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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Проучването е проведено през
периода 2012-2013 г. в района на гр.
Априлци, типичен представител на
Централен Старопланински овощарски
регион. Направени са експедиционни
изследвания на местни и стари
ябълкови
сортове
и
форми,
застрашени от изчезване. Проучени са
репродуктивните им характеристики.
В района на гр. Априлци се
наблюдава голямо сортово разнообразие от род Malus, L. Комплексът от
агро-екологични условия благоприятства проучваните ябълкови сортове и
форми в местността Маришница,
въпреки голямата си възраст да
плодадават обилно, като при местната
форма Стефанка е достигнат рекорден
добив – 1 тон от дърво по данни на
стопани. Най-голяма средна маса на
един плод е регистрирана при сорт
Боскопска хубавица – 197.9 g; към
едроплодните сортове се отнася още
Троянка – 158.3 g. Четиринадесет
сорта са със средно едри плодове от
101 до 150 g и също толкова с дребни
плодове от 51 до 100 g. Към сортовете

The study was conducted during
the period of 2012/2013 in the area of the
town of Apriltsi, a typical representative of
the Central Balkan Mountain fruit-growing
region. Expeditionary researches were
conducted on local and old apple cultivars
and forms, threatened from extinction.
Their reproductive characteristics were
studied.
A great diversity of cultivars of
genus Malus, L. could be observed in the
region of the town of Apriltsi. The
combination of agro-ecological conditions
in the Marishnitsa locality is favourable to
the studied apple cultivars and forms for
abundant fruit-bearing, in spite of their
age, as for ‘Stefanka’ cultivar was
achieved a record yield – 1 t per tree
according to data from the landlords. The
highest average weight per fruit was
registered for ‘Belle de Boskoop’cultivar –
197.9 g; ‘Troyanka’ cultivar also belongs
to the large-sized fruit cultivars – 158.3 g.
Fourteen cultivars have average-sized
fruits from 101 to 150 g and the same is
the number of those with small-sized fruits
from 51 to 100 g. ‘Shekerka’ cultivar is the
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с много дребни плодове се отнася само
сорт Шекерка – 47.8 g. Плодовете на
повечето от проучваните сортове имат
атрактивен външен вид, наситено
обагряне на плодовата кожица, сочно и
вкусно плодово месо, притежават богат
химически състав и ценни храннителни
и диетични качества.
Ценно стопанско качество е и
добрата
им
съхраняемаст
при
обикновени домашни условия.
Ключови думи: ябълка, местни
сортове и форми, маса на плода,
оцветяване на плодовата кожица,
химически състав

only one that belongs to the group of very
small-sized fruits – 47.8 g. Most of the
studied cultivars have fruits with attractive
appearance, intense colour of fruit skin,
juicy and tasty fruit flesh, rich chemical
composition and valuable nutritional and
dietary qualities.

УВОД
Страхът на хората от
предлаганите напоследък хранителни продукти, в т.ч. и овощни
плодове,
замърсени
от
множество химически агенти
поражда стремеж към все поголямо търсене на екологично
чисти храни. Регистрирани са
вече
множество
биологични
ферми,
които
произвеждат
овощни плодове с употреба
само на разрешени за целта
торове и растително-защитни
препарaти. Те обаче имат висока
цена,
което
е
причина
овощарите да търсят алтернативна технология за производство на овощни плодове. Една
такава
е
използването
на
старите и местните овощни
сортове, които се отличават с
много добрата си приспособимост
към
неблагоприятни
природо-климатични условия и
по-малка чувствителност към
болести
и
неприятели
(Христов,1956). Тук е мястото на

INTRODUCTION
The fear in people of recently
offered food products, including
fruits, contaminated by many
chemical agents, brings forth a
striving for increasingly greater
demand for organic food.

Their good storage capability at
ordinary home conditions is also valuable
economic quality.
Key words: apple, local cultivars
and forms, fruit weight, fruit skin colour,
chemical composition

A lot of organic farms have already
been registered, which produce
fruits using only allowed fertilizers
and plant protection products.

They however have a high price,
which is the reason for fruit
growers to search for alternative
technology for fruit production. One
of these is the use of old and local
fruit
cultivars,
which
are
distinguished
by
very
good
adaptability to unfavourable natural
and climate conditions, and they
are also less susceptible to
diseases and pests (Hristov,
1956).
Here is the place for fruit growing
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овощарската наука наред с
разработването
на
нови
технологии за производство на
плодове да издири, проучи и
съхрани ценните стари сортове
и форми, продукт на местна
селекция (естествена полова
хибридизация и отбор) и да
предложи най-добрите (Василев,
1964; Silbereisen et al., 1996).
Стоичков и колектив (1958)
още в средата на миналия век
обявяват някои от чуждите
сортове
(Кожеста
ренета,
Дилова масловка и др.), които са
били интродуцирани у нас след
1880 г. за изчезнали отдавна от
нашите овощни градини, понеже
устойчивостта им към екстремни
горещини, атмосферни засушавания и затопляния в края на
зимата и в началото на пролетта
е много ниска (Стоичков и кол.,
1958). Местните сортове и
форми се отличават помежду си
значително по отношение на
устойчивостта си към екстремни
студове
и
горещини,
на
недостатъчно овлажняване на
атмосферата и на големи
колебания на атмосферните
температури в края на зимата и
в
началото
на
пролетта.
Например
дърветата
на
сортовете Карастоянка, Кичовка,
Айвания и др. мръзнат по-силно
и по-често в сравнение с други
сортове като Тетовка, при
повратни студове, понеже се
възбуждат по-бързо към растеж
при затоплянията в края на
зимата, а Скринянка и Бухавица

together with the development of
new fruit production technologies
to search, study and preserve the
valuable old cultivars and forms,
which are a product of local
selection
(natural
sexual
hybridization and selection) and to
offer the best of them (Vasilev,
1964; Silbereisen et al., 1996).
In the middle of the last
century, Stoichkov et al. (1958)
announced some foreign cultivars
(‘Kozhesta Reneta’, ‘Beurrẻ Diel’
etc.), which had been introduced in
our country after 1880, for being
extinct from our orchards long ago,
because
their
susceptibility
towards extreme heats, drought
and warm weather in the end of
winter and beginning of spring,
was very low (Stoichkov et al.,
1958).
Local cultivars and forms are
distinguished among one another
considerably in relation to their
susceptibility towards extreme cold
and hot weather, the insufficient
atmospheric moistening and large
fluctuation
in
atmospheric
temperatures in the end of winter
and beginning of spring.
For example, the trees of
‘Karastoyanka’,
‘Kichovka’,
‘Ayvaniya’ etc., freeze more
severely and more often in
comparison with other cultivars,
such as ‘Tetovka’, in case of
turning cold, because they awake
faster to growth in warm weather in
the end of winter, but ‘Skrinyanka’
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страдат по-силно от екстремни
горещини
и
атмосферни
засушавания. Тези съществени
различия
между
местните
сортове твърде често не са били
взети под внимание, поради
което
не
са
могли
да
просъществуват в сортимента на
някои месторастения (Стоичков
и кол., 1958). Не така стоят
нещата по северните склонове
на Централна Стара планина,
където
температурните
колебания не са с големи
амплитуди и до днес се срещат
много от старите ябълкови
сортове. За да бъде съхранена
генетична плазма от тях те
трябва да бъдат идентифицирани, проучени и запазени за
идните поколения. В района на
град Априлци се срещат както
много от старите, застрашени от
изчезване ябълкови сортове,
така и някои местни форми,
получени
от
свободно
опрашване. В друг наш научен
материал
бяха
проучени
вегетативните
прояви
на
отбрани дървета в този район.
Целта на настоящия труд е
издирване на стари, застрашени
от изчезване местни сортове и
форми ябълки и проучване на
репродуктивните им характеристики.

and ‘Buhavitsa’ suffer severely
from extreme heats and drought
weather.
These
significant
differences among local cultivars
were not very often taken into
account, therefore they were not
able to survive in the assortment of
some habitats (Stoichkov et al.,
1958).
However, the situation is different
along the northern slopes of the
Central Balkan Mountain, where
the temperature fluctuations do not
have large amplitudes and till
nowadays a lot of old apple
cultivars could be found. In order to
preserve germplasm, they have to
be
identified,
studied
and
preserved
for
the
coming
generations.
There are both a lot of the old
apple cultivars, threatened by
extinction, and some of the local
forms in the region of Apriltsi,
derived by open pollination. The
vegetative
presentations
of
selected trees in that region were
studied in another scientific work of
ours.
The aim of the present work
was to find old, threatened by
extinction local apple cultivars and
forms
and
to
study
their
reproductive characteristics.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
MATERIAL AND METHODS
През лятно-есенния период
During the summer-autumn
на 2012 и 2013 г. са проведени period of 2012 and 2013, a series
редица експедиционни проучва- of expeditionary researches were
ния на ябълковите сортове и conducted on apple cultivars and
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форми в района на гр. Априлци,
махала Маришница.
Средната надморска височина е
около 600 m. Почвите са сиви и
тъмно сиви горски. Годишната
валежна сума е 900 mm.
Климатът
се
отличава
с
прохладно лято и продължителна, но сравнително мека
зима. Селището се намира в
северните
склонове
на
Централна
Стара
планина,
непосредствено под върховете
Марагидик и Ботев.
Над 90 % от ябълковите
дървета тук са засаждани преди
основаването на ТКЗС. Около
1/3 от тях са обособени като
овощни градини, в които и до
сега няма голямо пропадане на
дървета. Те са реколтирани
предимно за производство на
сокове и пектин.
Маркирани,
описани
и
проучени са 38 ябълкови сорта и
форми в Маришница.
Елементи на отчитане
-Маса на един плод (g),
съгласно
методиката
за
изучаване
на
растителните
ресурси в овощарството (Недев
и кол. ,1979);
- форма на плода –
визуално по методиката на
Международния
съюз
за
защитата на нови сортове
растения (UPOV);
- размери на плода (mm) –
височина и диаметър (по UPOV);
съотношение
между
височина и диаметър (по UPOV);
- дължина на плодовата

forms in the region of the town of
Apriltsi,
Marishnitsa
neighbourhood.
The
average
altitude is about 600 m. The soils
are gray and dark gray forest. The
annual rainfall amount was 900
mm. The climate is characterized
by cool summers and prolonged,
but relatively mild winter. The
settlement is situated in the foothill
of the northern slopes of the
Central Balkan Mountain, just
below Maragidik and Botev
mountain peaks.
More than 90% of the apple
trees here were planted before the
establishment of the former Labor
Cooperative Farms. About 1/3 of
them
are
differentiated
as
orchards, where until now there is
no huge falling of trees. They are
harvested mainly for the production
of juice and pectin.
38 apple cultivars and forms
were marked, described and
studied in Marishnitsa.
Reporting elements
- fruit weight (g), according to
methodology for studying plant
resources in fruit species (Nedev
et al., 1979);
- fruit shape – visually
according to the methods of the
International
Union
for
the
Protection of New Varieties of
Plants (UPOV);
- fruit size (mm) – height and
diameter (after UPOV);
- fruit ratio height/diameter
(after UPOV);
- length of fruit stalk (mm);
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дръжка (mm);
- оцветяване на плодовата
кожица (визуално);
- вкусови качества;
- химически състав на
плодовете: сухо вещество (%) –
рефрактометрично;
общи
и
редуциращи захари – по метода
на
Шоорл;
киселини
като
ябълчна чрез титруване с 0.1 N
разтвор на NaOH.
- добив (kg/дърво).

- taste qualities;
- chemical composition of
fruits:
dry
matter
(%)
–
refractometrically;
total
and
reduced sugars – according to
Shoorl method; acids, such as
malic through titration by 0.1 N
solution of NaOH.
- yield (kg/tree).

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Маса на плода
Големината на плода е
наследствено обособен белег на
семковите сортове. При еднакви
условия плодовете на едни от
тях са едри, на други – средно
големи, на трети – дребни,
затова за да се даде по-точна
сравнителна оценка за едрината
на плодовете, отглеждани в
дадено месторастене овощарите
използват освен категориите
дребни, средни, едри и допълнителни класификации като: много
големи, много малки, под средна
големина, над средна големина
(Стоичков и кол., 1958).
За едрината на плодовете
най-често
се
съди
по
абсолютното им тегло, което е
важен помологичен признак,
който се използва при идентифициране на семковите сортове.
Отглеждани
при
еднакви
условия ябълковите сортове
според този физически белег
(Недев и кол., 1979) се групират
в пет категории: много дребни,

RESULTS AND DISCUSSION
Fruit weight
Fruit size is hereditary
differentiated trait of the pomefruit
tree varieties. Under one and the
same conditions, fruits of some
cultivars are large-sized, the others
are average-sized, third ones are
small-sized, therefore in order to
give a more accurate assessment
for fruit size, grown in a certain
habitat, fruit-growers besides the
categories,
such
as
small,
average, large, they use additional
classification such as: very large,
very small, below average size,
over average size (Stoichkov et al.,
1958).
The fruit size is assessed in
most cases according to their
absolute weight, which is an
important pomological trait, which
is used in identifying the pomefruit
tree varieties. Grown under equal
conditions,
apple
cultivars
according to this physical trait
(Nedev et al., 1979) are grouped in
five categories: very small, when
their weight is less than 50 g, small

- colour of fruit skin (visually);
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когато теглото им е по-малко от
50 g, дребни, когато теглото им
варира от 51 до 100 g; средно
едри, когато теглото им е от 101150 g, едри – от 151 до 200 g и
много едри – над 201 g. За подобра сравнителна оценка на
ябълковите плодове Стоичков и
колектив (1958) въвеждат седем
категории: много дребни – до 25
g; дребни – от 25 до 50 g; под
средно едри – от 50 до 75 g;
средно едри – от 75 до 100 g;
над средно едри – от 100 до 125
g; едри – от 125 до 175 g; много
едри – над 175 g.
По скалата на Недев
плодовете на проучваните от
нас ябълкови сортове и форми
се отнасят както следва: найголяма средна маса на един
плод е регистрирана при сорт
Боскопска хубавица (№9 в
списъка) – 197.9 g; към
едроплодните сортове се отнася
още Троянка (№22) – 158.3 g.
Най-многобройни (по 14 броя) са
групите на сортовете със средно
едри плодове от 101 до 150 g и
дребни плодове от 51 до 100 g.
Към сортовете с много дребни
плодове се отнася само сорт
Шекерка (№30) - 47.8 g.
(Таблица 1).
За по-голяма яснота освен
абсолютното тегло на ябълковите плодове е добре да се знае и
тяхното
относително
тегло,
което
дава
представа
за
плътността на перикарпа (месото) и показва пригодността им за
един или друг вид употреба.

when their weight varies from 51 to
100 g; average-sized, when their
weight is 101-150 g, large – from
151 to 200 g and very large – more
than 201 g. In order to make a
better comparative assessment of
apple cultivars, Stoichkov et al.
(1958) introduce seven categories:
very small – up to 25 g; small –
from 25 to 50 g; below averagesized from 50 to 75 g; averagesized – from 75 to 100 g; over
average-sized – from 100 to 125 g;
large – from 125 to 175 g; very
large – over 175 g.
According to Nedev’s scale,
the fruit of studied apple cultivars
and forms apply as follows: the
largest average weight of one fruit
is registered for ‘Belle de Boskoop’
cultivar (№ 9 in the list) – 197.9 g;
‘Troyanka’ cultivar also belongs to
large-sized fruits (№22) - 158.3 g.

The most numerous (14 pieces)
are groups of cultivars with
average-sized fruits from 101 to
150 g and small-sized fruits from
51 to 100 g. ‘Shekerka’ (№30)
variety is the only one that belongs
to the group of very small-sized
fruits – 47.8 g. (Table 1).
In order to bring more clarity,
in addition to the absolute weight
of apple fruits, it is good to know
also their relative weight, which
gives an idea for the density of
pericarp (flesh) and shows their
suitability for one or another use.
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Таблица 1. Морфологични характеристики на плодовете в проучваните
сортове и форми (маса, височина, диаметър, плодна дръжка)
Table 1. Morphological characteristics of fruits in the studied cultivars and forms
(weight, height, diameter, fruit stalk)
№
Дърво
No of
tree

Сорт, форма
Cultivar, form

Маса
Weight
g

1
2

Размери
плод/Fruit size
mm
h
d

h/d

Дължина
плодна
дръжка/Fruit
stalk length
mm
15.2a
16.9b

Троянка/Troyanka
115.5a 59.2a
63.4b
0.93c
Кронселска прозрачна/Transparente de86.3ab 46.8b
58.0d
0.80c
Croncels
3
Зимна лимонова/Winter lemon
72.9c
46.8b
55.2c
0.85d
8.2ab
4
Скринянка/Skrinyanka
142.4a 64.7a
69.6b
0.92a
9.2d
5
Бойкен
112.8g 52.1c
64.9b
0.80g
10.1e
6
Златна пармена/ Golden Pearmain
124.4b 54.1a
65.6ab 0.82a
14.2b
7
Жълт белфльор/ Yellow Bellflower
129.8c 62.5d
66.4b
0.94c
20.0ab
8
Рибстонов пепин/ Ribston Pippin
133.9f 56.7g
68.4c
0.82b
14.3c
9
Боскопска хубавица/ Belle de Boskoop 197.9b 68.5c
80.0b
0.86f
12.5d
10
Стефанка/Stefanka
60.8c
41.8bc 53.8a
0.78c
12.5b
11
Форма 1/Form 1
89.7f
47.9f
54.1g
0.88b
11.2c
12
Гудешка ябълка/Gudeshka
51.3d 41.8e
51.0d
0.81f
12.2e
13
Форма 2/Form 2
94.1a 48.7c
56.4b
0.86c
17.1a
14
Стефанка/Stefanka
63.4b 42.3ab 54.3c
0.77a
12.1c
15
Зимна лимонова/Winter lemon
75.7f
47.2g
56.4f
0.83e
9.0g
16
Балканска айвания/ Balkan Ayvaniya
63.0ab 50.5f
59.1c
0.85c
17.8f
17
Шекерка - форма Божечка/Shekerka-49.6bc 45.4a
48.2c
0.94b
13.7c
Bozhechka form
18
Английска ренета/Green Newtown Pippin 113.4b 50.2a
65.7c
0.76c
15.2ab
19
Обикновена петровка/Ordinary Petrovka 68.3d 41.2ab 47.2c
0.87a
9.7a
20
Скринянка/Skrinyanka
119.1b 55.0b
69.2ab 0.79c
9.2ab
21
Форма 3/Form 3
59.1c
44.8f
50.5b
0.89ab 14.2c
22
Троянка/Troyanka
158.3f 58.7c
70.7d
0.83c
19.5ab
23
Айвания/Ayvaniya
76.2e 50.8c
55.7ab 0.91c
16.7e
24
Джонатан/Jonathan
112.5a 54.9c
64.8b
0.85a
20.2c
25
Ангелица/Angelitsa
131.1b 59.3ab 67.1a
0.88c
20.5ab
26
Кандиле/Kandile
116.3ab 51.8a
67.0ab 0.77c
10.2b
27
Форма 4/Form 4
64.1c
48.2bc 53.9c
0.89d
10.8f
28
Ямборка/Yamborka
68.7e 45.3f
53.2g
0.83f
6.8bc
29
Зимна лимонова/Winter lemon
97.8c
52.3bc 61.3ab 0.85b
14.8c
30
Шекерка/Shekerka
47.8f
43.9e
47.4bc 0.93b
15.2f
31
Кожеста ренета/Kozhesta reneta
56.8b 42.1bc 52.3a
0.80bc 14.8b
32
Карастоянка/Karastoyanka
75.2e 48.1f
60.1ab 0.80g
9.2ab
33
Циганка/Tsiganka
138.8a 61.2a
69.2b
0.88b
17.2a
34
Кантарка/Kantarka
124.7ab 55.2a
69.5c
0.79ab 16.5b
35
Канадска ренета/Reinette du Canada
128.2b 54.8ab 68.8a
0.80c
11.5ab
36
Балканска айвания/Balkan Ayvaniya
81.3a 51.4a
60.7c
0.85a
12.3f
37
Форма 5/Form 5
92.8ab 75.0c
54.0ab 1.23a
25.3b
38
Зимна зелена/Winter Green
122.8b 54.1ab 67.0a
0.81c
18.8c
* Усреднените стойности са разделени в съответствие с многоразредния тест нa Дънкан
при p=0.05
* The averaged values are divided in accordance with Duncan’s multiple range test at p=0.05
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Форма на плода
В българската помология
(Стоичков и кол., 1958) са
обособени
10
форми
на
ябълковите плодове.
В най-новата версия на
методиката на UPOV (2005) има
7
форми
характеризиращи
ябълковия плод. Съгласно нея
преобладаващата
част
от
проучваните
плодове
на
ябълковите сортове и форми в
махала
Маришница
са
с
кълбовидна форма – 24 броя, 9
броя са заоблени, 3 броя са
конични – Шекерка (№30),
обикновена Петровка (№ 19),
Рибстонов пепин (№8), форма
№ 5 е с елипсовидни плодове и
Балканска
айвания
с
яйцевидни (Таблица 1).
Размери на плода
Размерите на плодовете от
всички семкови овощни видове
варират в доста широки граници
под влияние на климатичните и
почвените условия, подложката,
възрастта на растенията и
агротехниката на отглеждането
им. При ефективно опрашване и
нормално
оплождане
на
цветовете
растежът
и
окончателните
размери
на
надлъжния
и
напречния
диаметър
на
ябълковите
плодове до голяма степен
зависят от изискванията на
отделните сортове за топлина и
от
топлинния
режим
на
месторастенето през фазата на
плодообразуването.
Недостатъчната топлинна обезпеченост

Fruit shape
In
Bulgarian
Pomology
(Stoichkov et al., 1958) are
differentiated 10 shapes of apple
fruits.
There are 7 forms in the
latest version of methodology of
UPOV (2005), which characterize
the apple fruit. According to it, the
predominant part of the studied
fruits of the apple cultivars and
forms in Marishnitsa have a
globose shape – 24, 9 are obloid,
3 are conic – such as
‘Shekerka’(№30),
‘Ordinary
Petrovka’ (№19), ‘Ribston Pippin'
(№8), and form № 5 has ellipsoid
shape and ‘Balkan Ayvaniya’ is
ovoid (Table 1).

Fruit size
Fruit sizes of all pomefruit
tree varieties vary in rather wide
ranges under the influence of
climate and soil conditions,
rootstock, age of plants and agrotechnics in their cultivation.
In case of effective pollination and
regular insemination of flowers,
the growth and final size of
longitudinal
and
transverse
diameter of apple fruit, to a great
extend depend on requirements of
different cultivars for heat and heat
regime of the habitat in the phase
of fruit formation.

The insufficient thermal security, in
the end of spring and beginning of

120

в края на пролетта и началото
на
лятото
обуславят
издребняване на плодовете,
подобно на екстремните и
продължителни
атмосферни
засушавания
през
лятото.
Екстремното повишаване или
понижаване на атмосферната
температура
през
вегетационния период, обаче не
се отразяват еднакво върху
плодовете
на
отделните
сортове.
При еднакви други условия
едрината на плодовете зависи и
от топлинния режим на почвата,
но който ябълковите сортове
реагират различно. Това е една
от
възможните
причини
плодовете на един и същи сорт–
Троянка (№ 1 и № 22) в
Маришница да имат различна
едрина на плодовете. Друга
евентуална причина за това е не
еднаквата
възраст
на
дърветата, а както е известно,
плодовете на отделните сортове
в дадено месторастене варират
по
големина
и
поради
възрастовите
изменения
в
надземните им органи.
Растежната
сила
на
подложката и пригодимостта ú
към почвените условия на
месторастенето също оказват
силно влияние върху размера
на ябълковите плодове. Според
Стоичков и кол. (1958) силно
растящите подложки по-често са
причина за образуване на помаломерни ябълкови плодове,
понеже листната повърхност на

summer, reduces fruit size, like the
extreme and prolonged drought in
summer.

The
extreme
increase
and
decrease
of
atmospheric
temperature during vegetation
period,
however,
does
not
influence equally the fruits of
different cultivars.

Under other equal conditions,
the fruit size depends also on heat
regime of soil, to which the apple
cultivars react in a different way.
This is one of the possible causes
for different size of fruits of one
and the same cultivar - ’Troyanka’
(№1 and №22) in Marishnitsa.
Another possible reason for that is
the same age of trees. It is wellknown also that fruits of different
cultivars, in a particular habitat,
vary according to their size and
because of the age alternations in
their aerial organs.

Growth power of rootstock
and its adaptability to habitat soil
conditions also have a strong
influence over the size of apple
fruits. According to Stoichkov et al.
(1958) strongly growing rootstocks
more often are the cause for
formation of small-sized apple
fruit, because the leaf surface of
such trees is disproportionally
small in comparison with fruits,
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такива дървета е несъответно
малка
в
сравнение
с
задържалите се плодове.
При категоризирането на
сортовете според едрината на
плодовете не трябва да се
забравя и обстоятелството, че
по размерите им не може да се
съди във всички случаи за
качеството им. Основателно се
приема, че качеството на много
дребните
и много
едрите
плодове е съвсем незадоволително. Много дребните са
непривлекателни, отпадъкът от
тях е много голям и процентът
на сухото им вещество – твърде
нисък, а много едрите се
превозват и запазват при
значителни загуби. Агротехническите
мероприятия
по
отглеждането на дърветата като
резитби,
почвообратботки,
торене, напояване, борба с
болестите и неприятелите се
отразяват
положително
и
спомагат
за
увеличаване
размерите на плодовете.
Докато
в
българската
методика за изучаване на
растителните
ресурси
в
овощарството се свързва с
масата и размерите им, в
методиката на UPOV едрината
на ябълковите плодове се
обсъжда само като размери в 9
категории: 1 много малък; 2
много малък до малък; 3 малък;
4 малък до среден; 5 среден; 6
среден до голям; 7 голям; 8
голям до много голям и 9 много
голям. Според методиката на

which remain on the tree.

In the cultivar categorization
according to their fruit size, it is
good
to
remember
the
circumstance that their quality
could not be always judged by
their sizes. It is reasonably
accepted that the quality of very
small and very large fruit is quite
unsatisfactory.
Very small fruits are not attractive,
their waste product is much and
dry matter percentage is quite low,
while very large fruits are
transported and being preserved
with significant losses.
Agro-technical measures in tree
growing, such as pruning, soil
cultivation, fertilization, irrigation,
disease and pest control have a
positive influence and help to
increase fruit size.

While Bulgarian methodology
for studying of plant resources in
fruit growing is related to their
weight and size, in UPOV
methodology the size of apple fruit
is discussed only in 9 categories: 1
very small-sized; 2 from very small
to small; 3 small; 4 small to
average; 5 average; 6 average to
large; 7 large; 8 large to very large
and 9 very large.

After UPOV, according to the
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UPOV по показателя височина
(надлъжен
диаметър)
на
плодовете те биват ниски,
средни
и
високи.
Като
стандартен сорт за най-високи
плодове
в
опоменатата
методика е Чадел. В тази група
от проучваните при нас сортове
с височина на плода от 75 mm
попада само форма №5. Със
среден диаметър, подобно на
Златна превъзходна са №4
(Скринянка),
№7
(Жълт
Белфльор),
№9
(Боскопска
хубавица) и №33 (Циганка)
(Таблица
1).
Останалите
обсъждани сортове и форми
попадат в групата плодове с
ниска
височина.
Като
стандартен сорт за тази група е
посочен сорта Ауралия. Найниска
стойност
на
този
показател – 41.8 mm имат
местните сортове Стефанка и
Гудешка.
Напречният диаметър на
плодовете варира в широки
граници от 47.4 mm при сорт
Шекерка (№30) до 80 mm при
сорт Боскопска хубавица (№9).
Със
сравнително
голяма
ширина на плодовете са още
Троянка (70 mm), Скринянка
(69.65 mm), Канадска ренета
(69.7 mm), Циганка (69.2 mm)
(Таблица 1). Среден диаметър
на плодовете (над 60 mm) имат
19 броя от проучваните сортове,
а малък – 9 броя. Методиката на
UPOV приема за стандартни
сортове с голям, среден и малък
диаметър на плода съответно

height
indicator
(longitudinal
diameter), fruits are low, average
and high. ‘Chadel’ is the standard
cultivar for the highest fruit in the
above-mentioned methodology.
Only form №5, from the studied
cultivars, belongs to the group of
fruit height of 75 mm. With
average diameter, like ‘Golden
Delicious’, are №4 ('Skrinyanka'),
№7 ('Yellow Bellflower'), №9
("Boskopska hubavitsa") and №33
('Tsiganka') (Table 1).

The other cultivars and forms fall
in the group of low height. As the
standard cultivar for this group is
specified 'Auralia' cultivar. The
local cultivars 'Stefanka' and
'Gudeshka' have the lowest value
for this indicator – 41.8 mm.

Transverse diameter of fruit
varies within wide range from 47.4
mm for 'Shekerka' (№3) to 80 mm
for 'Belle de Boskoop' (№9). With
relatively large width of are also
'Troyanka' (70 mm), 'Skrinyanka'
(69.65 mm), 'Reinette du Canada'
(69.7 mm), 'Tsiganka' (69.2 mm)
(Table 1). 19 cultivars have an
average fruit diameter (over 60
mm), and 9 of them are small.

UPOV methodology considers for
standard cultivars those with large,
average and small diameter of
fruits respectively 'Melrose', for
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Мелроуз, за среден – Златна
превъзходна и за малък – Орей.
Съотношение
между
височина и диаметър
Интерес
представлява
съотношението
височина
/
диаметър на плода. Съгласно
методиката на UPOV при
ябълковите плодове то бива:
много малко, малко, средно,
голямо
и
много
голямо.
Варирането на този показател
при включените в нашето
проучване ябълкови сортове и
форми е малко – от 1.23 при
форма №5 до голямо 0.76; 0.77
и 0.78, съответно при Английска
зимна ренета (№18), Кандиле
(№ 26) и Стефанка (№10). При
останалите сортове, от нашия
списък
съотношението
височина/диаметър на плода е
средно 0.8 - 0.9.
Дължина на плодната
дръжка
Много къси плодни дръжки
(под 1 cm) имат сортовете
Ямборка – 6.8 mm (№28); Зимна
лимонова – 8.2 mm (№3);
Скринянка – 9.2 mm (№4 и №
20) и Карастоянка – 9.2 mm
(№32). Най-многобройна (27) е
групата на сортовете със средна
дължина на плодните дръжки –
от 10 до 20 mm. Само 4 от
проучваните сортове и форми
имат плодове с дължина на
дръжката над 20 mm – Жълт
Белфльор – 20.0 mm; Джонатан
– 20.2 mm; Ангелица – 20.5 mm
и форма №5 – 25.3 mm.

average - 'Golden delicious', and
for small - Orei.
Fruit ratio height/diameter
The ratio height/diameter of
fruit is of a great interest.
According to UPOV methodology
for apple fruit it is the following:
very small, small, average, large
and very large.
Variability of that indicator, for the
apple cultivars and forms included
in the present study, is small –
from 1.23 for form №5 to large
0.76; 0.77 and 0.78, respectively
for 'Green Newtown Pippin'
(№18), 'Kandile' (№26) and
'Stefanka' (№10). For the other
cultivars from our list, the fruit ratio
height/diameter averagely is 0.8 –
0.9.
Length of fruit stalk
Very short fruit stalk are
found (under 1 cm) in 'Yamborka'
– 6.8 mm (№28); 'Winter lemon' –
8.2 mm (№3); 'Skrinyanka' – 9.2
мм
(№4
and
№20)
and
'Karastoyanka' – 9.2 mm (№32).
The largest in number (27) is the
group of cultivars with average
length of fruit stalks – from 10 to
20 mm. Only 4 from the studied
cultivars and forms have fruit
length stalk over 20 mm - 'Yellow
Bellflower' – 20.0 mm; 'Jonathan' –
20.2 mm; 'Angelitsa' – 20.5 mm
and form №5 – 25.3 mm.
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Оцветяване на плодовата
кожица
Съществува
голямо
разнообразие в оцветяването на
плодовата кожица. Някои от
плодовете имат избистрено
жълто-зелена кожица, без точки
и каквато и да е червенина
(Кронселска прозрачна, Ангелица,
Обикновена
Петровка,
Зимна лимонова), други са
зелени или жълто-зелени с
размит руменец или леко
загатнати карминени ивици, без
или с добре изразени бели или
ръждиви
точици.
Например
Ямборка, Кантарка, форма №5,
Шекерка, Айвания, Балканска
Айвания,
Стефанка,
Жълт
Белфльор и Зимна златна
пармена. Плодовете на Кожеста
ренета,
Канадска
ренета,
Английска ренета имат зелен
основен цвят, покрити повече
или по- малко с ръждавина,
която не влошава качеството
им, тъй като е типична за тези
сортове. Голямата денонощна
температурна
амплитуда
е
причина
червенооцветените
сортове да бъдат особено
наситено обагрени и да имат
много атрактивни плодове, без
за това да са прилагани
специални
(допълнителни)
грижи. Такива са Джонатан,
Рибстонов
пепин,
Троянка,
Циганка, Форми №1 и 2,
Боскопска хубавица (Таблица 2).

Fruit skin colour
There is a great variety in
fruit skin colour.
Some fruits have yellow-green fruit
skin, without spots and any
redness
(‘Transparente
de
Croncels’, 'Angelitsa', ‘Ordinary
Petrovka’, 'Winter lemon'), others
are green or yellow-green with
washed redness or slightly visible
carmine stripes, without or with
well-seen small rust spots.

For
example,
'Yamborka',
'Kantarka', form №5, 'Shekerka',
'Ayvaniya', 'Balkan Ayvaniya',
'Stefanka', 'Yellow Bellflower' and
'Winter Golden Pearmain'. Fruits
of 'Kojesta reneta', 'Reinette du
Canada', 'Green Newtown Pippin'
have green main colour, covered
more or less with rust, which does
not deteriorate their quality, as it is
typical for these cultivars.
The great diurnal temperature
amplitude is the cause for redcoloured cultivars to be especially
deep coloured and to have very
attractive fruit, without any special
(additional) cares to be applied.

These are 'Jonathan', 'Ribston
Pippin', 'Troyanka', 'Tsiganka',
Forms №1 and 2, 'Belle de
Boskoop' (Table 2).
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Таблица 2. Морфологични характеристики на плодовете в проучваните
сортове и форми (форма, оцветяване, вкусови качества)
Table 2. Morphological characteristics of fruits in studied cultivars and forms
(shape, colour, taste qualities)
No
Сорт, форма
дърво
Cultivar, form
No tree
1
Троянка/Troyanka
2

3
4
5

Кронселска
прозрачна
Transparente de
Croncels
Зимна лимонова
Winter green
Скринянка
Skrinyanka
Бойкен/Boyken

Форма плод
Fruit shape

червено-зелено
red-green
жълто-зелено
yellow-green

слабо кисело, добро
slightly sour, good
сочно, сладко кисело
juicy, sweet sour

кълбовидна
globose
кълбовидна
globose
кълбовидна
globose
заоблена
obloid

зелено-жълто
green-yellow
червено/red

кълбовидна
globose
конична
conical
кълбовидна
globose
заоблена
obloid
кълбовидна
globose
кълбовидна
globose
заоблена
obloid
заоблена
obloid
кълбовидна
globose
кълбовидна
globose
кълбовидна
globose

зелено-жълто с рум.
green-yellow with blush
червено с зел.участъци
ed with green stripes
червено с зел.учатъци
red with green stripes
зелено с черв.участъци
green with red stripes
червено-жълто
red-yellow
жълто-зелено
yellow-green
червено/red

стегнато,с преобладав.киселини
firm with predominant acids
винено кисело, добро
wine sour, good
сочно, крехко, кисело
juicy, crisp, sour
сочно,слабо кисело, до отл.к-во
juicy, slightly sour, up to excellent
quality
сочно,аром.мн.добро до отл.к-во
juicy, aromatic, very good to excellent
сочно, слабо възкисело
juicy, slightly sourish
сочно, приятно кисело, мн.добро
juicy, pleasantly sour
сочно, без киселини
juicy without acids
слабо кисело, нежно, крехко
slightly sour, tender, crisp
слабо кисело, нежно
slightly sour, tender
сочно, крехко, без киселини
slightly, crisp, without acids
сочно, без киселини
juicy, without acids
стегнато,с преобладав.киселини
firm with predominant acids
плътно, гъбесто, сладко
dense, spongy, sweet
сладко, нежно, добро качество
sweet, tender, good quality

Златна пармена
Golden Pearmain

7

10

Жълт белфльор
Yellow Bellflower
Рибстонов пепин
Ribston Pippin
Боскопска хубавица
Belle de Boskoop
Стефанка/Stefanka

11

Форма 1/Form 1

12
13

Гудешка ябълка
Gudeshka
Форма 2/Form 2

14

Стефанка/Stefanka

15

Зимна лимонова
Winter lemon
Балканска айвания
Balkan ayvaniya
Шекерка-форма
Божечка/ShekerkaBozhechka form
Английска ренета
заоблена
Green Newtown
obloid
Pippin
Обикновена петровка конична
Ordinary Petrovka
conic
Скринянка/Skrinyankaкълбовидна
globose
Форма 3/Form 3
кълбовидна
globose
Троянка/Troyanka
кълбовидна
globose
Айвания/Ayvaniya
кълбовидна
globose
Джонатан/Jonathan кълбовидна
globose
Ангелица/Angelitsa кълбовидна
globose

9

16
17

18

19
20
21
22
23
24
25

Вкусови качества на плодово месо
Taste qualities of fruit flesh

кълбовидна
globose
кълбовидна
globose

6

8

Оцветяване кожица
Fruit skin colour

зелено с ръжд.точки
green with rust spots
жълто-зелено с рум.
yellow-green with blush

зелено с черв.участъци
green with red stripes
зелено-жълто
green-yellow
зелено с черв.участъци
green with red stripes
жълто-червено
yellow-red
зелено с ръжд.петна
green with rust spots

сочно, сладко кисело до отл. к-во
juicy, sweet sour up to excellent
quality
зелено/green
слабо сочно,сладко, задоволит.
slightly juice, sweet, satisfactory
зелено с руменина
сочно,сладко,виненокисело
green with blush
juicy, sweet, wine sour
зелено с черв.участ
зърнесто, сладко,гъбесто
green with red stripes.
grained, sweet, spongy
жълто-зелено с черв.участ. слабо кисело, добро
yellow-green with red stripes slightly acid, good
жълто-зелено с рум./
сочно,сладко,добро
yellow-green with blush
juicy, sweet, good
червено с ръждавина
сочно,възкисело, до отл.к-во
red with rust
juicy, sourish, up to excellent quality
жълто-зелено/yellow green плътно,гъбесто,сладко
dense, spongy, sweet
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26

Кандиле/Kandile

27

Форма 4/Form 4

28

Ямборка/Yamborka

29

Зимна лимонова
Winter green
Шекерка/Shekerka

30
31

Кожеста ренета
Kozhesta reneta

32
33

Карастоянка
Karastoyanka
Циганка/Tsiganka

34

Кантарка/Kantarka

35

Канадска ренета
Reinette du Canada
Балканска айвания
Balkan ayvaniya
Форма 5/Form 5

36
37
38

Зимна зелена
Winter Green

заоблена
obloid
кълбовидна
globose
кълбовидна
globose
заоблена
obloid
конична
conic
заоблена
obloid

зелено/green

гъбесто,меко,сладко,посредствено
spongy, soft, sweet, inferior
зелено с ръжд.участ.
сочно,слабо кисело
green with rusty stripes
juicy, slightly acid
жълто-зелено с черв.рум. много сочно,приятно,възкисело
yellow-green with red blush much juicy, pleasant, sourish
жълто-зелено с ръжд.точки стегнато,с преобладав.киселини
yellow-green with rust spots firm, with predominant acids
зелено-жълто с черв.ивици сладко,сочно,гъбесто
green-yellow with red stripes sweet, juicy, spongy
зелено-кафяво с
хрупкаво,приятно,слабо кисело
ръждавина
crisp, pleasant, slightly sourly
green-brown with rust
заоблена
зелено с черв.участъци
плътно,сочно,крехко,добро
obloid
green with red stripes
dense, juicy, crisp
кълбовидна тъмно черв. с зелениплътно,сладко-кисело,задовол.
globose
участ.
dense, sweet-sour, satisfactory
dark red with green stripes
кълбовидна жълто-зелено с черв.ивици плътно,сочно,възкисело,добро
globose
yellow-green with red stripes dense, juicy, sourish, good
кълбовидна жълто-зелено/yellow green сочно,възкисело, до отл.к-во
globose
juicy, sourish, up to excellent quality
яйцевидна зелено с черв.карменина плътно,гъбесто,сладко
ovoid
green with red carmine
dense, spongy, sweet
елипсовидна жълто с руменина
сочно,слабо кисело,добро
ellipsoid
yellow with blush
juicy, slightly sour, good
кълбовидна зелено/green
стегнато,с преобладав.киселини
globose
firm with predominant acids

Вкусови качества
Вкусовите
качества
на
плодовото месо се формират
комплексно
от
плътността,
консистенцията, сочността и
химическия му състав (захари,
киселини, ароматни вещества и
др).
Голямата
надморска
височина и свързаните с нея похладен
климат,
повишена
въздушна влажност и голяма
амплитуда
в
денонощните
температури по време на
зреенето на плодовете са
причина преобладаващата част
от объжданите сортове и форми
да имат плодове със стегнато,
сочно месо с освежаващо кисел
вкус и много силен ябълков
аромат. Само няколко сорта и
форми
се
отличават
с
подчертано сладкия си вкус и

Taste qualities
Taste qualities of fruit flesh
are formed in a complex by the
density, texture, juiciness and its
chemical composition (sugars,
acids, aromatic substances etc.)
The high altitude, and the
associated cooler climate with it,
increased air humidity and great
amplitude in diurnal temperatures
during ripening of fruit are the
reasons for firm and juicy flesh,
the fresh sour taste and very
strong apple flavour for the
predominant part of discussed
cultivars and forms.

Only
a
few
cultivars
are
distinguished with pronounced
sweet taste and softer fruit flesh.
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по-меко плодово месо. Такива
са Стефанка (№10), Форма №2
(№13), Шекерка божечка (№17),
Айвания (№23), Шекерка (30)
(Таблица 2). Отделните сортове
имат специфични индивидуални
отличителни белези във вкуса
на плодовете им, което ги прави
добре
различими.
Храктеристиките
им
имат
изключителна хомогенност и
стабилност,
запазени
през
дългия
период
на
съществуването им.
Химически състав на
плодовете
Ябълковите плодове са
много ценна диетична храна за
човека. Те съдържат захари,
органични киселини, минерални
соли,
витамини,
ферменти,
които са твърде полезни за
човешкия организъм, особено
през зимните месеци (Илиев,
Пенев,
1964).
Според
Церевитинов (1949) ябълковите
плодове съдържат средно 7090%
вода,
1.3-3.3%
неразтворими
вещества
(целулоза,
скорбяла,
неразтворими
белтъчини,
мастни, протопектин и др.) и 7.523%
разтворими
вещества
(захари, киселини, дъбилни,
ароматни вещества и др.).
Химичният
състав
и
хранителната
стойност
на
ябълковите плодове се влияят
от много фактори. По-важните
от тях са:
-надморската
височина
оказва
влияние
върху

These are 'Stefanka' (№10), Form
№2 (№13), 'Shekerka Bozhechka'
(№17),
'Ayvaniya'
(№23),
'Shekerka' (№30) (Table 2).
Different cultivars have specific
individual distinctive traits in their
fruit taste, which make them easily
distinguishable.
Their
characteristics have outstanding
homogeneity and stability, which
are preserved during their long
period of existence.

Chemical composition of
fruits
Apple fruits are very valuable
dietary food for people. They
contain sugars, organic acids,
mineral salts, vitamins, ferments,
which are very beneficial for the
human organism, especially in
winter months (Iliev, Penev, 1964).

According to Tserevitinov (1949),
apple fruits contain averagely
70/90% water, 1.3-3.3% insoluble
substances (cellulose, starch,
insoluble proteins, fat, protopectin
etc.), and 7.5-23% soluble solids
(sugars, acids, tannin, aromatic
substances etc.).

The chemical composition
and nutritional value of apple fruits
are influenced by a lot of factors.
The more important are:
-the altitude has an influence
over ripening of apple fruits.
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узряването
на
ябълковите
плодове. Според Кобель (1957)
на всеки 100 m надморска
височина
узряването
на
плодовете закъснява с 8 дни.
-метеорологичните условия
през
вегетационния
период
оказват много силно влияние
върху химическия състав на
ябълковите плодове. В години с
дъждовно и прохладно лято в
тях се образуват по-малко
захари и ароматни вещества и
вкусовите
качества
се
понижават.
-физичните свойства на
почвата и съдържанието на
различните
хранителни
елементи
в
нея
влияят
отчетливо върху химическия
състав на плодовете. При
внасяне на азотни торове се
понижават захарите, а при
използване на по-високи дози
фосфорни и калиеви торове
захарите
се
повишават.
Пълното торене се отразява
най-благоприятно на добивите,
химическия състав и съхраняемостта на ябълковите плодове.
-напояването, резитбите и
други
агротехнически
мероприятия
-подложката - плодовете
получени
от
дървета,
облагородени върху киселица
според Будаговски (1959) са се
отличавали с по-малка едрина и
по-лоша окраска.
-срока на извършване на
химическия
анализ
през
периода на съхранение.

According to Кобель (1957), at
each 100 m elevation, the ripening
of fruits is delayed with 8 days.
-meteorological
conditions
during the vegetation period have
a very strong influence over the
chemical composition of apple
fruits. In years with rain and cool
summer they form less sugar and
aromatic substances and their
taste qualities are decreased.

-the physical properties of
soil and content of different
nutritional elements in it have a
distinctive influence over the
chemical composition of fruits.
Sugars are reduced when applying
nitrogenous fertilizers and they are
increased in applying higher doze
of phosphorus and potassium
fertilizers.
Full fertilization has the most
favourable effect on yields,
chemical
composition
and
preservation of apple fruits.
-irrigation, pruning and other
agro-technical events
-rootstock - fruits gathered by
trees, which have been engrafted
on crab apple, according to
Budagovski
(1959),
are
distinguished by smaller size and
poorer colour.
-the time for performing the
chemical analysis during storage
period.
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В Таблица 3 са отразени
In Table 3 are shown the
стойностите
на
химичните values of the chemical indicators
показатели на 12 ябълкови of 12 apple cultivars from
сорта от Маришница.
Marishnitsa.
Таблица 3. Химически състав на ябълкови плодове от Маришница
(3.12.2013г.)
Table 3. Chemical composition of apple fruits from Marishnitsa (3.12.2013)
Сорт
Cultivar

Циганка
Tsiganka
Зимна лимонова
Winter lemon
Балканска Айвания
Balkan Ayvaniya
Скринянка
Skrinyanka
Кожеста ренета
Kozhesta reneta
Ямборка
Yamborka
Айвания
Ayvaniya
Зимна зелена
Winter green
Канадска Ренета
Reinette du Canada
Жълт белфльор
Yellow Bellflower
Кантарка
Kantarka
Джонатан
Jonathan

СВпо
Общи ИнверЗаха- Кисе- Vit.C Дъби- Анто-циани ПекRe%
захари% тна%
роза% лини% mg% лни%
mg%
тин%
Dry matter Total Inverted Sucrose% Acids%
Tannin% Anthocyanins Pectin
Re%
sugars% sugar%
mg%
%
13.0
7.85
6.65
1.14
0.50 21.12 0.127
2.74
0.22
15.5

10.05

8.70

1.28

0.67

21.12 0.085

1.29

0.24

15.0

7.85

7.70

0.14

0.20

17.60 0.127

4.19

0.30

13.0

8.20

8.20

1.54

0.87

19.36 0.127

1.77

0.44

14.0

11.10

8.90

2.09

0.34

12.32 0.106

2.10

0.23

14.5

11.95

8.90

2.90

0.34

14.08 0.106

1.77

0.18

14.0

12.30

11.10

1.14

0.18

17.60 0.064

1.77

0.28

10.5

9.90

9.40

0.48

0.40

20.24 0.085

2.74

0.48

13.0

11.10

8.05

2.90

0.20

7.92

0.170

6.77

0.67

15.5

13.45

11.15

1.62

0.18

9.68

0.085

4.52

0.66

14.0

12.45

9.40

2.90

0.27

11.44 0.127

4.35

0.31

14.5

12.30

11.75

0.52

0.34

12.32 0.064

3.55

0.53

Съдържанието
на
сухо
вещество варира в границитте
от 10.5 (Зимна зелена) до 15.5%
(Жълт белфльор и Зимна
лимонова) (Таблица 3). Само
четири сорта имат общи захари
под 10% в плодовете си –
Циганка – 7.85%, Балканска
айвания – 7.85%, Скринянка –
8.20% и Зимна зелена – 9.9%. С
най-високо захарно съдържание
от анализираните сортове са
плодовете на сорта Жълт
белфльор – 13.45%. С високо

Dry matter content varies
within the limits from 10.5 (‘Winter
Green’)
to
15.5%
('Yellow
Bellflower' and 'Winter lemon')
(Table 3). Only four cultivars have
total sugars below 10% in their
fruits - 'Tsiganka' - 7.85%, 'Balkan
Ayvaniya' – 7.85%, 'Skrinyanka' –
8.20% and ‘Winter Green’ – 9.9%.
The highest sugar content is in
fruits of 'Yellow Bellflower' –
13.45%. With high content of
inverted sugar – over 11% are
distinguished
also
'Jonathan',
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съдържание на инвертна захар –
над 11% се отличават и
сортовете
Джонатан,
Жълт
белфльор и Айвания. Без
захароза е само сорт Скринянка,
а сортовете Балканска айвания,
Зимна зелена и Джонатан имат
много ниски стойности на този
показател, което ги прави
подходяща храна за диабетици.
Плодовете
съдържат
предимно ябълчна и лимонена
киселина, като ябълчната е
около 3 пъти повече от
лимонената (Даскалов и др.,
1962). Общото съдържание на
органични
киселини
в
ябълковите
плодове
зависи
предимно от сорта, но резултатите от нашето проучване
потвърждават голямото влияние
и на агроклиматичния комплекс
в
дадено
месторастене.
Например Зимна лимонова и
Скринянка два месеца след
беритбата са показали найвисоко киселинно съдържание,
съответно
0.67%
и
0.87%
(Таблица 3). Джонатан, Зимна
зелена, Ямборка и Кожеста
ренета имат по 0.34% киселини,
а в плодовете на останалите
сортове те са около 0.20% (Жълт
белфльор – 0.18%, Канадска
ренета, Балканска айвания и
Циганка – 0.20% и Кантарка –
0.27%.
Съдържанието на витамин
С в ябълковите плодове от
Маришница е значително повисоко
от
колкото
в
произведените в Пловдивския

'Yellow Bellflower' and 'Ayvaniya'
cultivars.
Only 'Skrinyanka' is without
sucrose, and 'Balkan Ayvaniya',
‘Winter Green’ and 'Jonathan' have
very low values of this indicator,
which makes them suitable for
diabetics.
Fruit contains mainly malic
and citric acid, as the malic acid is
about 3 times more than citric
(Daskalov et al., 1962).
Total content of organic acids in
apple fruit depends mainly on the
cultivar, but the results from our
study confirm the great influence of
agro-climate complex in a certain
habitat.

For example, 'Winter lemon' and
'Skrinyanka' showed the highest
acid content two months after
harvest, respectively 0.67% and
0.87% (Table 3). 'Jonathan',
'Winter green', 'Yamborka' and
'Kojesta reneta' have 0.34% acids,
and in the fruits of the other
cultivars they are about 0.20%
('Yellow Bellflower' – 0.18%,
'Reinette du Canada', 'Balkan
Ayvaniya' and 'Tsiganka' – 0.20%
and 'Kantarka' – 0.27%.
The content of vitamin C in
apple fruits from Marishnitsa is
considerably higher than those
produced in Plovdiv fruit growing
region. For example, in fruits of
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овощарски район. Например в
плодовете на сорт Айвания то е
двойно повече (Стоичков и кол.,
1958). Сортовете Циганка, Зимна
лимонова и Зимна зелена имат
над 20 mg% витамин С. Найниски стойности – под 10 mg%
на
този
показател
имат
сортовете Канадска ренета и
Жълт белфльор.
Дъбилните вещества в сока
на плодовете придават тръпчив
и стипчив вкус. При киселицата
те
са
около
0.25%.
От
анализираните
плодове
от
Маришница най-много дъбилни
вещества съдържа Канадска
ренета – 170%. Сортовете
Циганка, Балканска айвания,
Скринянка и Кантарка съдържат
по
0.127%
дъбилни
вещества,Ямборка и Кожеста
ренета – по 106%, а останалите
– под 0.1%. Плодовете им са без
стипчив привкус.
Съдържанието
на
антоциани в овощните плодове
се свързва с антиоксидантния
им
ефект.
Проучваните
ябълкови сортове имат високо
съдържание на антоциани от
1.29%
mg%
при
Зимна
лимонова, до 6.77 mg% при
Канадска
ренета,
което
подчертава
лечебните
им
свойства
и
ги
прави
изключително ценна диетична
храна.
Съдържанието на пектин
зависи много от сорта и
екологичните условия, при които
е отглеждан. С най- високо

'Ayvaniya' cultivar, it is double
(Stoichkov et al., 1958). 'Tsiganka',
'Winter lemon' and 'Winter green'
cultivarscontain over 20 mg%
vitamin C.
The lowest values – below 10
mg% of this indicator are found in
'Reinette du Canada' and 'Yellow
Bellflower' cultivars.
Tannin substances in fruit
juice give astringent and tart taste.
In apple crab they are about
0.25%. 'Reinette du Canada' has
the highest content of tanning
substances from the analyzed
fruits from Marishnitsa – 170%.
'Tsiganka',
'Balkan
Ayvaniya',
'Skrinyanka'
and
'Kantarka'
cultivars have 0.127% tanning
substances,
'Yamborka'
and
'Kojesta reneta' - 106%, and the
others – below 0.1%. Their fruits
do not have astringent taste.
The content of anthocyanins
in fruits is connected with their
antioxidant effect.
The
apple
cultivars
under
investigation have high content of
anthocyanins from 1.29% mg% for
'Winter lemon', to 6.77 mg% for
'Reinette du Canada', which
emphasizes
their
healing
properties and makes them
especially valuable dietary food.
The
content
of
pectin
depends very much on the cultivar
and environmental conditions,
where it is being grown. 'Reinette
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съдържание
са
сортовете
Канадска
ренета,
Жълт
белфльор и Джонатан. Високото
пектиново съдържание прави
планинските ябълкови плодове
ценна
суровина
за
производството му.
Добив
Характерно
за
старите
ябълкови дървета в Маришница
е алтернативното плододаване.
По-чести са случаите, когато
през една година всички сортове
са плододали и по-редки –
когато
в
празната
година
единични дървета са родили. В
пълните години беритбата на
плодовете става много проблемна, защото се изисква особена
организация,
съобразена
с
периода на изкупуването им.
Обикновено беритбата не става
еднократно, а първо се обират
достъпните клони ръчно, за да
се оставят за съхранение през
зимата и след това се обрулват,
събират
и
извозват
до
пунктовете
за
изкупуване
останалите плодове. Високият
добив
(700-1000
kg/дърво)
изисква много време за беритба,
много сезонна работна ръка,
подходящи за транспортиране
амбалаж и превозно средство и
ред
други
организационни
проблеми (в такива години и
изкупните цени са много ниски
от 8 до 10 ст/kg), които често са
причина дърветата да остават
небрани и плодовете да се
похабяват. Ниската агротехника
и незадоволителната защита от

du Canada', 'Yellow Bellflower' and
'Jonathan' have the highest
content. The high pectin content
makes the mountain apple fruits
valuable raw material for its
production.
Yield
The alternative fruit bearing is
characteristic for the old apple
trees in Marishnitsa. There are
more common cases, when in one
year all cultivars are fruit bearing
and rarely – in the empty year only
single trees give fruits.
In the full years, the fruit gathering
become very difficult, because a
specific organization is necessary,
consistent with their period of
buying up. Usually the picking
does not happen only once, first
the easily accessed branches are
picked up manually, in order to
keep them for winter storage and
the rest of the fruits are shaken
down, gathered and transported to
buying-up centers.
The high yield (700-1000 kg/tree)
requires much time for picking-up,
a lot of seasonal workers,
wrapping suitable for transportation
and transport means, as well as a
number of other organizational
issues (in such years the purchase
price is very low from 8 to 10
stotinki/kg), which often is the
cause for some trees to remain
without being gathered and fruits
are being wasted. Low agrotechnics and the unsatisfactory
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болести
и
неприятели
са
основните
причини
за
периодично плододаване (найчесто през година). Всичко това
ни затрудни много при отчитане
на средния добив от едно дърво.
Добивът от наблюдаваните
сортове е отчетен по сведения
на стопаните. Например Данка и
Илия Къркъмови съобщават за
набрани по 1 t плодове от едно
дърво от сортa Стефанка.
Добивът е много висок не само
при
дърветата
с
огромни
размери. Много от дребноплодните сортове като Йовевка,
Шекерка, Синапка, макар да
имат средно големи корони
дават високи добиви поради
голямото количество задържани
плодове В пълните години
средният добив е около 300 kg и
само в редки случаи 100
kg/дърво, а в празните плодовете са незначително малко.
Плодовете на ябълковите
сортове и форми от Маришница
се отличават с много добра
съхраняемост при обикновени
условия на хладно домашно
мазе – потребителската им
зрелост продължава от 4 до 6
месеца.

disease and pest protection are the
main reasons for periodical fruit
bearing (usually every other year).
All that makes it difficult for us to
take into account the average yield
per tree.
The
yield
of
observed
cultivars was reported after
information from the farmers. For
example,
Danka
and
Iliya
Karkamovi reported for 1 t of fruits
gathered from one tree of
'Stefanka' cultivar. The yield is very
high not only for trees with large
size. Many small-sized fruit
cultivars, such as 'Yovevka',
'Shekerka', 'Sinapka', although
having average crowns in size,
they give high yields due to large
amount of fruit retention.
In full years, the average yield is
about 300 kg, and only in rare
cases 100 kg/tree, and in empty
years fruits are insignificantly few.

ИЗВОДИ
Репродуктивните характеристики на проучените ябълкови
сортове и форми ни дават
основание
да
направим
следните изводи:
Най-голяма средна маса на
един плод има сорт Боскопска

CONCLUSIONS
Reproductive characteristics
of the studied apple cultivars and
forms give us reason to make the
following conclusions:

Fruits of apple cultivars and
forms
from
Marishnitsa
are
distinguished with very good
storage capability under ordinary
conditions in a cool cellar, as their
consuming ripeness lasts from 4 to
6 months.

The highest average weight
per fruit was registered for 'Belle
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хубавица – 197.9 g; към
едроплодните сортове се отнася
още
Троянка
– 158.3
g.
Четиринадесет сорта са със
средно едри плодове от 101 до
150 g и също толкова с дребни
плодове от 51 до 100 g. Към
сортовете с много дребни
плодове се отнася само сорт
Шекерка – 47.8 g.
Съгласно методиката на
UPOV преобладаващата част от
плодовете на проучваните в
Маришница ябълкови сортове 24 броя са с кълбовидна форма.
Срещат се още сортове със
заоблени, конични, елипсовидни
и яйцевидни плодове.
Варирането на показателя
съотношение
височина/
диаметър
на
плода
при
проучваните ябълкови сортове и
форми е много голямо – от 1.23
при форма №5 до 0.76; 0.77 и
0.78, съответно при Английска
зимна
ренета,
Кандиле
и
Стефанка.
При
останалите
сортове
съотношението
височина/диаметър на плода е
средно 0.8-0.9.
Интересът към плодовете
на този регион е бил и си остава
много голям по ред причини:
-имат атрактивен външен
вид, силно обагрени, със сочно и
вкусно плодово месо;
-притежават богат химически състав и ценни хранителни и
диетични качества;
-имат високо съдържание
на пектин и са важна суровина
за добиването му;

de Boskoop' – 197.9 g; 'Troyanka'
cultivar also belongs to the largesized fruit cultivars – 158.3 g.
Fourteen cultivars have averagesized fruits from 101 to 150 g, and
fourteen cultivars are with smallsized fruits from 51 to 100 g.
'Shekerka' cultivar is the only one
that belongs to the group of very
small-sized fruits – 47.8 g.
According to UPOV methodology,
the predominant part of the studied
fruits of the apple cultivars and
forms in Marishnitsa has a globose
shape – 24. There are also
cultivars
with
obloid,
conic,
ellipsoid and ovoid fruits.
Variability
height/diameter
ratio indicator of fruit in the studied
apple cultivars and forms is very
great – from 1.23 for form №5 to
0.76; 0.77 and 0.78, respectively
for ‘Green Newtown Pippin’,
'Kandile' and 'Stefanka'.
For
the
other
cultivars
height/diameter ration of fruit is
averagely 0.8-0.9.
The interest in fruits from that
region has been and remains
intensive for a lot of reasons:
-they have an attractive
appearance, strongly tinted, having
juicy and tasty fruit flesh;
-they have a rich chemical
composition
and
valuable
nutritional and dietary qualities;
-they have a high content of
pectin and are important raw
material for its production;
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-екологично
чисти
са,
защото се прозвеждат без
минерални
торове
и
без
прилагане
на
растително
защитни мероприятия;
-показват добра съхраняемост при обикновени домашни
условия.

-they are organic, because
are
grown
without
mineral
fertilizers and the application of
plant protection measures;
-they prove to be good for
storage under ordinary home
conditions.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Изследванията са проведени от
2012 до 2014 в две малинови
насаждения създадени на две места в
община Иваница. Едно от насажденията, засадено със сорт "Виламет", е
разположено в местност Прилике, а
другото със сорт "Мийкър" е в Бедина
Варош. Пръчките са премерени в
четири повторения и в двете насаждения, и двата сорта са включени.
Възрастните пръчки са премерени на 4
m височина, и на 60 cm широчина от
двете страни на суровината.
Оценката на интензивността на
заразата с Leptosphaeria coniothyrium
(Fuckel)
Sacc.,
причинителят
на
изсъхване на малиновите храсти, е
извършена в началото на ноември.
Резултатите от трите години
показват, че броят на възрастните
пръчки и на двете места е по-голям за
сорт "Виламет", което показва по-висок
вегетативен потенциал на сорта

The study was carried out from
2012 to 2014, in two raspberry plantations
established at two sites in the municipality
of Ivanjica. One plantation with with cv
Willamette, was located at Prilike site,
while the other with cv Meeker was in
Bedina Varoš.
The canes were counted in four
repetitions in both plantations. Mature
canes were counted at 4 m length and 0.6
m width on both sides of the row.

The assessment of the intensity of
Leptosphaeria
coniothyrium
(Fuckel)
Sacc. infection, the causal agent of
raspberry cane blight, was done in early
November.
Three year results showed that the
number of mature canes at both sites was
higher in cv Willamette, indicating higher
vegetative potential of the variety as
related to cv Meeker, suggesting that both
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свързан със сорт "Мийкър", което
предполага, че двата сорта са слабо
податливи на болестта. Този факт
позволява
правилна
селекция
и
огъване на пръчките през пролетта.
Нисък процент на частично
засегнати пръчки, и висок процент на
напълно
заразени
пръчки
е
наблюдаван при сорт "Виламет" в
сравнение със сорт "Мийкър", което
може да се обясни с по-големия
вегетативен
потенциал
на
сорт
"Виламет"
или
по-големия
брой
възрастни храсти от този сорт.
Ключови думи: малини, сорт,
изсъхване на храсти, интегрирана
защита

varieties are slightly susceptible to the
disease.
This fact enables proper selection and
tying of canes in the spring.

УВОД
Един от основните проблеми в отглеждането на малини в
Сърбия и държавите наоколо е
повсеместното изсъхване на
стъблата. Освен неподходящото
разположение, основаната причина за изсъхване са болести
предизвикани от гъбични организми от видовете Phytophthora
и Leptosphaeria (Milenković et al.,
2006). Симптомите на тези
болести са внезапно и бързо
повяхване и изсъхване на
стъблата в края на пролетта –
началото
на
лятото.
Leptosphaeria
coniothyrium
(Fuckel) Sacc., причинителят на
изсъхване на леторастите в
насажденията
в
Западна
Сърбия, е една от найзначимите болести по малината
(Stamenković
et
al.,
2006).
Според Petrović & Leposavić
(2011)
този
вид
гъбични
организми
е
най-

INTRODUCTION
One of the main problems in
raspberry growing in Serbia and
surrounding countries is mass
cane drying. Apart from the
inappropriate location, the main
cause of drying are diseases
induced
by
fungi
from
Phytophthora and Leptosphaeria
species (Milenković et al., 2006).

A low percentage of partly affected
canes and a higher percentage of
completely infected canes was observed
in cv Willamette compared to cv Meeker,
which can be accounted for the greater
vegetative potential of cv Willamette or
the larger number of mature canes of this
variety.
Key words: raspberry, variety,
cane drying, integrated protection

The symptoms of these diseases
are sudden and quick wilt and
cane dying in the period of end
spring – beginning of summer.
Leptosphaeria
coniothyrium
(Fuckel) Sacc., the cause of
raspberry cane blight in plantations
in West Serbia, is one of the most
important
raspberry
diseases
(Stamenković et al., 2006).

According to Petrović & Leposavić
(2011) this species is the most
dispersed fungi on raspberry canes
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разпространеният по малиновите стъбла в Западна Сърбия.
Инфекцията достига най-голяма
сила в сезони с много валежи по
време на усиления растеж на
стъблата, преди и по време на
събиране на реколтата (Ivanović
& Ivanović, 2005). Изсъхването
на леторастите често се свързва
с
нападение
от
малиново
комарче (Resseliella theobaldi
(Barnes)).
Поради значимостта на
малинопроизводството
за
Република Сърбия и щетите
причинени от гъбичните организми, важно е да се определи
силата на нападението на L.
coniothyrium
при
сортовете
малини "Виламет" и "Мийкър"
през
години
с
различни
климатични условия. Получените
резултати могат да бъдат
използвани за да се определи
оптималният период за приложение на пестициди с цел да се
предотврати
наличието
на
болести и да се осъществи
контрол върху тях.

in West Serbia.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследването е проведено
от 2012 до 2014 в две малинови
насаждения в община Иваница.
Първото насаждение със сорт
"Виламет" е разположено в
района
на
Прилике
(GPS
координати
N43°37'29.34",
E20°09'46.91") на 438 m над
морското
равнище.
Второто
насаждение е разположено в
района на Бедина Варош (GPS

MATERIAL AND METHODS
The research was conducted
from 2012 to 2014 in two raspberry
plantations in Ivanjica municipality.
The first plantation with variety
Willamette was located in Prilike
site
(GPS
coordinates
N43°37'29.34", E20°09'46.91") at
438 m above sea level.

The highest intensity of infection is
achieved in seasons with heavy
rainfalls during the intensive
growth of canes, before and during
harvest (Ivanović & Ivanović,
2005). Cane blight is often
associated
with
attacks
by
raspberry cane midge (Resseliella
theobaldi (Barnes)).
Due to the importance of
raspberry production for the
Republic of Serbia and the
damage caused by the fungi, it is
important to determine the intensity
of the attack of the L. coniothyrium
in raspberry varieties Willamette
and Meeker in years with different
weather conditions.
The obtained results can be used
to determine the optimal time of
pesticides application in order to
prevent the occurrence and the
control of the disease.

The second plantation was located
in Bedina Varoš site (GPS
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координати
N43°34'06.53",
E20°14'25.81") при 497 m над
морското равнище. Теренът е
планински със северно-южна
ориентация на обектите.
Насажденията са изградени
посредством изправена едноплоскостна конструкция. Разстоянието
между
плодните
стъбла е 0.18 m, с разстояние
между редовете от 2.5 m.
Приложени
са
обичайните
агротехнически и помологични
мерки в двете насаждения.
Насажденията се поддържат с
интегрирани
принципи
за
управление на вредители с 4/6
химически обработки на година.
Преброяването на всички
напълно развити стъбла на
малините, които са избрани за
изследване
на
силата
на
нападението от гъбички, е
извършено след прибиране на
реколтата, точно след подрязването и отстраняването на
стъблата, които са приключили
своята
плододайна
година.
Районът на преброяване за
всеки от 4 повторения е 4 m при
разстояние от 0.6 m широчина за
всяка страна на реда. Оценката
на силата на нападението на L.
coniothyrium през всички години
е извършена в началото на
ноември според указанията на
UPOV (Международен съюз за
закрила на новите сортове
растения)
TG43/7
съгласно
документ
UPOV/TG/1/2
(www.upov.int).
Оценката
на
нападението при полеви условия

coordinates
N43°34'06.53",
E20°14'25.81") at 497 m above
sea level. The terrain was hillside
with the raw direction North-south
in both sites.
Plantations were formed in
one-line trellis system.
The distance between fruiting
canes was 0.18 m with the
distance of 2.5 m between rows.
Common agro- and pomotechnical
measures were applied in both
plantations.
The plantations were maintained in
integrated
pest
management
principles with 4-6 chemical
treatments per year.
The counting of all mature
raspberry canes that were selected
for the investigation of intensity of
fungus attack was done after
harvest, just after the trim and
removal of canes that have
finished their fruiting year.

The area for counting per each of 4
repetitions was 4 m in distance
with 0.6 m width per each side of
the row. Assessment of the
intensity of the L. coniothyrium
attack in all years was done at the
beginning of November according
to the directions of UPOV (The
International
Union
for
the
Protection of New Varieties of
Plants) TG43/7 in accordance to
the
document
UPOV/TG/1/2
(www.upov.int). Assessment of
attack in field conditions was

140

е извършена по скалата 1 до 9: 1
- без нападение; 3 - слабо
нападение;
5
средно
нападение; 7 - силно нападение;
и 9 - много силно нападение,
според тестовете за биологични
и стопански качества (БСК).
Класификацията на стъблата е
извършена според изменената
процедура на Mišić & Tešović
(1975), върху стъбла без никакви
симптоми, частично нападнати и
напълно нападнати.
През първата година на
изследване (2012), при сериозна
суша са отчетени само 463 mm
m-2 общо количество валежи и
само 212 mm m-2 през периода
от
април
до
октомври.
Посочените условия повлияват
върху по-слабия растеж на
стъблата за подмяна и върху
общото състояние на физическите условия на насаждението.
Отчетени
са
средните
въздушни температури и общото
количество валежи през 2013 за
изследваните местоположения.
Отчетени са високи количества
валежи през летните месеци:
юни (61.5 mm m-2), юли (10.0 mm
m-2), август (62.5 mm m-2) и
септември (87.0 mm m-2). Тези
условия повлияват силно на
химическата защита на насажденията от вредители и болести.
Средната
въздушна
температура и общото количество валежи през 2014 е 13.23°C и
съответно
892.0
mm
m-2.
Месеците с изключително високи валежи са май (125.0 mm m-2),

performed on scale 1 to 9: 1 – no
attack; 3 – weak attack; 5 – middle
attack; 7 – strong attack; and 9 –
very strong attack, according to the
tests for Value for Cultivation and
Use (VCU). The classification of
canes was done according to the
modified procedure of Mišić &
Tešović (1975), on completely
symptomless, partially attacked
and completely attacked canes.

During the first year of
investigation
(2012),
severe
drought with only 463 mm m-2 of
total rainfall and only 212 mm m-2
during the period from April to
October was recorded in both
localities. The stated conditions
influenced on lower growth of
canes for replacement and on the
general state of physical conditions
of the plantation.
The average annual air
temperatures and total rainfall
were recorded during 2013 for the
investigated locations. High rainfall
during summer months was
recorded: June (61.5 mm m-2), July
(10.0 mm m-2), August (62.5 mm
m-2) and September (87.0 mm m2
).
These
conditions
highly
influenced
on
the
chemical
protection of the plantations from
pests and diseases.
Average air temperature and
total rainfall in 2014 were 13.23°C
and 892.0 mm m-2, respectively.
The months with extremely highest
rainfall were May (125.0 mm m-2),
June (103.5 mm m-2), July (163.0
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юни (103.5 mm m-2), юли (163.0
mm m-2) и септември (101.0 mm
m-2). Валежите през вегетативния период са високи (703.0 mm
m-2), което съставлява 78.1% от
общото количество валежи.
Въз основа на посочените
данни и отчитайки факта, че в
насажденията са използвани
интегрирани принципи за управление
на
вредителите
и
болестите, може да се направи
извода, че основните климатични параметри до известна
степен могат да повлияят на
резултатите от изследването.

mm m-2) and September (101.0
mm m-2).
The rainfall in vegetative period
was high (703.0 mm m-2), that was
78.1% of total rainfall.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
По-голям брой напълно
развити стъбла е отчетен при
сорт "Виламет" (Таблица 1),
както е посочено преди това от
Leposavić et al. (2015), което
показва че този сорт има висок
вегетативен
потенциал
по
отношение на сорт "Мийкър".

RESULTS AND DISCUSSION
Higher number of mature
canes was recorded in variety
Willamette (Table 1), as described
earlier by Leposavić et al. (2015),
which indicates that this variety
has a higher vegetative potential in
relation to Meeker variety.

On the basis of these data,
and considering the fact that in
experimental plantations integrated
pest and disease management
principles were implemented, it can
be concluded that the basic
weather parameters to some
extent could affect the study
results.

Таблица 1. Брой напълно развити малинови стъбла през 2012-2014
2
Table 1. Number of mature raspberry canes during 2012-2014
Сорт/повторение
Variety/repetition
Виламет
Willamette

Мийкър
Meeker

1

Повторение 1 Повторение 2 Повторение 3 Повторение 4
Repetition 1
Repetition 2
Repetition 3
Repetition 4

Общо
Total

2012.

15,12

18,31

13,05

17,42

63,90

2013

47,21

52,31

49,33

49,26

198,11

2014

66,32

69,04

73,32

70,52

279,20

2012

11,32

10,47

9,85

12,23

43,87

2013

39,58

41,36

35,54

40,21

156,69

2014

59,00

60,88

52,68

58,20

230,76

1

Дължината на едно повторение е 4 m; общата дължина на разстоянието за
стъблата е 16 m.
2
Length of one repetition is 4 m; total length of the distance for canes counting is 16 m.
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Изключително
малкото
количество дъжд през първия
сезон на отглеждане от изследването допринася за значително
по-малкия брой стъбла в двете
насаждения, и за двата сорта,
отколкото през другите две
години от изследването (63.90
за "Виламет" и 43.87 за
"Мийкър"). За разлика от това
по-голямото
количество
и
разпределение на валежите
през вторите две години на
изследването води до факта, че
броят стъбла отчетени във
всички повторения (198.11 и
279.20
за
"Виламет";
и
съответно 156.69 и 230.76 за
"Мийкър") значително надвишава необходимия брой стъбла за
връзване
през
пролетта
(обикновено 5 до 6 на метър)
(Leposavić
et
al.,
2006).
Оставянето на по-голям брой
стъбла на метър или единица
площ предоставя по-голяма
възможност
за
избор
на
правилно развити и неповредени стъбла по време на тази
много важна помологична и
технологична операция.
Класификацията на здравите и болни стъбла е извършена
чрез модифициран метод, по
следния начин: 1 - напълно
устойчиви
сортове
(всички
стъбла са здрави); 2 – високоустойчиви
(91-99%
здрави
стъбла); 3 - устойчиви сортове
(81-90% здрави стъбла); 4 относително устойчиви сортове
(61-80% здрави стъбла); 5 по-

Extremely low rainfall during
the first growing season of testing
has contributed that the counted
number of canes in both
plantations in both varieties is
considerably lower than in the
other two years of study (63.90 in
Willamette and 43.87 in Meeker).

In contrast, a greater amount and
distribution of rainfall in the second
two years of study has led to the
fact that the number of canes
counted in all repetitions (198.11
and 279.20 in Willamette; and
156.69 and 230.76 in Meeker,
respectively) significantly exceeds
required number of canes for tying
in spring (usually 5 to 6 per meter)
(Leposavić et al., 2006).

Leaving a larger number of canes
per meter or unit area provides a
greater possibility of choosing
properly
developed
and
undamaged canes during this very
important
pomotechnical
operation.
Classification of healthy and
diseased canes was performed by
the modified method as follows: 1 fully resistant varieties (all healthy
canes); 2 - highly resistant (9199% of healthy canes); 3 resistant varieties (81-90% of
healthy canes); 4 - relatively
resistant varieties (61-80% of
healthy
canes);
5
less
susceptible cultivars (41-60% of
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слабо податливи сортове (4160% здрави стъбла) 6 податливи
сортове
(21-40%
здрави стъбла); и 7 - силно
податливи
сортове
(0-20%
здрави сортове).
Съгласно
резултатите
получени
в
настоящето
изследване (Таблица 2), и двата
сорта принадлежат към групата
на относително устойчивите
сортове през първата година
(78.53% за "Виламет" и 68.66%
здрави стъбла за "Мийкър"), или
група от по-слабо податливи
сортове през вторите две години
на изследването (56.59% и
58.21% за "Виламет" и 55.84% и
57.77% здрави стъбла
за
"Мийкър").

healthy canes); 6 - susceptible
cultivars (21-40% of healthy
canes); and 7 - very susceptible
cultivars (0-20% of healthy canes).

According to the results
obtained in this study (Table 2),
both varieties belong to the group
of relatively resistant varieties in
the first
year (78.53% in
Willamette and 68.66% of healthy
canes in Meeker), or a group of
less susceptible varieties in the
second two years of the study
(56.59% and 58.21% in Willamette
and 55.84% and 57.77% of
healthy canes in Meeker).

Таблица 2. Сила на нападението на Leptosphaeria coniothyrium (Fuckel) Sacc.
върху напълно развити стъбла на изследваните малинови сортове през
2012-2014
Table 2. The intensity of Leptosphaeria coniothyrium (Fuckel) Sacc. attack on
mature canes of investigated raspberry varieties in 2012-2014
Сорт
Variety
Виламет
Willamette

Мийкър
Meeker

Година

Общо

Здрави

Частично
Напълно
Общ % заразени
заразени
заразени
Total % of
Healthy Partially infected Totally infected
infected

Year

Total

2012

63,90

50,18

7,50

6,22

%

100

78,53

11,74

9,73

2013

198,11

112,13

49,27

36,71

%

100

56,59

24,88

18,53

2014

279,20

162,51

66,44

50,25

%

100

58,21

23,79

18,59

2012

43,87

30,12

7,88

5,87

%

100

68,66

17,96

13,38

2013

156,69

87,49

44,12

25,08

%

100

55,84

28,16

16,00

2014

230,76

133,32

69,43

28,01

%

100

57,77

30,08

12,14
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21,47
43,41
41,79
31,34
44,16
42,22

По-ниската чувствителност на
изпитваните сортове може да се
отнесе
към
приложените
интегрирани
принципи
за
управление на вредителите и
болестите.
Най-ниският процент на
засегнати стъбла за двата сорта
е наблюдаван през първата
година и варира от 21.47% за
"Виламет"
до
31.34%
за
"Мийкър". През другите две
години, процентът на заболели
стъбла за двата сорта е
значително по-висок (43.41% и
41.79% за "Виламет"; и 44.16% и
съответно 42.22% за "Мийкър"),
което може да се припише на
влиянието на изключително
голямото количество дъждове в
периода на вегетация за двете
години. Според Ivanovic &
Ivanovic (2005), тези климатични
условия са подходящи за
развитието
на
болестта
причинена от L. coniothyrium.

Lower sensitivity of tested varieties
can be attributed to the applied
integrated pest and disease
management principles.

ИЗВОДИ
Въз основа на резултатите
на нашето изследване при
проучването на силата на нападението на гъбичното заболяване L. coniothyrium, което напада малиновите сортове "Виламет" и "Мийкър", може да се
направи следното заключение:
По-висок
брой съзрели
стъбла при двете насаждения е
отчетен за "Виламет", което
показва, че този сорт има поголям вегетативен потенциал
спрямо
"Мийкър".
Броят

CONCLUSIONS
Based on the results of our
research in studying the intensity
of the fungus L. coniothyrium
attack in raspberry varieties
Willamette and Meeker following
conclusions may be drawn:

The lowest percentage of
affected canes of both varieties
was observed in the first year and
ranged from 21.47% in Willamette
to 31.34% in Meeker.
In the other two years, the
percentage of diseased canes of
both cultivars was significantly
higher (43.41% and 41.79% in
Willamette; and 44.16% and
42.22% in Meeker, respectively),
which can be attributed to the
influence of extremely high rainfall
in the vegetation period of both
years.
According to Ivanovic & Ivanovic
(2005), these weather are suitable
for the development of the disease
caused by L. coniothyrium.

A higher number of mature
canes in both plantations was
recorded in Willamette indicating
that this variety has a higher
vegetative potential in relation to
Meeker.
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преброени стъбла за двата
сорта през всичките три години
на
изследването
е
извън
изисквания
брой
стъбла
необходими за връзване през
пролетта.
И
двата
сорта
принадлежат към групата на
относително устойчивите през
първата година, или група на помалко податливи сортове през
вторите две години на проучването. Въпреки изключително
високия процент във вегетацията по време на вторите две
години на изследването, пониската
чувствителност
на
изпитваните сортове може да се
препише на приложените интегрирани принципи за управление
на вредителите и болестите.
Освен теоретическото значение, представените резултати
могат да бъдат използвани за
определяне на оптималното
време за употреба на пестициди
с цел да се предотврати
наличието на болестта, както и
нейното контролиране.

The number of counted canes in
both cultivars in all three years of
investigation
is
beyond
the
required number of canes required
for tying in the spring.
Both varieties belong to the group
of relatively resistant varieties in
the first year, or a group of less
susceptible varieties in the second
two years of the study.
Despite
the
extremely
high
precipitation in the vegetation
during the second two years of
research, lower sensitivity of tested
varieties can be attributed to the
applied integrated pest and
disease management principles.
Apart
from
theoretical
significance, presented results can
be used to determine the optimal
time of application of pesticides in
order to prevent the occurrence of
the disease, as well as its control.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Настоящето
изследване
е
извършено с цел да се определят
основни фенологични и помологични
характеристики, както и устойчивостта
на икономически значими болести на
шест ex situ автохтонни сортове сини
сливи
произхождащи
от
Prunus
domestica L. и два сорта произхождащи
от Prunus insititia L. Наблюдението и
записването на техните фенологични и
помологични характеристики и полева
устойчивост към причинителите на
икономически значимите болести са
извършени чрез IBPGR (Международен
съвет
за
растителни
генетични
ресурси- б.пр.), UPOV (Съвет за
защита на растителното разнообразие–
б. пр.) и стандартни морфометрични
методологии. Измежду изследваните
генотипове, началото на цъфтеж е
между
15-и
април
("Белошливачокешина" и "Шлива-штрпци") и 24-и
април ("Пожегача") докато плодовете
узряват между 15-и юли ("Петровача")
и 4-и септември ("Пожегача). Теглото
на плода и костилката варира от 13.18
g ("Петровача") до 22.18 g ("Пожегача")

This study was carried out to
determine
basic
phenological
and
pomological traits and resistance to
economically important diseases of six ex
situ autochthonous plum cultivars derived
from Prunus domestica L. and two
cultivars derived from Prunus insititia L.

Observation and recording of their
phenological and pomological traits and
field resistance to causal agents of
economically important diseases were
performed using IBPGR, UPOV and
standard morphometrical methodologies.

Within the evaluated genotypes flowering
th
onset was between April 15 (‘BelošljivaČokešina’ and ‘Šljiva-Štrpci’) and April
th
24 (‘Požegača’) whereas fruits ripened
th
between July 15
(‘Petrovača’) and
th
September 4 (‘Požegača’).
Fruit and stone weight ranged from 13.18
g (‘Petrovača’) to 22.18 g (‘Požegača’)
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и съответно от 0.69 g ("Петровача") до
1.32 g ("Папрачанка"). Основният
доминиращ цвят на кората на плода е
светложълт, докато нюансите варират
от червени до тъмносини. Вкусовите
качества са от лоши до отлични.
Оценените
сортове
не
показват
никакви типични симптоми на ръжда и
загниване на плода. Симптомите на
червени листни петна са наблюдавани
в
пет
генотипа
("Бугарка",
"Папрачанка", "Белошлива-чокешина",
"Шлива-штрпци" и "Црвена ранка") и
варират от леки до много силни. Силно
нападение на шарка е наблюдавано
върху листа и плодове на три генотипа"Пожегача", Папрачанка" и "Бугарка"
докато
други
генотипове
нямат
симптоми на този вирус нито върху
листата, нито върху плодовете.
Ключови думи:Prunus domestica
L., Prunus insititia L., автохтонни
сортове синя слива, генетични ресурси

and from 0.69 g (‘Petrovača’) to 1.32 g
(‘Papračanka’), respectively. Light-yellow
skin ground color was dominant, while
over color varied from red to dark blue.
Eating quality was from poor to excellent.
The assessed genotypes showed no
typical symptoms of rust and fruit rot.
Symptoms of red leaf spot were observed
in
five
genotypes
(‘Bugarka’,
‘Papračanka’,
‘Belošljiva-Čokešina’,
‘Šljiva-Štrpci’ and ‘Crvena Ranka’) and
ranged from mild to very strong.

УВОД
Синята
слива
(Prunus
domestica L.) е най-разпространеният плод в Сърбия от дълго
време. Това се дължи на
подходящите условия на околната среда, малки изисквания в
управлението
на
овощната
градина, универсалната употреба на плодовете, както и
голямото
икономическо
и
социално значение. Въпреки
това, производството на сини
сливи в Сърбия не е развито
достатъчно. Един от спъващите
фактори за подобряването е
отглеждането на местни сортове
в
производствени
овощни
градини. Тези сортове имат
променлив добив и качество на
плодовете в зависимост от

INTRODUCTION
The plum (Prunus domestica
L.) in Serbia has been the most
spread fruit species for long time.
This
is
owing
to
suitable
environmental conditions, small
requirements
for
orchard
management practices, multi-use
value of fruits, as well as high
economic and social importance.

The strong attack of Sharka was observed
on leaves and fruits in three genotypes –
‘Požegača’, ‘Papračanka’ and ‘Bugarka
whereas other genotypes had no
symptoms of this virus either on leaves or
fruits.
Key words: Prunus domestica L.,
Prunus insititia L., indigenous plum
cultivars, genetic resources

Nevertheless, plum production in
Serbia
is
not
sufficiently
developed. One of the limiting
factors for the improvement is
cultivation of indigenous cultivars
in production orchards.
These cultivars have variable yield
and fruit quality depending on
region of growing, their fruits being
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района на отглеждане, техните
плодове като цяло се използват
за производство на ракия
(Nenadovic Mratinic et al., 2007).
От
друга
страна,
поради
толерантност към измръзване и
2011),
суша
(Neumüller,
устойчивост
(Paunovic
and
Paunovic, 1994) и показатели за
качество, автохтонните сортове
сини
сливи
представляват
генетическа основа за клонова
селекция. Те се използват в
различни
размножителни
програми насочени към развитие
на нови сортове сини сливи
(Ogasanovic et al, 1994) и нови
сливови, кайсиеви и прасковени
подложки (Paunovic, 1988).
Изследователският институт по овощарство в Чачак има
дълга традиция в събиране-то
на нови и изследвани генотипове в настоящата колекция от
сини сливи, осигурявайки по
този
начин
източник
на
зародишна плазма за синята
слива. Настоящето изследване е
извършено
с цел
да
се
определят
основните
фенологични и помологични
характеристики, както и устойчивостта на икономически важни
болести на осем отглеждани ex
situ автохтонни сортове сини
сливи, получени от Prunus
domestica L. и Prunus insititia L за
да
се
изследва
тяхната
възможна
употреба
като
генетична основа в бъдещи
размножителни програми.

generally
used
for
brandy
production (Nenadovic Mratinic et
al., 2007). On the other hand, due
to tolerance to frost and drought
(Neumüller,
2011),
resistance
(Paunovic and Paunovic, 1994)
and
quality
attributes,
autochthonous
plum
cultivars
represent genetic basis for clonal
selection.

They are used in different breeding
programs aimed at development of
new plum cultivars (Ogasanovic et
al, 1994) and new plum, apricot
and peach rootstocks (Paunovic,
1988).
Fruit
Research
Institute
Cacak has a long tradition of
collecting new and investigating
genotypes
in
current
plum
collection, thus providing source of
plum germplasm.

This study was carried out to
determine basic phenological and
pomological traits, and resistance
to economically important diseases
of
eight
ex
situ
grown
autochthonous
plum
cultivars
derived from Prunus domestica L.
and Prunus insititia L in order to
examine their possible usage as a
genetic bases for future breeding
programs.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Регистриран
опит
и
растителен материал.
Изследванията
са
проведени през 2010 и 2011 като
обхващат ex situ наблюдения на
шест автохтонни сортове сини
сливи получени от Prunus
domestica L. и два сорта
получени от Prunus insititia L.
Всички сортове са присадени
върху джанкови семеначета и
засадени в колекционна овощна
градина през 2001 в околността
на Здравляк, близо до Чачак.
Дърветата са засадени на
разстояние от 5 х 2 m и
оформени
в
пирамидална
корона, при неполивни агротехнически практики. Настоящето
изследване е съсредоточено
върху определяне на основни
фенологични и помологични
характеристики и устойчивост
към
причинители
на
икономически значими болести.
Измерване на биологични
и качествени характеристики
на плодовете.
Определени са следните
фенологични
характеристики:
начало на цъфтеж (5% от
цветовете са цъфнали), фаза на
пълен
цъфтеж
(80%
от
цветовете са цъфнали), край на
цъфтеж (90% от цветовете са
цъфнали и венчелистчетата са
започнали да падат) и събиране
на реколтата (плодовете са
оцветени достатъчно и са меки
при консумация).
Анализът на помологичните

MATERIAL AND METHODS
Filed
trial
and
plant
material.
Investigations
were
conducted in 2010 and 2011
involving ex situ observations of six
autochthonous
plum
cultivars
derived from Prunus domestica L.
and two cultivars derived from
Prunus insititia L.
All cultivars were grafted on
Myrobalan seedlings and planted
in collection orchard in 2001 at
locality Zdravljak, near Cacak.
Trees were planted at 5 × 2 m and
trained as pyramidal crown, under
non-irrigated cultural practices.

The
study
focused
on
determination
of
basic
phenological and pomological traits
and resistance to causal agents of
economically important diseases.
Biological and fruit-quality
traits measurement.
The following phenological
characteristics were determined:
flowering onset (5% of flowers
have bloomed), full flowering (80%
of flowers have bloomed), end of
flowering (90% of flowers have
bloomed and corollas have begun
to fall off) and harvest date (fruits
are sufficiently colored and soft to
be eaten).
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Analysis

of

pomological

характеристики включва измерване на тегло на плода (ТП),
височина на плода (В), дебелина
на семенен шев (ДС), дебелина
на плода (ДП), тегло на костилка
(ТК),
съдържание
на
сухи
разтворими
вещества
(СС),
основен цвят на плодовата
кожица
(ОЦ),
нюанси
на
плодовата
кожица
(Н)
и
хранителни качества (ХК). ТП и
ТК са получени чрез везна
Adventure Pro (Ohaus, USA), като
са изразени в грамове (g). В, ДС
и ДП (mm) са измерени с шублер
„Starrett 727“ (Athol, USA).
Събрани са проби от общо 25
плода и костилки от всеки сорт
при три повторения. СС (ºBrix) е
определено
чрез
ръчен
рефрактометър „Milwaukee MR
200“ (ATC, Belgium). ОЦ (1зелен,
2светлозелен,
3светложълт,
4
жълт,
5
тъмножълт), Н (0-светложълт, 1розов, 2-червен, 3-виолетовочервен,
4-виолетов,
5тъмновиолетов,
6-син,
7махагон, 8-тъмносин, 9-черен) и
ХК (1-много лоши, 3-лоши, 5средни, 7-добри до 9-отлични) са
описани чрез методологии на
IBPGR.
Изследванията на устойчивост към шарката (Plum pox
virus) и причинители на червени
листни петна (Polystigma rubrum
Pers.), ръжда (Puccinia pruni
spinosae Diet.) и загниване по
плодовете (Monilinia laxa Aderh
et. Ruhl) са извършени с
процедура UPOV. Силата на

properties involved measuring fruit
weight (FW), fruit height (H), suture
diameter (SD), cheek diameter
(CD), stone weight (SW), soluble
solids content (SS), skin ground
color (GC), over skin color (OC)
and eating quality (EQ). The FW
and SW were taken using
Adventure Pro scale (Ohaus,
USA), and are expressed in g. The
H, SD and CD (mm) were
measured by caliper Starrett 727
(Athol, USA).

A total of 25 fruits and stones were
sampled per each cultivar in three
replications. The SS (ºBrix) was
determined by the Milwaukee MR
200
(ATC,
Belgium)
hand
refractometer. GC (1–green, 2–
light green, 3–light yellow, 4–
yellow, 5–deep yellow), OC (0–
white yellow, 1–pink, 2–red, 3–red
violet, 4–violet, 5–dark violet, 6–
blue, 7–mahagony, 8–dark blue,
9–black) and EQ (1–extremely
poor, 3–poor, 5–fair, 7–good to 9–
excellent) were described by
IBPGR methodologies.

The
investigations
of
field
resistance to Sharka (Plum pox
virus) and causal agents of red leaf
spot (Polystigma rubrum Pers.),
rust (Puccinia pruni spinosae Diet.)
and fruit rot (Monilinia laxa Aderh
et. Ruhl) were conducted using the
UPOV procedure.
Symptom intensity was determined
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симптомите е определена по
скала от 1-9 (1-без нападение, 3слабо
нападение,
5-средно
нападение, 7-силно нападение и
9-много силно нападение).

on a scale from 1–9 (1–no attack,
3–minor
attack,
5–moderate
attack, 7–strong attack and 9–very
strong attack).

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Фенологичните
характеристики на автохтонните сортове
сини сливи са показани в
Таблица
1.
Началото
на
цъфтежа е отчетено в средата
на април. Най-ранното начало
на цъфтеж е наблюдавано при
сорт
"Шлива-штрпци"
и
"Белошлива-чокешина"
(15-и
април), а най-късното при
"Пожегача" (24-и април). Фазата
на пълен цъфтеж е между 18-и
април ("Шлива-штрпци") и 30-и
април ("Пожегача"), и край на
цъфтежа между 26-и април
("Бугарка" и "Шлива-штрпци") и
7-и май ("Пожегача"). Продължителността
на
цъфтеж при
автохтонните
сортове
сини
сливи е от 9 ("Петровача") до 13
дни ("Белошлива-чокешина" и
"Пожегача"),
периодът
за
прибиране на реколтата е подълъг от периода на цъфтеж.
Периодът на събиране на
реколтата е от средата на юли
("Петровача") до началото на
септември ("Белошлива-чокешина" и "Пожегача"). Европейските
сортове сини сливи цъфтят
рано, през период от годината,
когато опасността от измръзване
на цветовете е все още голяма
(Webster, 1986). В Сърбия,
началото
на
цъфтеж
при

RESULTS AND DISCUSSION
Phenological characteristics
of autochthonous plum cultivars
are given in Table 1.
Flowering onset was recorded in
mid-April. The earliest flowering
onset was observed in ‘ŠljivaŠtrpci’ and ‘Belošljiva-Čokešina’
(April 15th), and the latest in
‘Požegača’
(April
24th).
Full
flowering was between April 18th
(‘Šljiva-Štrpci’) and April 30th
(‘Požegača’), and end of flowering
between April 26th (‘Bugarka’ and
‘Šljiva-Štrpci’)
and
May
7th
(‘Požegača’).
Duration
of
flowering
in
autochthonous plum cultivars was
from 9 (‘Petrovača’) to 13 days
(‘Belošljiva-Čokešina’
and
‘Požegača’), harvest period being
longer than flowering period.
Harvest date was from mid-July
(‘Petrovača’) to early September
(‘Belošljiva-Čokešina’
and
‘Požegača’).
European plum cultivars flower
early, at the time of the year when
the risk of frost damage to
blossoms is still high (Webster,
1986). In Serbia, flowering onset in
autochthonous plum cultivars is
between end of March and early
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автохтонните
сортове
сини
сливи е между края на март и
началото на април (Mratinic,
2000). До известна степен покъсното начало на цъфтеж при
изследваните
автохтонни
сортове сини сливи в нашето
изследване е поради условията
на околната среда. В зависимост
от
климатичните
условия,
периодът на цъфтеж може да
варира през годините (Liverani et
al., 2010). Сходна продължителност на цъфтежа е отчетена от
Milosevic et al. (2010). По
отношение на периода за
прибиране
на
реколтата,
получените резултати са много
сходни с публикуваните от
Milosevic and Milosevic (2012).

April (Mratinic, 2000).

Somewhat later flowering onset in
the studied autochthonous plum
cultivars in our study is due to
environmental conditions.

Depending on climatic conditions,
flowering time may vary by years
(Liverani et al., 2010). Similar
duration of flowering was reported
by Milosevic et al. (2010).
In terms of harvest date, the
obtained results are very similar to
the ones published by Milosevic
and Milosevic (2012).

Таблица 1. Средни стойности за фенологични характеристики на
автохтонни сортове сини сливи отглеждани в района на Сърбия през
2010–2011
Table 1. Mean values of phenological characteristics of autochthonous plum
cultivars grown in the Region of Serbia over 2010–2011
Сорт (Местно име)
Cultivar (Local name)
„Петровача“
‘Petrovača’
„Милинкуша“
‘Milinkuša’
„Црвена ранка“
‘Crvena ranka’
„Бугарка“
‘Bugarka’
„Папрачанка“
‘Papračanka’
„Шлива-штрпци“
‘Šljiva-Štrpci’
„Белошлива-чокешина“
‘Belošljiva-Čokešina’
„Пожегача“
‘Požegača’

Цъфтеж / Flowering
Период за
реколта
Начало Пълен Край Продължителност (дни)
Harvest date
Onset
Full
End
Duration (days)
19 April 21 April 28 April

9

15 July

19 April 23 April 1 May

12

27 July

17 April 20 April 29 April

12

2 August

16 April 19 April 26 April

10

12 August

16 April 20 April 28 April

12

15 August

15 April 18 April 26 April

11

19 August

15 April 19 April 28 April

13

2 September

24 April 30 April 7 May

13

4 September

Помологичните и сензорни
Pomological and sensorial
характеристики на автохтонните characteristics of autochthonous
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сортове сини сливи са показани
в Таблица 2. Най-ниското ТП е
при "Петровача" средно (13.18
g), като най-високото при
"Пожегача" (22.18 g). Найниската В, ДС и ДП са
наблюдавани при "Петровача"
(26.43 mm, 23.20 mm и
съответно 24.90 mm). Найвисоката В и ДС са отчетени при
"Пожегача"
(42.65
mm
и
съответно 31.54 mm), докато
най-високата ДП е при "Шливаштрпци"
(30.81
mm).
При
изследваните сортове не е
отчетена връзка между ТП и ТК.
Най-малките
и
най-големи
костилки са образувани при
"Петровача" (0.69 g) и съответно
"Папрачанка" (1.32 g). Найниското СС е наблюдавано при
плодове на най-ранния сорт
"Петровача" (12.80 °Brix), а найвисокото при най-късния сорт
"Пожегача".
При
повечето
сортове, ОЦ е светлозелен,
("Петровача",
"Милинкуша",
"Бугарка",
"Папрачанка"
и
"Пожегача"), докато при "Црвена
ранка" и "Белошлива-чокешина"
е светложълт, а зелен е само
при "Шлива-штрпци". Н варират
от
червени
("Белошливачокешина"), виолетово-червени
("Милинкуша" и "Црвена ранка"),
тъмновиолетови ("Петровача" и
"Шлива-штрпци"), сини ("Папрачанка") до тъмносини ("Бугарка"
и "Пожегача"). ХК като цяло са
добри
при
плодове
на
"Милинкуша", "Црвена ранка",
"Шлива-Шутци" и "Белошлива-

plum cultivars are given in Table 2.
The lowest FW was in ‘Petrovača’
on average (13.18 g), while the
highest was in ‘Požegača’ (22.18
g). The lowest H, SD and CD were
observed in ‘Petrovača’ (26.43
mm, 23.20 mm and 24.90 mm,
respectively).
The highest H and SD were
recorded in ‘Požegača’ (42.65 mm
and 31.54 mm, respectively),
whereas the highest CD was in
‘Šljiva-Štrpci’ (30.81 mm). In the
assessed cultivars no correlation
was recorded between FW and
SW. The smallest and the largest
stones
were
produced
by
‘Petrovača’
(0.69
g)
and
‘Papračanka’
(1.32
g),
respectively. The lowest SS was
observed in fruits of the earliest
cultivar ‘Petrovača’ (12.80 °Brix),
and the highest in the latest
cultivar ‘Požegača’.
In most of the cultivars, GC was
light
green
(‘Petrovača’,
‘Milinkuša’,
‘Bugarka’,
‘Papračanka’ and ‘Požegača’),
while in ‘Crvena ranka’ and
‘Belošljiva-Čokešina’ GC was light
yellow, and green only in ‘ŠljivaŠtrpci’. The OC varied from red
(‘Belošljiva-Čokešina’), red-violet
(‘Milinkuša’ and ‘Crvena ranka’),
dark violet (‘Petrovača’ and ‘ŠljivaŠtrpci’), blue (‘Papračanka’) to
dark
blue
(‘Bugarka’
and
‘Požegača’). EQ was mainly fair in
fruits of ‘Milinkuša’, ‘Crvena ranka’,
‘Šljiva-Šutci’
and
‘BelošljivaČokešina’,
while
fruits
of
‘Petrovača’ and ‘Papračanka’ had
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чокешина", докато плодовете на
"Петровача" и "Папрачанка" са с
лошо качество, "Бугарка" с
добро и "Пожегача" с отлични
ХК. Като цяло, местните сортове
сини сливи получени от Prunus
domestica L. имат по-големи
плодове (Milosevic et al., 2010) и
по-високо СС (Garciá-Marino et
al., 2008) от сортовете получени
от Prunus insititia L. Jarebica и
Muratovic (1977) установяват, че
теглото на плода на синята
слива варира от 14.17 до 41.70
g,
докато
Mratinic
(2000)
съобщава за минимални и
максимални
стойности
на
плодното тегло при местните
сортове сини сливи (6.2 и
съответно 28.0 g). Стойностите
на измеримите параметри на
плода (ТП, В, ДС, ДП) и
костилката
(ТК) в нашето
изследване са много сходни с
предходни резултати посочени
от Milosevic и Milosevic (2012).
Вкусът е най-важното свойство
на качествата на плода на
синята слива. Високото качество
на плода и вкусът вървят с
високо
съдържание
на
разтворими сухи вещества. СС
при сините сливи варира от 12
до 32 °Brix, а късно зреещите
сортове би трябвало да имат
повече от 17 °Brix (Neumüller,
2011). По отношение на СС,
резултатите от нашето изследване съответстват на тези на
Milosevic и Milosevic (2012).

poor,
‘Bugarka’
good,
‘Požegača’ excellent EQ.

and

In general, local plum cultivars
derived from Prunus domestica L.
have larger fruits (Milosevic et al.,
2010) and higher SS (GarciáMarino et al., 2008) than cultivars
derived from Prunus insititia L.
Jarebica and Muratovic (1977)
determined that the plum fruit
weight ranged from 14.17 to 41.70
g, while Mratinic (2000) reported
on minimum and maximum values
of fruit weight in local plum
cultivars (6.2 and 28.0 g,
respectively).
Values of measurable properties
of fruit (FW, H, SD, CD) and stone
(SW) in our study were very
similar with results previously
reported
by
Milosevic
and
Milosevic (2012).
Taste is the most important
property of plum fruit quality.
High fruit quality and taste go
along with high soluble solids
content. SS in plums ranged from
12 to 32 °Brix and late ripening
cultivars should have more than
17 °Brix (Neumüller, 2011).
In terms of SS, the results of our
study are in agreement with those
of Milosevic and Milosevic (2012).
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Таблица 2. Средни стойности на помологични и сензорни характеристики на
автохтонни сортове сини сливи отглеждани в района на Сърбия през 2010-2011
Table 2. Mean values of pomological and sensorial characteristics of autochthonous
plum cultivars grown in the Region of Serbia over 2010–2011
Сорт (Местно име)
Cultivar (Local name)
Петровача
‘Petrovača’
Милинкуша
‘Milinkuša’
Црвена ранка
‘Crvena ranka’
Бугарка
‘Bugarka’
Папрачанка
‘Papračanka’
Шлива-штрпци
‘Šljiva-Štrpci’
Белошлива-Чокешина
‘Belošljiva-Čokešina’
Пожегача
‘Požegača’

ТП/FW

В/H ДС/SD ДП/CD ТК/SW СС/SS ОЦ/GC Н/OC ХК/EQ

13.18 26.43 23.20 24.90

0.69

12.80

2

5

3

19.49 36.37 28.59 28.59

0.94

19.49

2

3

5

20.18 37.26 28.44 30.43

0.71

14.50

3

3

5

17.19 36.02 27.29 29.31

0.95

14.60

2

7

7

21.05 35.87 29.65 29.24

1.32

17.15

2

6

3

22.09 36.83 29.60 30.81

1.31

16.80

1

5

5

16.49 32.70 26.96 28.52

1.22

16.90

3

2

5

22.18 42.65 31.54 30.10

0.71

19.60

2

7

9

Резултатите от изследването
на
устойчивостта
на
автохтонни сортове сини сливи
към причинители на болести при
полеви условия са показани на
Фиг.1. При всички изследвани
сортове няма типични симптоми
на ръжда (Puccinia pruni spinosae
Diet.) и загниване (Monilinia laxa
Aderh et Ruhl.) нито по листата,
нито по плодовете.

The results of the study of
resistance of autochthonous plum
cultivars to causal agents of
diseases under field conditions are
shown in Fig. 1.
All the studied cultivars had no
typical symptoms of rust (Puccinia
pruni spinosae Diet.) and fruit rot
(Monilinia laxa Aderh et Ruhl.)
either on leaves or fruits.

Фиг. 1. Средни стойности на устойчивостта на автохтонни сортове на сини
сливи към причинители на болести при полеви условия в района на
Сърбия през 2010–2011
Fig. 1. Mean values of resistance of autochthonous plum cultivars to causal
agents of diseases under field conditions in the Region of Serbia over 2010–2011
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Симптомите на червени
листни петна са наблюдавани в
пет генотипа ("Бугарка", "Папрачанка", "Белошлива-чокешина",
"Шлива-штрпци"
и
"Црвена
ранка") и варират от умерени (3)
до много силни (9). Силно
нападение на шарка (7) е
наблюдавано
по
листа
и
плодове на "Пожегача", "Папрачанка"
и
"Бугарка".
Други
генотипове
нямат
видими
симптоми на този вирус нито по
листата нито по плодовете.
Автохтонните
сортове
сини
сливи могат да бъдат източник
на устойчивост към икономически значими болести (Rodrigues
et al., 2009). В това отношение
сорт "Пожегача" може да бъде
използван в размножителни
програми
като
донор
на
устойчивост към причинителя на
ръжда, докато Дамасцени са
устойчиви към Polystigma rubrum
Pers. (Misic, 2002).
Представените резултати
свързани с размера на плода
показват, че местните сортове
сини
сливи
са
понискокачествени спрямо стандартните търговски сортове.
Nenadovic Mratinic et al. (2007)
стигат до извода, че "Црвена
ранка"
е
подходяща
като
суровина за производство на
висококачествена ракия, докато
Milosevic и Milosevic (2012)
докладват, че плодовете на
някои
местни
сортове
са
подходящи за свежа консумация
или сушене. Въпреки това,

Symptoms of red leaf spot
were observed in five genotypes
(‘Bugarka’,
‘Papračanka’,
‘Belošljiva-Čokešina’, ‘Šljiva-Štrpci’
and ‘Crvena Ranka’) and ranged
from mild (3) to very strong (9).
Strong attack of Sharka (7) was
observed on leaves and fruits of
‘Požegača’, ‘Papračanka’ and
‘Bugarka’.
Other genotypes had no visible
symptoms of this virus either on
leaves or fruits. Autochthonous
plum cultivars can be the source of
resistance
to
economically
important diseases (Rodrigues et
al., 2009).
In this respect, ‘Požegača’ can be
used in breeding programs as a
donor of resistance to causal
agent of fruit rot, whereas damson
plums
have
resistance
to
Polystigma rubrum Pers. (Misic,
2002).
The
presented
results
relative to fruit size showed that
local plum cultivars were inferior to
standard commercial cultivars.

Nenadovic Mratinic et al. (2007)
concluded that ‘Crvena Ranka’
was suitable as raw material for
the production of high-quality
brandies, while Milosevic and
Milosevic (2012) reported that
fruits of some local cultivars were
suitable for fresh use or drying.
However,
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indigenous

plum

местните сортове сини сливи са
най-подходящи като генетична
основа за клонова селекция и
развъждане на нови сортове
сини сливи и нови подложки за
синя слива, праскова и кайсия
(Milosevic et al., 2010).

cultivars are most valuable as a
genetic basis for clonal selection
and breeding of new plum cultivars
and new rootstocks for plum,
peach and apricot (Milosevic et al.,
2010).

ИЗВОДИ
Началото на цъфтеж при
автохтонните
сортове
сини
сливи, произлизащи от Prunus
domestica L. и Prunus insititia L.,
са отчетени в средата на април,
докато плодовете узряват между
средата на юли (‘Petrovača’) и
началото на септември. Плодовете са изключително дребни.
Основният доминиращ цвят на
плодната кожица е светложълт,
докато нюансите варират от
червени до тъмносини. Вкусовите качества са от лоши до
отлични. Оценените сортове не
показват
никакви
типични
симптоми на ръжда и загниване
на
плода.
Симптомите
на
червени листни пета варират от
умерени
до
много
силни.
Силното нападение на шарка е
наблюдавано върху листата и
плодовете в три генотипа.
Плодовете на някои изследвани
сортове
могат
да
бъдат
преработени в ракия, докато
някои могат да бъдат използвани за сушене или свежа
консумация.
Автохтонните
сортове сини сливи изследвани
в настоящето изследване представляват изключителна генетична основа и източник на

CONCLUSIONS
Flowering
onset
in
autochthonous
plum
cultivars
originating from Prunus domestica
L. and Prunus insititia L. was
recorded in mid-April, whereas
fruits ripened between mid-July
(‘Petrovača’) and early September.
Fruits were extremely small. Lightyellow skin ground color was
dominant, while over color varied
from red to dark blue.
Eating quality ranged from poor to
excellent. The assessed genotypes
showed no typical symptoms of
rust and fruit rot.
Symptoms of red leaf spot ranged
from mild to very strong. The
strong attack of Sharka was
observed on leaves and fruits in
three genotypes.
Fruits of some examined cultivars
could be processed into brendy,
whereas some can be used for
drying or fresh consumption.

Autochthonous
plum
cultivars
investigated in this study represent
outstanding genetic basis and the
source of germplasm for further
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зародишна
плазма
за
понататъшна работа в отглеждането на синята слива. Въпреки
това, резултатите получени в
настоящето изследване са само
предварителни и ще бъдат
извършени
по-нататъшни
изследвания при полеви и
лабораторни
условия
през
следващите години.

plum breeding work.

However, the results obtained in
this study are only preliminary and
further examinations will be
conducted
under
field
and
laboratory conditions
in
the
following years.

БЛАГОДАРНОСТИ
ACKNOWLEDGEMENT
Настоящото изследване е
This work is supported by the
подкрепено от субсидията на grant of Ministry of Education and
Министерството на образова- Science of the Republic of Serbia,
нието и науката на Република Project No 31064.
Сърбия, Проект № 31064.
ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
1. García-Mariño N., F. de la Torre, A. J. Matilla. 2008. Organic acids and
soluble sugars in edible and nonedible parts of damson plum (Prunus domestica L.
subsp. insititia cv. Syriaca) fruits during development and ripening. Food Science and
Technology International, 14, 187–193.
2. IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources) 1984. In:
Cobianchi, D. and Watkins R. (ed.), Descriptor List for Plum and Allied Species.
Committee on Disease Resistance Breeding and Use of Genebanks. IBPGR
Secretariat, Rome, 31.
3. Jarebica S. D., S. A. Muratovic. 1977. Some properties of growth and
productivity of plum cultivars in Bosnia. Acta Horticulturae, 74, 125-127.
4. Liverani A., D. Giovannini, N. Versari, S. Sirri, F. Brandi. 2010. Japanese
and European plum cultivar evaluation in the Po valley of Italy: Yield and climate
influence. Acta Horticulturae, 874, 327–336.
5. Milosevic T., N. Milosevic. 2012. Phenotypic diversity of autochthonous
European (Prunus domestica L.) and Damson (Prunus insititia L.) plum accessions
based on multivariate analysis. Horticultural Science, 39, 8–20.
6. Milosevic T., N. Milosevic, E. Mratinic. 2010. Morphogenetic variability of
autochthonous plum cultivars in Western Serbia. Brazilian archives of biology and
technology 53, 6, 1293-1297.
7. Misic P. 2002. Special breeding. Agricultural research institute Serbia and
Partenon, Belgrade.
8. Mratinic E. 2000. The selection of the autochthonous plum cultivars suitable
st
for intensive growing. In-1 International scientific symposium: production, processing
and marketing of plums and plum products, Kostunici, 9-11 September. p. 193-196.
9. Nenadovic-Mratinic E., Nikicevic N., Milatovic D., Djurovic D. 2007.
Suitability of autochthonous plum cultivars (Prunus instititia L.) for brandy production.
Journal of Pomology 41, 160, 159-164.

160

10.Neumüller M. 2011. Fundamental and Applied Aspects of Plum (Prunus
domestica) Breeding in: Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology 139156.
11.Ogasanovic D., M. Rankovic, R. Plazinic, V. Papic. 1994. Performance of
newly-bred Cacak plum cultivars and current breeding tendencies. Acta Horticulturae
359, 75-81.
12.Paunovic A. S. 1988. Plum cultivars and their improvements in Yugoslavia.
Fruit Varieties Journal 42, 143-151.
13.Paunovic S. A., A. S. Paunovic 1994. Investigations of plum and prune
cultivars (Prunus domestica L. and (Prunus insititia L.) in situ in SFRYugoslavia. Acta
Horticulturae 359, 49-54.
14.Rodrigues P. S., G. G.Lindsey, B. M. P. Fernandes. 2009. Biotechnological
approaches for plant viruses resistance: From general to the modern RNA silencing
pathway. Brazilian Archives of Biology and Technology 52, 795‒808.
15.UPOV 2002. European Plum. Guidelines for the conduct of tests for
distinctness, uniformity and stability. Geneva, Switzerland.
16.Webster A.D. 1986. Delaying flowering and improving the yields of plum
cultivars with ethephon and gibberellic acid sprays. Acta Horticulturae, 179, 171-172.

161

