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Проучванията  са  проведени  в  периода  2008  –  2012  г.  в  колекционно 
насаждение на територията на Институт по овощарство, Пловдив. 

Обект на изследването са  11 отбрани хибрида и новите сортове ‘Косара’, 
‘Розалина’  и  ‘Тракийска  хрущялка’,  присадени  върху  три  подложки  – 
вегетативната ‘GiSelA® 5’  и семенните дива череша (P. avuim) и махалебка 
(P. mahaleb). 

 
Дисертацията е с обем 130 страници и съдържа 25 фигури и 41 таблици. 

Цитираната  литература  включва 165  източника  (25  на  кирилица  и 140  на 
латиница). 
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I. УВОД 
 

През последните 10 години  в страната се забелязва засилен интерес 
към  създаване  на  нови  черешови  насаждения,  продиктуван  от 
предлаганите  възможности  за  подпомагане  на  земеделските 
производители по различни Европейски програми.  

Налице  е  необходимостта  от  създаване  на  нови  и  интродукция  на 
перспективни  съвременни сортове и подложки,  устойчиви на биотични и 
абиотични  стресови  фактори,  адаптирани  към  климатичните  и  почвени 
условия на страната и отговарящи на изискванията на пазарното стопанство, 
което  ще  доведе  до  възстановяване  на  конкурентоспособността  на 
българското овощарство. 

За решаването на част от тези проблеми в Института по овощарство ‐ 
Пловдив  през 1987  г.  е  стартирана  селекционна  програма  при  черешата, 
чийто  основни  цели  са  постоянно  обновявани  и  обогатявани, 
съобразявайки се с тенденциите на пазара и променливите предпочитания 
на консуматорите. 

В  продължение на повече  от 25  години е изграден богат  хибриден 
фонд от първо поколение и не малък такъв от второ поколение.  

 
II. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Целта на изследването е да се проучат и изпитат отбрани в предходни 
етапи хибриди (елити) с ценни биологични и стопански качества. В резултат 
на проучването най‐перспективните, превъзхождащи стандартните сортове 
и подходящи за почвено климатичните условия на района, ще се предложат 
за признаване от ИАСАС, като нови сортове, и впоследствие за вписване в 
сортовата листа на страната. 

 
III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  

 

Проучванията са проведени в периода 2008 – 2012 г. в колекционно 
насаждение  на  територията  на  Институт  по  овощарство,  Пловдив. 
Насаждението е създадено през Април 2005 година при схема на засаждане 
5 х 3 m. Дърветата са формирани по системата свободно растяща корона, а 
междуредието е поддържано в черна угар. През вегетацията са извършвани 
1‐2  поливки  в  най‐критичните  вегетативни  фази.  Растителнозащитните 
мероприятия  са  провеждани  съобразно  общо  приетите  в  института 
конвенционални схеми и практики. 

Обект на изследването са следните сортове и елити, присадени върху 
три  подложки  –  вегетативната  ‘GiSelA®  5’    и  семенните  P.  avuim  (дива 
череша) и P. mahaleb (махалебка): 



 
4 

 ‘Косара’ (елит 3‐183) – с произход ‘Ранна черна’ × ‘Бигаро Бюрла’; 

 ‘Розалина’ (елит 17‐69) – с произход ‘Ван’ свободно опрашване; 

 ‘Тракийска  хрущялка’  (елит  17‐92)  –  с  произход  ‘Ван’  свободно 
опрашване; 

 Елит 8‐65 – с произход ‘Компакт Стела’ свободно опрашване; 

 Елит 17‐31 – с произход ‘Ван’ свободно опрашване; 

 Елит 17‐37 – с произход ‘Ван’ свободно опрашване; 

 Елит 17‐44 – с произход ‘Ван’ свободно опрашване; 

 Елит 17‐90 – с произход ‘Ван’ свободно опрашване; 

 Елит 17‐136 – с произход ‘Ван’ свободно опрашване; 

 Елит 20‐31 – с произход ‘Ван’ свободно опрашване; 

 Елит 20‐47 – с произход ‘Компакт Ван’ свободно опрашване; 

 Елит 20‐77 – с произход ‘Старкримсон’ свободно опрашване; 

 Елит 28‐208 – с произход ‘Ламберт’ × ‘Бадачони’; 

 Елит 28‐209 – с произход ‘Ламберт’ × ‘Бадачони’. 
Като сортове за сравнение се използват общо приетите стандарти: 

 ‘Bigarreau  Burlat’  (за  рано  зреещите)  –  произхожда  от  случайно 
намерено семеначе в департамента Рона, Франция; 

 ‘Van’  (за  късно  зреещите)  –  произход  ‘Empress  Eugenie’  свободно 
опрашване (Brooks & Olmo, 1952); 

 ‘Bing’  (за  късно  зреещите)  –  произхожда  от  семеначе  на  ‘Black 
Republican’ 
 

Показатели за наблюдение и изследване. 
 

При  определянето  на  критериите  и  показателите  за  проучване  са 
използвани  комбинации  от  методики  и  дескриптори,  даваща  по‐
комплексна характеристика на изучаваните образци.  
 ИАСАС  (2004). Критерии и показатели за   комплексна оценка на сортове череша с 

цел вписването им в списък А на сортовата листа; 

 Недев,  Н.,  Й.  Григоров,  Хр.  Баев,  С.  Серафимов,  Ал.  Странджев,  Л.  Каварджиков 
(1979).  Методика  за  изучаване  на  растителните  ресурси  при  овощните  растения. 
Пловдив; 

 Тафраджийски,  И.,  С.  Каров,  Б.  Наков  (1978).  Ръководство  за  упражнения  по 
фитопатология. Земиздат, София, 110‐112 

 Baggiolini M. (1980). Stades reperes de la abricotier‐ Stades repères de la pêcher. Stades 
reperes du ceresier  ‐ Stades repères du prunier. ACTA. Guide pratique de defense des 
cultures. Paris; 

 Ballard J., E. Proebsting, R. Tukey, H. Mills (1997). Critical temperature for blossom buds 
Sweet cherries, Washington State University Extension Bulletin 1128; 
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 Chapman P. J. and G. A. Catlin (1976). Growth Stages  in Fruit Trees  ‐ From Dormant to 
Fruit Set, New York's Food And Life Sciences Bulletin No. 58 (http:// fls.cals.cornell.edu/ 
OCRPDF/58a.pdf); 

 Childers N. (1975). Modern Fruit Science, 422‐423 

 Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry (2001). Growth stages of 
mono‐and dicotyledonous plants, BBCH Monograph, 2nd. Edition. 

 IBPGR (1985). Cherry Descriptors, AGPG: IBPGR/85/37, Rome; 

 Longstroth, M.  (2007). Critical spring temperatures  for cherry bud development stages 
(http:// www.cherries.msu.edu/ critical‐temp.htm); 

 Michigan  State  University  (MSU)  AgBioResearch  (formerly  the  Michigan  Agricultural 
Experiment  Station).  Sweet  Cherry  Growth  Stages,  (http://  web1.msue.msu.edu/ 
fruit/swtchryg.htm); 

 OEPP/EPPO, 1984, Echelles OEPP des  stades de développement des plantes cultivées: 
Cherry and Plum/Cerisier et prunier. EPPO Bulletin, 14: 581–583; 

 UPOV (2006) Sweet Cherry, Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity 
and stability, TG/35/7. Geneva. 

 
1. Фенологични фази при 

черешата; 
2. Срок на цъфтежа – сортовете 

се разделят на пет групи; 
3. Самофертилност и подходящи 

опрашители;  
4. Сила на растеж; 
5. Хабитус на плододаващата 

дървесина; 
6. Размери на листната петура и 

брой листни жлези; 
7. Размери на плода; 
8. Маса на плода; 
9. Изравненост на плодовете по 

размери и маса; 
10. Форма на плода; 
11. Твърдост на плодовото месо;  
12. Цвят на плодовата кожица; 
13. Цвят на плодовото месо; 
14. Цвят на плодовия сок; 
15. Дължина на плодовата дръжка; 
16. Размери на костилката; 

17. Форма на костилката през 
коремния шев; 

18. Съотношение между масата на 
плода и масата на костилката; 

19. Срок на узряване; 
20. Скороплодност; 
21. Добив на плодове; 
22. Добив от единица обем на 

короната; 
23. Химичен състав на плодовете; 
24. Органолептична оценка 

(сензорен профил) на 
плодовете; 

25. Устойчивост на ниски зимни 
температури; 

26. Устойчивост на повратни 
пролетни мразове; 

27. Сухоустойчивост; 
28. Отношение към причинители 

на гъбни болести; 
29. Комплексна агробиологична 

преценка. 
 

Статистическа обработка на данните 
 

Получените  резултати  се  подложиха  на  математически  анализ 
използвайки  методите  на  корелационния  анализ,  вариационния 
коефициент  (Cv%)  и  Duncan  тест.  Софтуерните  продукти  използвани  по 
време на изследването са “MS Excel Analysis ToolPak Add‐Ins” и “R‐3.1.3” в 
комбинация с “RStudio‐0.98” и инсталиран пакет “agricolae 1.2‐2”. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

Фенологични фази при черешата ‐ срокове на цъфтеж и узряване на 
плодовете  

 
От  изследваните  хибриди  с  най‐ранен  срок  на  цъфтеж  са  Ел.8‐65  и 

Ел.17‐31,  същите имат и  най‐продължителен цъфтеж  (фиг. 1). Двата нови 
сорта  ‘Косара’  и  ‘Розалина’  също  попадат  в  групата  на  раноцъфтящите, 
което  ги  определя  като  рискови  за  засаждане  в  райони  с  чести  късни 
пролетни  мразове.    Късния  цъфтеж  на  Ел.20‐77  и  Ел.28‐208,  макар  и  с 
минимално  препокриване  с  други  сортове,  осигурява  достатъчно 
опрашване избягвайки  тази опасност. 

Като начало на вегетационния период отбелязваме набъбването на 
плодните пъпки, което масово започва в периода от 18‐март до 23‐март, и 
продължава 7‐9 дни при повечето сорто‐подложкови комбинации. 

Най‐ранноцъфтящи  сорто‐подложкови  комбинации  са 
‘Косара’/P.avium (03‐април), ‘Косара’/‘GiSelA 5’ (04‐април), както и Ел.8‐65 и 
Ел,17‐31  върху  всички  изпитвани  подложки.  Късно  цъфтящата  група 
включва Ел.20‐47, Ел.20‐77 и Ел.28‐208. Основната група черешови сортове 
и елити са средноцъфтящи.  Разликата между най‐ранноцъфтящите и най‐
късноцъфтящите сортове e 7‐8 дни, като се наблюдава застъпване от 2‐6 дни 
в периода на пълен цъфтеж. 

 

 
Фигура 1. Фенограма на цъфтеж при черешови хибриди и сортове 

присадени на три подложки. 
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Статистическата  обработка  на  данните  за  срока  на  зреене  (фиг.2) 

дават основание за разграничаване и групиране на изследваните хибриди 
и сортове в четири групи. През годините на проучване, срока на узряване на 
плодовете на стандартния сорт ‘Бигаро Бюрла’ бе в границите от 25‐май  до 
02‐юни при различните подложки, в групата на ранните сортове попадат и 
на Ел.17‐31 и Ел.17‐136. С по‐ранен срок на зреене от стандарта се оформят 
две  групи  хибриди  с  минимална  статистически  недоказана  разлика, 
оформяйки  групата  на  много  ранните  сортове.  В  първата  попада,  сорт 
‘Косара’ с осреднен срок на зреене от трите подложки 22‐май, а във втората 
– елити 8‐65 (28 до 29‐май) и 20‐31 (23 до 27‐май). 

Разделението  на  четирите  групи  е  ясно  изразено  при  подложките 
‘GiSelA® 5’   и махалебка, докато при подложка дива череша се открояват 
само три групи. Това се обяснява с по‐силното вариране на срока на зреене 
на хибридите и сортовете присадени върху дива череша през различните 
години  вследствие  влиянието  на  климатичните  условия.  Със  силно 
вариране на  срока на  зреене  са Ел.17‐136,  Ел.17‐31  и  ‘Бигаро Бюрла’  при 
всички проучвани подложки, което дава основание да се направи извод, че 
същите са по‐чувствителни на абиотични стресови фактори. 

 

 
*различните букви означават доказана разлика при P=0.05 

Фигура 2. Фенограма на зреене на черешови плодове от сортове и 
хибриди, осреднени данни за подложки ‘GiSelA® 5’ , P. avium и P. mahaleb 
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Определяне  на  подходящи  опрашители    и  степен  на 
самофертилност. 

 
Ранните сортове  ‘Риван’,  ‘Бигаро Бюрла’ и  ‘Налина’  са много добри 

опрашители  за  ‘Косара’.  Това  позволява  създаването  на  черешови 
насаждения  само  от  ранни  сортове,  чиито  плодове  се  реализират  на  по‐
добра цена  от  плодовете  в масовия  сезон на  зреене.  Сортът  Розита  не  е 
подходящ опрашител за ‘Косара’. 

От използваните  сортове опрашители,  ефективни  за новопризнатия 
сорт  ‘Розалина’  са  ‘Дьонисенова  жълта’,  ‘Дроганова  жълта’,  ‘Сънбърст’, 
‘Лапинс’,  ‘Бинг’,  ‘Ван’,  ‘Розалина’,  ‘Старкримсон  чери’  и  ‘Стела’,  като 
контролираната  полова  хибридизация  с  жълтоплодните  ‘Дьонисенова 
жълта’  и    ‘Дроганова  жълта’  е  дала  по  добри  резултати  от  контролата 
(свободно  опрашване).  Лоши  опрашители  за  сорта  Розалина  са  Ел.17‐90, 
‘Вега’,  ‘Тракийска  хрущялка’,  ‘Съмит’  и  ‘Бигаро  Бюрла’,  като  по‐слабо  е 
опрашването с ‘Косара‘ и ‘Розита’. 

През  годините  на  изследване  ‘Тракийска  хрущялка’  демонстрира 
нисък  процент  на  задържания  завръз  в  сравнение  с  останалите 
новопризнати сортове , при всички използвани опрашители включително и 
при  свободно  опрашване.  Задоволитен  е  процента  на  опрашване  при 
използването на  ‘Бинг’,  ‘Ван’ и ‘Стела’ като поленови сортове. Отчита се и 
частична самофертилност. 

 
Морфологични признаци на плодовете и костилките 
 

Преди да бъдат представени за сензорен профил пред дегустационна 
комисия,  плодовете  са  определени  и  описани  според  обновения 
дескриптор. При всички изследвани хибриди и сортове, характеристиките 
за  форма  и  цвят  на  плода,  цвят  и  твърдост  на  плодовото  месо,  цвят  на 
плодовия  сок  и  форма  на  костилката  са  постоянни  без  значение  от 
използваната  подложка.  Единствените  изключения  се  наблюдават  при 
Ел.17‐136 по отношение формата на плода и формата на костилката, Ел.17‐
31 по цвят на плодовата кожица и Ел.28‐208 по отношение на твърдостта на 
плодовото  месо.  Тези  разлики  се  обясняват  с  различната  степен  на 
изхранване  на  плодовете  на  хибридите  присадени  върху  различните 
подложки. 

 
Биометрични измервания на плодове и костилки  
  

С маса над 10,00 g през определени години са достигнали плодовете 
на Ел.17‐37, Ел.17‐90, Ел.17‐92 (‘Тракийска хрущялка’) и Ел.20‐77.  
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При  всички  използвани  подложки  се  оформят  три  групи  спрямо 
масата на плода, като  най‐добра статистическа доказаност между групите 
се наблюдава при подложка махалебка, докато при подложката ‘GiSelA® 5’  
добра  статистическа доказаност  се  наблюдава  само между  плодовете  на 
най‐едрите хибриди Ел.17‐90 и Ел.20‐77 и най‐дребния Ел.8‐65. 

С  най‐голям  среден  диаметър  на  плода  се  открояват  сорто‐
подложковите  комбинации  Ел.17‐90/P.mahaleb,  Ел.20‐77/P.avium, 
‘Розалина’/P.avium,  и Ел.17‐44/P.mahaleb (фиг. 3).  

Най‐силна корелация между масата на плода и трите диаметъра бе 
изчислена  за  ширината  (височина  ‐  0.604,  ширина  ‐  0.866  и  дебелина  ‐ 
0.811), определяйки я като по‐характеризиращото от трите измерения. 

С  доказано  най‐благоприятно  съотношение  между  масата  на 
костилката  и  общата маса  на  плода  са  Ел.20‐77  и  Ел.17‐90,  докато  с  най‐
лошо съотношение „маса на костилката към маса на плода“ е Ел.8‐65. 

 

 
Фигура 3. Средна маса [g] на плода от хибриди и сортове при различни 

подложки (2009 – 2012 г.). 
 

От обобщената фигура 3  за масата на плода при различните  сорто‐
подложкови комбинации става ясно, че не се наблюдава точно определена 
зависимост спрямо използваната подложка, а по скоро влиянието й върху 
всеки  един  сорт  поотделно.  Преобладава  обща  тенденцията  за 
издребняване  на  плодовете  при  подложка  ‘GiSelA®  5’  ,  като  изключение 
правят Ел.17‐37, Ел.20‐47 и ‘Тракийска хрущялка’ (Ел.17‐92). 
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Установи  се  значително  вариране  в масата  (над 10%)  при  повечето 
сорто‐подложкови комбинации, докато варирането спрямо размерите при 
същите  бе  слабо  (под  5%)  с  малки  изключения.  Това  се  обяснява  с 
различното  съдържание  на  сухо  вещество,  предимно  захари.  Въпреки 
сходните  тенденции  във  варирането  на  двете  характеристики,  маса  и 
диаметър  на  плода,  и  при  трите  подложки,  при  сензорната  оценка  на 
външния  вид  тези  тенденции  не  се  установяват  от  дегустационната 
комисия.  

 
Химични и сензорни профили на плодовете. Органолептична оценка. 
 

По‐високо е съдържанието на сухо вещество в плодовете на сортовете 
и  елити  присадени  върху  дива  череша  и  ‘GiSelA®  5’.  По  този  показател 
стандартa  ‘Бинг’  има  едни  от  най‐високите  стойности  в  сравнение  с 
вариантите с близки срокове на зреене, като единствените сортове и елити 
които го превъзхождат са ‘Тракийска хрущялка’ (Ел.17‐92) върху ‘GiSelA® 5’, 
Розалина  присадена  на  махалебка  и  Ел.17‐37  върху  дива  череша.  Сорта 
стандарт ‘Бигаро Бюрла’ превъзхожда най‐рано зреещите Ел.8‐65, Ел.20‐31 
и Косара, което се обяснява с разликата в сроковете на зреене. 

Съдържанието  на  общи  захари  в  черешовите  плодове  не 
демонстрира тенденциозна зависимост, свързана със сроковете на зреене. 
Наблюдава се пряка зависимост между количествата на  сухото вещество, 
общите  и  инвертните  захари,  като  стойностите  от  корелационния  анализ 
при сортовете и елити, осреднени за трите подложки, са както следва: сухо 
вещество към общи захари – 0.805; сухо вещество към инвертни захари – 
0.736;  общи  захари  към инвертни  захари – 0.931.  Високо  съдържание  на 
захари  установихме  в  плодовете  на    Тракийска  хрущялка  (Ел.17‐92)  – 
15.03%, елит 20‐47 – 14.59%, елит 17‐37 – 14.48% и ‘Розалина’ – 14.87%. 

Изследваната група елити включително и стандартните сортове имат 
сравнително  високо  съдържание  (от 10.55 mg/100g  до 19,17 mg/100g)  на 
аскорбинова киселина спрямо данните публикувани от различни автори от 
6.01  до  11.44 mg/100g,  като  по  този  показател  наподобяват  вишните  и 
дивата череша P. avium L. (Rasanu et al., 2005; Karlidag et al., 2009; Ferretti et 
al., 2010; Gündoğdu and Bilge, 2012). 

Не се наблюдава корелация между съдържанието на захари и това на 
киселините, като стойностите от корелационния анализ са съответно: 0.391 
при ‘GiSelA® 5’, 0.248 при дива череша и 0.394 при махалебка. Също така не 
установихме  корелация  между  захарно‐киселинният  коефициент  и 
дегустационните  оценки  за  вкусност  и    общата  балова  оценка,  като 
последните две са в пряка зависимост от съдържанието на сухо вещество 
(средно  за  трите  подложки  0.573)  и  захари  (средно  за  трите  подложки 
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0.479).  Сравнително  по‐ниските  стойности  на  корелация  между  общата 
балова оценка и съдържанието на сухо вещество и общи захари, показват 
че  те  са  основни  за  цялостния  облик  на  сензорния  профил,  но  не  са 
единствените значими фактори. 

За  големината на плодовете се съди  главно от  тяхната маса. Много 
едри  са    плодовете  на  Ел.20‐77  (средно  8.95  g)  и  новия  сорт  ‘Тракийска 
хрущялка’  (Ел.17‐92)  (средно  8.64  g),  които  заедно  с  много  ранния  сорт 
Косара  са  получили  най‐високи  оценки  за  едрина  от  дегустационната 
комисия.  Високата  оценка  на  сорта  ‘Косара’  може  да  се  обясни  с  много 
ранния срок на зреене по време на който той се сравнява със значително 
по‐дребните  ранозрели  сортове.  Интересен  факт  е  че  оцветяването  на 
плодовата  кожица  и  формата  на  плодовете  не  са  оказали  съществено 
влияние  при  визуалното  определяне  на  едрината  от  дегустационната 
комисия,  като  сензорните  оценки  следват  тенденциите  установени  от 
биометричните  изследвания.  Въпреки  това,  големината  на  плодовете  е 
изиграла  решаваща  роля  при  оценката  на  формата  на  плодовете.  Най‐
висока е оценката за оцветяването на плодовете при Ел.17‐90 и сортовете 
‘Косара’ и ‘Розалина’. 

Оценката  за  показателя  вкусност  отразява  адитивния  ефект  на 
показателите  текстура,  вкус  и  аромат.  Най‐високо  са  оценени  по  този 
показател  плодовете  на  Ел.17‐37  и  сортовете  ‘Розалина’  и  ‘Косара’.  Най‐
ниски са оценките за плодовете на Ел.17‐31 и Ел.8‐65 

Резултатите от сензорния профил на черешовите плодове, обобщени 
чрез  общата  балова  оценка  и  средната  аритметична  оценка,  не 
демонстрират тенденциозна зависимост, свързана с конкретна подложка. 
Крайната  оценка  е  пряко  свързана  с  вкусовите  качества  на  сортовете  и 
елитите.  С най‐добър  сензорен профил и вкус  се отличават плодовете на 
новите сортове ‘Тракийска хрущялка’ (Ел.17‐92), ‘Розалина’ и ‘Косара’. Също 
с  отличен  вкус  и  превъзхождащи  стандартните  сортове  са  плодовете  на 
елитите Ел.17‐90, Ел.20‐47 и Ел.17‐37  

 
Характеристики на листата ‐ основен фотосинтетичен орган  

 
Най‐големи листа формират сортовете и хибридите, присадени върху 

подложка P. mahaleb, а най‐малки – върху ‘GiSelA® 5’. С най‐ голяма листна 
площ  средно  за  трите  подложки  са  Ел.17‐31,  Ел.17‐44  и  ‘Тракийска 
хрущялка’  (Ел.17‐92),  а  с  най‐малка  площ  на  Ел.8‐65  и  ‘Розалина’.  С  най‐
дълга дръжка са листата на  ‘Бигаро Бюрла’, ‘Косара’, Ел.20‐47 и Ел.17‐44. 
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Размери на короната и нарастване на напречното сечение на ствола  
 
Средно за трите подложки с най‐голям обем и  хоризонтална площ на 

короната са дърветата на Ел.17‐90,  ‘Тракийска хрущялка’ (Ел.17‐92), Ел.28‐
208, Ел.29‐209, Ел.8‐65 и ‘Косара’. Докато Ел.20‐47 се характеризира с до три 
пъти  по‐компактна  корона  в  сравнение  със  сорта  ‘Ван’  използван  за 
контролен вариант. 

 
Дължина на едногодишния прираст 

 
Според  математическата  обработка  на  осреднените  стойности  за 

средна дължина на едногодишния прираст при трите подложки, сортовете 
и хибридите се категоризират в следните групи: 

 

 Много  силнорастящи  – 
‘Тракийска  хрущялка’  (Ел.17‐92), 
Ел.17‐90, ‘Бинг’ и ‘Бигаро Бюрла’; 

 Силнорастящи  –  Ел.28‐208, 
‘Косара’,      Ел.28‐209,    ‘Ван’  и 
Ел.17‐37; 
 

 
 

Фигура 4. Средна дължина на 
едногодишния прираст на сортове и 

елити присадени на ‘GiSelA® 5’ 
 

 Умеренорастящи  –  Ел.20‐77, 
Ел.17‐44,  Ел.17‐31,  Ел.8‐65, 
Розалина и Ел.20‐31; 

 Слаборастящи – Ел.17‐136; 

 Много слаборастящи – Ел.20‐47. 
 
 

 
 

Фигура 5. Средна дължина на 
едногодишния прираст на сортове и 

елити присадени на P.avium 
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Фигура 6. Средна дължина на 
едногодишния прираст на сортове и 

елити присадени на P.mahaleb 
 
 
 
Таблица 1. Брой майски букетчета 

на линеен метър на сортове и 
хибриди присадени върху ‘GiSelA® 5’ 

 
 
Хабитус на плододаване. 

 
След  направените  подробни  наблюдения  и  отчитания  на  майските 

букетчета, разположени върху различна по възраст носеща дървесина,  се 
установи че преобладаващата част от присадените на семенните подложки 
махалебка и дива череша сортове и хибриди, залагат по‐голям брой майски 
букетчета върху тригодишна дървесина (табл. 2 и 3). Сорто‐подложковите 
комбинации включващи ‘GiSelA® 5’ разпределят по‐равномерно залагането 
на букетни клончета между двугодишна и тригодишна дървесина (табл. 1). 

 
Таблица 2. Брой майски букетчета 

на линеен метър на сортове и 
хибриди  присадени върху дива 

череша (P. avium) 

 
 

Таблица 3. Брой майски букетчета 
на линеен метър на сортове и 
хибриди  присадени върху 
махалебка (P. mahaleb) 
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Характеристики на добива и скороплодност. 
 
При  определяне  на  родовитостта,  за  по‐точно  сравнение  между 

изследваните  сортове  и  хибриди,  резултатите  получени  като  добив  в 
kg/дърво  са  преизчислени  като  процент  спрямо  стандартен  сорт.  Много 
ранните и ранни сортове и хибриди са сравнени към сорта стандарт ‘Бигаро 
Бюрла’, а средно ранните и късни – към ‘Ван’. 

От  хибридите  с  раннен  и  много  раннен  срок  на  зреене, 
превъзхождащи сорта  ‘Бигаро Бюрла’  са Ел.8‐65 и Ел.17‐136. Добивите от 
новия сорт ‘Косара’ са в диапазона около 50% спрямо ‘Бигаро Бюрла’ (фиг. 
7). 

Елитите и сортове със средно ран срок приравнени към стандартния 
сорт ‘Ван’, които го превъзхождат са ‘Розалина’ и Ел.17‐90 (фиг 8 и 9). 

По‐слаби  резултати  спрямо  стандартите  при  част  от  изследваните 
подложки  са  показали  Ел.  20‐31,  Ел.28‐208,  Ел.17‐37,  Ел.17‐44,  Ел.20‐47, 
Ел.20‐77 и ‘Тракийска хрущялка’ (Ел.17‐92). С най‐висок добив се отличават 
елити  8‐65, 28‐209, 20‐77, 17‐136 и новия сорт ‘Розалина’. С най‐нисък добив 
е елит 20‐47, което се компенсира със значително по‐малките размери на 
дървото спрямо останалите изследвани елити (фигури 7 до 9). 

Цялата  изследвана  група  встъпи  в  начално  плододаване  на  третата 
година от засаждането, като по‐рано в пълно плододаване встъпиха Ел.17‐
90, Ел.28‐208, Ел.28‐209 и ‘Розалина’. 

 

 
Фигура 7. Добив [%] на много ранни и ранни черешови сортове и хибриди 

спрямо стандартен сорт – ‘Бигаро Бюрла’. 
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Фигура 8. Добив [%] на средно ранни черешови сортове и хибриди спрямо 

стандартен сорт – ‘Ван’. 
 

 
Фигура 9. Добив [% спрямо стандарта] на средно ранни черешови сортове 

и хибриди спрямо стандартен сорт – ‘Ван’. 
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Размерът на дърветата при различните комбинации е различен, ето 
защо интерес представлява добивът, получен от единица напречно сечение 
на ствола, проекция на короната и обем на короната. 

При  всички  изследвани  сорто‐подложкови  комбинации,  тези 
показатели  са  с  най‐високи  стойности  при  използването  на  клоновата 
подложка ‘GiSelA® 5’. Докато при двете семенни подложки, резултатите са 
разнопосочни.  

Спрямо  контролните  сортове  с  най‐високи  показатели  са  Ел.17‐31, 
Ел.17‐44, Ел.17‐90, Ел.17‐136 и Ел.20‐31 при подложка ‘GiSelA® 5’; Ел.17‐90, 
Ел.17‐136 и Ел.20‐31 при дива череша и Ел.8‐65, Ел.17‐136, Ел.20‐77, Ел.28‐
209 и ‘Розалина’ при махалебка. 

Резултатите  при  почти  всички  сорто‐подложкови  комбинации 
надвишават  с  малко  стойностите  получени  при  подобни  изследвания  в 
страната, с включени клонови подложки (Сотиров, 2015; Lichev et al., 2009) 

 
Устойчивост  на  ниски  зимни  температури  и  пролетни  повратни 

мразове 
 
Понижаването  на  температурите  през  зимата  на  2012г.  до  ‐24.4°С, 

позволи изпитването на отбраните хибриди и сортове за устойчивост към 
ниски зимни температури.  

С  доказана устойчивост се откроява Ел.28‐208, следван от сорта ‘Ван’, 
който подава в групата на средно устойчивите. В същата група са и Ел.17‐44, 
‘Бинг’, Ел.28‐209, Ел.8‐65, Ел.17‐37. Всички останали се проявяват като слабо 
устойчиви, като най‐ засегнати от ниските температури са плодните пъпки 
на ‘Розалина’, ‘Косара’, Ел.17‐90 и ‘Бигаро Бюрла’. 

По отношение влиянието на подложката върху студоустойчивостта на 
сортовете  и  хибридите,  се  наблюдава  тенденция  за  по‐висок  процент  на 
измръзване  при  подложката  ‘GiSelA®  5’  в  сравнение  със  семенните,  по‐
силно  растящи  подложки  –  дива  череша  и  махалебка  (табл.  4).  Тази 
тенденция  е  потвърждение  на  изследването  проведено  от  Личев  и 
Папахатзис  (2006)  върху  влиянието  на  десет  черешови  подложки  върху 
студоустойчивостта  на  цветните  органи  при  черешовия  сорт  ‘Стела’. 
Авторите са установили, че повредите, причинени от зимни студове са най‐
големи при дърветата, присадени върху подложките ‘GiSelA® 5’, ‘Weiroot 53’ 
и  ‘Gi‐195/20’,  като  при  първата  достигат  до  23,17%.  Същите  автори  са 
установили най‐малки повреди при дърветата от ‘Стела’, присадени върху 
силнорастящите подложки ‘Weiroot 10’, ‘П‐1’ и ‘Weiroot 13’. 
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Таблица 4. Чувствителност на ниски зимни температури – зимен сезон 
2012 – 2013 г. 

Сорт  
/ Елит 

GiSelA 5  P.avium P.mahaleb Среден % на 
измръзване от 
трите подложки 

Ел. 8‐65 51.57  g 56.70 cd 37.03 de 48.43  cdef

Ел. 17‐31 73.67  de 47.55 d 51.53 bc 57.58  abcdef

Ел. 17‐37 83.19  cd 14.15 fg 48.67 bc 48.67  cdef

Ел. 17‐44 66.27  ef 16.63 fg 42.74 cd 41.88  ef 

Ел. 17‐90 88.50  bc  100.00 a  27.70 ef  72.07  ab 

Ел. 17‐92 
(Тракийска хр.) 

72.10  ef  92.63 a  26.67 ef  63.80  abcde 

Ел. 17‐136  65.57  ef  78.43 b  58.30 b  67.43  abcd 

Ел. 20‐31 82.96  cd  95.83 a  19.03 f  65.94  abcd 

Ел. 20‐47 70.95  ef  34.00 e      52.48  bcdef 

Ел. 20‐77 73.60  de 21.86 f 68.57 a 54.67  bcdef

Ел. 28‐208 31.03  h 10.70 g 8.70 g 16.81  g 

Ел. 28‐209 74.23  de 9.63 g 54.80 b 46.22  cdef

Бигаро Бюрла 85.40  c 50.40 bc 67.90  abc

Бинг 61.88  f 63.73 c 7.13 g 44.25  def

Ван  73.23  de  36.76 e  8.17 g  39.39  f 

Косара 95.50  ab 78.00 b 48.20 bc 73.90  ab 

Розалина 100.00  a  78.50 b  59.17 ab  79.22  a 

 
 
На 26ти срещу 27.03.2008г. на територията на Институт по овощарство 

– Пловдив бяха отчетени отрицателни температури, придружени със слана, 
които  създадоха  условия  за  изпитване  устойчивостта  на  късни  пролетни 
мразове.  

Понижаването 
на  температурите 
съвпадна  с  фенофа‐
зата  пълен  цъфтеж 
при черешите. 
 Въздействието  на 
критичните  темпера‐
тури продължи 7h, от 
01:00  h  до  08:00  h 
(фиг. 10).  

 
 

Фигура 10. Динамика на минималните температури 
за 26ти и 27.03.2008 
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При  създалата  се  температурна  ситуация  от  вариантите  върху 
подложка ‘GiSelA® 5’ най‐слабо се засегнаха цветовете на Ел.17‐136 следван 
от  Ел.17‐37,  като  стойността  на  степента  на  измръзване  за  първия  елит 
(96,64%)  е  с  математически  доказана  разлика  спрямо  всички  варианти  с 
изключение на тази на Ел.17‐37. В комбинация със същата подложка 100% 
повредени цветове установихме при елитите Ел.28‐209, Ел.28‐208, Ел.20‐31, 
Ел.20‐77 и Ел.20‐47. С най‐близки до техните стойности са повредите и при 
Ел.17‐90 както и при сорта  ‘Бинг’  (табл. 5). От вариантите върху подложка 
дива череша в най‐висока степен бяха повредите по цветовете на ‘Косара’, 
елитите  Ел.28‐209,  Ел.28‐208,  Ел.20‐77,  Ел.20‐31  и  сорта  ‘Бинг’.  За 
отбелязване е, че и върху подложка дива череша повредите по цветовете 
на Ел.17‐136 и сорта ‘Ван’ са с най‐ниски стойности (табл. 6). При вариантите 
на подложка махалебка отново най‐слабо са засегнати цветовете на Ел.17‐
136, а от изследваните сортове повредите са по‐слаби при ‘Ван’ и  ‘Бигаро 
Бюрла’. Със 100% повреди по цветовете бяха елитите Ел.28‐209, Ел.28‐208, 
Ел.20‐77 и сорта ‘Бинг’ (табл. 7). 

Установените  резултати  показват,  че  едни  и  същи  елити  и  сортове 
върху  трите  подложки  имат  най‐силно  повредени  цветове,  а  друга 
постоянна група демонстрират най‐слаби повреди. Тъй като установените 
изключения  в  групите  са  малки,  това  дава  основание  да  считаме,  че 
различните подложки имат по‐слабо влияние върху степента на увреждане 
на  цветовете  от  късен  пролетен  мраз.  Същевременно  е  видно,  че  върху 
процента на измръзване влиянието на сорта (елита) е значително. 

 
Таблица 5. Фенологична фаза и степен на увреждане на цветовете (%) – 

‘GiSelA® 5’. 
Сорт / Елит Фенологична фаза % на измръзване 

Ел. 8‐65 Пълен цъфтеж  99.6  ab 

Ел. 17‐31 Пълен цъфтеж  98.48  b 

Ел. 17‐37 Пълен цъфтеж  97.82  bc 

Ел. 17‐44 Пълен цъфтеж 97.92  b 

Ел. 17‐90 Пълен цъфтеж  99.9  a 

Ел. 17‐92 (Тракийска хрущялка) Пълен цъфтеж  99.8  ab 

Ел. 17‐136  Пълен цъфтеж 96.64  c 

Ел. 20‐31 Пълен цъфтеж 100  a 

Ел. 20‐47 Пълен цъфтеж  100  a 

Ел. 20‐77 Пълен цъфтеж  100  a 

Ел. 28‐208 Пълен цъфтеж 100  a 

Ел. 28‐209 Пълен цъфтеж  100  a 

Бигаро Бюрла Пълен цъфтеж  97.93  b 

Бинг Пълен цъфтеж  99.9  a 

Ван  Пълен цъфтеж 98.19  b 

Косара Пълен цъфтеж  99.25  ab 

Розалина Пълен цъфтеж  99.32  ab 
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Таблица 6. Фенологична фаза и степен на увреждане на цветовете (%) –  

P. avium. 
Сорт / Елит Фенологична фаза % на измръзване 

Ел. 8‐65 Пълен цъфтеж  99.75  a 

Ел. 17‐31 Пълен цъфтеж 98.79  ab 

Ел. 17‐37 Пълен цъфтеж 98.44  ab 

Ел. 17‐44 Пълен цъфтеж 97.71  ab 

Ел. 17‐90 Пълен цъфтеж 98.98  ab 

Ел. 17‐92 (Тракийска хрущялка) Пълен цъфтеж  98.81  ab 

Ел. 17‐136  Пълен цъфтеж 93.87  b 

Ел. 20‐31 Пълен цъфтеж 99.75  a 

Ел. 20‐47 Пълен цъфтеж 97.89  ab 

Ел. 20‐77 Пълен цъфтеж  99.5  a 

Ел. 28‐208 Пълен цъфтеж  99.75  a 

Ел. 28‐209 Пълен цъфтеж  99.95  a 

Бигаро Бюрла  n.a.  n.a. 

Бинг Пълен цъфтеж  99.5  a 

Ван  Пълен цъфтеж  96.15  b 

Косара Пълен цъфтеж  100  а 

Розалина Пълен цъфтеж  97.81  ab 

 
Таблица 7. Фенологична фаза и степен на увреждане на цветовете (%) –  

P. mahaleb. 
Сорт / Елит Фенологична фаза % на измръзване 

Ел. 8‐65 Пълен цъфтеж  99.88  a 

Ел. 17‐31 Пълен цъфтеж  98.11  ab 

Ел. 17‐37 Пълен цъфтеж  98.87  ab 

Ел. 17‐44 Пълен цъфтеж  98.5  ab 

Ел. 17‐90 Пълен цъфтеж 99.44  ab 

Ел. 17‐92 (Тракийска хрущялка) Пълен цъфтеж 98.42  ab 

Ел. 17‐136 Пълен цъфтеж 94.39  b 

Ел. 20‐31 Пълен цъфтеж 99.84  a 

Ел. 20‐47 Пълен цъфтеж 98.82  ab 

Ел. 20‐77 Пълен цъфтеж 100  a 

Ел. 28‐208 Пълен цъфтеж 100  a 

Ел. 28‐209 Пълен цъфтеж 100  a 

Бигаро Бюрла Пълен цъфтеж  96.05  b 

Бинг Пълен цъфтеж  100  a 

Ван Пълен цъфтеж  93.01  b 

Косара n.a.  n.a.   

Розалина n.a.  n.a.    
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Таблица 8. Фенологична фаза и степен на увреждане на цветовете (%) – 
среден % на измръзване от трите подложки. 

Сорт / Елит Фенологична фаза % на измръзване 

Ел. 8‐65 Пълен цъфтеж  99.74  ab 

Ел. 17‐31 Пълен цъфтеж  98.46  ab 

Ел. 17‐37 Пълен цъфтеж  98.37  b 

Ел. 17‐44 Пълен цъфтеж  98.04  bc 

Ел. 17‐90 Пълен цъфтеж  99.44  ab 

Ел. 17‐92 (Тракийска хрущялка) Пълен цъфтеж  99.01  ab 

Ел. 17‐136 Пълен цъфтеж 94.97  d 

Ел. 20‐31 Пълен цъфтеж 99.86  ab 

Ел. 20‐47 Пълен цъфтеж 98.9  ab 

Ел. 20‐77 Пълен цъфтеж 99.83  ab 

Ел. 28‐208 Пълен цъфтеж 99.92  ab 

Ел. 28‐209 Пълен цъфтеж 99.98  a 

Бигаро Бюрла Пълен цъфтеж 96.99  c 

Бинг Пълен цъфтеж  99.8  ab 

Ван Пълен цъфтеж  95.78  cd 

Косара Пълен цъфтеж  99.63  ab 

Розалина Пълен цъфтеж  98.56  ab 

 
Отношение към засушаване 

 
Периодът  на  вегетация  през  2010  се  характеризира  с    високи  

средноденонощни  температури  на въздуха и продължителни  засушавания  
в периода август ‐ септември . Отчитанията са проведени чрез наблюдения 
през целия период на засушаване върху визуалните симптоми по листата и 
общото състояние на дърветата.  

Реакцията  на  сортовете  и  елитите  за  трите  подложки  се  различава 
съществено.  Наблюдава  се  тенденция  за  по‐ниски  стойности  на 
чувствителност  при  подложка  P.  mahaleb  и  по‐високи  при  –  P.  avium. 
Стойностите  при  клоновата  подложка  ‘GiSelA®  5’  заемат  междинно 
положение (табл. 9). 

Според  приетата  методика  и  проявените  външни  симптоми  при 
засушаване, изследваните сортове и елити са класифицирани в три групи. 
Като чувствителни и при  трите подложки се проявяват Ел.17‐31,  Ел.17‐37, 
Ел.20‐77 и ‘Розалина’. 
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Таблица 9. Чувствителност към засушаване на сортове и хибриди при три 
различни подложки 

 
*стълбчетата в таблицата отразяват степента на чувствителност;  
**Диапазони на класифициране по отношение на чувствителността: 0 до 0.50 – Устойчиви; 0.51 
до 1.50 – Слабо чувствителни; 1.51 до 2 – Чувствителни 
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Напукване на плодовете 
 
В  рамките  на  изследването  се  установи,  че  определяща  роля  има 

сорта (елита), като подложката оказва по‐слабо влияние върху степента на 
напукване на плодовете. Най‐засегнати бяха плодовете на Ел.17‐44 и двата 
сорта  използвани  за  сравнение  –  ‘Бинг’  и  ‘Ван’.  Сравнително  по‐слабо 
напукани  бяха  плодовете  на  Ел.17‐90,  ‘Тракийска  хрущялка’  (Ел.17‐92), 
‘Розалина’, Ел.28‐208 и Ел.28‐209, с по‐плътна консистенция на плодовото 
месо (табл. 10).  

Ранозрелите  елити    и  сортове,  ‘Косара’,  Ел.20‐31  и  Ел.8‐65,  с  мека 
консистенция на плода, не бяха засегнати.  

 
Таблица 10. Степен на напукване на сортове и хибриди при три различни 

подложки. 

 
 
Отношение към причинители на гъбни болести. 

 
Анализът на данните, получени в настоящето проучване разкрива, че 

чувствителността  към  изследваните  заболявания  е  свързана  не  само  с 
използвания  сорт,  а  по‐скоро  със  сорто‐подложковата  комбинацията  и 
взаимодействието между двата компонента (таблици 11 до 13). 

По  отношение  на  болестта  цилиндроспориоза,  като  най‐устойчиви 
при полски условия с доказана разлика се открояват сорто‐подложковите 
комбинации  Ел.17‐37/P.mahaleb,  Ел.17‐44/‘GiSelA®  5’,  ‘Косара’/P.mahaleb, 
‘Бинг’/P.mahaleb,  ‘Бинг’/‘GiSelA® 5’ и Ел.17‐37/‘GiSelA® 5’  , които попадат в 
групата на устойчивите – до 5 % нападение. Средно за трите подложки с най‐
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ниски  стойности,  с  доказана  разлика  са  Ел.17‐37,  Ел.17‐44,  ‘Тракийска 
хрущялка’,  ‘Бинг’,  ‘Розалина’,  Ел.20‐31  и  Ел.20‐47.  Те    се  определят  като 
средно  устойчиви.  В  групата  на  чувствителните  попада  Ел.17‐31,  който 
демонстрира най‐висока чувствителност върху подложките ‘GiSelA® 5’  и P. 
avium.  Чувствителни  са  също  комбинациите  ‘Бигаро  Бюрла’/‘GiSelA®  5’, 
Ел.28‐208/‘GiSelA®  5’,  Ел.17‐136/‘GiSelA®  5’,  Ел.20‐77/P.mahaleb  и 
‘Бинг’/P.avium. 

Процента на нападение от причинителя на гъбна сачмянка варира в 
границите  от  55.00%  при  сорто‐подложковата  комбинация  Ел.17‐
136/‘GiSelA®  5’  до  0.00%  при  Ел.17‐44/P.mahaleb.  Наблюдава  се  силно 
влияние на подложката но отношение на чувствителността, като най‐големи 
поражения се наблюдават върху клоновата подложка ‘GiSelA® 5’ .  

Силно чувствителни към късно кафяво  гниеене  са Ел.8‐65,  Ел.17‐31, 
‘Бигаро Бюрла’, ‘Розалина’, ‘Бинг’ и Ел.17‐44. Средно устойчиви с доказана 
разлика са Ел.17‐37,  ‘Тракийска хрущялка’  (Ел.17‐92),  Ел.28‐209  и  ‘Косара’ 
(табл. 13). 

Стойността на корелационния коефициент от 0,083 между степента на 
напукване  на  плодовете  и  степента  на  нападение  от Monilinia  индикира 
незначителната корелация между двата показателя. 

 
Таблица 11. Чувствителност на черешови сортове и хибриди към 

причинителите на цилиндроспориоза (Blumeriella jaapii (Rehm) Arx) 
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Таблица 12. Чувствителност на черешови сортове и хибриди към нападение 

от причинителите на гъбна сачмянка (Stigmina carpophila (Lev.) Ellis) 

 
 
 
Таблица 13. Чувствителност на черешови сортове и хибриди на нападение 
от причинителите на кафяво гниене (Monilinia fructigena (G. Wint) Honey) 
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Комплексна  агробиологична  преценка.  Предложения  за  кандидат–
сортове 

 
От  извършената  комплексна  оценка  на  много  ранни  и  ранни  и 

черешови елити и сортове сравнени спрямо сорта стандарт ‘Бигаро Бюрла’ 
и  средноранни  ‐  сравнени  спрямо  ‘Ван’,  може  да  се  направят  следните 
заключения: 

Ел.8‐65  –  превъзхожда  стандартния  сорт    по  следните  показатели 
съдържание  на  сухо  вещество  и  общи  захари,  добив  на  плодове, 
устойчивост  на  ниски  зимни  температури,  засушаване,  напукване  на 
плодовете и цилиндроспориоза и гъбна сачмянка. Малките размери и маса 
на плодовете, сравнително едрата костилка и ниските стойности получени 
при сензорния анализ, както и чувствителността към късно кафяво гниене 
го  определят  като  неподходящ  за  кандидат‐сорт.  Високия  добив,  раннен 
срок  на  зреене  и  частичната  самофертилност  дават  основание  за 
използването му в следващите селекционни етапи като донор на тези ценни 
качества. 

Ел.17‐31  –  отстъпва  пред  стандарта  по  качество  на  плодовете  и 
чувствителност  на  гъбни  болести,  като  при  останалите  показатели 
стойностите не са съществени. 

Ел.17‐136 –  откроява  се  с  по‐малки размери на дървото  съчетани  с 
устойчивост на абиотични стресови фактори и висок добив. По химичен и 
сензорен профил плодовете наподобяват тези на стандарта. Недостатък са 
ниските стойности получени за диаметър и маса на плода. 

Ел.20‐31 – отличава се с добра устойчивост към абиотични и биотични 
стресови фактори и висок добив. Въпреки по‐ниското качество на плодовете 
спрямо ‘Бигаро Бюрла’, ранния срок на зреене го определя като една добра 
алтернатива на сорта ‘Налина’. 

‘Косара’ (Ел.3‐183) – Изпреварва по срок на зреене сорта стандарт с 6 
дена, в същото време предлага по‐атрактивни плодове с отлични вкусови 
качества. Дървото е с по‐силен растеж, но се адаптира добре към абиотични 
и биотични стресори. По‐ниския добив спрямо стандарта се компенсира от 
по‐ранния срок на зреене. 

Ел.17‐37 – елита се откроява с едри и атрактивни на вид плодове с 
отличен  химичен  и  сензорен  профил.  Добри  добив,  устойчивост  на 
напукване  и  на  късно  кафяво  гниене.  Недостатък  е  чувствителността  към 
ниски зимни температури и с до 35% по‐обемиста корона. 

Ел.17‐44 – плодовете на елита узряват 7 дена преди  тези на  ‘Ван’  с 
достатъчна едрина и много добри вкусови качества. Короната е компактна. 
Недостатък е характерното напукване във връхната зона на плода, дори и 
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при  отсъствието  на  валежи,  както  и  силната  чувствителност  към  късно 
кафяво гниене. 

 Ел.17‐90 – елита до голяма степен наподобява характеристиките на 
сорта ‘Тракийска хрущялка’, но значително го превъзхожда по родовитост. 

‘Тракийска хрущялка’ (Ел.17‐92) – превъзхожда стандартния сорт ‘Ван’ 
по отношение качеството и едрината на плодовете, като узрява с до 5 дни 
по‐рано. В сравнение със стандарта, плодовете му се напукват по‐слабо и са 
по‐устойчиви на късно кафяво гниене. Недостатък е ниския добив, съчетан 
със силен растеж и чувствителност на мраз. 

Ел.20‐47  –  плодовете  на  елита  са  с  отлични  външен  вид  и  вкусови 
качества, едри, с високо съдържание на сухо вещество и захари. С най‐нисък 
добив  от  изследваните  сортове  и  хибриди.  Това  до  голяма  степен  се 
компенсира от малките размери на дървото, ценно качество за следващи 
етапи на селекционната програма. 

Ел.20‐77  –  характеризира  се  с  едри  атрактивни  плодове  и  приятен 
вкус. Добрия добив,    самофертилност и късен цъфтеж,  го определят като 
интересен за бъдеща селекционна дейност, въпреки по‐високите стойности 
на чувствителност към абиотични и биотични стресови фактори. 

Ел.28‐208  –  с  близки  до  тези  на  стандарта  стойности  при  повечето 
показатели.  Най‐ценното  качество  на  хибрида  е  много  късния  цъфтеж  и 
добра адаптивност към абиотични фактори. 

Ел.28‐209  –  отличава  се  с  едри  атрактивни  плодове  с  изразена 
сърцевидна форма, отличен вкус и много дълга дръжка. Високо добивен, но 
силно растящ. 

‘Розалина’ (Ел.17‐69) – спрямо сорта за сравнение ‘Ван’, сорта е с по‐
едри  и  атрактивни  плодове.  Жълти  с  руменина  и  твърдо  плодово  месо, 
сравнително  устойчиви  на  напукване.  С  високо  съдържание  на  сухо 
вещество,  захари  и  киселини,  но  добре  балансиран,  отличен  вкус. 
Превъзхожда стандарта по добив.  

На основата на комплексното изследване на показателите, като най‐
перспективни и пригодени за почвено климатичните условия елити, с ценни 
биологични  и  стопански  качества  (по‐добър  сензорен  профил,  различен 
срок  на  зреене,  устойчивост  на  биотични и  абиотични  стресови фактори) 
превъзхождащи стандартите се открояват Ел.17‐37 и Ел.17‐90 и Ел.28‐209, 
като се предлагат за представяне пред ИАСАС за официално изпитване за 
РХС  (различимост,  хомогенност  и  стабилност)  и    регистриране  като  нови 
растителни  сортове  по  „Закона  за  закрила  на  новите  сортове  растения  и 
породи животни“. 
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Таблица 14. Комплексна оценка на черешови хибриди и сортове спрямо сортовете 
стандарти за сравнение ‘Бигаро Бюрла’ и ‘Ван’. 
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Продължение на таблица 14. Комплексна оценка на черешови хибриди и сортове спрямо сортовете стандарти 
за сравнение ‘Бигаро Бюрла’ и ‘Ван’. 
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V. ИЗВОДИ 
 

От проведеното проучване на отбрани хибриди и нови сортове при 
селекция на черешата в ИО‐Пловдив, могат да се направят следните изводи: 

 
1. С най‐ранен срок на цъфтеж са Ел.8‐65 и Ел.17‐31, a с най‐късен  ‐  Ел.20‐

77  и  Ел.28‐208,  които  макар  и  с  минимално  препокриване  с  други 
сортове,  осигуряват  достатъчно  опрашване  избягвайки    късни 
пролетни  мразове.  Основната  група  черешови  сортове  и  елити  са 
средноцъфтящи. 

2. С по‐ранен срок на зреене от стандарта ‘Бигаро Бюрла’ са сорт ‘Косара’,  
Ел.8‐65 и Ел.20‐31. С най‐късен срок на зреене на плодовете е Ел.17‐37 

3. Сортове  ‘Старкримсон’  и  ‘Стела’  са  ефективни  опрашители  за  сорта 
Косара,  както и    ранните  сортове  ‘Риван’,  ‘Бигаро Бюрла’  и  ‘Налина’. 
Това позволява създаването на черешови насаждения само от ранни 
сортове. Сортът ‘Розита’ не е подходящ опрашител за ‘Косара’. 

4. От използваните поленови сортове, ефективни за новопризнатия сорт 
‘Розалина’  са  ‘Дьонисенова  жълта’,  ‘Дроганова  жълта’,  ‘Сънбърст’, 
‘Лапинс’, ‘Бинг’, ‘Ван’, , ‘Старкримсон’ и ‘Стела’ 

5. Mаса над 10,00 g достигнат плодовете на Ел.17‐37, Ел.17‐90, ‘Тракийска 
хрущялка’ (Ел.17‐92) и Ел.20‐77. 

6. С най‐добър  сензорен профил  се отличават плодовете на  ‘Тракийска 
хрущялка’  (Ел.17‐92),  ‘Розалина’  и  ‘Косара’.  С  отличен  вкус,  
превъзхождащ този на стандартните сортове, са и плодовете на Ел.17‐
90, Ел.20‐47 и Ел.17‐37.  

7. Установените  разлики  в  химичните  компоненти  не  следват  точна 
тенденция  под  влиянието  на  конкретна  подложка,  а  са  резултат  от 
специфичното взаимодействие между присадника и подложката.  

8. С най‐големи листа, средно за трите подложки, са Ел.17‐31, Ел.17‐44 и 
‘Тракийска  хрущялка’  (Ел.17‐92),  а  с  най‐малка  площ  на  Ел.8‐65  и 
‘Розалина’. 

9. С най‐голям обем и  хоризонтална проекция са короните на Ел.17‐90, 
‘Тракийска  хрущялка’  (Ел.17‐92),  Ел.28‐208,  Ел.29‐209,  Ел.8‐65  и 
‘Косара’.  

10.  Ел.20‐47  се  характеризира  с  до  три  пъти  по‐компактна  корона  в 
сравнение със сорта ‘Ван’ 

11.  Много  силнорастящи  са  ‘Тракийска  хрущялка’  (Ел.17‐92),  Ел.17‐90, 
‘Бинг’  и  ‘Бигаро  Бюрла’;  Силнорастящи  са  Ел.28‐208,  ‘Косара’,  Ел.28‐
209,  ‘Ван’  и  Ел.17‐37;  Умеренорастящи  ‐  Ел.20‐77,  Ел.17‐44,  Ел.17‐31, 
Ел.8‐65,  Розалина  и  Ел.20‐31;  Слаборастящ  е    Ел.17‐136  и  много 
слаборастящ е Ел.20‐47. 
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12.  Подложката  ‘GiSelA® 5’  е  неподходяща  за  изпитването  на  хибридни 
партиди и сортове без необходимата редовна резитба за стимулиране 
на  растежа  и  изградена  поливна  инсталация,  поради  недостатъчен 
едногодишен прираст след петата година на отглеждане. 

13. С  ранен  и  много  ранен  срок  на  зреене,  превъзхождащи  по 
продуктивност сорта ‘Бигаро Бюрла’ са Ел.8‐65 и Ел.17‐136. Със средно 
ран срок на зреене, превъзхождащи по продуктивност  сорта  ‘Ван’  са 
‘Розалина’ и Ел.17‐90. 

14. С   доказана устойчивост  към ниски  зимни  температури  са  Ел.28‐208, 
средно устойчиви са ‘Ван’, Ел.17‐44, ‘Бинг’, Ел.28‐209, Ел.8‐65, Ел.17‐37. 
Най‐слабо  устойчиви  на  ниски  зимни  температури  са  ‘Розалина’, 
‘Косара’, Ел.17‐90 и ‘Бигаро Бюрла’. 

15. Във фенофаза пълен цъфтеж и отрицателна температура – 4,4°С с обща 
продължителност 7h, степента на измръзване на цветовете при всички 
варианти превишава 90%. Най‐слабо се засягат цветовете на елит 17‐
136 и сорта Ван, а най‐чувствителни са елити 28‐209 и 28‐208. 

16. Върху  степента  на  измръзване  на  цветовете,  причинено  от  късен 
пролетен мраз, основно е влиянието на сорта (елита). 

17. Чувствителни на засушаване са Ел.17‐37, Ел.20‐77 и ‘Розалина’ 
18. Най‐слабо  се  напукват  плодовете  на  Ел.17‐90,  ‘Тракийска  хрущялка’ 

(Ел.17‐92), ‘Розалина’ и Ел.28‐209, с плътна текстура на плодовото месо. 
Ранозрелите хибриди   и сортове,  ‘Косара’,  Ел.20‐31 и Ел.8‐65,  с мека 
консистенция на плода, не се напукват. 

19. Определящ фактор  за  чувствителността  към Blumeriella  jaapii  е  сорта 
(елит), но влиянието на подложката е значително, особено при елити 
Ел.17‐37, Ел.17‐44, Ел.20‐47, Ел.28‐208, Ел.28‐209 и сортове ‘Бинг’, ‘Ван’ 
и ‘Косара’. Всички сортове и елити се определят като средно устойчиви, 
с изключение на чувствителния Ел.17‐31. 

20. Най‐значителни са щетите от Stigmina carpophila при клонова подложка 
‘GiSelA® 5’. Подложката има силно влияние върху чувствителността на 
сорта (елита) към причинителите на болестта. 

21. Елити с ценни биологични и стопански качества за следващи етапи на 
селекционната програма са Ел.28‐208 (с много късен цъфтеж); Ел.20‐47 
(със слаб растеж); 20‐77 (самофертилност и атрактивен външен вид) и 
Ел.8‐65  (частична  самофертилност  и  висока  родовитост  съчетани  с 
много ранен срок на зреене). 

22. Перспективни  елити  с  потенциал  за  кандидат‐сортове,  притежаващи 
комплекс от ценни качества и превъзхождащи сортовете стандарти, са 
Ел.17‐37, Ел.17‐90 и 28‐209. 
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VI. НАУЧНИ И НАУЧНО‐ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
 

 Научни приноси с оригинален характер 
1. Извършена  е  комплескна  финална  селекционна  оценка  на 

агробиологичните качества на 11 отбрани черешови хибриди.  
2. Излъчени  са 3  перспективни  елита  за  представяне  пред ИАСАС  за 

официално  изпитване  за  РХС  (различимост,  хомогенност  и 
стабилност)  и    регистриране  като  нови  оригинални  черешови 
сортове по „Закона за закрила на новите сортове растения и породи 
животни“. 

3. Подбрани  са 4  хибрида  с  конкретни  ценни  признаци,  като  базови 
селекционни форми за изграждане на хибриден фонд от втора (F2) и 
следващи генерации. 

4. Обогатена и осъвременена е методиката за изучаване на растителни 
ресурси при черешата в Институт по овощарство ‐ Пловдив. 

5. Установена е ниската степен на пригодност на клоновата подложка 
‘GiSelA® 5’ за използване при сортоизпитване и селекционна оценка 
на хибриди в колекционни насаждения.  

 

 Научни приноси с потвърдителен характер 
6. Потвърдени са добрите биологични и стопански качества на новите 

сортове ‘Косара’, ‘Розалина’ и ‘Тракийска хрущялка’ (Ел.17‐92). 
7. Потвърдени  са  агробиологичните  характеристики  на  стандартните 

сортове ‘Бигаро Бюрла’, ‘Бинг’ и ‘Ван’ при условията на проучването. 
 

 Научно‐приложни приноси 
8. Определени  са  подходящите  опрашители  за  новите  сортове 

‘Косара’, ‘Розалина’ и ‘Тракийска хрущялка’. 
9. Установени  са  възможностите  за  създаване  на  нови  черешови 

насаждения само от ранни сортове. 
10. Установени са химичните и сензорени профили на новите сортове и 

отбраните хибриди. 
11. Установени  са  сроковете  на  цъфтеж  и  отношението  на  хибридите 

към късни пролетни мразове, давайки възможност на фермерите за 
използване на по‐ефективни стратегии за опазване на реколтата. 
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“Research of selected hybrids and new cultivars in sweet cherry breeding” 

Svetoslav Malchev 

 

Summary 

 

The aim of the research  is to examine selected  in earlier stages hybrids 

(elites) with valuable biological and agricultural qualities. 

The  studies were  conducted  in  the period 2008  ‐ 2012, at a  collection 

plantation within the Fruit Growing Institute ‐ Plovdiv. The subjects of the study 

were  11  selected  hybrids  and  the  new  cultivars  ‘Kossara’,  ‘Rozalina’  and 

‘Trakiiska  hrushtyalka’  grafted  on  three  rootstocks  –  ‘GiSelA®  5’,  ‘Mahaleb’ 

(Prunus mahaleb) and ‘Mazzard’ (Prunus avium). 

A  complex  final  assessment  of  the  agrobiological  qualities  of  the  11 

selected cherry hybrids was performed. 

Four hybrids were selected with specific valuable characteristics as base 

breeding  forms  to  establish hybrid  funds of  the  second  (F2)  and  subsequent 

generations ‐ El.28‐208 (with a very late flowering); El.20‐47 (with weak growth); 

El.20‐77 (self‐fertility and attractive appearance) and El.8‐65 (partial self‐fertility 

and high fruitfulness combined with very early ripening period). 

Promising hybrids with potential for candidate cultivars possessing a set 

of  valuable  qualities  and  outperforming  the  standard  cultivars  are  El.17‐37, 

El.17‐90  and  El.28‐209.  These  shall be proposed  to  the  Executive Agency  for 

Variety Testing, Field Inspection and Seed Control (EAVTFISC) to be registered as 

new  cultivars  and  subsequently  included  in  the  Official  Variety  List  of  the 

country. 
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