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ХАРАКТЕРИСТИКА НА НОВ БЪЛГАРСКИ ХИБРИД СЛЪНЧОГЛЕД – ГАБИ

Галин Георгиев
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

 Резюме

Георгиев Г., 2016. Характеристика на нов български хибрид� слън�оглед��Габи. слън�оглед��Габи.слън�оглед��Габи. 
FCS� 10�1��10��11� 10�1��10��11�

Слънчогледовият хибрид Габи е създаден в Добруджански земеделски институт 
/ДЗИ/ град Генерал Тошево. Той е мъжко стерилен, двулинеен хибрид, създаден 
по метода на междулинейната хибридизация. Майчиният компонент е линия 217��, 
притежаваща цитоплазмена мъжка стерилност, а бащиния – линия 127��, разклонен 
възстановител на фертилността. И двете родителски форми са с отлична обща и 
специфична комбинативна способност.

Хибрид Габи е средно ранозрял с вегетационен период 120-125 дни, височина 
на растенията 155-160 ��., диаметър на питата 1�-20 ��. Семената са с абсол�тна��., диаметър на питата 1�-20 ��. Семената са с абсол�тна., диаметър на питата 1�-20 ��. Семената са с абсол�тна��. Семената са с абсол�тна. Семената са с абсол�тна 
маса 60-65 грама и масленост 50-51%. Съдържанието на ядка в семката достига до 
�4.5%. Теглото на семената от едно растение е в диапазона �8-86 грама, а броят им 
1280-1350.

Продължителността на цъфтежа е 12-13 дни.
Майчината и бащина линия цъфтят по едно и също време, което е много голямо 

предимство при семепроизводството. Възстановителят на фертилността е по-висок 
от майчиния компонент и  много богат на прашец.

В селекционните полета на ДЗИ новият хибрид е преминал три годишно 
изпитване по утвърдена за тази култура схема. Първите две години в контролно 
изпитване той е превишил средния стандарт съоветно с 9.1 и 6.1%, а третата година в 
единен конкурсен сортов опит превишението е 8.3%. Максимално полученият добив 
на семена е 4233 ��/�а и 2129 ��/�а добив масло, а маслеността е достигнала до��/�а и 2129 ��/�а добив масло, а маслеността е достигнала до/�а и 2129 ��/�а добив масло, а маслеността е достигнала до�а и 2129 ��/�а добив масло, а маслеността е достигнала доа и 2129 ��/�а добив масло, а маслеността е достигнала до��/�а добив масло, а маслеността е достигнала до/�а добив масло, а маслеността е достигнала до�а добив масло, а маслеността е достигнала доа добив масло,  а маслеността е достигнала до 
51.2%.  Устойчив е на икономически важните болести и паразита синя китка.

След втората година на предварително изпитване в �умъния хибридвтората година на предварително изпитване в �умъния хибрид година на предварително изпитване в �умъния хибрид Габи е 
представен за официално изпитване в структурите на румънската сортова комисия 
на 10 пункта. Общо през трите години Габи надвишава техния стандарт с 6% по 
показателя добив семена, като стойностите на този показател за целия период е бил 
в границите 1805-5491 ��/��, средния добив от трите години е 3505 ��/��.��/��, средния добив от трите години е 3505 ��/��./��, средния добив от трите години е 3505 ��/��.��, средния добив от трите години е 3505 ��/��., средния добив от трите години е 3505 ��/��.��/��./��.��..

Хибрид Габи е признат официално в �умъния със сертификат № 1381/23.02.2015 
и вписан в Европейския каталог на сортовете от полски и зеленчукови култури. 

Ключови думи: слънчоглед, хибрид Габи, изпитване, добив семена

�bstract

Georgiev  G, 2016. Characterization of the new Bulgarian sunflower variety Gabi FCS� 
10�1��10��11�

T�e sunflower �ybrid Gabi w�s developed �t Dobrudz�� A�ri�ultur�l Institute – 
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Gener�l Tos�evo (DAI). It is � ��le sterile two-line�r �ybrid developed by t�e �et�od 
of inter line�r �ybridiz�tion. T�e �ot�er �o�ponent is line 217�, w�i�� possesses 
�ytopl�s�i� ��le sterility, �nd t�e f�t�er �o�ponent is line 127 R, � br�n��ed fertility 
restorer. Bot� p�rent�l for�s ��ve ex�ellent �ener�l �nd spe�ifi� �o�binin� �bility. Hybrid 
Gabi is �ediu� ��turin�, its ve�et�tion period is 120-125 d�ys, pl�nt �ei��t is 155 – 160 
��, inflores�en�e di��eter is 1�-20 ��. Seeds ��ve �bsolute wei��t 60-65 � �nd oil 
�ontent 50-51 %. Kernel in seed is up to �4.5 %. Wei�� of seeds per pl�nt is wit�in t�e 
r�n�e �8 – 86 �, �nd seed nu�ber is 1280-1350. Dur�tion of flowerin� is 12-13 d�ys.1280-1350. Dur�tion of flowerin� is 12-13 d�ys. Dur�tion of flowerin� is 12-13 d�ys. 
T�e �ot�er �nd f�t�er line �re flowerin� si�ult�neously, w�i�� is � �re�t �dv�nt��e in 
seed produ�tion. T�e fertility restorer is t�ller t��n t�e �ot�er �o�ponent �nd very ri�� 
in pollen. T�e new �ybrid went t�rou�� t�ree-ye�r testin� in t�e breedin� fields of DAI 
���ordin� to � s��e�e �pproved for t�is �rop. Durin� t�e first two ye�rs of �ontrolled 
testin� it ex�eeded t�e �e�n st�nd�rd wit� 9.1 % �nd 6.1 %, respe�tively, �nd durin� 
t�e t�ird ye�r in � unified �o�petitive v�riet�l tri�l t�e ex�eedin� w�s wit� 8.3 %. T�e 
��xi�u� obt�ined seed yield w�s 4233 ��/��, �nd t�e oil yield - 2129 ��/��, w�ile oil4233 ��/��, �nd t�e oil yield - 2129 ��/��, w�ile oil��/��, �nd t�e oil yield - 2129 ��/��, w�ile oil/��, �nd t�e oil yield - 2129 ��/��, w�ile oil��, �nd t�e oil yield - 2129 ��/��, w�ile oil2129 ��/��, w�ile oil��/��, w�ile oil/��, w�ile oil��, w�ile oil 
per�ent re���ed 51.2%. T�e �ybrid is resist�nt to t�e e�ono�i��lly i�port�nt dise�ses51.2%. T�e �ybrid is resist�nt to t�e e�ono�i��lly i�port�nt dise�ses T�e �ybrid is resist�nt to t�e e�ono�i��lly i�port�nt dise�ses 
�nd t�e p�r�site Orobanche. After �not�er ye�r of preli�in�ry testin� in Ro��ni�, �ybrid 
Gabi w�s presented for offi�i�l testin� in t�e stru�tures of t�e Ro��ni�n V�riet�l A�en�y 
�t ten lo��tions. It ex�eeded t�e Ro��ni�n st�nd�rd durin� t�ese t�ree ye�rs wit� 6 % by 
seed yield, t�e v�lues of t�is index bein� wit�in t�e r�n�e 1805-5491 ��/�� for t�e entire1805-5491 ��/�� for t�e entire��/�� for t�e entire/�� for t�e entire�� for t�e entire for t�e entire 
period, w�ile t�e �e�n yield for t�e t�ree ye�rs w�s 3505 ��/��. Hybrid��/��. Hybrid/��. Hybrid��. Hybrid. Hybrid Hybrid Gabi w�s offi�i�lly 
re�istered in Ro��ni� wit� �ertifi��te No 1381/23.02.2015 �nd enlisted in t�e �urope�n 1381/23.02.2015 �nd enlisted in t�e �urope�n �nd enlisted in t�e �urope�n 
C�t�lo� of Field Crop �nd Ve�et�ble V�rieties.

Key words:: sunflower, �ybridsunflower, �ybrid, �ybrid�ybrid Gabi, testin�, seed yieldtestin�, seed yield, seed yieldseed yield

УВОД

През последните години селекцията на слънчоглед у нас бележи значителни 
успехи (C�ristov et �l.,2009; Dru�ev�, 2012; �n��ev� et �l., 2011; Ненова и др., 2012). 
Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево набира все повече партньори 
най-вече от чужбина, с които скл�чва договори за съвместна работа. Освен 
традиционните двустранни размени на материали и изпитване на линии и хибриди 
чуждестранните фирми проявяват сериозен интерес към новосъздадените у нас 
хибриди слънчоглед. Тяхното желание е да ги регистрират в техните страни, да ги 
промотират, да им правят семепроизводство и да ги разпространяват. Такъв обмен 
и оценка на чужди сортове, но в нашите условия се осъществява и при други полски 
култури, което дава една по-пълна картина за нивото на селекцията (C���urliys�i �t 
�l., 2015).

Основна задача на селекцията на слънчоглед у нас е проучването на разнообразен 
изходен материал (C�ristovC�ristov et a�. a�.a�.., 2008; V�l�ov� et �l., 2014 ) и създаването наV�l�ov� et �l., 2014 ) и създаването на et �l., 2014 ) и създаването наet �l., 2014 ) и създаването на �l., 2014 ) и създаването на�l., 2014 ) и създаването на., 2014 ) и създаването на) и създаването на 
хибриди, приспособими към широк диапазон от разнообразни биотични и абиотични 
фактори (A��ed et �l., 2014; �n��ev� et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011; et �l., 2014; �n��ev� et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;et �l., 2014; �n��ev� et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011; �l., 2014; �n��ev� et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;�l., 2014; �n��ev� et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;., 2014; �n��ev� et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;�n��ev� et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011; et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;et �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011; �l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;�l., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;., 2014; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;; Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;Huss�in et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011; et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;et �l, 2013; Ir��� et �l, 2011; �l, 2013; Ir��� et �l, 2011;�l, 2013; Ir��� et �l, 2011;, 2013; Ir��� et �l, 2011; 2013; Ir��� et �l, 2011; Ir��� et �l, 2011;Ir��� et �l, 2011;et �l, 2011; �l, 2011;�l, 2011;, 2011;; 
Š�ori�, 2009). Новият хибрид трябва да е повече стабилен или адаптивен, да дава�ori�, 2009). Новият хибрид трябва да е повече стабилен или адаптивен, да дава�, 2009). Новият хибрид трябва да е повече стабилен или адаптивен, да дава. Новият хибрид трябва да е повече стабилен или адаптивен, да дава 
високи добиви, но с ниска степен на колебание в различни среди на отглеждане 
(Gr�ybos�� et �l, 2008; Tsenov et �l, 2003). През последните няколко години вGr�ybos�� et �l, 2008; Tsenov et �l, 2003). През последните няколко години в et �l, 2008; Tsenov et �l, 2003). През последните няколко години вet �l, 2008; Tsenov et �l, 2003). През последните няколко години в �l, 2008; Tsenov et �l, 2003). През последните няколко години в�l, 2008; Tsenov et �l, 2003). През последните няколко години в, 2008; Tsenov et �l, 2003). През последните няколко години в; Tsenov et �l, 2003). През последните няколко години в et �l, 2003). През последните няколко години вet �l, 2003). През последните няколко години в �l, 2003). През последните няколко години в�l, 2003). През последните няколко години в, 2003).  През последните няколко години в 
Добруджански земеделски институт се създадоха нови хибриди слънчоглед, като 
Велека, Вокил, Велко, Габи, Михаела, Алпин, Севар, Дея, Дивна, Вяра и др.  
които до голяма степен отговарят на съвременните изисквания на производителите. 
Те бяха изпитвани и официално признати в �умъния, Украйна, Молдова, а предстои 
и признаването им в други държави като �усия, Казахстан, Беларус и др. Въпреки 
това селекцията на нови хибриди трябва да продължи активно и то най-вече на 
хербициди устойчивите тъй като растат и изискванията на фермерите в тази 
област. Все по-актуални стават проучванията, които повишават ефективността на 
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селекционния процес и дават възможности за преодоляване на отрицателните за 
добива ефекти (Dru�ev� et �l, 2011; �z�� et �l, 2014). Насоките са в различен аспектDru�ev� et �l, 2011; �z�� et �l, 2014). Насоките са в различен аспект et �l, 2011; �z�� et �l, 2014). Насоките са в различен аспектet �l, 2011; �z�� et �l, 2014). Насоките са в различен аспект �l, 2011; �z�� et �l, 2014). Насоките са в различен аспект�l, 2011; �z�� et �l, 2014). Насоките са в различен аспект, 2011; �z�� et �l, 2014). Насоките са в различен аспект�z�� et �l, 2014). Насоките са в различен аспект et �l, 2014). Насоките са в различен аспектet �l, 2014). Насоките са в различен аспект �l, 2014). Насоките са в различен аспект�l, 2014). Насоките са в различен аспект, 2014). Насоките са в различен аспект. Насоките са в различен аспект Насоките са в различен аспектНасоките са в различен аспект 
– фенологични и морфологични особености (Geor�iev et �l, 2014; Михова, 2012),Geor�iev et �l, 2014; Михова, 2012), et �l, 2014; Михова, 2012),et �l, 2014; Михова, 2012), �l, 2014; Михова, 2012),�l, 2014; Михова, 2012),, 2014; Михова, 2012),; Михова, 2012),Михова, 2012), 
физиология, устойчивост на стрес, структура на добива (Михова и Димова, 2012; V�n; V�nV�n 
der �erwe et �l., 2013), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi�� �erwe et �l., 2013), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi���erwe et �l., 2013), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi�� et �l., 2013), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi��et �l., 2013), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi�� �l., 2013), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi���l., 2013), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi��., 2013), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi��), специфични изисквания към прилаганата агротехника (Fi��Fi�� 
�nd �iller, 199�; Иванова и Михова, 2012; Тонев, 2006; ��n�ov et �l, 2002). �iller, 199�; Иванова и Михова, 2012; Тонев, 2006; ��n�ov et �l, 2002).�iller, 199�; Иванова и Михова, 2012; Тонев, 2006; ��n�ov et �l, 2002)., 199�; Иванова и Михова, 2012; Тонев, 2006; ��n�ov et �l, 2002).Иванова и Михова, 2012; Тонев, 2006; ��n�ov et �l, 2002).; Тонев, 2006; ��n�ov et �l, 2002).Тонев, 2006; ��n�ov et �l, 2002). ��n�ov et �l, 2002).��n�ov et �l, 2002). et �l, 2002).et �l, 2002). �l, 2002).�l, 2002)., 2002).).

Целта на това изследване е да се даде възможно по-пълна характеристика на 
новосъздадения български хибрид слънчоглед Габи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Хибрид Габи е мъжко фертилен, двулинеен хибрид, създаден по метода на 
междулинейната хибридизация. Майчиният компонент е линия 217��, притежаваща 
цитоплазмена мъжка стерилност, създадена чрез хибридизация между българския 
кандидат сорт № 72 и линия № 246, произхождаща от руски сортове. Няколко години 
на тази кръстоска е правено самоопрашване и последващ отбор.  Линия 217�� 
се характеризира  с много добра обща и специфична комбинативна способност, 
устойчива е на паразита синя китка до раса F, средно устойчива е на фома иF, средно устойчива е на фома и, средно устойчива е на фома и 
алтернария и средно чувствителна на фомопсис. През последните  години много 
успешно тя участва успешно като майчин компонент на най-новите създадени у нас 
хибриди слънчоглед като Велека, Вокил, Дивна, Вяра, Дея и други. 

Бащината линия на хибрид Габи е разклоненият възстановител на фертилността 
127��. Тази линия е получена чрез самоопрашване на хибридна кръстоска, която е 
показала добри резултати при изпитване. От нея на втората година е направен отбор 
на разклонени форми, които са самоопрашвани няколко години до изравняване 
и е последвал отбор. Линия 127�� се характеризира с много добра специфична 
комбинативна способност, богата на прашец, цъфтяща по едно и също време с 
майчината линия, 100% възстановява фертилността на хибрида, устойчива е на 
мана до раса �31, на паразита синя китка до раса F, средно устойчива е на фомопсисF, средно устойчива е на фомопсис, средно устойчива е на фомопсис 
и алтернария и устойчива на фома. 

За пръв път кръстоската между майчината и бащина линия на новия хибрид 
е направена през 2006 г. Следващата година след получаването на много добро 
опрашване и достатъчно семена той е пуснат  в утвърдената за тази култура схема 
на изпитване. Това вкл�чва две годишно изпитване в конкурсен сортов опит и 
една година изпитване в единен конкурсен сортов опит, вече на повече участъци. 
Изпитването е проведено след предшественик пшеница, а агротехническите 
мероприятия са съобразени с приетата за културата технология на отглеждане  
(Георгиев и др., 199�). Опитните парцелки са с големина 12 �Опитните парцелки са с големина 12 � 12 �12 ��2, заложени по 
блоковия метод, в три повторения с гъстотата на посева е 61220 растения на хектар. 
За стандарти в тези изпитвания са използвани най-разпространените по това време 
хибриди на института Сан лука и Марица и един от най-високопродуктивните и най-
търгувани у нас чужди хибриди Брио. Отчитани са признаците – добив семена ��/��,��/��,/��,��,, 
масленост на семената % и добив масло ��/��.��/��./��.��..

През 2010 г. хибрид Габи е предоставен на фирма S��ten �nion – �умъния,S��ten �nion – �умъния, �nion – �умъния,�nion – �умъния, – �умъния,�умъния, 
заедно с други наши перспективни кандидат хибриди. След едногодишна оценка 
на опитните полета на фирмата Габи е представен за официално изпитване в 
системата на T�e St�te institute for V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавнаT�e St�te institute for V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавна St�te institute for V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавнаSt�te institute for V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавна institute for V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавнаinstitute for V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавна for V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавнаfor V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавна V�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавнаV�riety Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавна Testin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавнаTestin� �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавна �nd Re�istr�tion – ISTIS /държавна�nd Re�istr�tion – ISTIS /държавна Re�istr�tion – ISTIS /държавнаRe�istr�tion – ISTIS /държавна – ISTIS /държавнаISTIS /държавна /държавна 
структура съответстваща на ИАСАС в �. България/. След тригодишно  изпитване той 
е признат официално със сертификат Nr. 1381/23.02.2015 и вписан в ЕвропейскияNr. 1381/23.02.2015 и вписан в Европейския. 1381/23.02.2015 и вписан в Европейскияи вписан в Европейския 
каталог на сортовете от полски и зеленчукови култури.

Набл�денията и оценката на морфологичните признаци са извършени по 
дескрипторите на ���V (2002).���V (2002). (2002).(2002).

Фитопатологичната характеристика на хибрида е направена в Добруджански 
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земеделски институт Ген. Тошево. Устойчивостта към мана (P�asmopara ha�ste�ii ha�ste�iiha�ste�ii) е 
установена по стандартната методика Ve�r �� Tourvieille (198�), приспособена къмVe�r �� Tourvieille (198�), приспособена към �� Tourvieille (198�), приспособена къмTourvieille (198�), приспособена към (198�), приспособена към(198�), приспособена към198�), приспособена към 
условията за работа в института. �еакцията на хибрида към раси �00 и �31 наи �00 и �31 на �31 на 
патогена се изразява като процент на устойчивост.

Устойчивостта към сивите петна по слънчогледа (Phomopsis he�ianthi he�ianthihe�ianthi) е 
извършена по метода на �n��ev� �� Kiry��ov (2002) при полски условия на изкуствен�n��ev� �� Kiry��ov (2002) при полски условия на изкуствен ��  Kiry��ov (2002) при полски условия на изкуственKiry��ov (2002) при полски условия на изкуствен (2002) при полски условия на изкуствен 
инфекциозен участък. Типът на нападение е отчетен една седмица след пълен 
цъфтеж и във фаза млечна зрелост по следната скала: 0 – липсват симптоми; 1 
– некротично петно с диаметър до 5 ��; 2 – некротично петно с диаметър над 5 ��; 3��; 2 – некротично петно с диаметър над 5 ��; 3; 2 – некротично петно с диаметър над 5 ��; 3��; 3; 3 
– няколко слети некротични петна върху стъблото; 4 – пречупено стъбло на мястото 
на заразяване. 

Черни петна по слънчогледа (Phoma mac�ona��ii) – изпитването за устойчивостизпитването за устойчивост 
е извършено при полски условия на изкуствен инфекциозен участък. Инокулацията 
е извършена във фаза бутонизация – начало на цъфтеж по метода на ��ri� et �l.��ri� et �l.  
(1981). �еакцията на растенията е отчетена във фаза жълто-кафява зрялост по 4�еакцията на растенията е отчетена във фаза жълто-кафява зрялост по 4 
степенна скала: 0 – липсват симптоми; 1 – некротични петно локализирано около 
листната дръжка; 2 – няколко слети некротични петна върху стъблото; 3 – цялото 
стъбло е покрито с некротични петна или пречупено. 

Степен на нападение – каква част от стъблото на растението е покрита с петна 
от патогена (1/3, 2/3, 3/3). В скобите – брой на петната. 

Бал: 0 – имунен; 1 – устойчив; 2 – средно устойчив; 3 – средно чувствителен; 4 
– чуствителен

Устойчивостта към паразита синя китка (Orobanche cumana cumanacumana) е определена по 
метода на Панченко (19�5). Оценката се извършва при оранжерийни условия, чрез 
показателя процент на устойчивост. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Морфологично описание

По методиката на ���V (2002) е направено морфологичното описание на новияо методиката на ���V (2002) е направено морфологичното описание на новия���V (2002) е направено морфологичното описание на новия (2002) е направено морфологичното описание на новия 
хибрид Габи представено в таблица 1.

Таблица 1. Морфологична характеристика на слънчогледов хибрид Габи
Table 1. 1. �orp�olo�i��l ���r��teristi�s of sunflower �ybrid�orp�olo�i��l ���r��teristi�s of sunflower �ybrid Gabi

№ Признаци 
 Traits

Изява 
Expression

Бал
Degree

1.  Хипокотил: антоцианово оцветяване   
 Hypo�oty�:�nt�o�i�nin �o�or�tionHypo�oty�:�nt�o�i�nin �o�or�tion:�nt�o�i�nin �o�or�tion�nt�o�i�nin �o�or�tion

Има
�resent 1

2.  Хипокотил: интензивност на антоц. оцвет.   
 Hypo�oty�:�nt�o�i�nin �o�or�tionHypo�oty�:�nt�o�i�nin �o�or�tion:�nt�o�i�nin �o�or�tion�nt�o�i�nin �o�or�tion

Средна
�ediu� 5

3. Лист: размер
 �e�f: size�e�f: size: sizesize

Голям
��r�e

�

4.  Лист: зелен цвят
 �e�f: �reen �o�or�e�f: �reen �o�or: �reen �o�or�reen �o�or

Среден
�ediu� 5

5.  Лист: релеф
 �e�f: b�isterin��e�f: b�isterin�: b�isterin�b�isterin�

Среден
�ediu� 5

6.  Лист: назъбване
 �e�f:  serr�tion

Средно 
�ediu� 5

�.  Лист: форма на напречното сечение
 �e�f: s��pe of �ross se�tion

Леко вдлъбнатадлъбната
We���y �on��ve 2
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Таблица 1. Продължение...
Table 1. 

№ Признаци 
 Traits

Изява 
Expression

Бал
Degree

8.  Лист: форма на връхната част
 �e�f: s��pe of dist�� p�rt

Заострена
A�u�in�te �

9.  Лист: уши
 �e�f: �uri�u�es

Големиолеми
��r�e �

10.  Лист: крила
 �e�f: win�s

Липсват
Absent 1

11.  �гъл м/у най-ниските странични жилки�гъл м/у най-ниските странични жилки
 �e�f: �n��e of �owest ��ter�� veins

Прав или почти прав
Ri��t or ne�r�y ri��t 2

12.

 Височина на върха на петурата в сравнение 
с основата на дръжката ( на 2/3 от височината 
на растението)
 �e�f: �ei��t of t�e tip of t�e b��de �o�p�red to�e�f: �ei��t of t�e tip of t�e b��de �o�p�red to 
insertion of petio�e (�t 2/3 �ei��t of p��nt)

Средна 
�ediu� 5

13.  Стъбло: покритие с власинки при върха
 Ste�: intensity of ��iriness �t t�e topSte�: intensity of ��iriness �t t�e top

Силноилно
Stron� �

14.  Време на цъфтеж
 Ti�e of f�owerin�

Средно
�ediu� 5

15.  Езичести цветове: гъстота
 R�y f�ower: density

Средна
�ediu� 5

16.  Езичест цвят: форма
 R�y f�ower: s��pe

Тясно овален
N�rrow ov�te 2

1�.  Езичест цвят: положение
 R�y f�ower: disposition

F��t
Плосък 1

18.  Езичест цвят: дължина
 R�y f�ower: �en�t�

�ediu� 
Среден 5

19.  Езичест цвят: оцветяване
 R�y f�ower: �o�or

Оранжево жълто
�r�n�e ye��ow 4

20.  Тръбест цвят: оцветяване
 Dis� f�ower �o�or

Оранжево
�r�n�e 2

21. Тръбест цвят: антоц. оцв. на близалцето антоц. оцв. на близалцетоантоц. оцв. на близалцето
Dis� f�ower: �nt�o�y�nin �o�or�tion of sti���

Има
�resent 9

22.

 Тръбест цвят: интензивност на 
антоциановото оцветяване на близалцето
 Dis� f�ower: intensity of �nt�o�y�nin �o�or�tion 
of sti���

Слаба
We�� 3

23.  Тръбест цвят: наличие на прашец
 Dis� f�ower: presen�e of po��en

Има
�resent 9

24.  Прицветник: форма
 Br��t s��pe

Кръгла
Rounded 3

25.  Прицветник: дължина на връхчето
 Br��t: �en�t� of t�e tip

Средно
�ediu� 5

26.  Прицветник: зелен цвят на външната частПрицветник: зелен цвят на външната част
 Br��t: �reen �o�or of t�e extern�� p�rt

Среден 
�ediu� 5

2�.  Прицветник: положение в сравн. с питата положение в сравн. с питатаположение в сравн. с питата
 Br��t: �ttitude in re��tion to �e�d

Обхваща я слабо
S�i��t�y e�br��in�  2
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Таблица 1. Продължение...
Table 1. 1. 

№ Признаци 
 Traits

Изява 
Expression

Бал
Degree

28.  �астение: естествена височина�астение: естествена височина
 ���nt: n�tur�� �ei��t

Средна
�ediu� 5

29.  �астение: разклоняване
 ���nt: br�n��in�

Липсва
Absent 1

30.  �астение: тип нас разклоняването
 ���nt: type of br�n��in� - -

31.

 �астение: положение на най-високата 
странична пита спрямо централната
 ���nt: n�tur�� position of ��osest ��ter�� �e�d to   
t�e �entr�� �e�d

- -

32.  Пита: положение
 He�d: �ttitude

Полуобърната надолу 
с право стъбло/H��f-право стъбло/H��f-о стъбло/H��f-
turned down wit� 
str�i��t ste�

4

33.  Пита: размер
 He�d: size 

Средна
�ediu� 5

34.  Пита: форма от страна на семетоПита: форма от страна на семето
 He�d: s��pe of �r�in side

Леко изпъкнала изпъкнала
We���y �onvex 4

35.  Семка: размер
 Seed: size

Средна
�ediu� 5

36.  Семка: форма
 Seed: s��pe

Тясно яйцевидно 
N�rrow ovoid 2

3�.  Семка: дебелина спрямо ширината
 Seed: t�i��ness re��tive to widt�

Средна
�ediu� 5

38.  Семка: основен цвят
 Seed: ��in �o�or

Черен
B���� �

39.  Семка: ивици по края
 Seed: stripes on ��r�in

Слабо изразени
We���y expressed 2

40.  Семка: ивици в средата
 Seed: stripes between ��r�in

Слабо изразени
We���y expressed 2

41.  Семка: цвят на ивиците
 Seed: �o�or of stripes

Сив
Grey

2

 
Биологични и стопански качества
 
Новият хибрид Габи е средно ранозрял с вегетационен период 120-125 дни, 

височина на растенията 155-160 ��, устойчив на полягане, диаметър на питата 1�-20��, устойчив на полягане, диаметър на питата 1�-20, устойчив на полягане, диаметър на питата 1�-20 
��. Семената са с абсол�тна маса 60-65 грама и масленост 50-51%. Съдържанието. Семената са с абсол�тна маса 60-65 грама и масленост 50-51%. Съдържанието 
на ядка в семката достига до �4.5%. Теглото на семената от едно растение е в 
диапазона �8-86 грама, а броят им 1280-1350. Продължителността на цъфтежа е 
12-13 дни.

Майчината и бащина линия цъфтят по едно и също време, което е много голямо 
предимство при семепроизводството, където двете родителски форми могат да 
се засяват едновременно и препоръчителната схема на сеитба е 10:2 / майчина 
към бащина линия /. Възстановителят на фертилността е по-висок от майчиния 
компонент и богат на прашец. 

Основните предимства на хибрид Габи, сравнен с по-старите и известни хибриди 
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на Добруджански земеделски институт – Ген. Тошево /Албена, Сан лука, Перфект, 
Меркурий, Марица и др./ са неговата по-голяма продуктивност по показателя добив 
семена и маслеността на семената, а от тук и добива на масло от единица площ. Като 
сухоустойчивост той е равен на другите хибриди. Общо казано новосъздадените и 
признати през последните няколко години нови хибриди слънчоглед са с �-8 дни по 
късни и по-нискостъблени.  

Продуктивност 

Хибрид Габи преминава тригодишно изпитване на полетата на ДЗИ по утвърдена 
схема, която вкл�чва двегодишно изпитване в конкурсен сортов опит и една година 
– единен конкурсен сортов опит, вече на няколко участъка. Основните показатели, 
които са отчитани тук са добив семена, масленост на семената и добив масло. 
�езултатите  са представени на таблица 2.таблица 2.  

 
Таблица 2. Изпитване на хибрид Габи в ДЗИ – Ген. Тошево.
Table 2. 2. Testin� of �ybrid Gabi �t DAI - Gener�l Tos�evo.

Хибриди
Hybrids

Добив 
семе, ��/��
Seed yie�d, 

��/��

% спрямо 
средния 
стандарт

% fro� �e�nfro� �e�n 
st�nd�rd

Съдържание 
на масло,%

�i� per�ent, % per�ent, %per�ent, %, %

Добив 
масло
��/��/����

�i� yie�d, yie�d,yie�d,,
��/��/����

% спрямо 
среден 

стандарт
% fro� �e�nfro� �e�n 

st�nd�rd
2007 – конкурсен сортов опит �� �o�petiti�e �arieta�� tria��7 – конкурсен сортов опит �� �o�petiti�e �arieta�� tria�� – конкурсен сортов опит �� �o�petiti�e �arieta�� tria��курсен сортов опит �� �o�petiti�e �arieta�� tria�� �� �o�petiti�e �arieta�� tria��

Габи �� �abi �� �abi 2340 109.1 46.5 1088 111.0
Сан лука, стандарт
San ��uka (st�nd�rd) 1943 90.6 45.6 886 90.4
Марица, стандарт
Maritza (st�nd�rd)(st�nd�rd) 2167 101.1 44.8 971 99.1
Брио, стандарт
Brio (st�nd�rt) 2323 108.4 46.8 1087 110.9
Среден стандарт
Mean standard 2144 100.0 45.7 980 100.0

2008 – конкурсен сортов опит �� �o�petiti�e �arieta�� tria��8 – конкурсен сортов опит �� �o�petiti�e �arieta�� tria�� – конкурсен сортов опит �� �o�petiti�e �arieta�� tria��курсен сортов опит �� �o�petiti�e �arieta�� tria�� �� �o�petiti�e �arieta�� tria��
Габи
Gabi 4233 106.1 50.3 2129 112.1
Сан лука, стандарт
San ��uka (st�nd�rd) 3853 96.6 47.5 1830 96.4
Марица, стандарт
Maritza (st�nd�rd) 3907 97.9 46.7 1825 96.1
Брио, стандарт
Brio (st�nd�rt) 4206 105.4 48.7 2048 107.9
Среден стандарт
Mean standard 3989 100.0 47.6 1899 100.0

2009 – единен конкурсен сортов опит �� uni�ied �o�petiti�e �arieta�� tria��9 – единен конкурсен сортов опит �� uni�ied �o�petiti�e �arieta�� tria�� – единен конкурсен сортов опит �� uni�ied �o�petiti�e �arieta�� tria�� uni�ied �o�petiti�e �arieta�� tria��
Габи
Gabi 3792 108.3 51.2 1942 118.3
Сан лука, стандарт
San ��uka (st�nd�rd) 3305 94.3 49.0 161919 98.7
Марица, стандарт
Maritza (st�nd�rd)(st�nd�rd) 3861 110.2 46.8 18077 110.1
Брио, стандарт
Brio (st�nd�rt) 3342 95.4 44.8 1497 91.2
Среден стандарт
Mean standard 3503 100.0 46.99 1642 100.0
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Най-ниски резултати са получени през 200� г., която беше неблагоприятна за 
слънчогледа от гледна точка на метеорологичните условия, но следващите години 
позволиха пълна изява на продуктивните възможности на изследваните хибриди. 

През трите години на изпитване хибрида Габи показва по-високи стойности 
по изследваните показатели за продуктивност, в сравнение със средния стандарт 
определен от два български и един чужд хибриди. Превишението по добив на 
семена първите две години в конкурсния сортов опит е съответно с 9.1 и 6.1%, а 
в единния конкурсен сортов опит през третата година е 8.3 %. Превишенията по 
добив на масло са още по-високи. През 2008 са получени най-висок добив семена 
и добив масло от новия хибрид – съответно 4233 ��/�� и 2129 ��/��. Маслеността��/�� и 2129 ��/��. Маслеността/�� и 2129 ��/��. Маслеността�� и 2129 ��/��. Маслеността и 2129 ��/��. Маслеността��/��. Маслеността/��. Маслеността��. Маслеността. Маслеността 
на семената на Габи достига до 51.2%, което е с няколко пункта по-висок от другите 
хибриди в опита и представлява важно селекционно постижение.  

Официално изпитване 

През 2010 г. хибрид Габи е предоставен на фирма S��ten �nion-�умъния заS��ten �nion-�умъния за �nion-�умъния за�nion-�умъния за-�умъния за�умъния за 
изпитване на техните опитни участъци. След показани много добри резултати той е 
даден за официално изпитване в тяхната държавна структура ISTIS. В периода 2011-ISTIS. В периода 2011-. В периода 2011-В периода 2011-
2013 г. новият български хибрид преминава тригодишно официално изпитване на 10 
пункта в съседна �умъния. �езултатите са показани на следващата таблица 3.

Таблица 3. �езултати от официалното изпитване на хибрид “Габи” 
Table 3. 3. Results fro� t�e offi�i�l testin� of �ybridResults fro� t�e offi�i�l  testin� of �ybrid “�abi”

Район
Region

Хибриди
Hybrids

Добив
kg��ha
Yie��d
kg��ha��haha

% 
спрямо 

стан
дарта
% �ro� �ro� 

stan
dard

Добив
kg��ha
Yie��d
kg��ha��haha

% 
спрямо 

стан
дарта
% �ro� �ro� 

stan
dard

Добив
kg��ha 
Yie��d
kg��ha��haha

% 
спрямо 

стан
дарта
% �ro� �ro� 

stan
dard

Относителен 
добив спрямо 

стандарта 
средно за 3 г.
re��ati�e yie��d
a��ording to 
the standard, 

a�eraged �or 3 
years201111 20122 20133

1.TroianTroian st�nd�rd 3556 100 1999 100 3821 100
Gabi 3586 101 1805 90 3�31 98 96

2.Te�u�i st�nd�rd 3921 100 3154 100 4316 100
Gabi 380� 9� 4065 129 4534 105 110

3.R�.Sarat st�nd�rd 4418 100 2124 100 4531 100
Gabi 4�13 10� 2102 99 5042 111 106

4.Portaresti st�nd�rd 3063 100 2492 100 348� 100
Gabi 3301 108 3429 138 40�5 11� 121

5.Pe�iu Nou st�nd�rd 3928 100 3230 100 3363 100
Gabi 3965 101 3601 112 3840 114 109

6.Negresti st�nd�rd 41�4 100 305� 100 4408 100
Gabi 36�9 88 2880 94 5491 125 102

7.Mir�ea Voda st�nd�rd 3�80 100 2204 100 2698 100
Gabi 4062 108 2�3� 124 29�6 110 114

8.Inand st�nd�rd 3253 100 2441 100 350� 100
Gabi 3481 10� 2536 104 3611 103 105

9.Da��ga st�nd�rd 3606 100 3801 100 4055 100
Gabi 3618 100 3398 89 4322 10� 99

10.Cogea��a� st�nd�rd 2898 100 1981 100 2240 100
Gabi 26�9 92 2241 113 1854 83 96

Средно от отот
10 пункта st�nd�rd 3659 100 2648 100 3642 100
A�eraged
�ro� ��o�ations Gabi 3689 101 28�9 109 394� 108 106
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Основния критерий, който се отчита при тези изпитвания е показателя добив 
семена.

За стандарт първата и третата година е използван хибрида Daniel, а вторатаа втората 
– Alex. От официални изпитвания в предишни години, където двата стандарта От официални изпитвания в предишни години, където двата стандарта 
са сравнявани  в едни и същи опити се вижда, че хибрида Daniel е с по-големи 
продуктивни възможности. И през трите години на изпитване хибрида Габи 
превишава стандарта като процент средно от всички десет пункта. През 2011 г 
превишението е с 1%, през 2012 г.- 9% и последната година – 8%. Най-висок процент 
над стандарта е получен през втората година и това е логично, като се има предвид 
по-слабия стандарт. Същата година са получени и най-ниските средни резултати 
като абсол�тни стойности.

Най-добри резултати са получени през последната година на изпитване, като 
средно от десет пункта получения среден добив е 394� ��/��. Хибридът��/��. Хибридът/��. Хибридът��. Хибридът. Хибридът Габи е 
превишил стандарта на 8 пункта, а максимално получения добив на семена за целия 
период от новия хибрид – 5491 ��/��.��/��./��.��..

Прави впечатления, че новия хибрид дава високи и стабилни добиви на всички 
места, където се изпитва, което говори за високия му адаптивен потенциал и 
възможността да се отглежда в райони с различни климатични условия.

Обобщено за трите година официално изпитване хибрид Габи е дал по-добри 
резултати, сравнено със стандарта на � от 10 пункта, най-високото превишение 
е с 21%. Общо от десетте локации за всичките години превишението на Габи е 
с 6%, което е и основната причина той да бъде официално признат и вкл�чен в 
Европейския каталог на сортовете от полски и зеленчукови култури.

В момента новопризнатият български хибрид Габи е вкл�чен в структурите 
за официално изпитване и регистриране в страни като Украйна, �усия и Сърбия, 
където следва неговото промотиране и разпространение.

Фитопатологична характеристика

Тази оценка е направена на изкуствен инфекциозен участък в ДЗИ Ген. Тошево, 
където преминават тестиране за устойчивост към някой икономически важни 
болести и паразита синя китка всички новосъздадени материали от селекцията на 
слънчогледа. �езултатите от тези проучвания са представени на таблица 4.

Хибрид Габи е устойчив на гъбния патоген Phomopsis he�ianthi, he�ianthi,he�ianthi,, подобно на други 
чужди високопродуктивни хибриди, намерили широко разпространение у нас като 
Брио и PR64�5064�50�5050. СпрямоСпрямо Сан лука и другите по-нови хибриди на ДЗИ, Габи се 
проявява като по-толерантен към тази болест.

Към другия важен листен патоген Phoma mac�ona��i mac�ona��imac�ona��i  само Габи, Брио и PR64�50PR64�5064�50�5050 
са показали имунен тип на реакция. Макар и с една степен другите хибриди им. Макар и с една степен другите хибриди им 
отстъпват по устойчивост спрямо тази болест. 

Сто процентова е устойчивостта на хибрид Габи към маната по слънчогледа 
P�asmopara he�ianthi he�ianthihe�ianthi ,както към раса �00 така и към най-новата раса �31. Тази 
устойчивост идва от бащиния родител. Същата устойчивост е показал и друг 
нов български хибрид Михаела. Към паразита синя китка Orobanche cumana cumanacumana 
устойчивостта също е 100%, както и всички други хибриди вкл�чени в изследването. 
Тази устойчивост при Габи се дължи и на двете родителски форми.
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Таблица 4. Фитопатологична оценка на хибриди слънчоглед на изкуствен 
инфекциозен участък в ДЗИ Ген. Тошево.

Table 4. 4. ��ytop�t�olo�i��l ev�lu�tion of sunflower �ybrids  in �rtifi�i�l infe�tion field 
�t DAI – Gener�l Tos�evo.

Хибрид
Hybrid

Фомопсис
��o�opsis 

�e�i�nt�i

Фома
��o�� ���don��di

Мана
���s�op�r� �e�i�nt�i

Синя китка
�rob�n��e 

�u��n�
Степен на 
нападение
Att���in� 

r�te

Бал
R�n�

Степен на 
нападение
Att���in� 

r�te

Бал
R�n�

�аса �00�0000
Устойчивост%
Resist�n�e to 
r��e �00, %�00, %00, %

�аса �3131
Устойчивост%
Resist�n�e to 
r��e �31, %31, %, %

�аса А-FF
Устойчивост%
Resist�n�e to 
r��es A-F, %

Сан Лука
San Luka 3/3(3) 3 1/3(1) 1 100.0 92.9 100.0

Диаболо
Diabo��o 2/3(2) 2 1/3(1) 1 100.0 90.5 100.0

Брио
Brio 1/3(1) 1 0 0 100.0 100.0 100.0

PR64�50 1/3(1) 1 0 0 100.0 100.00.0 100.0
Валин
Va��in 2/3(2) 2 1/3(1) 1 100.0 95.0 100.0

Михаела
Mihae��a 2/3(2)(2) 2 1/3(1) 1 100.0 100.0 100.0

Габи
Gabi 1/3(1) 1 0 0 100.0 100.00.0 100.0

ИЗВОДИ

- Слънчогледовият хибрид Габи е високопродуктивен и в сравнение с по-старите 
български хибриди е по-високо маслен, което е важно селекционно постижение. маслен, което е важно селекционно постижение.маслен, което е важно селекционно  постижение. 

- Дава високи и постоянни добиви при различни климатични условия у нас и в 
чужбина, което го прави хибрид с висок адаптивен потенциал.

- Семепроизводството на хибрида е много улеснено от едновременния цъфтеж 
на двете родителски форми, което от агротехническа гледна точка е много голямо 
предимство.

- Новият хибрид е устойчив на икономически важните болести и паразита синя 
китка.
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