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СЕЛЕКЦИОННА СТОЙНОСТ НА СОРТОВЕ С РАЗЛИЧЕН 
ВЕГЕТАЦИОНЕН ПЕРИОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВА 

ЗЪРНО ПРИ ОБИКНОВЕНАТА ПШЕНИЦА

Николай Ценов
Агроном I Холдинг, 9300 Добрич, България

Резюме 

Ценов Николай, 2016. Селекционна стойност на сортове с различен 
вегетационен период за повишаване на добива зърно при обикновената пшеница, 
FCS� 10�1������� 10�1������� 

Опитна обстановка и цел: Изследвани са селекционни линии от няколко 
групи кръстоски, които са създадени в различни периоди от време в резултат на 
отделните изследвания върху датата на изкласяване и периода до физиологична 
зрелост. Поставената цел е била да се установи, дали след комбиниране на сортове 
с различен период до изкласяване може високата  продуктивност би могла да се 
комбинира успешно с различна ранозрелост. 

Методи и подходи� Анализирани са важни стопански качества на селекционни 
линии, които са създадени на основата на три различни по дата на изкласяване 
сортове: Галатея, Ивета и Медея (407-1). За втори компонент при кръстосване са 
използвани сортове, които в максимално възможна степен да бъдат различни от 
тях по морфология и компоненти на продуктивността, на фона на различна дата на 
изкласяване. Сравнявани са компонентите на продуктивността и добива зърно на 
ранни и късни линии за да се установи има ли принципна различа между, както и 
според използваните три донора.

Резултати: Отборът на форми с различна дата на изкласяване е ефективен. 
В резултат на това разликата в датата на изкласяване между групите от ранни и 
късни линии е достоверна, без оглед кой от трите сорта е използван. Създаването 
на селекционни линии с добив зърно по-висок от респективния бащиния компонент 
е относително лесно. При сравнение с еталонния сорт Пряспа обаче, само около 40 
% от тези линии са по-продуктивни. 

Основни изводи: По-големият брой на дните до изкласяване е съчетан с по-висок 
добив зърно. Единствено в групата линии с участие на сорт Галатея няма разлика 
в добива зърно между ранни и късни. В останалите две групи по-късните линии са 
доказано по-продуктивни. 

Ключови думи: пшеница, добив зърно, дата на изкласяване, корелации

Abstract 

Tsenov, N., 2016. Breeding value of varieties with different vegetation period for 
increasing the yield of grain in common wheat, FCS� 10�1������� 

Trail S�etting and Purpose� Breeding lines from several crosses that were created at 
different time periods were studied as a result of individual studies on the date of heading 



34

Селекционна стойност на сортове с различен вегетационен период за 
повишаване на добива зърно при обикновената пшеница

and the period to physiological maturity. The aim has been to establish whether, after 
combining varieties with different periods of emergence time, the high yields can be 
combined successfully with different early-maturing.

Methods and approaches: The important characters of the breeding lines, which 
were created on the basis of three different varieties according to date of heading: 
Galateia, Iveta and Medea (407-1) were analyzed. For the second (male) component, 
when crossing, varieties which, as far as possible, are different from morphology and 
productivity components, against the background of a different emergence date are 
used. The components of productivity and grain yields of early and late heading lines are 
compared to establish whether there is a distinct distinction between and according to the 
three parental donors used.

Results: The selection of plants with different emergence dates is effective. As a 
result, the difference in that trait between the groups of early and late lines is reliable, 
regardless of which of the three varieties is used. The creation of breeding lines with a 
grain yield higher than the corresponding parental component is relatively easy. However, 
when compared to the variety Pryapa – a reference variety, only about 1/3 of these lines 
are more productive.

Key Conclusions: The greater number of days to heading is combined with a higher 
grain yield. Only in the group of lines with the participation of Galatea variety there is no 
difference in grain yield between early and late group of lines. In the other two groups later 
lines have been shown to be more productive.

Key words: wheat, grain yield, heading date, correlations

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Добивът зърно при зимната пшеница е основна цел на всяка селекционна 

програма. В различни етапи от развитието на селекцията на пшеницата той е 
бил пряко свързан с различни дати на изкласяване, поради съществуващата 
необходимост за увеличаване на продуктивността (Чолаков, 1942; Шарков, 1956; 
Рачински, 1966; Бояджиева, 2002; Ценов, 2014).  

В нашата страна при житните култури  в хода на селекция вегетационния период 
е проучван системно, поради неговата връзка с добива и качеството зърно, както и на 
толерантността към суша (Panayotov and Rachinski, 2002; Петрова, 2003; Ангелов и 
Вълчинков, 2009; Boyadjieva & Andonov, 2010). Известно е, че датата на изкласяване 
във всеки регион е пряко отражение на климата и конкретните условия на сезона 
(Караиванов и Гоцов, 1984; Панайотов и авт., 1994). Установяване на оптималният 
за всеки регион вегетационен период при пшеницата (ДИ- Дата на Изкласяване) 
е задача, която е свързана с познаване на особеностите на климата (Казанджиев 
и авт., 2011) и вероятността от стрес през това време (Passiora, 1996; Boyadjieva 
and Andonov, 2010).  Пшеницата е растение на микроклимата, което не ѝ пречи да 
е най-широко разпространената култура в световен мащаб (Grogan et al., 2016). 
Поради тази проста причина вегетационният период на пшеницата има огромно 
вариране в границите на 70 до 300 дни (Tsenov et al., 2015). Точното нагаждане на 
биологията, на втората по мащаб на отглеждане и първа като белтъчна храна култура 
в света, спрямо конкретния климат, е причина за огромното разнообразие от дата 
на изкласяване в рамките на вида. Това от своя страна предизвиква оптимизация 
на датата на изкласяване и периода на наливане на зърното с цел постигане на 
максимално възможен добив в даден регион (Panayotov, 1998; Мерсинков, 2005). 
Глобализацията, която протича с обмяната на селекционни материали и в селекцията 
на пшеницата предизвиква изучаване на новите образци от гледна точка на 
възможности за използване по различни направления. Корелациите които свързват 
ДИ с други стопански и агрономически признаци и свойства са предизвикателство 
пред селекцията за постоянна оценка на този признак. 
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Целта на това изследване е да се установи, дали в селекционни линии, получени 
след комбиниране на сортове с различен период до изкласяване и последвал отбор 
е възможно висока продуктивност да бъде съчетана с различна ранозрелост.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Селекционен материал

В това изследване са включени селекционни линии от няколко групи кръстоски, 
които са създадени в различни периоди от време в резултат на отделните изследвания 
върху датата на изкласяване и периода до физиологична зрелост. 

Фигура 1. Дата на изкласяване на използваните в кръстоската сортове
Figure 1. Date of ear emergence of the varieties used in the crosses

Селекционните линии са създадени на основата на три различни по дата на 
изкласяване сорта: Галатея, Ивета и Медея (407-1). За втори компонент при 
кръстосване са отбирани сортове, които в максимално възможна степен да бъдат 
различни от тях по морфология и компоненти на продуктивността, на фона на 
различна дата на изкласяване. Комбинации с участие на тези сортове са изследвани 
неколкократно в хода на цялото проучване (Tsenov, 2005; Tsenov and Atanasova, 2007; 
Tsenov, 2009; Tsenov and Tsenova, 2011). След като данните от ранните поколения 
на изследванията (F2-F4) са публикувани кръстоските са включени за допълнителен 
отбор в селекционен питомник в общия обем от селекционна дейност. Линиите, които 
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са представени тук са отбирани в F6 за да бъдат достатъчно хомозиготни по всички 
признаци, след като са получени от „прости” кръстоски. За да бъдем максимално 
кратки в изложението тук са представени само по една от създадените десетки 
линии от всяка кръстоска, която по дата на изкласяване е аналогична на средното 
ниво на признака на всички линии от съответната комбинация. Като цяло, това са 
линиите с най-добро съчетание между признаците на продуктивността и добива 
зърно, анализирани, спрямо родителските им компоненти.

Селекционни подходи

Отбраните селекционни линии са отглеждани в КП в продължение на 4 годишен 
период в три повторения при големина на единичната парцела от 8 m2. Признаците 
дата на изкласяване (ДИ), дата на физиологична зрелост (ДФЗ) (фигура 2) са 
отчетени  във фази 55 и 94 по скалата на Zadoks et al., (1974) за всеки признак, 
респективно.  Останалите признаци: височина на стъблото (ВС), брой продуктивни 
стъбла (БПС), брой на зърната в клас (БЗК), масата на 1000 зърна (МХЗ), добивът 
зърно (ДЗ) са отчетени на базата на единична парцела посредством измервания от 
метровка от ¼ m2 на всяко отделно повторение в опита. 

Фигура 2. Дата на физиологична зрелост  при изходните сортове
Figure 2. Date of physiological maturity of the initial varieties

От всяка кръстоска са отбрани две линии – най-ранната и най-късната от тях. 
Относителният  добив зърно на всяка една от тях е изчислен по два начина: според 
величината на добива на майчиния сорт (Галатея, Ивета или Медея) и спрямо 
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еталонния сорт за висок добив зърно – Пряспа.
Събраните данни са анализирани с помощта на софтуерния продукт IBM SPSS 

23  и модула XLStat 2014.

РЕЗуЛТАТИ 

Както е описано в голяма част от публикациите, свързани с това изследване, 
болшинството от създадените линии имат възможно най-различни дати на 
изкласяване, на фона на участващите в конкретната кръстоска родители. През 
първата година от всяка кръстоска са отбрани за проучване само най-ранната и най-
късната от селекционните линии от всяка хибридна кръстоска. Този подход е приет 
за да се установи дали има разлика в добива зърно между форми с различна дата 
на изкласяване, на базата на различните критерии при кръстосване. В таблица 1 
са представени данни за датата на изкласяване на родителските сортове и всички 
получени от тях линии. Въпреки, че майчините сортове се различават съществено 
по дата на изкласяване средно с по три дни помежду си средните стойности на 
признака по групи не се различават съществено. Разликата е едва един ден, което 
не е съществено.  Погледнато през тези стойности излиза, че няма значение какъв 
сорт си избираш за майчин компонент. 

Таблица 1. Вегетационен период на линиите в различните групи кръстоски 
Table 1. Vegetation period of the lines in different groups of crosses

Кръстоска, �ross, �ross ДИ,, 
DH Кръстоска, �ross, �ross ДИ,, 

DH Кръстоска, �ross, �ross ДИ,, 
DH

1. Галатея, Ga�ateya Галатея, Ga�ateyaГалатея, Ga�ateya, Ga�ateya 125 2. Ивета, Iveta, Iveta 128 3. Медея, Medeya Медея, MedeyaМедея, Medeya, Medeya 133
1 / 2 125 2 / 2 125 3 / 2 127

2. Катя, �atya, �atya 126 2. Галатея, Ga�ateya, Ga�ateya 125 2. Енола, �no�a, �no�a 127
1 / 3 126 2 / 3 126 3 / 3 128

3. Болярка, Bo�yarka, Bo�yarka 130 3. Обрий, Obrii, Obrii 127 3. Катя, �atya, �atya 126
1 / 4 129 2 / 4 132 3 / 4 128

4. Мир. 27, Mir. 27, Mir. 27 132 4. Jagger 132 4. Обрий, Obrii, Obrii 127
1 / 5 129 2 / 5 131 3 / 5 131

5. Partizanka 134 5. Me�ica 133 5. Болярка, Bo�yarka, Bo�yarka 130
1/ 6 128 2/ 6 130 3 / 6 131

6. Победа, Pobeda, Pobeda 135 6. Медея, Medeya, Medeya 133 6. Садово 1, Sadovo 1, Sadovo 1 130
1 / 7 131 2 / 7 130 3 / 7 131

7. Украинка, �krainka, �krainka 138 7. Анна, Anna, Anna 135 7. Албатрос, A�baros, A�baros 132
1 / 8 133 2 / 8 134 3 / 8 133

8. Fundu�ea 29 139 8. Милена, Mi�ena, Mi�ena 136 8. Украинка, �krainka Украинка, �krainkaУкраинка, �krainka, �krainka 138
Средно, Mean, Mean 129 Средно, Mean, Mean 130 Средно, Mean, Mean 131

Това в известна степен е заблуда, поради това, че бащините компоненти в 
отделните групи са така подбрани че да имат стъпаловидна разлика с майчиния 
компонент.  След усредяване резултатът е напълно аналогичен, поради простия 
факт, че при хлебната пшеница няма разлика при избора дали сортът ще бъде 
майчин или бащин компонент. Това което е очевидно при анализа на данните е, 
че с нарастване на разликата между родителите, средната дата на изкласяване на 
линиите става по-късна в сравнение с тези от предходната комбинация.

Като цяло може да се каже че датата на изкласяване е междинна между тази от 
двата родителя. Колкото по-ранни са двата родителя, толкова датата на изкласяване 
се доближава до по-ранния и обратно. Това е основна причина, редица автори да 
препоръчват използване на ултра ранозрели форми за кръстосване в посока на 
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скъсяване на периода до изкласяване (Попов и Мацов, 1969; Potocanac, 1973). 
Особено впечатление прави групата от кръстоски, с участие на сорт Медея. С 
изключение на кръстоската с Украинка (8) всички останали линии изкласяват по-
рано от него, независимо от ранозрелостта на другия компонент.

За селекцията винаги е интересно какво се случва когато се отбират линии с 
контрастни нива на даден признак. В таблица 2 може да се видят различията в нивата 
на признака на селекционните линии в отделните групи кръстоски. Поради вече 
изтъкнатите причини за груповите средни между кръстоските не се различават при 
сравнение на групи от ранни и късни линии. Във всяка една кръстоска е установено 
статистически значимо различие между ранните и късните линии по ДИ. Какво става 
обаче с добива зърно при ранните и късните пшеници, дали има разлика? Отговор 
на този съществен за селекцията въпрос, дават данните в таблица 3.

Таблица 2. Разлика в датата на изкласяване при селекционните линии с участие Разлика в датата на изкласяване при селекционните линии с участиеРазлика в датата на изкласяване при селекционните линии с участие 
на изследваните сортове

Table 2. Difference in the date of heading in the breeding lines with participation of 
the varieties studied

Статистически параметри,, 
Statistica� parameter

Галатея, Ga�ateya, Ga�ateya Ивета, Iveta, Iveta Медея, Medeya, Medeya
Ранни,, 
ear�y

Късни,, 
�ate

Ранни,, 
ear�y

Късни,, 
�ate

Ранни,, 
ear�y

Късни,, 
�ate

Средна стойност, Mean, Mean 126.6 135.3 127.1 135.0 127.0 135.2
Ст. Отклонение,, 
St.Deviation 3.55 5.67 3.53 5.099 3.16 5.76

Разлика, Difference, Difference -8.714 -7.857 -8.285
t  стойност, t-va�ue, t-va�ue -10.410 -12.402 -7.085
Достоверност (p),, 
Probabi�ity (p)  0.0001 0.0001 0.0004

Само в групата от кръстоски с Галатея липсва разлика в добива зърно. В 
останалите две по-късните линии имат по-висок добив зърно. Тези резултати до 
голяма степен са логични на фона на продуктивността, която при избраните по-
късни форми в кръстоските е по-висока. Ако сравним абсолютните стойности на ДЗ 
в отделните групи, ще установим, че разликите са най-много до 5 %. 

Таблица 3. Разлика в добива зърно при селекционните линии с участие на Разлика в добива зърно при селекционните линии с участие наРазлика в добива зърно при селекционните линии с участие на 
изследваните сортове

Table 3. Difference in grain yield for the breeding lines with participation of the varieties 
studied

Статистически параметри,, 
Statistica� parameter

Галатея, Ga�ateya, Ga�ateya Ивета, Iveta, Iveta Медея, Medeya, Medeya
Ранни,, 
ear�y

Късни,, 
�ate

Ранни,, 
ear�y

Късни,, 
�ate

Ранни,, 
ear�y

Късни,, 
�ate

Средна стойност, Mean, Mean 8.64 8.78 8.41 9.06 8.75 9.35
Ст. Отклонение,, 
St.Deviation 0.820 0.821 0.64 0.968 0.821 1.167

Разлика, Difference, Difference -0.147 -0.657 -0.595
t  стойност, t-va�ue, t-va�ue -1.1252 -3.4613 -2.977
Достоверност (p),, 
Probabi�ity (p) 0.3035 0.0134 0.0117

Например, добивът зърно при късните линии с участие на Галатея (8.78) е напълно 
сходен с добива на ранните линии с участие на Медея (8.75). Резултатите тук показват, 
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че при дати на изкласяване от порядъка на 127-133 дни, добивът зърно е максимално 
висок и вероятно това е оптималният за Добруджа период за изкласяване. Това се 
потвърждава от други, предшестващи това изследване резултати (Мерсинков, 2005; 
Дечев, 2005; Tsenov and Gubatov, 2016b). В това изследване основният акцент е да 
установим, кой от използваните сортове има най-висока селекционна стойност по 
добив зърно на фона на датата на изкласяване. Данните за признаците на получените 
с участие на сорт Галатея линии, са представени в таблица 4. 

Таблица 4. Характеристика на селекционните линии, получени с участие на 
ранния сорт ГАЛАТЕЯ

Table 4. �haracteristics of the breeding lines obtained with the participation of the 
early Galateya variety

Признак trait trait Галатея,, 
Ga�ateya

Катя,, 
�atya

Болярка,, 
Bo�yarka

Мир.27,, 
Mir. 27 Partizanka Победа,, 

Pobeda
Украинка,, 
�krainka F 29

ДИ, DH, DH 125 125 126 129 129 128 131 135
ВС, HOS, HOS 76.6 90.4 88.1 88.7 81.6 88.9 79.8 87.0
БПС, �PT, �PT 680 698 666 708 677 685 748 704
БЗК, �GS, �GS 29 28 31 29 27 29 29 29
МХЗ, TG�, TG� 42.2 40 45.5 41.8 44.1 44.5 41.8 43
ДЗ, G�, G� 8.32 7.86 9.39 8.58 8.06 9.07 9.10 8.68
*ОДЗ, RG� *, RG� * 98.5* 97.1 101.4 102.3 111.9 98.8 100.3
Пряспа **
Pryaspa ** 89.2** 106.7 97.4 91.5 103.0 103.0 98.5

* - Относителен Добив Зърно спрямо съответния родител, * - Relative Grain �ield to * - Relative Grain �ield to 
respective parent, ** - относителен добив зърно спрямо стандарт Пряспа, ** - relative yield of ** - относителен добив зърно спрямо стандарт Пряспа, ** - relative yield of, ** - relative yield of 
grain compared to standard Pryapa

Таблица 5. Характеристика на селекционните линии, получени с участие на Характеристика на селекционните линии, получени с участие наХарактеристика на селекционните линии, получени с участие на 
средно ранния сорт ИВЕТА

Table 5. �haracterization of the breeding lines obtained with the participation of the 
early Iveta variety

Признак,, 
trait

Ивета,, 
Iveta 

Галатея,, 
Ga�ateya 

Обрий,, 
Obrii Jagger Me�ica Медея,, 

Medeya
Анна,, 
Anna 

Милена,, 
Mi�ena 

ДИ, DH, DH 128 125 126 132 131 130 130 134
ВС, HOS, HOS 98.9 85.5 78.2 80.4 81.4 73.3 72.8 82.2
БПС, �PT, �PT 714 720 732 760 698 718 722 724
БЗК, �GS, �GS 30 30 29 28 31 31 30 30
МХЗ, TG�, TG� 42.2 43 42.8 39.8 41.2 43.2 43.1 42.8
ДЗ, G�, G� 9.04 9.29 9.09 8.47 8.91 9.62 9.34 9.30
*ОДЗ, RG�*, RG�* 111.6* 108.9 112.1 108.6 104.3 100.8 105.3
Пряспа **
Pryaspa ** 105.5** 103.2 96.2 101.2 109.2 106.0 105.5

* - Относителен Добив Зърно спрямо съответния родител, * - Relative Grain �ield to * - Relative Grain �ield to 
respective parent, ** - относителен добив зърно спрямо стандарт Пряспа, ** - relative yield of ** - относителен добив зърно спрямо стандарт Пряспа, ** - relative yield of, ** - relative yield of 
grain compared to standard Pryapa

Особено висок е добивът зърно на линиите между него и Болярка (9.39 т/ха) и 
Украинка (9.10 т/ха).  Тези линии са изключително ценни по добив зърно, понеже 
са по-продуктивни от стандарта и се изравняват с добива на бащиния компонент 
(*ОДЗ), но са по-ранни от втория родител. Интересно е да се отбележи че при 4-5 
дни по-късните сортове Мир. 27 и Партизанка добивът зърно е значително по-нисък 
в сравнение с другите линии. Линията, получена чрез комбиниране на сортовете 
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Галатея/Болярка притежава най-успешен баланс между компонентите изграждащи 
продуктивността и височината на стъблото, което по същество е трудно селекционно 
съчетание. Почти аналогично е отношението между признаците в полза на висок 
добив зърно при кръстоската с Победа с почти 12 % повече от този сорт, при скъсена 
височина на стъблото (88.9 см). При кръстоските с участие на сорт Ивета, като общ 
родител, линиите имат сходни параметри (таблица 5).

В тази група само една линия има относително по-нисък добив зърно, тази с 
участие на американския сорт Jagger. При останалите селекционни линии ДЗ е 
значително по-висок от съответния втори родител.  Отново оптимална за високия 
добив зърно е ДИ около 130 дни, което е само с няколко дни по-късно от изкласяване 
на самия сорт Ивета. В тази група високият добив зърно е в резултат на отлично 
съчетание между висока продуктивна братимост от страна на Ивета (>714) и ниско 
устойчиво на полягане стъбло от порядъка на 74 см. (Медея) до 85 см. (Галатея) и 
висок брой на зърната в клас -  над 30 зърна.

Таблица 6. Характеристика на селекционните линии, получени с участие на 
средно късния сорт Медея

Table 6. �haracterization of the selection lines obtained with the participation of the 
medium late Medea variety

Признак,, 
Trait

Медея,, 
Medeya

Енола,, 
�no�a

Катя,, 
�atya

Обрий,, 
Obrii

Болярка,, 
Bo�yarka

Садово1,, 
Sadovo1

Албатрос,, 
A�batros

Украйнка,, 
�krainka

ДИ, DH, DH 133 127 128 128 131 130 131 133
ВС, HOS, HOS 74.6 77.7 85.5 78.2 82.8 85.1 83.5 80.7
БПС, �PT, �PT 705 697 755 731 715 713 706 738
БЗК, �, � 31 32 28 29 32 28 31 30
МХЗ, TG�, TG� 42.2 42.0 40.0 42.1 46.4 44.7 43.3 42.5
ДЗ, G�, G� 9.22 9.37 8.46 8.92 10.62 8.92 9.78 9.41
*ОДЗ, RG�*, RG�* 108.5 106.0 107.0 104.1 113.3 101.0 102.6
Пряспа ** 
Pryaspa ** 106.4 96.0 101.3 112.5 101.3 108.6 106.8

* - Относителен Добив Зърно спрямо съответния родител, * - Relative Grain �ield to * - Relative Grain �ield to 
respective parent, ** - относителен добив зърно спрямо стандарт Пряспа, ** - relative yield of ** - относителен добив зърно спрямо стандарт Пряспа, ** - relative yield of, ** - relative yield of 
grain compared to standard Pryapa

 Всички линии с участие на Медея са по-продуктивни от съответния втори 
родител (таблица 6). Предвид на високият добив зърно на този сорт (9.22) имаме две 
линии, с доказано по-висок добив от него – с Болярка (10.62) и с Албатрос одесский 
(9.78). Високият добив е в резултат на отлично съчетаване на едро зърно с много на 
брой зърна в класа при една височина на стъблото около 82-85 см., т.е. с около 10 см 
по-висока от тази на Медея и два-три дни по-ранни. Данните тук потвърждават изцяло 
направените изводи относно селекционната стойност на сорт Медея в предишни 
изследвания (Ценов и авт., 2004; Ценов и авт., 2014). За сортовете Болярка и 
Албатрос одесский информацията, която имаме показва тяхната изключителна 
селекционна стойност и по отношение на студо и сухоустойчивост (Ценов и авт., 2004; 
Ценов и авт., 2009).  Това прави получените линии още по-ценни като селекционни 
продукти и напълно пригодни за кандидат сортове.

 
ОБСЪжДАНЕ 

Поставянето на точките на селекционните линии за дата на изкласяване на 
фона на техния конкретен добив зърно в изследваните кръстоски показва, сходно 
поведение на двата признака (фигура 3). По-големият брой на дните до изкласяване 
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е съчетан с по-висок добив зърно. Наистина коефициентите на детерминация са 
относително ниски (R2=0.365 ÷ 0.428), но все пак показват известна тенденция. Със 
сигурност можем да твърдим, че при най-ранните дати на изкласяване до 128 дни 
добивът на създадените линии е по-нисък с 5-10 %. При дати на изкласяване в 
диапазона между 130 и 134 дни, добивът зърно е висок и сравнително постоянен 
като величина. Предвид на това можем да кажем, че при кръстосване на форми с 
различна дата на изкласяване оптимален за реализация на продуктивния потенциал 
е периода от 129-134 дни. Напълно сходни в това отношение са резултатите на 
(Tsenov and Gubatov, 2016a), при проучване на признака дата на изкласяване в 
много различаващи се екологични условия на страната. Данните за създадените 
селекционни линии напълно потвърждават закономерностите между признака и 
компонентите на продуктивността, установени в други конкретни изследвания, на 
фона на постигнатия висок добив зърно спрямо еталонния сорт Пряспа (Tsenov 
and Gubatov, 2016b). Зависимостта на добива зърно от датата на изкласяване е 
относително слаба, което показва, че за да получим добив от порядъка на 9-10 тона/
ха е необходимо да „коригираме” чрез селекция датата на изкласяване с няколко 
дни по-късно (таблица 7). Ако обаче отчетем факта, че по-ранните форми са по-
толерантни на засушаване (Бояджиева, 2002; Бояджиева, 1988; Ценов и авт., 2009), 
тогава трябва да внимаваме винаги при промяна на датата на изкласяване, за да не 
понижим толерантността към абиотичен стрес на новите селекционни линии (Ценов 
и авт., 2004; Ценов и авт., 2014). 

Фигура 3. Дата на изкласяване и добив зърно на 
изследваните ранни и късни селекционни линии,,

Figure 3. Date of heading and grain yield of the 
early and late groups of lines examined

В заключение можем да отбележим, че при комбиниране на сортове с различна 
дата на изкласяване е възможно да се излъчат линии с висока продуктивност, които 
са различни по този признак. Отново високия добив зърно се определя основно 
от БЗК и тяхната едрина (МХЗ), докато продуктивната братимост е много сходна в 
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отделните линии, което прави връзката му с добива зърно (r =0.146), недостоверна.

Таблица 7. Корелационни зависимости между добива зърно и изследваните Корелационни зависимости между добива зърно и изследванитеКорелационни зависимости между добива зърно и изследваните 
признаци

Table 7. �orrelatioships between grain yield and study characters

Признак, Trait, Trait r p R2

ДИ, DH, DH 0.245 0.2476 0.060
ВС, HOS, HOS -0.028 0.8945 0.008

БПС, �PT, �PT 0.146 0.4950 0.021
БЗК, �GS, �GS 0.830 0,0001 0.690
МХЗ, TG�, TG� 0.571 0.0035 0.327

Макар и с ниска стойност връзката между добива и ДИ е положителна, което е 
указание за това, че по-късните линии трябва да са и по-продуктивни. В общи линии 
това се доказва с голяма част от данните в това изследване. Добив в диапазона 
над 9,0 т/ха се наблюдава само при линии с ДИ над 130 дни. Явно това трябва да 
бъде отчитано при селекцията на продуктивност в бъдеще. Този, ако го наречем 
„оптимален” период в който сортовете трябва да изкласяват се доближава плътно 
до този на еталонния сорт Пряспа, който съчетава отлична пластичност и висока 
продуктивност в продължение на почти 30 години. Според Панайотов и авт., (1994), 
за да има висок добив ранен сорт от групата на Русалка (в нашия случай Галатея) 
той трябва задължително да притежава висока устойчивост на листните болести. 
Причина за това е максимумът от валежи в голяма част от зърнопроизводителните 
райони на страната през м. юни, когато протича наливане на зърното. Късно 
изкласяващите сортове имат предимство в широк кръг от почвено кличатични 
условия  на страната (Tsenov and Gubatov 2016). Данните сочат, че дори тези от 
тях, които имат изкласяване около 132-135 дни са най-продуктивни. До напълно 
аналогични изводи относно датата на изкласяване достигат Gubatov et al., (2016) 
при изследване на влиянието на генотипа от средата при добива зърно. Въпреки 
голямото вариране на изучаваните признаци промяната на добива зърно е сходна 
на датата на изкласяване, като корелацията между тях достига до стойности около 
r=0,458. 
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