��� ����� �f U�ai (1����.  ����� w�� u��d �� ����u���� ��CA1, ��1 - �w�-
d���������� ����h �f �h� A���1 ��d�� w��h x-�x�� ������������ ���� y���d ��d y-�x�� 
������������ �h� ��v���������� ��d�x. ���h �h� h��� �f �h� ��f�w��� �A����D�� ������� 
�.0 (Gau�h�� �007�, �h� f����w��� ����y��� w��� ���f����d: v������� ����y��� (A���A��, 
��������� ��������� ����y��� (�CA��, ������ ���������� (���� ��d �dd���v� ���� �ff��� ��d 
����y��� �f �u������������ ������������ (A�����. ��h� ���������� Y�� ��d σ�

2 (Kang��� 1��3� 
w��� ����u����d w��h �h� h��� �f �h� ��f�w��� ���AB��.

��� ������� ����y��� w�� ���f����d w��h �h� ��f�w��� ���du�� �f Yan (�001� �����d �� 
�h� ������ ��d�� (Ŷ = �� �� �Ŷ = �� �� ��� �� � �� ��� �� ��j �� ���j��, wh��� Ŷ �� �h� �x�����d y���d f��� �����y�� � �� y��� 
j, �� �� �h� ���� y���d f��� �h� wh��� �����, �� �� �h� ���� �ff��� �f �����y�� �, �j �� �h� ���� 
�ff��� �f �h� ��v��������, ��d ��j �� �h� �����y�� � x y��� j �����������.

F��� � �����d��’� ����� �f v��w �h� ���f��� v�����y wh��h ����� ��� d����d� �f �������� 
�h�u�d ������� h��h ���du���v��y, ���������� ���ffi����� ��� = 1.0 ��d ��w��� d�v������ �f 
f���u�� d��� f��� �h� ���������� �u�v�. ��h� ������� �����y�� f����w� �h� dy������ �f �h� 
��v���������� ���d������. Du���� �h� �����d �f ��v���������� (2005 – 2007��, �h� �u���v��� �f ����� 
h����� �y�� ‘D�brudzhan��y� 7’, ‘D�brudzhan��y� ran’, ‘��i�ir’ ��d ‘P��vdiv 10’ d����������d 
h��h��� ���� ���du���v��y �f 1695 ��/h�, ������� f��� 1��2 ��/h� �� 1906 ��/h�. Cu���v�� 
‘P��vdiv 10’ h�d h��h��� ���du���v��y (���� 1�� du���� 2005 ��d 2006 ��d �v�����d f�� �h� 
�����d 2005 – 2007 (1906 ��/h���; �� 2006 �u���v�� ‘��i�ir’ h�d h��h��� ���du���v��y (���� 1 ��d 
���� 2�� du���� �h� �����d 2005 – 2007. Cu���v�� ‘��i�ir’ w�� ���� �h��������z�d ��y h��h��� 
���������y (σ�

2 = 5��7�� ��d ���������� ���ffi����� ������ �qu�� �� 1 (��1 = 0.9�5��. 
��h� h����� �y�� ��� �u���v��� ‘Abrit�us’ ��d ‘B����t’ w��� �h��������z�d ��y ��d����� 

���du���v��y (1�7� ��/h��� �� ���������� �� h����� �y��� ����� (1695 ��/h��� ��d �� (1067 ��/h���.
��h� �dv������ �f �h��� v�������� �� �h� �u���v��� �f �y�� ��� �� ������d �� ��������� ��u��d 
��y wh��� ���d ��d �h� ����� �f ��d���� du���� h��v������. �� �u� ������ �u�h ��������� w��� 
�v��d�d ��d �h���f��� �h� �dv������ �f �y�� ��� w�� ��� �x������d. ��h�� �� �h� ������ f�� 
����h ���� y���d (1��2 ��/h� f�� �u���v�� B����� ��d 162� ��/h� f�� �u���v�� A�����u��� ��d 
���������y �f ���du���v��y (σ�

2 = 92922 f�� �u���v�� A�����u� ��d σ�
2 = 1209�5 f�� �u���v�� B������� 

������ w��h �v�����d v��u��.
��h� ���� y���d �f �y�� � �u���v��� w�� ��w��� (1067 ��/h��� f�� �h� �h��� ���u�� �f 

�u���v���. Cu���v�� ‘Tra�ia’ h�d h��h��� ���� y���d (1�05 ��/h��� f����w�d ��y �u���v�� ‘GTB 
H��i�’ (1�06 ��/h���. A��h�u�h h����� �y�� � �� �����d���d h�v��� ����� �d����������y, �u���v�� 
‘Tra�ia’ w�� �h��������z�d w��h ��� �f �h� ���� ������� y���d� (σ�

2 = 976��� ��������d w��h 
h��h ���du���v��y. Cu���v�� ‘Tra�ia’ ���� h�d � v��y ���d ���������� ���ffi����� (��� = 1.10��� 
w��h ����h��y ��������d �u������������y �� v��������� �f ��v���������� f������. Cu���v��� 
‘Dunav 1’ ��d ‘Mizia’ h�d ��w��� �u������������y �� �h� ��v���������� f������, ��� = 0.6�2 ��d 
b� = 0.��7, ��������v��y.

K�y� w�rd�: Phaseolus vulgaris vulgarisvulgaris – ��w �u���v��� – ���������y – ���������y – ���� �f– ���� �f���� �f 
�������� – ����’� ��������� (Y���� - ��� ������� ����y��� – A��� – РС�. ������� ����y��� – A��� – РС�.������� ����y��� – A��� – РС�.РС�..
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Продуктивността е основен селекционен признак. В него изкристализират 
всички качества на даден сорт. Продуктивността е фенотипна експресия на генотипа 
на сорта (��� в�в взаимодействие с условията на околната среда (���. Тя трябва да��� в�в взаимодействие с условията на околната среда (���. Тя трябва да�� в�в взаимодействие с условията на околната среда (���. Тя трябва да���. Тя трябва да��. Тя трябва да 
б�де не само висока, но пластична и стабилна в различните години и райони на 
култивиране.

Експресията на даден ген може да се модифицира, да се засили, да се понижи 
или да се промени момента на експресия чрез регулаторни механизми на клетката 
в отговор на промяната на факторите на околната среда (R�d�i�� 1����d�i�� 1���d�i�� 1����� 1�����. Генотип�тГенотип�т 
може да експресира редица фенотипове, което е известно под термините “норма на 
реакция�� или “пластичност�� Brad�haw (1���� (1����.

Термин�т “стабилен сорт�� (“������� v�����y���� в последно време се използва често в������� v�����y���� в последно време се използва често в v�����y���� в последно време се използва често вv�����y���� в последно време се използва често в���� в последно време се използва често в 
смис�л на сорт, при който фенотипната изява на даден признак е относително една 
и с��а независимо от условията на околната среда (Fin�ay� and �i��in��n�� 1��3�� and �i��in��n�� 1��3��and �i��in��n�� 1��3�� �i��in��n�� 1��3���i��in��n�� 1��3���� 1��3�� 
Z�b�� �t a���� 1��� �t a���� 1����t a���� 1��� a���� 1���a���� 1������ 1�����. Като правило сортовете с широка адаптация не са с кр�стосано 
взаимодействие на генотип и среда. �ного стабилните сортове обикновено не са. �ного стабилните сортове обикновено не са�ного стабилните сортове обикновено не са 
високопродуктивни и в тази насока е наложително използване на подходя�и методи 
и подходи за комбиниране на висока продуктивност с висока стабилност (Fan �t a���� �t a�����t a���� a����a������� 
�007��. “Стабилният сорт�� според тази дефиниция се представя сравнително по-добре. “Стабилният сорт�� според тази дефиниция се представя сравнително по-добре 
при неблагоприятни условия и не така добре при благоприятни условия. След анализ 
на данните от няколко опита с царевица �b�rhart and Ru���� (1���� and Ru���� (1����and Ru���� (1���� Ru���� (1����Ru���� (1���� (1���� установяват, че 
хибридите с регресионен коефициент по-мал�к от 1.0 (��b� <1.0�� обикновено имат по-
нис�к добив от средния добив на опита, и обратно. Идеалният сорт за селекционера, 
който най-добре удовлетворява изискванията на практиката, трябва да б�де с 
висока продуктивност, с регресионен коефициент ��b� =1.0 (пластичност�� и най-малко 
отклонение на фактическите данни от регресионната крива (стабилност��. Според 
���n (1����� по B����r and ���n (1�������n (1����� по B����r and ���n (1������n (1����� по B����r and ���n (1����� (1����� по B����r and ���n (1�����B����r and ���n (1����� and ���n (1�����and ���n (1����� ���n (1��������n (1�������n (1������n (1����� (1����� в зависимост от целта и разглежданите 
признаци с��ествуват две концепции за стабилност – “статична�� и “динамична��. 
При “статичната (биологична���� концепция стабилният генотип не варира при 
вариране на екологичните условия. Варирането на признаците при тези генотипове 
е равно на нула. Такива признаци са качествените признаци, например устойчивост, например устойчивостнапример устойчивост 
к�м някои болести. Докато при “ някои болести. Докато при “някои болести. Докато при “динамичната (агрономична���� концепция стабилният 
генотип следва динамиката на условията на околната среда (температура, валежи, 
плодородие на почвата и т.н.��. Динамичната концепция се отнася за количествени 
признаци, например добив.

Фенотипната стабилност е интензивно изучавана от биометриците, които 
са разработили множество статистически методи за анализ (F��r�� �t a���� 1��� �t a���� 1����t a���� 1��� a���� 1���a���� 1������ 1�����. 
�бичайните статистически анализи прилагани при опитите за продуктивност споредбичайните статистически анализи прилагани при опитите за продуктивност според 
Z�b�� �t a�� (1���� �t a�� (1�����t a�� (1���� a�� (1����a�� (1����� (1���� се свеждат до следните три групи: ��� анализ на вариансата��� анализ на вариансата�� анализ на вариансата 
(A���A��, ���� принципен компонентен анализ (�CA – ��������� ���������� ����y����� иA���A��, ���� принципен компонентен анализ (�CA – ��������� ���������� ����y����� и��, ���� принципен компонентен анализ (�CA – ��������� ���������� ����y����� и���� принципен компонентен анализ (�CA – ��������� ���������� ����y����� и�� принципен компонентен анализ (�CA – ��������� ���������� ����y����� и�CA – ��������� ���������� ����y����� и – ��������� ���������� ����y����� и��������� ���������� ����y����� и ���������� ����y����� и���������� ����y����� и ����y����� и����y����� и�� и 
����� линейна регресия (�� – ������ ������������. �сновните недостат�ци на тези методи�� линейна регресия (�� – ������ ������������. �сновните недостат�ци на тези методи�� – ������ ������������. �сновните недостат�ци на тези методи – ������ ������������. �сновните недостат�ци на тези методи������ ������������. �сновните недостат�ци на тези методи ������������. �сновните недостат�ци на тези методи������������. �сновните недостат�ци на тези методи��. �сновните недостат�ци на тези методи�сновните недостат�ци на тези методисновните недостат�ци на тези методи 
са: 1�� ANOVAANOVA – отразява основно адитивните ефекти на признака; 2�� PCA – ни дава 
преди всичко информация за взаимодействието � x �; и ���� x �; и ��� x �; и ���x �; и ��� �; и ����; и ���; и ��� �R ни дава инфорамация 
както за адитивните ефекти, така и за една част от взаимодествието му с околната 
среда. През 196� година от G����b е разработен метод AMMI (Add���v� ���� �ff��� ��dAdd���v� ���� �ff��� ��d ���� �ff��� ��d���� �ff��� ��d �ff��� ��d�ff��� ��d ��d��d 
�u����������v� �����������A���y����� комбинира� положителните страни наA���Aи �CA, �����������A���y����� комбинира� положителните страни наA���Aи �CA,�����������A���y����� комбинира� положителните страни наA���Aи �CA, A���y����� комбинира� положителните страни наA���Aи �CA,A���y����� комбинира� положителните страни наA���Aи �CA,�� комбинира� положителните страни на A���Aи �CA,A���Aи �CA, и �CA,�CA,, 
отчита� както адитивните главни ефекти на признака, така и взаимодействието му 
с околната среда (Z�b�� �t a���� 1��� �t a���� 1����t a���� 1��� a���� 1���a���� 1������ 1�����. През 199� година Kang предлага рангов метод 
за успоредна селекция по добив и стабилност на добива (Y�Y�� - yield-stability statistic-stability statisticstability statistic statisticstatistic��. 
Стабилността при този метод се базира на парамет�ра за стабилност (σσ2

��� на Shu��a 
(1�7��. �in �t a�� (1���� �t a�� (1�����t a�� (1���� a�� (1����a�� (1����� (1���� класифицира σσ2

� к�м втора група методи за стабилност, като 



Димитър Генчев

317

се има предвид че получените стойности са на база взаимодействието �� и зависят�� и зависят и зависят 
от генотиповете включени в изследването.Тази оценка е приемлива от агрономична 
гледна точка, т�й като тя отразява приноса на генотипа к�м об�ата реакция � x �� x � x �x � �� 
на всички генотипове включени в изследването.

Предложеният от Yan �t a�� (�000� �t a�� (�000��t a�� (�000� a�� (�000�a�� (�000�� (�000� ��� ������� метод � вторият метод заедно с��� ������� метод � вторият метод заедно с ������� метод � вторият метод заедно с������� метод � вторият метод заедно с метод � вторият метод заедно с� вторият метод заедно с вторият метод заедно свторият метод заедно с 
A��� от най-често използваните методи за статистически анализ за данни на добив от най-често използваните методи за статистически анализ за данни на добив 
от сортове. Тези методи са подчинени на две концепции. П�рвата, в�преки че добив�т 
е резултат от комбинирания ефект на генотипа (���, условията на околната среда (������, условията на околната среда (�����, условията на околната среда (���, условията на околната среда (��� (�������� 
и взаимодействието генотип х среда (�x���, то само � и �x� са пряко св�рзани с (�x���, то само � и �x� са пряко св�рзани с�x���, то само � и �x� са пряко св�рзани с��, то само � и �x� са пряко св�рзани с, то само � и �x� са пряко св�рзани с� и �x� са пряко св�рзани с и �x� са пряко св�рзани си �x� са пряко св�рзани с �x� са пряко св�рзани с�x� са пряко св�рзани с са пряко св�рзани с 
еволюцията на сортовете. Втората, �������-техниката разработена от�������-техниката разработена от-техниката разработена от Gabri�� (1�71� (1�71� ее 
използвана за подходя�ото представяне и онагледяване на получените резултати. 

Големият интерес к�м използването на тези методи е предизвикан от к�м използването на тези методи е предизвикан отк�м използването на тези методи е предизвикан от 
публикацията на K�mpt�n (1���� (1����. Изискванията к�м използваните статистически 
методи за анализ на получените данни за продуктивност е да могат да разграничат 
основните компоненти на дисперсията � (�����y����, � (��v����������, и �� (�����y��� (�����y����, � (��v����������, и �� (�����y�� (�����y����, � (��v����������, и �� (�����y�������y����, � (��v����������, и �� (�����y����, � (��v����������, и �� (�����y��� (��v����������, и �� (�����y�� (��v����������, и �� (�����y����v����������, и �� (�����y����, и �� (�����y��и �� (�����y���� (�����y�� (�����y�������y�� 
x ��v���������� преди да се приложи �CA (��������� ���������� ����y�����, който е ��v���������� преди да се приложи �CA (��������� ���������� ����y�����, който е��v���������� преди да се приложи �CA (��������� ���������� ����y�����, който е�� преди да се приложи �CA (��������� ���������� ����y�����, който е преди да се приложи �CA (��������� ���������� ����y�����, който е�CA (��������� ���������� ����y�����, който е (��������� ���������� ����y�����, който е��������� ���������� ����y�����, който е ���������� ����y�����, който е���������� ����y�����, който е ����y�����, който е����y�����, който е��, който е, който е 
известен о�е под наименованието ��D (����u��� v��u� d�������������� за получаване��D (����u��� v��u� d�������������� за получаване (����u��� v��u� d�������������� за получаване����u��� v��u� d�������������� за получаване v��u� d�������������� за получаванеv��u� d�������������� за получаване d�������������� за получаванеd�������������� за получаване�� за получаванеза получаване 
на двукомпонентната графика. При A��� метода разделянето на трите компонентаA��� метода разделянето на трите компонента метода разделянето на трите компонентаметода разделянето на трите компонента 
(�, �, и ���� на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди�, �, и ���� на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди, �, и ���� на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди�, и ���� на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди, и ���� на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди и ���� на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди���� на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди�� на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди на дисперсията става преди ��D, докато при ��� ������� анализа преди��D, докато при ��� ������� анализа преди, докато при ��� ������� анализа преди��� ������� анализа преди ������� анализа преди������� анализа преди анализа предианализа преди 
��D се разделя дисперсията д�лжа�а се на екологични причини (Е��, а на �, и �� се разделя дисперсията д�лжа�а се на екологични причини (Е��, а на �, и �� �, и ���, и ��, и �� и ���� 
след ��D процедурата (��D процедурата ( процедурата ( ((Gau�h�� �00��� �00���. 

Целта на изследването е да се направи сравнителна оценка на 
продуктивността на пет нови и шест стандартни от три растежни типа 
сортове обикновен зрял фасул.

Материал и МетоДи
 
Сортове
В изследването са включени 11 сорта обикновен зрял фасул (Phaseolus vulgaris vulgarisvulgaris 

�.�� принадлежа�и к�м три растежни типа хабитус. �т.�� принадлежа�и к�м три растежни типа хабитус. �т растежен тип Ia (Главното 
стъбло и неговите разклонения завършват с репродуктивна пъпка. Растението 
е право и няма склонност към увиване. Бобовете са разположени в горните 4/5 
от растението.�� в изследването са включени сортовете ‘Дунав 1’, ‘търново 13’, 
‘тракия’, ‘Мизия’ и ‘Гтб Хелис’. �т растежен тип IIa (Главното стъбло и неговите 
разклонения завършват с вегетативна пъпка. Растението е право и няма 
склонност към увиване. Бобовете са разположени в горните 2/3 от растението.�� 
в изследването са включени сортовете ‘абритус’ и ‘беслет’;.И от растежен тип IIIb 
(Главното стъбло и неговите разклонения завършват с вегетативна пъпка. 
Растението поляга и има склонност към увиване. Бобовете се разполагат в 
долните 2/3 от растението.�� в изследването са включени сортовете ‘Добруджански 
7’, ‘Добруджански ран’, ‘пловдив 10’ и ‘еликсир’. Като стандарти са използвани 
сортовете ‘Дунав 1’, ‘търново 13’, ‘абритус’, ‘Добруджански 7’, ‘Добруджански 
ран’, и ‘пловдив 10’. �станалите пет сорта зрял фасул (‘тракия’, ‘Мизия’, ‘Гтб 
Хелис’, ‘беслет’ и ‘еликсир’ са нови сортове на ДЗИ, гр. Генерал Тошево.

Продуктивност
Сравнителното изследване на продуктивността е ос��ествено чрез извеждане 

на конкурсен сортов опит заложен по блоковия метод в четири повторения с пло� 
на опитната парцела 10 ��2. Сеитбата е изв�ршена с парцелна сеялка “�������������������� 
в четири реда, при междуредово разстояние ��.� ��, с ширина на парцелата 1 ���, с ширина на парцелата 1 �, с ширина на парцелата 1 �� 
и разстояние между парцелите 50 ��. Сеитбата е изв�ршена с 50%-но завишена��. Сеитбата е изв�ршена с 50%-но завишена. Сеитбата е изв�ршена с 50%-но завишена 
сеитбена норма, като след поникване е изв�ршено редуциране на поникналите 
растения до �0 растения/��2 при сортовете от ����� растежен тип и �0 растения/������ растежен тип и �0 растения/� растежен тип и �0 растения/��2 при 
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сортовете от �� и ��� растежни типове.�� и ��� растежни типове. и ��� растежни типове.��� растежни типове. растежни типове.
Преди сеитба е приложен почвения хербицид с инкорпориране агрифлан 2� 

ЕК (трифлуралин�� в доза �000 ��/h� и след сеитба преди поникване афалон �5 СК��/h� и след сеитба преди поникване афалон �5 СК/h� и след сеитба преди поникване афалон �5 СКh� и след сеитба преди поникване афалон �5 СК и след сеитба преди поникване афалон �5 СК 
(линурон�� в доза �000 �/h�. През вегетацията е изв�ршено трикратно плевене.�/h�. През вегетацията е изв�ршено трикратно плевене./h�. През вегетацията е изв�ршено трикратно плевене.h�. През вегетацията е изв�ршено трикратно плевене.. През вегетацията е изв�ршено трикратно плевене. 

Прибирането е изв�ршено двуфазно – р�чно скубане и в�ршитба с парцелен 
микрокомбайн �������������–������������������–�����–�����������

Теглата на пробите са приравнени к�м 1� % с�д�ржание на влага в семената.

Статистически анализи
Представянето на данните в�в фиг. 1, 2, � и � е ос��ествено с помо�та на 

софтуерния продукт Microsoft� ��c�� �������c���p . Регресионният анализ на Fin�ay� и �i��in��n и �i��in��n�i��in��n 
(1��3� е направен с помо�та на софтуерния продукт G�ST� на U�ai (1���� (1����. С ����� са����� са са 
изчислени ��CA1 и ����CA1 и ��1 и ��b� двумерната графика по модела A���1, с абсциса отразява�аA���1, с абсциса отразява�а1, с абсциса отразява�а 
средния добив и ордината отразява�а индекса на околната среда. 

С помо�та на софтуерния продукт MATMOD�� V�r�i�n 3�0 V�r�i�n 3�0V�r�i�n 3�0 3�0 (Gau�h�� �007�� �007�� са 
направени: анализ на вариансата (A���A�� по модела YA���A�� по модела Y�� по модела YY�� = �� �� ��� �� � �� �� �� �� �� ����; анализ 

на принципните компоненти (�CA�� по модела Y�CA�� по модела Y�� по модела YY�� = �� ���� �� ��∑
=

N

n 1
λ�ζ��η�� �� ����; съвместна 

линейна регресия (���� по модела Y���� по модела Y�� по модела YY�j = �� �� ��� �� � �� �� �� �� ��������� ��γ��� �� ��δ� �� ����; и адитивен 
главен ефект и анализ на мултипликационните взаимодействия (A����� по моделаA����� по модела�� по модела 

Y�j = �� �� ��� �� � �� �� �� �� �� ∑
=

N

n 1
λ�ζ��η�� �� ����.

К�дето Yg� е добив�т на генотипа, g, в средата, е; μ е об�а средна; αg  е 
отклонението на средната генотипна от об�ата средна; βе е отклонението на 
екологичната средна от об�ата средна; λn са собствените стойности на �CA осите,�CA осите, осите, 
n; ζgn и η�n са генотипните и екологични �CA стойности,�CA стойности, стойности, n; N е броят на �CA осите�CA осите осите 
одобрени за анализ в дадения модел; K е константата на ��u��y;��u��y;; γ е екологичния 
наклон на генотипните средни; δ� е генотипния наклон на екологичните средни; и Rg� 
е остат�чната варианса.

Параметрите YSi и σi
2 (Kang� 1��3 1��3�� са изчслени с помо�та на софтуерния продукт 

STAB�� на Kang��� M�S� and R� Mag�ari (1������ M�S� and R� Mag�ari (1����M�S� and R� Mag�ari (1�����S� and R� Mag�ari (1����S� and R� Mag�ari (1����� and R� Mag�ari (1����and R� Mag�ari (1���� R� Mag�ari (1����R� Mag�ari (1����� Mag�ari (1����Mag�ari (1���� (1����.
��� ������� анализа е ос��ествен с�с софтуерния продукт на ������� анализа е ос��ествен с�с софтуерния продукт на������� анализа е ос��ествен с�с софтуерния продукт на анализа е ос��ествен с�с софтуерния продукт на Yan (�001� (�001�, който 

се базира на линейния модел: Ŷ = �� �� ��� �� � �� ��� �� ��j �� ���j, к�дето: Ŷ е очаквания добив от 
генотип � през годината j, �� е средния добив от целия опит, �� през годината j, �� е средния добив от целия опит, � през годината j, �� е средния добив от целия опит, �j, �� е средния добив от целия опит, �, �� е средния добив от целия опит, ��� е средния добив от целия опит, � е средния добив от целия опит, ��� – главния ефект на 
генотипа �; ��; �; ��j – главния ефект на средата j, и �j, и �, и ���j – взаимодействие на генотип � през� през през 
година j.j..

резултати и обсъжДане

Новите сортове трябва да притежават висока и стабилна продуктивност и 
редица ценни стопански качества гарантира�и тази продуктивност при широка гама 
екологични условия. Вегетационният период от начало на ц�фтеж до узряване на 
включените в изследването сортове през годините на изследване попадат в интервала 
�ти юни до 7ми август, а размах�т на вегетационния период от сеитба до узряване е 
от �1 d до 100 d. С най-крат�к вегетационен период (�6 �� 5d�� (от сеитба до стопанскаd до 100 d. С най-крат�к вегетационен период (�6 �� 5d�� (от сеитба до стопанска до 100 d. С най-крат�к вегетационен период (�6 �� 5d�� (от сеитба до стопанскаd. С най-крат�к вегетационен период (�6 �� 5d�� (от сеитба до стопанска. С най-крат�к вегетационен период (�6 �� 5d�� (от сеитба до стопанскаd�� (от сеитба до стопанска�� (от сеитба до стопанска 
зрелост�� са сортовете ‘Добруджански ран’ и ‘еликсир’, а с най-прод�лжителен (96 
�� �d�� – ‘d�� – ‘�� – ‘тракия’ и ‘абритус’.
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таблица 1�� Вегетационни периоди начало на ц�фтеж – узряване и сеитба – узряване, 
и тип на растежния хабитус.

Tab�� 1� 1� ���������� �����d�  ���������� �f fl�w����� – ���u���y ��d ��w��� – ���u���y, ��d ��d ��w��� – ���u���y, ��d��d ��w��� – ���u���y, ��d 
�y�� �f ���w�h h�����.

Сорт, Cu���v��, Cu���v��
Ти

п 
ха

би
ту

с��
H

���
�� 

�y
��

Вегетационен период 
начало на ц�фтеж – узряване, дати

���������� �����d ���������� �f fl�w���� – 
���u���y, d����

В
ег

ет
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не

н
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ер
ио
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се
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ба
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ни
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���
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��
���
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 �

��
��
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��

���
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��
w

��
�

-�
��

u�
��y

,d
 - 

�
��

u�
��y

,d
�

��
u�

��y
,d, dd

2005 г. 2006 г. 2007 г.
Добруджански 7
D����udzh����y 7

IIIb

1�.06 – 0�.0� 11.06 – 27.07 06.06 – 1�.7 91 �� 5
Пловдив 10
���vd�v 10 16.06 – 0�.0� 1�.06 – 29.07 07.06 – 16.07 92 �� �
Добруджански ран
D����udzh����� ��� 0�.06 – 2�.07 11.06 – 25.07 05.06 – 09.07 �6 �� 5
Еликсир
���x�� 0�.06 – 29.07 11.06 – 26.07 0�.06 – 09.07 �6 �� 5
�бритус
A�����u� IIa

20.06 – 01.0� 2�.06 – 06.0� 1�.06 – 22.07 96 �� �
Беслет
B����� 16.06 – 29.07 19.06 – 0�.0� 12.06 – 22.07 9� �� �
Дунав 1
Du��v 1

Ia

1�.06 – 29.07 1�.06 – 2�.07 06.06 -16.07 �9 �� �
Т�рново 1�
������v� 1� 1�.06 – 29.07 1�.06 – 29.07 0�.06 – 19.07 91 �� 2
Тракия
������� 1�.06 – 01.0� 1�.06 – 07.0� 05.06 – 22.07 96 �� �
ГТБ Хелис
���B H���� 16.06 – 29.07 12.06 – 26.07 07.06 – 10.07 �7 �� �
�изия
��z�� 1�.06 – 01.0� 12.06 – 26.07 07.06 – 16.07 �9 �� 2

* растежен тип �абитус:растежен тип �абитус: 
IIIb – Главното стъбло и неговите разклонения завършват с вегетативна пъпка. 

Растението поляга и има склонност към увиване. Бобовете се разполагат в долните 2/3 
от растението. �ain ste�� and branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. �ain ste�� and branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. �ain ste�� and branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing.�ain ste�� and branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. ste�� and branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing.ste�� and branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. and branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing.and branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing.branches end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing.end with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing.with a vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing.vegetative buds. Plant is lodging and cli��bing. buds. Plant is lodging and cli��bing.buds. Plant is lodging and cli��bing.. Plant is lodging and cli��bing. Plant is lodging and cli��bing. is lodging and cli��bing.is lodging and cli��bing. lodging and cli��bing.lodging and cli��bing. and cli��bing.and cli��bing. cli��bing.cli��bing.. 
Pods are in the lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. are in the lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.are in the lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. in the lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.in the lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. the lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.the lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.lower part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.part of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant. �he pods are distributed in the lower 2/3 parts of the plant.

  IIa – Главното стъбло и неговите разклонения завършват с вегетативна пъпка. 
Растението е право и няма склонност към увиване. Бобовете са разположени в горните 2/3 
от растението; �ain ste�� and branches end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing.�ain ste�� and branches end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing. ste�� and branches end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing.ste�� and branches end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing. and branches end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing.and branches end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing. branches end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing.branches end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing. end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing.end with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing. with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing.with vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing. vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing.vegetative buds. Plant is erect and non-cli��bing. buds. Plant is erect and non-cli��bing.buds. Plant is erect and non-cli��bing.. Plant is erect and non-cli��bing.Plant is erect and non-cli��bing. 
�he pods are distributed in the upper 2/3 parts of the plant.

  Ia – Главното стъбло и неговите разклонения завършват с репродуктивна пъпка. 
Растението е право и няма склонност към увиване. Бобовете са разположени в горните 4/5 
от растението. �ain ste�� and its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non- �ain ste�� and its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non-�ain ste�� and its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non- ste�� and its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non-ste�� and its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non- and its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non-and its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non- its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non-its branches end with reproductive buds. Plant is erect and non- branches end with reproductive buds. Plant is erect and non-branches end with reproductive buds. Plant is erect and non- end with reproductive buds. Plant is erect and non-end with reproductive buds. Plant is erect and non- with reproductive buds. Plant is erect and non-with reproductive buds. Plant is erect and non- reproductive buds. Plant is erect and non-reproductive buds. Plant is erect and non- buds. Plant is erect and non-buds. Plant is erect and non-. Plant is erect and non-Plant is erect and non- is erect and non-is erect and non- erect and non-erect and non- and non-and non- non-non--
cli��bing. �he pods are distributed in the upper 4/5 parts of the plant.

Продуктивността е признак спада� к�м така наречената от �in �t a�� (1���� �t a�� (1�����t a�� (1���� a�� (1����a�� (1����� (1���� 
динамична концепция, а според B����r (1��1� (1��1� агрономична концепция. За разлика 
от статичната концепция, при която стабилният генотип има постоянно ниво 
на експресия, то при динамичната концепция имаме прогнозируема реакция на 
генотипа при определена промяна на екологичните условия. При динамичната 
концепция стабилността се измерва с�с степента на отклонение от регресионния 
модел характеризира� взаимоотн�шението � x �. В основата на сортовите различия�шението � x �. В основата на сортовите различияшението � x �. В основата на сортовите различия� x �. В основата на сортовите различия x �. В основата на сортовите различияx �. В основата на сортовите различия �. В основата на сортовите различия�. В основата на сортовите различия. В основата на сортовите различия 
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по отношение на “фенотипната стабилност�� на даден признак стоят различията в�в 
взаимодействието � x � в различните райони и години. Само малка част от � x �� x � в различните райони и години. Само малка част от � x � x � в различните райони и години. Само малка част от � x �x � в различните райони и години. Само малка част от � x � � в различните райони и години. Само малка част от � x �� в различните райони и години. Само малка част от � x � в различните райони и години. Само малка част от � x �� x � x �x � �� 
вз�имоотношения се д�лжат на контролируеми условия на околната среда, а по-�имоотношения се д�лжат на контролируеми условия на околната среда, а по-имоотношения се д�лжат на контролируеми условия на околната среда, а по-
голямата част на неконтролируеми фактори.

�сновните фактори на околната среда влияе�и в�рху степента на експресия на 
продуктивността са влага обезпеченост като есенно-зимен запас (фиг� 11��, и валежи 
през вегетационния период (фиг� �� ��� и температурен режим. През периода от 20. ��. до��. до. до 
10 ����., в който попадат вегетационните периоди на изпитаните сортове, през 2005����., в който попадат вегетационните периоди на изпитаните сортове, през 2005., в който попадат вегетационните периоди на изпитаните сортове, през 2005 
г. са паднали 267 ��, 2006 г. – 2�� �� и 2007 г. – 6� �� валежи. �т значение е не��, 2006 г. – 2�� �� и 2007 г. – 6� �� валежи. �т значение е не, 2006 г. – 2�� �� и 2007 г. – 6� �� валежи. �т значение е не�� и 2007 г. – 6� �� валежи. �т значение е не и 2007 г. – 6� �� валежи. �т значение е не�� валежи. �т значение е не валежи. �т значение е не 
само об�ото количество валежи, но размера на отделния валеж и разпределението 
им през вегетацията. За изразяване равномерността на валежите през периода 20. 
��. до 10 ����. можем да използваме вариационния коефициент (����, който за 2005 г.. до 10 ����. можем да използваме вариационния коефициент (����, който за 2005 г.����. можем да използваме вариационния коефициент (����, който за 2005 г.. можем да използваме вариационния коефициент (����, който за 2005 г.����, който за 2005 г.��, който за 2005 г. 
�� = 72.�%, 2006 г. – �� = 102.�% и през 2007 г. �� = 126.9%. Прави впечатление, че = 72.�%, 2006 г. – �� = 102.�% и през 2007 г. �� = 126.9%. Прави впечатление, че�� = 102.�% и през 2007 г. �� = 126.9%. Прави впечатление, че = 102.�% и през 2007 г. �� = 126.9%. Прави впечатление, че�� = 126.9%. Прави впечатление, че = 126.9%. Прави впечатление, че 
колкото количеството на валежите е по-малко, толкова стойността на коефициента 
(неравномерността на валежите�� е по-голяма.

 Размер�т на есенно-зимния запас е от голямо значение за стабилизиране на 
почвената влага през вегетацията необходима за растежа и развитието на фасула. 
Есенно-зимният запас (фиг� 11�� през 200�-2005 г. е �01 ��, � през 2005-2006 – 2�5��, � през 2005-2006 – 2�5, � през 2005-2006 – 2�5� през 2005-2006 – 2�5 през 2005-2006 – 2�5 
��. Тези стойности са над средния есенно-зимен запас от влага за района на ДЗИ –. Тези стойности са над средния есенно-зимен запас от влага за района на ДЗИ – 
Г. Тошево (1952-200� г. – 227 ����, но за 2006-2007 г. есенно-зимния запас е 120 ��,����, но за 2006-2007 г. есенно-зимния запас е 120 ��,��, но за 2006-2007 г. есенно-зимния запас е 120 ��,��,, 
който е крайно недостат�чен, почти на половина от средния есенно-зимен запас от 
влага за района. 
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      фиг� 1 Есенно-зимен запас за района на ДЗИ, гр. Генерал Тошево. 
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152

фиг� � Количество на валежите през вегетационния 
период по десетневки и години, ��. 

Fig�� �� ������������� du���� v��������� ��y 10-d�y �����d� / y����, ��.
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Добив�т е в тясна зависимост от хидротермичния коефициент на Селянинов. 
С увеличаване на хидротермичния коефициент, т.е. с подобряване условията 
на овлажняване, добив�т се повишава значително. �птимални условия за 
получаване на високи добиви фасул се с�здават при хидротермичен коефициент за 
вегетационния период 1.� – 1.9. Стойности на ХТК<0.5 показват засушаване, а >2.0 
– преовлажняване (Христофоров и др��� 1�����. През 2005 година хидротермичните 
коефициенти са в границата от 1.29 до 1.�6, които стойности попадат в долните 
граници на оптималните условия. Под нормалните, но близки до нормалните са ХТК 
на изпитаните сортове (от 1.12 до 1.27�� през 2006 г. През 2007 година са налице 
много нис�к ХТК (0.255 – 0.2�9�� и оск�дни валежи през вегетацията (6� ���� и 120���� и 120�� и 120 
�� есенно-зимен запас, който е на половина от средния есенно-зимен запас от влага есенно-зимен запас, който е на половина от средния есенно-зимен запас от влага 
за района на ДЗИ – Г. Тошево (22� ����. Всичко това с�четано �2 дни с максимални����. Всичко това с�четано �2 дни с максимални��. Всичко това с�четано �2 дни с максимални 
температури над �0ºС, в много от дните над �5ºС, в периода от начало на ц�фтеж 
до узряване.

В�рху величината на варианса на даден опит влияние оказват генотип�т (��� на��� на�� на 
изпитаните сортове, условията на околната среда, в случая условията на годините 
(Е��, и взаимодействието � x �. В случая дел�т и на трита източника на вариация е� x �. В случая дел�т и на трита източника на вариация е x �. В случая дел�т и на трита източника на вариация еx �. В случая дел�т и на трита източника на вариация е �. В случая дел�т и на трита източника на вариация е�. В случая дел�т и на трита източника на вариация е. В случая дел�т и на трита източника на вариация е 
значителен (�<0.001�� (�<0.001�� (<0.001�� (табл� ���. Значителен е и дел�т на п�рвия принципен компонент 
на взаимодействие (��CA��. Тези резултати от дисперсионния анализ показват, че е��CA��. Тези резултати от дисперсионния анализ показват, че е��. Тези резултати от дисперсионния анализ показват, че е 
уместно изследването както на средната величина на добива, така и на нейната така и на нейнататака и на нейната 
стабилност и взаимодействието � x �. Най-голям дял от об�ата варианса, 6�.�%, се� x �. Най-голям дял от об�ата варианса, 6�.�%, се x �. Най-голям дял от об�ата варианса, 6�.�%, сеx �. Най-голям дял от об�ата варианса, 6�.�%, се �. Най-голям дял от об�ата варианса, 6�.�%, се�. Най-голям дял от об�ата варианса, 6�.�%, се. Най-голям дял от об�ата варианса, 6�.�%, се 
пада на влиянието на условията на годините през които е изведен опита, следвано 
от генотипа на сортовете – 2�.2%, взаимодействието � x � – 9.2% и ��CA – 6.6%.� x � – 9.2% и ��CA – 6.6%. x � – 9.2% и ��CA – 6.6%.x � – 9.2% и ��CA – 6.6%. � – 9.2% и ��CA – 6.6%.� – 9.2% и ��CA – 6.6%. – 9.2% и ��CA – 6.6%.��CA – 6.6%. – 6.6%.
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Понятието фенотипна пластичност е формулирано от Brad�haw (1���� (1���� и 
изразява количествената промяна в експресията на даден признак при промяна на 
условията на околната среда. Взаимодействието на � x � е еквивалент на генотипното� x � е еквивалент на генотипното x � е еквивалент на генотипнотоx � е еквивалент на генотипното � е еквивалент на генотипното� е еквивалент на генотипното е еквивалент на генотипното 
вариране в�рху фенотипната пластичност (Via and �and��� 1��� and �and��� 1���and �and��� 1��� �and��� 1����and��� 1����� 1�����. Това качество 
най-добре се представя чрез регресионния коефициент bi (фиг���� на Fin�ay� an�� andan�� 
�i��in��n (1��3� (1��3�. Колкото стойността на коефициента е по-голяма, толкова сорт�т е 
по-чувствителен на промяната на условията на околната среда. Според Fin�ay� an�� andan�� 
�i��in��n (1��3� (1��3� и �b�rhart and Ru���� (1���� and Ru���� (1����and Ru���� (1���� Ru���� (1����Ru���� (1���� (1���� даден сорт е най-стабилен при bi = 
0. Или, стойността на добива по години и райони не се променя. Според тях като 
най-пластичен сорт за дадени условия и група сортове включени в изследването се 
явява сорт�т с регресионен коефициент bi = 1. С пунктирана линия в средната част 
на фигурата (фиг� ��� е представена средната реакция на изследваната популация. С 
най-висок регресионен коефициент (bi = 1�3��� е сорт ‘пловдив 10’ (табл� 3��, чиято 
регресионна крива е с най-голям наклон к�м абсцисата (фиг� ���, но с най-висока 
продуктивност (1906 ��/h���. С най-нис�к регресионен коефициент (����/h���. С най-нис�к регресионен коефициент (��/h���. С най-нис�к регресионен коефициент (��h���. С най-нис�к регресионен коефициент (����. С най-нис�к регресионен коефициент (��b� = 0.��7�� и най-
мал�к наклон на регресионната линия и най-нис�к добив е сорт ‘Мизия’ (�06 ��/��//
h���. С най-висока пластичност се характеризират сортовете с регресионни линии��. С най-висока пластичност се характеризират сортовете с регресионни линии 
разположени най-близо до популационната средна (пунктираната линия�� – ‘еликсир’ 
и ‘беслет’, с регресионни коефициенти bi = 0,9�5 и bi = 1.062, с�ответно.

таблица ��� A��� анализ на вариансата на 11 сорта зрял фасул. 11 сорта зрял фасул. сорта зрял фасул.
T�ab�� 2 �A��� ����y��� �f v������� �f �h� 11 d�y ����� �u���v���.
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�б� варианс,, 
������ �������� 1�1 6�975��5 100.0 5265�0 –
�питен варианс, варианс,варианс,,
������ �������� �f  ������ �2 670�7�52 97.2 209�917 ���
Сорт. Cu���v��. Cu���v��Cu���v�� 10 1596952� 2�.2 1596952 ���
Година, Y���, Y��� 2 ��72�907 6�.� 22�6195� ���
Сорт х година,, 
Cu���v�� x Y��� x Y���x Y��� Y���Y��� 20 6���920 9.2 �17196 ���
 ��CA (9�.69%����CA (9�.69%�� (9�.69%�� 11 �567�21 6.6 �15211 ���
�стат�чен, ����du��, ����du�� 9 177659� 2.6 197�00 ���
Грешка, �����, ����� 99 19��0�� 2.� 195577 –

С най-нис�к варианс на стабилността σ�
2 = 5��7 е сорт ‘еликсир’ или това е 

сорт�т с най-стабилна продуктивност, което с�четано с високия среден добив прави 
в�зможно класирането му по критерия на Kang� (1��3� (1��3� на п�рво място по среден 
добив и стабилност на добива с Y�� = 12�� от всички сортове включени в изследването 
(табл� 33��. Сорт�т с най-нис�к добив ‘Мизия’ (�06 ��/h��� е на предпоследно място по��/h��� е на предпоследно място по/h��� е на предпоследно място поh��� е на предпоследно място по�� е на предпоследно място по 
отношение на стабилността на добива, σ�

2 = 1�2�9�, а по критерия на ����, Y�����, Y�, Y�� = -10 
е на последно място. Сорт ‘Добруджански 7’ е с най-ниска стабилност на добива 
с σ�

2 = 1��0��, но е на второ място по среден добив (1727 ��/h���, а по критерия на��/h���, а по критерия на/h���, а по критерия наh���, а по критерия на��, а по критерия на 
����, Y�, Y�� = 5�� е на пето място. 
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таблица 3�� Средни добиви, варианс на стабилността (σ�
2�� по �hu���(1972��,селекционен�hu���(1972��,селекционен (1972��, селекционен 

критерий по добив и стабилност на добива на ���� (199���, регресионен���� (199���, регресионен (199���, регресионен 
коефициент (����� и п�рви принципен компонент на взаимодействието � x� x xx 
� (��CA1�� на 11 сорта обикновен зрял фасул и три години на изпитване (��CA1�� на 11 сорта обикновен зрял фасул и три години на изпитване 
продуктивността на тези сортове. 

Tab�� 3� 3����� y���d�, ���������y v�������� (σ�
2�� ��y �hu��� (1972��, ����’� ��������� �f y���d 

��d ���������y (199���, ���������� ���ffi����� (����� ��d fi��� ��������� ��������� �f 
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сортове�� �u�tivar�Cu�t�i�ars
Добруджански 7
D����udzh����y 7 1727 2 2 6 � 1��0����� 5�� 1,�12 15,5
Пловдив 10
���vd�v 10 1906 1 1 1 2 11��60��� 6�� 1,�92 1�,7
Добруджански ран
D����udzh����y ��� 1��2 5 6 5 5 16506�� ��� 1,125 0,�
Еликсир
���x�� 1666666 � 5 2 1 5��7 12�� 0,9�5 -�,99
Средно за тип �����IIIb
Av����� f�� �y�� ����� 1���
�бритус
A�����u� 162� � � � � 92922��� ����� 1,�77 12,�
Беслет
B����� 1��2 7 � � 6 1209�5��� -� 1,062 -5,55
Средно за тип ���IIa
Av����� f�� �y�� ��� 1�7�
Дунав 1
Du��v 1 �7� 10 10 10 10 ��06���� -9 0,6�2 -11,5
Т�рново 1�
������v� 1� 9�1 9 9 9 11 �70����� -� 0,7�9 -�,9
Тракия
������� 1�05 6 � 7 7 976� 7�� 1,10� �,9
ГТБ Хелис
���B H���� 1�06 � 7 � � 1�05�� ��� 0,�2� -�,77
�изия
��z�� �06 11 11 11 9 1�2�9���� -10 0,��7 -1�,�
Средно за тип ��Ia
Av����� f�� �y�� �� 10�7

Години�� Y�ar�Y�ars
2005 22.11
2006 2.0
2007 2�.0

� Ниво на значимост, �����fi���� �� : 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ��� Ниво на значимост, �����fi���� �� : 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ���Ниво на значимост, �����fi���� �� : 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ���, �����fi���� �� : 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ��������fi���� �� : 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ��� �� : 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ����� : 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ��� : 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ���: 0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ���0.5 - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ��� - �, 0.1 - �� ��d 0.01 - ���
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фиг��� Регресионни линии показващи взаимодействието между добива на 
отделните сортове и индеркса на околната среда на 11 сорта зрял фасул (1-
Добруджански ��, 2-Пловдив 10, 3-Добруджански ран, 4-Еликсир, 5-Абритус, 

6-Беслет, 7-Дунав 1, 8-Търново 13, 9-Тракия, 10-ГТБ Хелис и 11-Мизия) 
изпитани през периода 2005 – 2007 години в ДЗИ гр. Генерал Тошево. 

Fig����� Regression lines showing the interaction between the yield of 
the respective variety and the environ��ental index of 11 dry bean cultivars 
(1-1-Dobrudzhansky �, 2-Plovdiv 10, 3-Dobrudzhansky ran, 4-elixir, 5-
abritus, 6-Beslet, 7-Dunav 1, 8-Tarnovo 13, 9-Trakia, 10-�TB helis 

and 11-Mizia) tested during 2005 – 2007 at D��� – General �oshevo.tested during 2005 – 2007 at D��� – General �oshevo.

Сортовете с растежен хабитус ����� са с най-висока продуктивност от 1��2 ��/h������ са с най-висока продуктивност от 1��2 ��/h� са с най-висока продуктивност от 1��2 ��/h���/h�/h�ha 
до 1906 ��/h�. Стабилността на продуктивността им се движи от най-висока (σ��/h�. Стабилността на продуктивността им се движи от най-висока (σ/h�. Стабилността на продуктивността им се движи от най-висока (σh�. Стабилността на продуктивността им се движи от най-висока (σ. Стабилността на продуктивността им се движи от най-висока (σ�

2 = 
5��7�� при сорт ‘еликсир’ до най-ниска (σ�

2 = 1��0���� при сорт ‘Добруджански 7’. 
Регресионните коефициенти са с много добра отзивчивост на екологичните промени 
с�с стойности от ��� = 0.9�5 до ��� = 1.�92. Три от сортовете от ����� тип (‘����� тип (‘ тип (‘Добруджански 
7’, ‘пловдив 10’ и ‘Добруджански ран’�� попадат в п�рви квадрант (горен десен�� 
(фиг� ���, като най-продуктивни. Четв�ртият сорт от тази група ‘еликсир’ попада 
в четв�рти квадрант (долен десен�� много близо до линията на средната стойност 
на индекса на средата. Тази характеристика потв�рждава установеното от други 
автори (A���ta-Ga���g��� �t a���� 1���-Ga���g��� �t a���� 1���Ga���g��� �t a���� 1��� �t a���� 1����t a���� 1��� a���� 1���a���� 1������ 1�����, че сортовете с ��� хабитус са най-продуктивни��� хабитус са най-продуктивни хабитус са най-продуктивни 
в полусухи условия. 

С най-висок добив средно за три години е сорт ‘пловдив 10’ (1906 ��/h���, следван��/h���, следван/h���, следванh���, следван��, следван 
от сортовете в низходя� ред: ‘Добруджански 7’ (1727 ��/h���, ‘��/h���, ‘/h���, ‘h���, ‘��, ‘еликсир’ (1666 ��/��//
h���, ‘��, ‘абритус’ (162� ��/h���, ‘��/h���, ‘/h���, ‘h���, ‘��, ‘Добруджански ран’ (1��2 ��/h���, ‘��/h���, ‘/h���, ‘h���, ‘��, ‘тракия’ (1�05 ��/h���,��/h���,/h���,h���,��, 
‘беслет’ (1��2 ��/h���, ‘��/h���, ‘/h���, ‘h���, ‘��, ‘Гтб Хелис’ (1�06 ��/h���, ‘��/h���, ‘/h���, ‘h���, ‘��, ‘търново 13’ (9�1 ��/h���, ‘��/h���, ‘/h���, ‘h���, ‘��, ‘Дунав 1’ 
(�7� ��/h��� и ‘��/h��� и ‘/h��� и ‘h��� и ‘�� и ‘Мизия’ (�06 ��/h���. Сорт ‘��/h���. Сорт ‘/h���. Сорт ‘h���. Сорт ‘��. Сорт ‘пловдив 10’ е с най-висока продуктивност, 
ранг 1, през 2005 г., 2006 г. и средно за периода 2005 г. – 2007 г. (1906 ��/h�.��, а през��/h�.��, а през/h�.��, а презh�.��, а през.��, а през 
2007 г. с най-висока продуктивност, ранг 1, и ранг � за периода 2005 г. – 2007 г. е сорт 
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‘еликсир’.

Среден добив, Av����� Y���d, ��/h�

фиг� ��� Двумерна графика на взаимодействието между средния добив – (абсциса) 
и първия принципен компонент на взаимодействието – ��PC� (ордината). �ъдето��PC� (ордината). �ъдето (ордината). �ъдето 

с числа от 1 до 11 са посочени сортовете: 1 – ‘Добруджански �’, 2 – ‘Пловдив 
10’, 3 – ‘Добруджански ран’, 4 – ‘Еликсир’, 5 – ‘Абритус’, 6 – ‘Беслет’, 7 – ‘Дунав 

1’, 8 – ‘Търново 13’, 9 – ‘Тракия’, 10 – ‘ГТБ Хелис’ и 11 – ‘Мизия’. Със запълнени 
точки (●) върху графиката са отбелязани местоположението на отделните 
сортове, а с незапълнени – местоположението на годините на изпитване (○). 

Fig�� ��� �� �wo-di��ensional graph of the interaction between ��ean yield (x-axis) and 
the first principal co��ponent of interaction ��PC� (y-axis). �he digits fro�� 1 to 11 

represent the cultivars: 1- ‘‘Dobrudzhansky ���, 2 – ‘‘Plovdiv 10’, 3 – ‘, 3 – ‘‘Dobrudzhansky 
ran’, 4 – ‘, 4 – ‘‘elixir’, 5 – ‘, 5 – ‘‘abritus’, 6 – ‘, 6 – ‘‘Beslet’, 7 – ‘, 7 – ‘‘Dunav 1’, 8 – ‘, 8 – ‘‘Tarnovo 13’, 9, 9 

– ‘‘Trakia’, 10 –‘, 10 –‘‘�TB helis’, 11 – ‘, 11 – ‘‘Mizia’. �he blac�� dots (●) represent the position. �he blac�� dots (●) represent the position●) represent the position) represent the position 
of the respective cultivar, and the white dots (○) the position of the year of testing.○) the position of the year of testing.) the position of the year of testing.

Сортовете от ��� тип ‘��� тип ‘ тип ‘абритус’ и ‘беслет’ се характеризират с�с средна 
продуктивност (1�7� ��/h��� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� растежни��/h��� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� растежни/h��� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� растежниh��� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� растежни�� между ����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� растежни����� (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� растежни (1695 ��/h��� и �� (1067 ��/h��� растежни��/h��� и �� (1067 ��/h��� растежни/h��� и �� (1067 ��/h��� растежниh��� и �� (1067 ��/h��� растежни�� и �� (1067 ��/h��� растежни�� (1067 ��/h��� растежни (1067 ��/h��� растежни��/h��� растежни/h��� растежниh��� растежни�� растежни 
типове. K���y� �t a���� (1��7��t a���� (1��7� a���� (1��7�a���� (1��7���� (1��7� с�об�ават, че сортовете от ��� тип са показали по-висока��� тип са показали по-висока тип са показали по-висока 
продуктивност и стабилност както при поливни, така и при не поливни условия; 
докато тези от тип ��� са с висока продуктивност, но по-малко стабилна, поради 
проблеми св�рзани с�с склеротиния и рискове по време на прибирането, св�рзани с 
поляга�ия храст. Тези проблеми при извеждане на нашите опити липсваха, поради 
което предимството на ��� тип над ����� тип в това отношение не беше проявено.��� тип над ����� тип в това отношение не беше проявено. тип над ����� тип в това отношение не беше проявено.����� тип в това отношение не беше проявено. тип в това отношение не беше проявено. 
Ето за�о както средния добив (1��2 ��/h� за сорт ‘��/h� за сорт ‘/h� за сорт ‘h� за сорт ‘ за сорт ‘беслет’ и 162� ��/h� за сорт��/h� за сорт/h� за сортh� за сорт за сорт 
‘абритус’��, така и стабилността на продуктивността (σ�

2 = 92922 за сорт ‘абритус’ 
и σ�

2 = 1209�5 за сорт ‘беслет’�� са с�с средни стойности. �т сортовете с растежен 
хабитус ��� сорт ‘��� сорт ‘ сорт ‘абритус’ попада в п�рви (горен десен�� (фиг� ���, а сорт ‘беслет’ в 
трети квадрант (долен ляв��, но много близко до пресечната точка.

К�м �I-ви растежен тип спадат пет сорта – ‘Дунав 1’, ‘търново 13’, ‘тракия’, ‘Гтб 
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Хелис’ и ‘Мизия’ (фиг� ���. Генетически най-близки един до друг са сортовете ‘Дунав 
1’, ‘търново 13’ и ‘Мизия, а на сорт ‘беслет’ с�с сорт ‘Хелис’. Сортовете ‘Дунав 1’, 
‘търново 13’ и ‘Мизия’ имат изправен храст. Тези сортове отгледани при доп�лнително 
поливане и торене се отпла�ат най-добре за положените грижи. Едросеменните 
индетерминантни сортове се характеризират с формирането на по-малки семена в 
по-горните в�зли, к�дето хранителните ве�ества по време на наливане на семената 
са оск�дни. При детерминантните сортове компенсациите на хранителни ве�ества 
са по-критични, което е св�рзано с абортирането на семена и бобове. �целелите 
семена при такава критична ситуация се характеризират с�с запазване на едрината 
си, като формират само няколко семена (Sing�h�� 1�����. В настоя�ето изследване са 
включени пет сорта (‘тракия’, ‘Гтб Хелис’, ‘търново 13’, ‘Дунав 1’ и ‘Мизия’�� от този 
растежен тип (табл� 3��. Средният добив от тези сортове е най-нис�к (1067 ��/h�����/h���/h���h����� 
от трите групи сортове по растежен тип. С най-висок среден добив е сорт ‘тракия’ 
1�05 ��/h�, следван от сорт ‘��/h�, следван от сорт ‘/h�, следван от сорт ‘h�, следван от сорт ‘, следван от сорт ‘Гтб Хелис’ 1�06 ��/h�. В�преки, че ���/h�. В�преки, че �/h�. В�преки, че �h�. В�преки, че �. В�преки, че �I-ви тип се смята 
с най-ниска адаптивна способност (K���y��� �001��, то сорт ‘тракия’ е с една от най-
високите стабилности на добива (σ�

2 = 976��� с�четана с висока продуктивност (табл� 
3�. Сорт ‘тракия’ притежава и много доб�р регресионен коефициент (��b� = 1.10��� с 
леко завишена чувствителност к�м промените на екологичните фактори. С най-
малка чувствителност к�м екологичните фактори са сортовете ‘Дунав 1’ и ‘Мизия’ 
с�ответно ��b� = 0.6�2 и ��b� = 0.��7. 

фиг� 7�  Двумерна графика–полигон отразява�а продуктивността 
на 11 сорта зрял фасул изпитани в КС� (конкурсен сортов опит�� 

на ДЗИ – Генерал Тошево през периода 2005-2007 г.
Fig�� 7� 7 ��h� ��� ������� �����d �� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ����� ��� ������� �����d �� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y �������� ������� �����d �� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ����� ������� �����d �� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ������������ �����d �� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ����� �����d �� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ����������d �� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ����� �� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ������� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ����� �h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ������h� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y ����� 2005-2007 DA�-�. ����h�v� d�y �����DA�-�. ����h�v� d�y �����-�. ����h�v� d�y ������. ����h�v� d�y �����. ����h�v� d�y ���������h�v� d�y ����� d�y �����d�y ����� ���������� 

���f������� ����� d���. ��h� �u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h� ����� d���. ��h� �u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h������ d���. ��h� �u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h� d���. ��h� �u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h�d���. ��h� �u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h�. ��h� �u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h���h� �u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h� �u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h��u���v��� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h� ��� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h���� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h� d��������d w��h �h� ������ C ��d �h�d��������d w��h �h� ������ C ��d �h� w��h �h� ������ C ��d �h�w��h �h� ������ C ��d �h� �h� ������ C ��d �h��h� ������ C ��d �h� ������ C ��d �h������� C ��d �h� C ��d �h�C ��d �h� ��d �h���d �h� �h��h� 
��������v� �u����� f��� 1 �� 11, �� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y �u����� f��� 1 �� 11, �� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y�u����� f��� 1 �� 11, �� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y f��� 1 �� 11, �� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����yf��� 1 �� 11, �� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y 1 �� 11, �� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y�� 11, �� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y 11, �� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y�� f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y f����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����yf����w�: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y: C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y C1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����yC1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y1 – ‘Добруджански 7 / D����udzh����y ‘Добруджански 7 / D����udzh����yD����udzh����y 

7’, С2 – ‘Пловдив 10 / ���vd�v 10’, С� – ‘Добруджански ран / D����udzh����y���vd�v 10’, С� – ‘Добруджански ран / D����udzh����y 10’, С� – ‘Добруджански ран / D����udzh����yD����udzh����y 
���’, С� – ‘Еликсир / ���x��’, С5 – ‘�бритус / A�����u�’, С6 – ‘Беслет / B�����’, С7’, С� – ‘Еликсир / ���x��’, С5 – ‘�бритус / A�����u�’, С6 – ‘Беслет / B�����’, С7���x��’, С5 – ‘�бритус / A�����u�’, С6 – ‘Беслет / B�����’, С7’, С5 – ‘�бритус / A�����u�’, С6 – ‘Беслет / B�����’, С7A�����u�’, С6 – ‘Беслет / B�����’, С7’, С6 – ‘Беслет / B�����’, С7B�����’, С7’, С7 
– ‘Дунав 1 / Du��v 1’, С� – ‘Т�рново 1� / ������v� 1�’, С9 – ‘Тракия / �������’,Du��v 1’, С� – ‘Т�рново 1� / ������v� 1�’, С9 – ‘Тракия / �������’, 1’, С� – ‘Т�рново 1� / ������v� 1�’, С9 – ‘Тракия / �������’,������v� 1�’, С9 – ‘Тракия / �������’, 1�’, С9 – ‘Тракия / �������’,�������’,’, 

С10 – ‘ГТБ Хелис / ���B H����’ и С11 ‘�изия / ��z��’. ��h� y���� ��� d��������d���B H����’ и С11 ‘�изия / ��z��’. ��h� y���� ��� d��������d H����’ и С11 ‘�изия / ��z��’. ��h� y���� ��� d��������dH����’ и С11 ‘�изия / ��z��’. ��h� y���� ��� d��������d’ и С11 ‘�изия / ��z��’. ��h� y���� ��� d��������d��z��’. ��h� y���� ��� d��������d’. ��h� y���� ��� d��������d��h� y���� ��� d��������d 
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w��h �h� ������ � ��d �u������ 5, 6 ��d 7 f�� 2005, 2006 ��d 2007, ��������v��y.
Най-големият недостат�к на сортовете от тип � е тяхната по-ниска адаптивна 

способност, в резултат на което ареал�т им на разпространение е тв�рде 
ограничен. Разширяването ареала на едросеменните детерминантни сортове е 
св�рзано с риск, поради специфичните си адаптационни изисквания. С�здаването 
на индетерминантни сортове с такива качества �е намали този риск. �ного от 
получените резултати в това отношение дават основание за оптимиз�м (K���y��� �001��. 
Данните за добива и стабилността му, получени независимо в Порто Рико и �ичиган 
ясно показват предимството на индетерминантните над детерминантните сортове 
(��y�n��� 1��0�� K���y� �t a���� 1��7�� 1��0�� K���y� �t a���� 1��7�t a���� 1��7 a���� 1��7a���� 1��7��� 1��7��. В друго изследване, �hit� �t a��� (1����t� �t a��� (1���� �t a��� (1�����t a��� (1���� a��� (1����a��� (1������ (1���� проверяват 
5 двойки изолинии с едри семена с детерминантен и индетерминантен растеж и 
получените резултати потв�рждават по-ниската продуктивност на детерминантните 
сортове. �вторите правят заключението, че индетерминантният хабитус дава 
в�зможност да се повиши продуктивността на едросеменните сортове без да се 
влоши стабилността на добива. Според K�rn�g�ay� �t a�� (1���� �t a�� (1�����t a�� (1���� a�� (1����a�� (1����� (1���� генетичният контрол 
на хабитуса не е сложен и няма отрицателна вр�зка между хабитус и едрината 
на семената, която да затрудни селекцията на високопродуктивни, с едри семена 
сортове от тип ��. 

Годините 2005 и 2006 са с близки средни добиви и попадат в п�рви квадрант, 
а 2007 година е най-неблагоприятна с�с среден добив от 500 ��/h� (��/h� (/h� (h� ( (фиг� ���. За 
2005 и 2006 години с най-висок добив е сорт ‘пловдив 10’, а за 2007 година – сорт 
‘еликсир’ (табл� ���.

Според Yan �t a�� (�001� �t a�� (�001��t a�� (�001� a�� (�001�a�� (�001�� (�001� при ����������-анализа по-продуктивният сорт����������-анализа по-продуктивният сорт-анализа по-продуктивният сортпо-продуктивният сорт 
корелира с по-високи стойности на РС1 (фиг� 7�� и с по-висока стабилност с по-
близко разположени до нулата на РС2 стойности. Двата принципни компонента 
обхва�ат 9�.�% от дисперсията на опита. Полигон�т е прокаран по най-отдалечено 
разположените от началото на координатната система сортове – ‘пловдив 
10’, ‘еликсир’, ‘абритус’, ‘Дунав 1’, ‘търново 13’ и ‘Мизия’. През началото на 
координатната система к�м страните на полигона са прекарани перпендикулярно 
прави, които разделят пространството на пет сектора. Сортовете са отбелязани 
с буквата с и пореден номер от 1 до 11, като С1 е сорт ‘, като С1 е сорт ‘като С1 е сорт ‘Добруджански 7’, С2 
– ‘пловдив 10’, С� – ‘Добруджански ран’, С� – ‘еликсир’, С5 – ‘абритус’, С6 – 
‘беслет’, С7 – ‘Дунав 1’, С� – ‘търново 13’, С9 – ‘тракия’, С10 – ‘Гтб Хелис’ и С11 
‘Мизия’.  Годините са отбелязани с буквата е и цифрите 5 за 2005, 6 за 2006 и 7 за 
2007 година. На в�рха на полигона са разположени най-добре представилите се 
по продуктивност сортове, както с по-висока, така и с по-ниска продуктивност. По 
продуктивност сортовете са подредени в следната последователност: ‘пловдив 10’ 
> ‘еликсир’ >  ‘Добруджански 7’ > ‘абритус’, > ‘Добруджански ран’, > ‘тракия’ = 
‘Гтб Хелис’ > ‘беслет’ > ‘търново 13’ > ‘Дунав 1’ > ‘Мизия’. По-високият добив на 
‘пловдив 10’ се д�лжи на това че този сорт се представя по-добре при условия с 
валежи каквито са 2005 и 2006 години, а сорт ‘еликсир’ при по-сухи условия, каквато 
е 2007 година. Поради това, че благоприятните години са две, което води до по-добра 
продуктивност на сорт ‘пловдив 10’. С�с с��ата реакция к�м условията на 2005 и 
2006 години са и сортовете ‘Добруджански ран’ и ‘Добруджански 7’. �тглеждането 
в практиката на два сорта с различна реакция к�м условията на околната среда �е 
осигури на фермера по-стабилен добив по райони и години.

Както се вижда от подреждането на сортовете по продуктивност независимо 
от използвания статистически метод, не се различава с��ествено. Този факт не е 
случаен. Например, според Fan �t a�� (�007� �t a�� (�007��t a�� (�007� a�� (�007�a�� (�007�� (�007� с�об�ава много тясна корелация между 
Y�� и ��� дистанцията (� = -0.92����, аи ��� дистанцията (� = -0.92����, а��� дистанцията (� = -0.92����, а дистанцията (� = -0.92����, адистанцията (� = -0.92����, а� = -0.92����, а = -0.92����, а Yan and Kang� (�003� and Kang� (�003�and Kang� (�003� Kang� (�003�Kang� (�003� (�003� посочват о�е по-високпосочват о�е по-висок 
корелационен коефициент -0.97��. Всеки един от тези три метода (Y�Y��, A��� и �����A��� и ����� и ������������ 
са много близки и в с��ото време се различават в не�о. При ранговия критерий на 
Kang� (1��3� (1��3� оценката на сортовете става по добива и об�ата дисперсия; при A���оценката на сортовете става по добива и об�ата дисперсия; при A���A��� 
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оценката се изв�ршва по добива и п�рвия принципен компонент или по някой друг по 
избор; и при ��� оценката е по два принципни компонента, обикновено по п�рвите��� оценката е по два принципни компонента, обикновено по п�рвите оценката е по два принципни компонента, обикновено по п�рвитеоценката е по два принципни компонента, обикновено по п�рвите 
два с най-голямо влияние в�рху добива, или друга комбинация по избор. И при трита 
метода имаме припокрива�и се бази при оценката на сортовете, но и различна база. 
Всеки един от тези методи ни дава някои специфични елементи, дава�и с��ествен 
принос при избора на най-перспективния сорт. Подреждането на сортовете по ������ 
може да се направи и метода на РС�, но предимството на ��� б�рзото представяне��� б�рзото представяне б�рзото представяне 
на графично решение на: 1�� Представянето на един сорт в изпитаните пунктове и 
години (Това се прави като се прокарва права линия през началото на графиката 
и координатната точка на дадения сорт. След това се прекарва перпендикулярна 
линия на предната линия през началото на графиката. Тази перпендикулярна 
линия разделя пунктовете на две, в които дадения сорт се е представил над 
средния добив и под средния добив. Представянето на дадения сорт в отделните 
пунктове става с дължината на вектора от  проекциите на координатните им 
точки върху вектора минаващ през координатната точка на дадения сорт.��; 2�� 
Представянето на всички сортове в даден пункт и година (Това се прави като се 
прокарва права линия през началото на графиката и координатната точка на 
дадения пункт. След това се прекарва перпендикулярна линия на предната линия 
през началото на графиката. Тази перпендикулярна линия разделя сортовете на 
две, тези които са с добив над средния и под средния.��; ��� Сравняване на два 
(по избор�� сорта (Двата сорта, които ще се сравняват се съединяват с права 
линия. След това се прекарва перпендикулярна права 
през началото на графиката. След това се прекарва 
перпендикулярна линия на предната линия през 
началото на графиката. Тази перпендикулярна линия 
разделя пунктовете на две групи, в едната група 
попадат пунктовете, в които по-добре се представя, в които по-добре се представя в които по-добре се представя 
единия сорт, а в другата група другия сорт.��; при 
останалите случаи се прилагат с��ите принципи; ��� 
Сравняване на даден сорт с най-добре представилия се 
сорт, 5�� Сравняване на два пункта и години; 6�� Избор на 
най-добрия сорт за даден пункт или район (разполагане 
на пунктовете на И�С�С в най-подходя�ите пунктове��; и 
7�� Избор на най-подходя�ия пункт за изпитване в един 
пункт или групиране на пунктовете с�с сходни резултати.

На базата на получените резултати може да се 
направи следната характеристика на изпитаните сортове 
обикновен зрял фасул, подредени по критерия на ����,����,, 
Y��.

сорт ‘еликсир’ (фиг� �����
Сорт ‘еликсир’ е от ����� растежен тип хабитус с����� растежен тип хабитус с растежен тип хабитус с 

прод�лжителност на вегетационния период от сеитба 
до узряване �6 �� 5 дни. Сорт ‘еликсир’ е с висока 
продуктивност (1666 ��/h���, на трето място от изпитаните��/h���, на трето място от изпитаните/h���, на трето място от изпитанитеh���, на трето място от изпитаните��, на трето място от изпитаните 
11 сорта обикновен зрял фасул. По стабилност на 
продуктивността (σ�

2 = 5��7 ��/h��� се нарежда на п�рво��/h��� се нарежда на п�рво/h��� се нарежда на п�рвоh��� се нарежда на п�рво�� се нарежда на п�рво 
място. Регресионният му коефициент е само на 0.065 
хилядни от единица, стойност смятана за най-подходя�ата 
пластичност на даден сорт. Или сорт ‘еликсир’ е с висока 
продуктивност и висока стабилност на продуктивността. 
Сорт ‘Еликсир’ е с най-висока стойност на критерия 
на Kang, Y��.= 12��� В двумерната графика, с абсциса 

фиг��� Сорт ‘Еликсир’ 
(����� тип��. 

Fig���� Cu���v�� ‘���x��’ 
(h����� �y�� �������
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отразява�а средния добив и ордината отразява�а индекса на околната среда сорт 
‘еликсир’ има координати 1666 ��/h� и ��CA = -�.9. Сорт ‘��/h� и ��CA = -�.9. Сорт ‘/h� и ��CA = -�.9. Сорт ‘h� и ��CA = -�.9. Сорт ‘ и ��CA = -�.9. Сорт ‘��CA = -�.9. Сорт ‘ = -�.9. Сорт ‘еликсир’ през 2005 г. е 
на пето, 2006 г. на второ и през най-неблагоприятната 2007 г. е на п�рво място от 
изпитаните 11 сорта по продуктивност.

Поради това, че сорт ‘еликсир’ най-добре се представя при неблагоприятни 
години като 2007, а сортовете ‘Добруджански 7’, ‘Добруджански ран’ и ‘пловдив 10’ 
се представят по-добре при благоприятни години като 2005 и 2006, то комбинирането 
на сорт ‘еликсир’ с един от тези три сорта �е допринесе за стабилизиране на 
получената продукция през годините и районите на отглеждане.

сорт ‘Добруджански ран’
Сорт ‘Добруджански ран’ е от ����� растежен тип хабитус с прод�лжителност на����� растежен тип хабитус с прод�лжителност на растежен тип хабитус с прод�лжителност на 

вегетационния период от сеитба до узряване от �6 �� 5 дни. Сорт ‘Добруджански 
ран’ е с висока продуктивност (1��2 ��/h���, на пето място от изпитаните 11 сортове��/h���, на пето място от изпитаните 11 сортове/h���, на пето място от изпитаните 11 сортовеh���, на пето място от изпитаните 11 сортове��, на пето място от изпитаните 11 сортове 
обикновен зрял фасул. По стабилност на продуктивността (σ�

2 = 16506�� се нарежда 
на четв�рто място, � по критерия на� по критерия на по критерия на Kang, Y��.= ���, на второ място.

Стойността на регресионния коефициент е ��� = 1.125, която опредля една 
по-чувствителна реакция на фасула к�м промените на околната среда. Или сорт 
‘Добруджански ран’ е с висока продуктивност и стабилност на продуктивността. В 
двумерната графика, с абсциса отразява�а средния добив и ордината отразява�а 
индекса на околната среда сорт ‘Добруджански ран’ има координати 1��2 ��/h� и��/h� и/h� иh� и и 
��CA = 0.�. Сорт ‘Добруджански ран’ през 2005 г. е на шесто, а през 2006 г. и 2007 г. = 0.�. Сорт ‘Добруджански ран’ през 2005 г. е на шесто, а през 2006 г. и 2007 г. 
на пето място по продуктивност.

Поради това, че сорт ‘Добруджански ран’ най-добре се представя при 
благоприятни години като 2005 и 2006, а сорт ‘еликсир’ при благоприятни години като 
2007, то комбинирането на сорт ‘Добруджански ран’ �е допринесе за стабилизиране 
на получената продукция през годините и районите на 
отглеждане.

сорт ‘тракия’ (фиг� �����
Сорт ‘тракия’ е от �а растежен тип хабитус�а растежен тип хабитуса растежен тип хабитус 

с прод�лжителност на вегетационния период от 
сеитба до узряване 96 �� � дни. Сорт ‘тракия’ е с 
висока продуктивност (1�05 ��/h���, на шесто място��/h���, на шесто място/h���, на шесто мястоh���, на шесто място��, на шесто място 
от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. 
По стабилност на продуктивността (σ�

2 = 976��� се 
нарежда на второ място. Според критерия на Kang за 
успоредна оценка за добив и стабилност на добива с 
Y��.= 7�� се нарежда на трето място.

Стойността на регресионния коефициент е 
b� = 1.10�, която определя една по-чувствителна 
реакция к�м промените на околната среда. Или сорт 
‘тракия’ е с висока продуктивност и стабилност на 
продуктивността. В двумерната графика, с абсциса 
отразява�а средния добив и ордината отразява�а 
индекса на околната среда сорт ‘тракия’ има 
координати 1�05 ��/h� и ��CA = �.9. Сорт ‘��/h� и ��CA = �.9. Сорт ‘/h� и ��CA = �.9. Сорт ‘h� и ��CA = �.9. Сорт ‘ и ��CA = �.9. Сорт ‘��CA = �.9. Сорт ‘ = �.9. Сорт ‘тракия’ 
през 2005 г. е на четв�рто, а през 2006 г. и 2007 г. на 
седмо място по продуктивност.

 
сорт ‘пловдив 10’
Сорт ‘пловдив 10’ е от ����� растежен тип хабитус с прод�лжителност на����� растежен тип хабитус с прод�лжителност на растежен тип хабитус с прод�лжителност на 

вегетационния период от сеитба до узряване 92 �� � дни. Сорт ‘пловдив 10’ е с най-

фиг��� Сорт ‘Тракия’ 
(�� тип��. 

Fig��� Cu���v�� ������� 
(h����� �y�� ����
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висока продуктивност (1906 ��/h���, на п�рво място от изпитаните 11 сорта обикновен��/h���, на п�рво място от изпитаните 11 сорта обикновен/h���, на п�рво място от изпитаните 11 сорта обикновенh���, на п�рво място от изпитаните 11 сорта обикновен��, на п�рво място от изпитаните 11 сорта обикновен 
зрял фасул. Но по стабилност на продуктивността (σ�

2 = 11��60�� се нарежда на осмо 
място. Според критерия на Kang за успоредна оценка за добив и стабилност на 
добива с Y��.= 6�� се нарежда на четв�рто място.

Стойността на регресионния коефициент е ��� = 1.�92, която определя една по-
чувствителна реакция к�м промените на околната среда. Или сорт ‘пловдив 10’ 
е с висока продуктивност и ниска стабилност на продуктивността. В двумерната 
графика, с абсциса отразява�а средния добив и ордината отразява�а индекса на 
околната среда сорт ‘пловдив 10’ има координати 1906 ��/h� и ��CA = 1�.7. Сорт��/h� и ��CA = 1�.7. Сорт/h� и ��CA = 1�.7. Сортh� и ��CA = 1�.7. Сорт и ��CA = 1�.7. Сорт��CA = 1�.7. Сорт = 1�.7. Сорт 
‘пловдив 10’ през 2005 г. и 2006 г. е на п�рво място, а през 2007 г. на второ място 
по продуктивност.

Поради това, че сорт ‘пловдив 10’ най-добре се представя при благоприятни 
години като 2005 и 2006, а сорт ‘еликсир’ при благоприятни години като 2007, то 
комбинирането на сорт ‘пловдив 10’ �е допринесе за стабилизиране на получената 
продукция през годините и районите на отглеждане.

сорт ‘Добруджански 7’
Сорт ‘Добруджански 7’ е от ����� растежен тип хабитус с прод�лжителност на����� растежен тип хабитус с прод�лжителност на растежен тип хабитус с прод�лжителност на 

вегетационния период от сеитба до узряване от 91 �� 5 дни. Сорт ‘Добруджански 
7’ е с висока продуктивност (1727 ��/h���, на второ място от изпитаните 11 сорта��/h���, на второ място от изпитаните 11 сорта/h���, на второ място от изпитаните 11 сортаh���, на второ място от изпитаните 11 сорта��, на второ място от изпитаните 11 сорта 
обикновен зрял фасул. Но по стабилност на продуктивността (σ�

2 = 1��0���� се 
нарежда на последно място. Според критерия на Kang за успоредна оценка за добив 
и стабилност на добива с Y��.= 5�� се нарежда на пето място.

Стойността на регресионния коефициент е ��� = 1.�12, която определя една по-
чувствителна реакция к�м промените на околната среда. Или сорт ‘Добруджански 
7’ е с висока продуктивност и ниска стабилност на продуктивността. В двумерната 
графика, с абсциса отразява�а средния добив и ордината отразява�а индекса на 
околната среда сорт ‘Добруджански 7’ има координати 1727 ��/h� и ��CA = 15.5.��/h� и ��CA = 15.5./h� и ��CA = 15.5.h� и ��CA = 15.5. и ��CA = 15.5.��CA = 15.5. = 15.5. 
Сорт ‘Добруджански 7’ през 2005 г. е на второ, през 2006 г. на шесто и през 2007 г. 
на четв�рто място по продуктивност.

Поради това, че сорт ‘Добруджански 7’ най-добре се представя при благоприятни 
години като 2005 и 2006, а сорт ‘еликсир’ при благоприятни години като 2007, 
то комбинирането на сорт ‘Добруджански 7’ �е допринесе за стабилизиране на 
получената продукция през годините и районите на отглеждане.

сорт ‘абритус’
Сорт ‘абритус’ е от ��а растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационния��а растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационнияа растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационния 

период от сеитба до узряване 96 �� � дни. Сорт ‘абритус’ е с висока продуктивност 
(162� ��/h���, на четв�рто място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но��/h���, на четв�рто място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но/h���, на четв�рто място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Ноh���, на четв�рто място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но��, на четв�рто място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но 
по стабилност на продуктивността (σ�

2 = 92922�� се нарежда на седмо място. Според 
критерия на Kang за успоредна оценка за добив и стабилност на добива с Y��.= ��� се 
нарежда на шесто място. Високата и стабилна продуктивност според златев (�00�� 
се д�лжи на относително високото водно с�д�ржание и ниския воден потенциал при 
засушаване на растението. 

Стойността на регресионния коефициент е ��� = 1.�77, която определя една 
по-чувствителна реакция к�м промените на околната среда. Или сорт ‘абритус’ 
е с висока продуктивност и средна стабилност на продуктивността. В двумерната 
графика, с абсциса отразява�а средния добив и ордината индекса на околната 
среда сорт ‘абритус’ има координати 162� ��/h� и ��CA = 12.�. Сорт ‘��/h� и ��CA = 12.�. Сорт ‘/h� и ��CA = 12.�. Сорт ‘h� и ��CA = 12.�. Сорт ‘ и ��CA = 12.�. Сорт ‘��CA = 12.�. Сорт ‘ = 12.�. Сорт ‘абритус’ през 
2005 г. и 2006 г. на трето, а през 2007 г. на осмо място по продуктивност.

сорт ‘беслет’ (фиг� 10�10��
Сорт ‘беслет’ е от ��а растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационния��а растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационнияа растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационния 
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период от сеитба до узряване 9� �� � дни. Сорт ‘беслет’ 
е с�с средна продуктивност (1��2 ��/h���, на седмо място��/h���, на седмо място/h���, на седмо мястоh���, на седмо място��, на седмо място 
по продуктивност от изпитаните 11 сорта обикновен 
зрял фасул. Но по стабилност на продуктивността (σ�

2 = 
1209�5�� се нарежда на девето място. Според критерия 
на Kang за успоредна оценка за добив и стабилност на 
добива с Y��.= -� се нарежда на седмо място. 

Регресионният коефициент ��� = 1.062 е най-близко 
до единица, стойност която най-добре удовлетворява 
изискванията на практиката (�b�rhart and Ru������ 1��� and Ru������ 1���and Ru������ 1��� Ru������ 1���Ru������ 1����� 1�����. 
Или сорт ‘беслет’ е с висока продуктивност и ниска 
стабилност на продуктивността.  В двумерната графика, 
с абсциса отразява�а средния добив и ордината 
отразява�а индекса на околната среда сорт ‘беслет’ има 
координати 1��2 ��/h� и ��CA = -5.5. Сорт ‘��/h� и ��CA = -5.5. Сорт ‘/h� и ��CA = -5.5. Сорт ‘h� и ��CA = -5.5. Сорт ‘ и ��CA = -5.5. Сорт ‘��CA = -5.5. Сорт ‘ = -5.5. Сорт ‘беслет’ през 
2005 г. е на осмо, през 2006 г. на четв�рто и през 2007 г. 
на шесто място по продуктивност.

сорт ‘Гтб Хелис’
Сорт ‘Гтб Хелис’ е от �а растежен тип хабитус�а растежен тип хабитуса растежен тип хабитус 

с прод�лжителност на вегетационния период от 
сеитба до узряване �7 �� � дни. Сорт ‘Гтб Хелис’ е с 
висока продуктивност (1�06 ��/h���, на осмо място по��/h���, на осмо място по/h���, на осмо място поh���, на осмо място по��, на осмо място по 
продуктивност от изпитаните 11 сорта обикновен зрял 
фасул. Но по стабилност на продуктивността (σ�

2 = 1�05��� 
се нарежда на трето място. Според критерия на Kang 
за успоредна оценка за добив и стабилност на добива с 
Y��.= ��� се нарежда на шесто място. 

Стойността на регресионния коефициент е ��� = 0.�2�, 
която определя една по-слаба реакция к�м промените 
на околната среда. Или сорт ‘Гтб Хелис’ е с висока 
продуктивност и стабилност на продуктивността. В 
двумерната графика, с абсциса отразява�а средния 
добив и ордината отразява�а индекса на околната среда 
сорт ‘Гтб Хелис’ има координати 1�06 ��/h� и ��CA= -�.7. Сорт ‘��/h� и ��CA= -�.7. Сорт ‘/h� и ��CA= -�.7. Сорт ‘h� и ��CA= -�.7. Сорт ‘ и ��CA= -�.7. Сорт ‘��CA= -�.7. Сорт ‘ = -�.7. Сорт ‘Гтб Хелис’ през 2005 
г. е на седмо, през 2006 г. на осмо, а през 2007 г. на трето място по продуктивност.

сорт ‘търново 13’
Сорт ‘търново 13’ е от �а растежен тип хабитус с прод�лжителност на�а растежен тип хабитус с прод�лжителност наа растежен тип хабитус с прод�лжителност на 

вегетационния период от сеитба до узряване 91 �� 2 дни. Сорт ‘търново 13’ е с�с 
средна продуктивност (9�1 ��/h���, на девето място от изпитаните 11 сорта обикновен��/h���, на девето място от изпитаните 11 сорта обикновен/h���, на девето място от изпитаните 11 сорта обикновенh���, на девето място от изпитаните 11 сорта обикновен��, на девето място от изпитаните 11 сорта обикновен 
зрял фасул. Но по стабилност на продуктивността (σ�

2 = �70���� се нарежда на пето 
място. Според критерия на Kang за успоредна оценка за добив и стабилност на 
добива с Y��.= -� се нарежда на осмо място. 

Регресионният коефициент ��� = 0.7�9 е под единица, стойност която определя 
слаба реакция к�м промените на околната среда. Или сорт ‘Т�рново 1�’ е с ниска 
продуктивност и висока стабилност на продуктивността. В двумерната графика, с 
абсциса отразява�а средния добив и ордината отразява�а индекса на околната 
среда сорт ‘Т�рново 1�’ има координати 9�1 ��/h� и ��CA = -�.9. Сорт ‘��/h� и ��CA = -�.9. Сорт ‘/h� и ��CA = -�.9. Сорт ‘h� и ��CA = -�.9. Сорт ‘ и ��CA = -�.9. Сорт ‘��CA = -�.9. Сорт ‘ = -�.9. Сорт ‘търново 13’ 
през 2005 г. и 2006 г. е на девето, а през 2007 г. на последното единадесето място по 
продуктивност.

фиг� 10� Сорт ‘Беслет’
(��� тип��. 

Fig��10 Cu���v�� B����� 
(h����� �y�� �����
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сорт ‘Дунав 1’
Сорт ‘Дунав 1’ е от �а растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационния�а растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационнияа растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационния 

период от сеитба до узряване �9 �� � дни. Сорт ‘Дунав 1’ е с�с средна продуктивност 
(�7� ��/h���, на десето място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но по��/h���, на десето място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но по/h���, на десето място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но поh���, на десето място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но по��, на десето място от изпитаните 11 сорта обикновен зрял фасул. Но по 
стабилност на продуктивността (σ�

2 = ��06��� се нарежда на шесто място. Според 
критерия на Kang за успоредна оценка за добив и стабилност на добива с Y��.= -9 
се нарежда на девето място. 

Регресионният коефициент ��� = 0.6�2 е значително под единица, стойност която 
определя много слаба реакция к�м промените на околната среда. Или сорт ‘Дунав 
1’ е с ниска продуктивност и ниска стабилност на продуктивността. В двумерната 
графика, с абсциса отразява�а средния добив и ордината отразява�а индекса на 
околната среда сорт ‘Дунав 1’ има координати �7� ��/h� и ��CA = -11.5. Сорт ‘��/h� и ��CA = -11.5. Сорт ‘/h� и ��CA = -11.5. Сорт ‘h� и ��CA = -11.5. Сорт ‘ и ��CA = -11.5. Сорт ‘��CA = -11.5. Сорт ‘ = -11.5. Сорт ‘Дунав 
1’ и през трите години на изпитване е на десето място по продуктивност.

сорт ‘Мизия’
Сорт ‘Мизия’ е от �а растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационния�а растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационнияа растежен тип хабитус с прод�лжителност на вегетационния 

период от сеитба до узряване �9 �� 2 дни. Сорт ‘Мизия’ е с�с средна продуктивност 
(�06 ��/h���, на последното единадесето място от изпитаните 11 сорта обикновен��/h���, на последното единадесето място от изпитаните 11 сорта обикновен/h���, на последното единадесето място от изпитаните 11 сорта обикновенh���, на последното единадесето място от изпитаните 11 сорта обикновен��, на последното единадесето място от изпитаните 11 сорта обикновен 
зрял фасул. � по стабилност на продуктивността (σ�

2 = 1�2�9��� се нарежда на 
предпоследното десето място. Според критерия на Kang за успоредна оценка за 
добив и стабилност на добива с Y��.= -10 се нарежда на последното единадесето 
място по продуктивност.

Регресионният коефициент ��� = 0.��7 е значително под единица, стойност която 
определя най-слабата реакция к�м промените на околната среда. Или сорт ‘Мизия’ е с 
ниска продуктивност и ниска стабилност на продуктивността. В двумерната графика, 
с абсциса отразява�а средния добив и ордината отразява�а индекса на околната 
среда сорт ‘Мизия’ има координати �06 ��/h� и ��CA = -1�.�. Сорт ‘��/h� и ��CA = -1�.�. Сорт ‘/h� и ��CA = -1�.�. Сорт ‘h� и ��CA = -1�.�. Сорт ‘ и ��CA = -1�.�. Сорт ‘��CA = -1�.�. Сорт ‘ = -1�.�. Сорт ‘Мизия’ през 2005 
г. и 2006 г. е на единадесето, а през 2007 г. на девето място по продуктивност.
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