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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Храстите от Chaenomeles sp. при-

тежават висок декоративен ефект. При-
влекателни са с изключително голямо-
то разнообразие по форма и обагре-
ност на цвета, с ранния и продължи-
телен цъфтеж. Настоящото изследване
е проведено през периода 2017-2018 г.
в района на гр. Дряново, Централна
Северна България. Основният тип поч-
ви са сиви горски, а надморската висо-
чина в района е от 230 m до 680 m. В
покрайнините на някои квартали на гр.
Дряново, край селските пътища и в
самия град, при експедиционно проуч-
ване са открити и наблюдавани геноти-
пове от японска дюля (Chaenomeles
sp.), отглеждани без полагане на грижи,
на повече от 30 години. Отбрани са пет
форми, с подчертан декоративен ефект,
които представляват интерес като гене-
тичен ресурс. Проследени са показате-
лите: форма, размер и обагреност на
цвета; продължителност на цъфтежа;
характеристика на храстите при отдел-

The shrubs of Chaenomeles sp.
have a high decorative effect. They are
attractive with an extremely large variety
in shape and colour, with early and
prolonged blossoming. The present study
was conducted in the period 2017-2018 in
the region of Dryanovo, the Central
Northern Bulgaria. The main type of soils
is gray forest, and the altitude in the area
is from 230 m to 680 m.

During an expedition study on genotypes
of Japanese quince (Chaenomeles sp.)
were found and observed. They were
grown without any care for more than 30
years in the outskirts of some
neighborhoods of the town of Dryanovo,
along rural roads and in the town itself.
Five forms were chosen, with a
pronounced decorative effect, which are
of interest as a genetic resource. The
following indicators are monitored: shape,
size and colour; duration of blossoming;
characteristics of shrubs in individual
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УВОД INTRODUCTION
През последните години нараст-

ва интересът към опазване и проучва-
не на генофонда от културни и диви,
декоративни и лечебни видове, както
растителни продукти от тях. Проучва-
нето на генотипoве с местен произход
позволява подбор на видове с цел
опазване, съхраняване и повишаване
биологичното разнообразие на местна-
та флора (Mezhenskyj, 2004; Minkov,
2012; Stoyanova et al., 2014; Kikindonov et
al., 2017; Kizeková et al., 2017; Martincová
et al., 2017). Едно от тези растения е
японската дюля (Chaenomeles sp.) раз-
пространена в Европа от краят на IX в.
Хеномелесът е многогодишно растение
от сем. Rosaceae, подсемейство
Maloideae, което произхожда от Източна
Азия. За ботаническото изучаване на
този растителен вид големи заслуги
има Weber (1963; 1964), който е уста-
новил и описал значително таксо-
номично разнообразие, като към рода
спадат четири вида и четири междуви-
дови хибрида. До сега са създадени
описани стотици сортове хеномелес,
използвани основно за декоративни
цели и бонсай. Chaenomeles sp. е ши-
роко разпространен в страните от Азия,
Европа, Северна и Южна Америка и
Австралия. Наблюдава се голямо раз-
нообразие в обагрянето сред създаде-
ните сортове – бели, розови, червени,
жълтеникави до оранжеви венчелист-
чета (Mezhenskyj, 2009). В Япония,
Корея и Китай, се отглежда и използва
от векове като храна, лекарство,  деко-
ративно растение (Mezhenskyj, 2015;
Sahin, 2020; Turkiewicz et al., 2020).
Плодовете имат различна форма, тег-
ло и се отличават с богат химичен със-
тав. Приложение намират в хранител-
новкусовата и фармацевтичната про-
мишленост (Mezhenskyj, 2004, 2015;
Rumpunen, 2010; Nahorska et al., 2014;

There has been a growing interest
in the preservation and study of the gene
pool of cultivated and wild, ornamental
and medicinal species in recent years, as
well as preparing products from them. The
study of genotypes of local origin allows
the selection of species in order to protect,
preserve and enhance the biological
diversity of local flora (Mezhenskyj, 2004;
Minkov, 2012; Stoyanova et al., 2014;
Kikindonov et al., 2017; Kizeková et al.,
2017; Martincová et al., 2017). One of
these plants is the Japanese quince
(Chaenomeles sp.), which was distributed
in Europe since the end of the IX century.
Chaenomeles is a perennial plant in the
family Rosaceae, subfamily Maloideae,
which originates from East Asia. Weber
(1963; 1964) had a great deal of credit for
the botanical study of this plant species.
He identified and described significant
taxonomic diversity, including four species
and four interspecies hybrids. So far,
hundreds of described varieties of
chaenomeles have been created, used
mainly for decorative purposes and
bonsai. Chaenomeles sp. is widespread in
Asia, Europe, North and South America
and Australia.

There is a great variety in colouration
among the created cultivars – white, pink,
red, yellowish to orange petals
(Mezhenskyj, 2009). In Japan, Korea and
China, it has been grown and used for
centuries as a food, medicine, ornamental
plant (Mezhenskyj, 2015; Sahin, 2020;
Turkiewicz et al., 2020).

The fruits have different shapes, weight
and are rich in chemical composition.
They are used in the food and
pharmaceutical industries (Mezhenskyj,
2004, 2015; Rumpunen, 2010; Nahorska
et al., 2014; Kaufmane and Ruisa, 2018).
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Kaufmane and Ruisa, 2018). Японската
дюля се използва както за производ-
ство на плодове, така и в ландшафтния
дизайн, за декоративни цели и бонсай.
Храстите изглеждат особено добре в
градината през периода на цъфтеж, в
ранна пролет, когато клонките му са
обсипани с десетки, стотици цветове
(Mondeshka, 2005). Според Rumpunen
(2010) при Chaenomeles sp. могат да се
наблюдават до 6 цвята в една цветна
пъпка разположени на дву- и тригодишни
клонки, докато Mezhenskyj et al. (2019) са
наблюдавали до 10 цвята. В градинс-
ките композиции, японската дюля успеш-
но се комбинира с форзиция, декора-
тивни бадеми, декоративни иглолистни
видове, спирея, махония и др. Автори
като Mezhenskyj (2009), Rumpunen and
Garansson (2003) са установили, че пло-
довете от Chaenomeles sp. Придават
много добри качества и се приемат от
потребителите в различни продукти –
сладолед, лимонада, сладка и др.

В България Chaenomeles sp. е
широко разпространен като декоратив-
но растение от края на XIX в., началото
на XX в., но едва през последните
години започва да се популяризира и
като овощна култура (Mondeshka, 2005;
Mihova, 2016).

С настоящото изследване си
поставихме за цел да проучим ценните
декоративни качества на някои геноти-
пове от Chaenomeles sp. L., разпростра-
нени в района на Централна Стара
планина в България.

Japanese quince is used both in fruit
production and in landscape design, for
decorative purposes and bonsai.

Shrubs look especially well in the garden
during the blossoming period, in early
spring, when its branches are strewn with
dozens, hundreds of blossoms (Mondeshka,
2005). According to Rumpunen (2010) in
Chaenomeles sp. up to 6 blossoms can
be observed in one flower bud located on
two- and three-year-old twigs, while
Mezhenskyj et al. (2019) observed up to
10 blossoms. Japanese quince is success-
fully combined in garden compositions
with forsythia, ornamental almonds,
ornamental conifers, spirea, mahonia etc.
Authors such as Mezhenskyj (2009),
Rumpunen and Garansson (2003) have
found that the fruits of Chaenomeles sp.
give very good qualities and are accepted
by consumers in various products – ice
cream, lemonade, jam etc.

In Bulgaria Chaenomeles sp. was
widely used as an ornamental plant since
the late 19th century and early 20th
century, but it has become popular as a
fruit crop only in recent years
(Mondeshka, 2005; Mihova, 2016).

The objective of the present study
was to examine the valuable decorative
qualities of some genotypes of
Chaenomeles sp. L., distributed in the
region of the Central Balkan Mountain in
Bulgaria.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Изследванията са проведени

през периода 2017-2018 г. на терито-
рията на община Дряново, Габровска
област. Районът се намира в Централ-
на Северна България при надморска
височина на различните терени от 230
m до 680 m. Основният тип почви са
сиви горски. В покрайнините на някои
квартали на гр. Дряново и около селски
пътища, при експедиционното проучва-
не са открити и описани 5 генотипа от

The studies were conducted in the
period 2017-2018 on the territory of
Dryanovo municipality, Gabrovo region.
The region is situated in the Central
Northern Bulgaria at an altitude of various
terrains from 230 m to 680 m. The main
type of soils is gray forest. During an
expedition study were found and
observed 5 genotypes of Chaenomeles
sp. in the outskirts of some neighbor-
hoods of the town of Dryanovo and along
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Chaenomeles sp. Растенията са на види-
ма възраст над 20 години и са израст-
нали без агротехнически мероприятия.

Проследени и описани по
Rumpunen (2002) и Mezhenskyj et al.
(2019) са следните показатели:
- Размери и обем на храстите, m3,
изчислен по формулата за полусфера
V = 1/12 . d 3,
където  = 3,14; а d - среден диаметър;
- Дължина на шиповете, cm;
- Форма, позиция и обагряне на
венчелистчетата;
- Диаметър на цвета, cm;
- Брой цветове на линеен m.

Получените данни се обработени
статистически по Lidanski (1998) и
програми на Microsoft Excel.

rural roads. The plants are of visible age
over 20 years and have grown without
agrotechnical events.

The following indicators were
observed and described according to
Rumpunen (2002) и Mezhenskyj et al.
(2019):
- Size and volume of shrubs, m3,
calculated by the hemisphere formula
V = 1/12 .  d 3,
where  = 3.14; and d is the average
diameter;
- Length of thorns, cm;
- Shape, position and colour of petals;
- Diameter of blossom, cm;
- Number of blossoms per linear m.

The obtained data were processed
statistically according to Lidanski (1998)
and Microsoft Excel programs.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Декоративните качества на хено-

мелеса се определят в голяма степен
от обема на храста, гъстотата на
цветчетата и окраската на цветовете
определя типа на ландшафтното им
приложение на малки цветни площи,
алпинеуми, зелени огради.

По време на експедицията са от-
крити и описани пет генотипа от япон-
ска дюля в Габровска област. Уста-
новено е голямо разнообразие на
Chaenomeles sp. по отношение на
размерите и формата на храстите, и на
плодовете. Характерна биологична осо-
беност при всички проучени екземпля-
ри е наличието на отръняване.

По отношение на височината на
храстите се установиха съществени раз-
личия при отделните описани екземпля-
ри (Таблица1). С височина под 1 m са
генотип №3 – 0,86 m, следван от № 1 –
0,96 m. Според класификацията пред-
ложена от Rumpunen (2002) и допълне-
на от Mezhenskyj et al. (2019), бихме
могли да ги отнесем към групата на
нискорастящите японски дюли. С най-
голяма височина на храста се отлича-
ват № 5 – 1,90 m и № 4 – 1,87 m, които

The decorative qualities of
chaenomeles are largely determined by
the volume of the bush. The density of
blossoms and their colour determine the
type of their landscape application in
small flower areas, rock gardens, green
fences.

During the expedition, five
genotypes of Japanese quince were
discovered and described in the Gabrovo
region. A large variety of Chaenomeles
sp. in terms of size and shape of shrubs
and fruits were found. A characteristic
biological feature of all studied specimens
is the presence of thorns.

Regarding the height of shrubs,
significant differences were found in the
individual described specimens (Table 1).
Genotype No3 (0.86 m) was less than 1 m
0.86 m, followed by No 1 (0.96 m).
According to the classification proposed
by Rumpunen (2002) and supplemented
by Mezhenskyj et al. (2019), they could be
referred to the group of low height
Japanese quinces. The highest shrub was
found in No 5 (1.90 m) and No 4 (1.87 m),
which belong to the large height Japanese
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спадат към високорастящите японски
дюли. Със средна височина (от 1,0 до
1,5 m) попада генотип № 2 с 1,36 m.

По отношение на широчина на
храстите се установи, че тя варира в
границите от 1,20 m при генотип № 2 до
2,05 m при № 5. От анализа на данните
се вижда, че към групата на хеномелеси
с широки храсти спадат № 5, № 4 и № 2.

quinces. Genotype No 2 (1.36 m) was
classified as medium height (from 1.0 to
1.5 m).

The width of shrubs varied in the
range from 1.20 m for genotype No 2 to
2.05 m for No 5. The data analysis shows
that the group of No 5 No 4 and No 2
belong to the group of wide chaenomeles
shrubs.

Таблица 1. Размери на храстите от хеномелес и дължиина на шиповете
Table 1. Shrub sizes and length of thorns
Генотип №
Genotype

No

Височина на
храста, m

Height of shrubs, m

Широчина на
храста, m

Width of shrub, m

Дължина на
шиповете, cm

Length of thorns, cm
1 0,96 1,40 1,14
2 1,36 2,00 1,00
3 0,86 1,20 0,93
4 1,87 2,00 0,95
5 1,90 2,05 1,15

Отръняване се наблюдава и при
петте генотипа, като дължината на ши-
повете им варира от 0,93 сm при № 3
до 1,15 сm при № 5. Голямата височина
на храстите при генотип № 4 и № 5 ги
прави подходящи за използването им в
ландшафтния дизайн като живи плето-
ве и декоративни стени или включване-
то им в селекция с такава насоченост.

Обемът на храстите е важен по-
казател и е функция от техните разме-
ри. С най-малък обем – под 1 m3 от
изследваните 5 генотипа се отличават
храстите на № 3 и № 1 и с обем над 2
m3 – № 2, № 4 и № 5, което ги определя
като растения с голям обем (Фигура 1).

Thorns were observed in all five
genotypes, as the length of their thorns
varied from 0.93 cm in No 3 to 1.15 cm in
No 5. The large height of shrubs in genotype
No 4 and No 5 makes them suitable for
use in landscape design such as hedges
and decorative walls or to include them in
a selection with such a focus.

The volume of shrubs is an important
indicator and is a function of their size.
The smallest volume in the 5 studied
genotypes, which is less than 1 m3, was
distinguished in shrubs No 3 and 1, while
a volume of more than 2 m3 was observed
in No 2, No 4 and No 5, which defines them
as plants with large volume (Figure 1).

Фиг. 1. Обем на храстите, m3

Fig. 1. Volume of the shrub, m3
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Данните за характеристиката на
цветчетата са представени в Таблица
2. Със свободно разположение на вен-
челистчетата са генотипове № 1 и № 4.
Допиращи се венчелистчета имат гено-
типове № 2 и № 3, докато при № 5 те
са припокриващи се. Относно формата
на венчелистчетата по-често срещана
е кръглата, следвана от елипсовидна-
та. Обагрянето на цветовете е от
светлооранжево до тъмнооранжево,
като само при генотип № 5 е с тъмно
розови цветове.

Data on the characteristics of
blossoms is presented in Table 2. The
petals of No 1 and No 4 were with free
position. The petals of genetic types No 2
and No 3 came into contact, while in No 5
they overlapped. The round shape of
petals appeared more often, followed by
elliptical one. The colour of blossoms
ranged from light orange to dark orange,
and only in genotype No 5 it had dark pink
blossoms.

Таблица 2. Характеристика на цветовете
Table 2. Characteristics of blossoms
Генотип №

Genotype No
Позиция на венчелистчето

Position of petals
Форма на венчелистчето

Shape of petals
Окраска

Colouration
1 свободни

free position
елипсовидна
elliptical

светлооранжева
light orange

2 допиращи
round

кръгла
round

светлооранжева
light orange

3 Допиращи
in contact

кръгла
round

тъмнооранжева
dark orange

4 свободни
free position

елипсовидна
elliptical

светлооранжева
light orange

5 припокриващи
overlapping

кръгла
round

тъмно розова
dark pink

Броят на цветовете, на линеен
метър оказва голямо значение върху
декоративния ефект на генотипа. Дан-
ните за този показател са представени
на Фигура 2.

The number of blossoms per linear
meter is of great importance on the
decorative effect of the genotype. Data on
this indicator are presented in Figure 2.

Фиг. 2. Обагряне на цветовете
Fig. 2. Colouration of blossoms

Проучваните генотипове се отли-
чават с голям брой цветове на линеен
метър като варират в широки граници.

The studied genotypes are
characterized by a large number of
blossoms per linear meter and vary
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Най-голям брой цветове е отчетен при
генотип № 1 (151.65), следван от
генотипове № 5 (141.40) и № 4 (140.50).
Най-малък, се наблюдава при генотип
№ 2 (70.35) (Фигура 3).

widely. The highest number of blossoms
was reported in genotype No 1 (151.65),
followed by genotypes No 5 (141.40) and
No 4 (140.50). The smallest was observed
in genotype No 2 (70.35) (Figure 3).

Фиг. 3. Брой цветчета на линеен метър
Fig. 3 Number of blossoms of linear meter

Диаметърът на цветовете е една
от най-важните качествени характерис-
тики определяща декоративната стой-
ност на едно растение. При проучва-
нето на петте генотипа най-големият
диаметър на цвета се наблюдава при
генотип № 2 (4.70 cm) по Mezhenskyj et
al. (2019) спада към групата с едри цве-
тове (над 4.5 cm в диаметър), следват
генотип № 5 (4.23 cm) и по-малък
диаметър на цветята (4.2 cm) (Таблица
3). Останалите генотипове спадат към
групата със средно едри цветове.

The diameter of blossoms is one of
the most important quality characteristics
determining the decorative value of a
plant. In the study of the five genotypes,
the largest blossom diameter was
observed in genotype No 2 (4.70 cm)
according to Mezhenskyj et al. (2019) as it
belongs to the group of large blossoms
(over 4.5 cm in diameter), followed by
genotype No 5 (4.23 cm) and a smaller
diameter of blossoms (4.2 cm) (Table 3).
The other genotypes belong to the group
of average-sized blossoms

Таблица. 3. Среден диаметър на цветовете, cm
Table 3. Average diameter of blossoms, cm
Генотип
Genotype N 1 2 3 4 5

Min 3.20 4.40 3.50 3.70 3.80
Max 4.20 5.00 4.30 4.20 4.60
Average 3.78 4.70 3.92 3.97 4.23
SD 0.18 0.16 0.16 0.19 0.25
CV 20.54 28.60 23.82 21.17 17.16
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Описаните генотипове се отлича-
ват с обилен продължителен цъфтеж,
демонстрират висока декоративна стой-
ност, различно обагряне на венчелист-
четата (светло до тъмно оранжево,
тъмно розово). Те представляват инте-
рес за по-продължително проучване и
препоръчваме да се съхранят в колек-
ция и опазят от унищожаване. Могат да
бъдат включени във видовото разно-
образие използвано в градската ланд-
шафтна архитектура, постигайки макси-
мален естетически вид, с красиви цве-
тове, в домовете или в градска среда.

The described genotypes are
characterized by abundant long term
blossoming period, demonstrate high
decorative value, different colour of petals
(light to dark orange, dark pink). They are
of interest for a longer study and we
recommend that they should be stored in
a collection and protected from
destruction. They can be included in the
species diversity used in urban landscape
architecture, achieving maximum
aesthetic appearance, with beautiful
colors, in homes or in urban
environments.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Направена е комплексна оценка

на декоративните качества на пет гено-
типа Chaenomeles sp.Установено е голя-
мо ранообразие по формата на цвета,
окраска и продължителност на цъфте-
жа при различните форми японска дю-
ля. При проучването на петте генотипа
от японска дюля в Габровска област се
установи голяма вариабилност по отно-
шение на размерите и формата на
храстите, диаметър на цвета, обагряне
на венчелистчетата. Характерна биоло-
гична особеност при всичките проучени
растения е отръняване на храстите.
Изследваните пет генотипа представ-
ляват интерес за по-продължително
проучване и трябва да се съхранят в
колекция и опазят. Представляват инте-
рес за по-продължително проучване и
препоръчваме да се съхранят в колекция.
Могат да бъдат използвани в градската
ландшафтна архитектура, постигайки
максимален естетически вид, с красиви
цветове, в домовете или в градска среда.

A complex assessment of the
decorative qualities of five genotypes of
Chaenomeles sp was made. A large
variety in the shape of blossom, colour and
duration of blossoming period in different
types of Japanese quince was found. The
study of five genotypes of Japanese
quince in the Gabrovo region revealed great
variability in terms of size and shape of
shrubs, diameter of blossoms, colour of
petals.

A characteristic biological feature of all
studied specimens is the presence of
thorns. The five genotypes studied are of
interest for a longer study and should be
stored in a collection and preserved. They
are of interest for a longer study and we
recommend that they should be stored in
a collection. They can be used in urban
landscape architecture, achieving maximum
aesthetic appearance, with beautiful
blossoms, in homes or in urban
environments.
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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Проучено е влиянието на сорта и

процеса на съхранение при замразени
условия на два ремонтантни сорта
малини Lyulin и Аutumn bliss върху
стабилността на цвета и качествените
цветови характеристики на плодовете.

Изследваните сортове малини
Lyulin и Аutumn bliss са отгледани и
предоставени от колекционно насажде-
ние на Институт по планинско живот-
новъдство и земеделие - Троян.

Съхранението при замразени
условия -18°С за 12 месеца и инстру-
менталното измерване на цвета са
проведени в Институт по консервиране
и качество на храните - Пловдив.

Установено е, че с най-стабилен
цвят по време на съхранение е сорт
Аutumn bliss след 12 месеца на съхра-
нение при пролетно-лятното плодода-
ване. Периодът на съхранение не оказ-
ва влияние върху стабилността на цве-
та при ремонтантния сорт. Периодът на
плододаване оказва влияние върху
цветовите характеристики на плодове-

The impact of the cultivar and the
process of storage under frozen
conditions of two remontant raspberry
cutivar 'Lyulin' and 'Autumn bliss' on the
colour stability and quality colour
characteristics of fruits were studied.

The studied raspberry cultivars, such
as 'Lyulin' and 'Autumn bliss' were grown
and provided by a collection plantation of
the Research Institute of Mountain
Stockbreeding and Agriculture - Troyan.

Storage under frozen conditions
-18°C for 12 months and instrumental
colour measurement were carried out at
the Institute of Food Preservation and
Quality - Plovdiv.

It was found that 'Autumn bliss'
cultivar had the most stable colour after a
12-month storage during spring-summer
fruit-bearing. The storage period did not
affect the colour stability of the remontant
cultivar. The fruit-bearing period affected
the colour characteristics of the fruit.

With statistically indistinguishable values
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те. Със статистически неразличими
стойности са качествените показатели
наситеност на цвета и цветен тон,
както и количествените стойности на
червен и жълт цветови тон на плодо-
вете. Сортът и параметрите на съхра-
нение на плодовете не оказват влияние
върху горе посочени цветови характе-
ристики.

При сорт Lyulin се наблюдава
значителна цветова разлика на плодо-
вете съхранени 12 месеца при замра-
зени условия от пролетно-лятното пло-
додаване спрямо прясната суровина.
Съществено намалява червеният и
жълтият цветови тон на плодовете при
съхранението им при първото плодода-
ване, като влияние оказва времето на
съхранение. Незначителни са промени-
те при качествените цветови парамет-
ри на плодовете и от двата периода на
плододаване по показатели наситеност
на цвета и цветови тон. Данните показ-
ват, че при съхранените плодове от вто-
рото плододаване по показател яркост
на цвета се увеличава спрямо пресни-
те плодове. Общата цветова разлика
при плодовете от второто плододаване
е по-малка, в сравнение със стабил-
ността на плодовете от първото плодо-
даване на сорта. Влияние оказва сор-
тът с периода на плододаването.

Ключови думи: цветови
характеристики, цветови тон, малини,
сорт, периоди на плододаване

are the qualitative indicators of colour
saturation and colour tone, as well as the
quantitative values of red and yellow
colour tone of the fruit.

The cultivar and storage parameters of
fruit did not affect the colour
characteristics mentioned above.

'Lyulin' cultivar showed a significant
colour difference in fruits stored for 12
months under frozen conditions from the
spring-summer fruit-bearing, compared to
the fresh raw material. The red and yellow
colour tone of fruits reduced significantly
during storage from their first fruit-bearing,
as the storage period had an impact.

The changes in the quality colour
parameters of fruits from both periods of
fruit-bearing were insignificant in terms of
colour saturation and colour tone. The
data show that in the stored fruits from the
second fruit-bearing, the colour brightness
increased compared to the fresh fruits.
The total colour difference in fruits from
the second fruit-bearing was smaller,
compared to the stability of fruits from the
first fruit-bearing of the cultivar. The
cultivar with fruit-bearing period had an
impact.

Key words: colour characteristics,
colour tone, raspberries, cultivar, fruit-
bearing periods

УВОД INTRODUCTION
При малините съществуват т.нар.

ремонтантни сортове, които могат да
плододават два пъти в годината, което
е биологическа особеност и зависи от
начина на резитбата им. За еднократно
плододаване, реколтата е по-голяма
през годината и след плододаването
през есента се изрязват всички издънки
до основа. През пролетта се прави
прореждане на новите и слаби стъбла.

За двукратното плододаване,
периодът е през цялото лято до късна
есен, но реколтата е по-малко.

There are so-called remontant
raspberry cultivars that can bear fruit
twice a year, which is a biological feature
and depends on the way they are pruned.
For one-time fruit-bearing, the harvest is
higher during the year and after fruit-
bearing in autumn, all shoots are cut to
the base. The thinning of new and thin
shoots is conducted in spring.

For double fruit-bearing, the period
is throughout the summer until late
autumn, but the harvest is less.
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Преимуществото на ремонтант-
ните сортове, е че с резитбата до осно-
ва на издънките всяка година храстите
се оздравяват, тъй като няма натруп-
ване на болести и неприятели, както и
измръзване през зимата.

Проучването има за цел да оцени
качеството и стабилността на цвета
при ремонтантни малини в зависимост
от сортовото различие и процеса на
съхранение при замразени условия
-18°С за 12 месеца.

The advantage of remontant
cultivars is that with pruning to the base of
the shoots every year the bushes heal, as
there is no accumulation of diseases and
pests, as well as frost in winter.

The study aims to evaluate the
quality and stability of colour in remontant
raspberry cultivars depending on the
cultivar difference and the process of
storage in frozen conditions of -18 °C for
12 months.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
За постигане на целта са изслед-

вани два ремонтантни сорта малини
Lyulin и Аutumn bliss, отгледани и пре-
доставени от колекционно насаждение
на Институт по планинско животновъд-
ство и земеделие - Троян. Изследването
е проведено през периода 2019-2020 г.

Суровини
Сортът Lyulin е един от най-

устойчивите български сортове и най-
широко разпространен в нашата стра-
на. Намира разпространение и извън
пределите на България - Русия,
Сърбия, Украйна. В Русия е показал ви-
сока устойчивост на дидимела и сред-
на толерантност на антракноза, поради
което намира място в асортимента им.
Изисквания за механизирана беритба
са: издънките да са изправенорастящи
със здраво прикрепени плодни клонки,
а плодовете да са с висока плътност,
лесно откъсване и относително дружно
зреене (Hristov et al., 1981; Kondakova
et al., 2005). Около 70% от разходите за
отглеждане на насажденията се дъл-
жат на ръчната беритба. Този сорт е
студоустойчив и непретенциозен към
почвата. Плододаването е два пъти в
годината, като през първия период –
20-25 юни е доста по-обилно. При по-
наситени на полезни вещества почви,
добивът от декар достига до 1200-1600
kg. Беритбата е необходимо да се из-
вършва внимателно и при възможност
в касетки с вместимост до 2,5 kg, по-

Two remontant raspberry cultivars
were used to reach the objective, such as
'Lyulin' and 'Autumn bliss' grown and provid-
ed by a collection plantation of the Research
Institute of Mountain Stockbreeding and
Agriculture - Troyan. The study was
conducted in the period 2019-2020.

Raw materials
'Lyulin'is one of the most stable

Bulgarian cultivars and the most
widespread in Bulgaria. It is spread
outside Bulgaria - Russia, Serbia,
Ukraine. In Russia it has shown high
resistance to didymella and medium
tolerance to anthracnose, therefore it finds
a place in their range.

Requirements for mechanized harvesting
are: the shoots should be upright with
firmly attached fruit twigs, and the fruits
should be of high density, easy to pick up
and relatively uniform ripening (Hristov et
al., 1981; Kondakova et al., 2005). About
70% of the costs of growing the
plantations are due to manual harvesting.

This cultivar is cold-resistant and
unpretentious to the soil. Fruit-bearing is
twice a year, and in the first period - June
20-25 is much more abundant. In soils
more saturated with nutrients, the yield
per decare reaches 1200-1600 kg.
Harvesting should be conducted carefully
and, if possible, in boxes with a capacity
of up to 2.5 kg, because fruits are easily



175

ради лесното нараняване на плодове-
те. Добре реагира на почвено подхран-
ване с торове и редовно напояване,
увеличава добивите 2-3 пъти от нормал-
ното и плодовете стават много едри .

Характеристики на сорта по сер-
тификат: Сорт Lyulin е ремонтантен,
т.е. плододава два пъти годишно. Пло-
дът от масовите беритби е със средно
тегло от 3.20-3.70 g като най-едри са
тези от първите беритби и достигат
тегло 5.64 g. Формата на плодовете е
тъпоконусовидна, а цветът е интензив-
но червен. Откъсват се лесно, без да
се разпадат на съставните си плодчета
и са пригодни за механизирана беритба.
Плодовото месо е сравнително плътно,
сочно, сладко-кисело, с добър до много
добър вкус и умерен аромат. За лятно-
есенно плододаване започват да зреят
към 25 август, а последните дозряват
до към 10-15 октомври, като 83-85% се
прибират до края на септември за
Троянския район. Плодовете от лятно-
есенната реколта не се образуват на
миналогодишни издънки, а на израсна-
ли през текущите пролет и лято. Пло-
довете от пролетно-лятната реколта
започват да зреят в края на юни, но са
по-дребни и са разположени на по-
рехави плодни клончета. Количеството
им е около 1/3 от лятно-есенната, а
често и по-малко поради повреждане
на пъпките от зимните студове. Плодо-
вете на този сорт са много подходящи
за поединично замразяване (соло), как-
то и за преработка (компоти); за прясна
консумация и др.

Сортът Аutumn bliss е създаден
през 1977 г. в източната част на Англия.
Класически ранно узряващ сорт малини,
който е добре известен със своите из-
ключителни характеристики и качестве-
ни плодове (Humer, 1996; Mišić and
Nikolic, 2003; Georgiev et al., 2007; Petrovic
and Leposavic, 2011). Плодовете са
тъмно червени с превъзходен вкус и
аромат. Плододаването започва през
средата на месец юни, а второто
плододаване започва през септември

injured. It responds well to soil fertilization
and regular irrigation, increases yields 2-3
times more than usual and fruits become
very large.

Cultivar characteristics according to
the certificate: 'Lyulin' is remontant
cultivar, i. e. bears fruit twice a year. The
fruit from the large-scale harvests has an
average weight of 3.20-3.70 g and the
largest are those from the first harvests
and reach a weight of 5.64 g. The fruit
shape is obtuse-conical and the colour is
intense red. They are easily picked
without disintegrating into their constituent
berries and are suitable for mechanized
harvesting. The fruit flesh is relatively
dense, juicy, sweet and sour, with good to
very good taste and moderate aroma.
They begin to ripen on August 25 for
summer-autumn fruit-bearing, while the
latter ripen till October 10/15, as 83-85%
being harvested by the end of September
for the Troyan region. The fruits of the
summer-autumn harvest are not formed
on last year's shoots, but on those grown
in the current spring and summer. The
fruits of the spring-summer harvest began
to ripen in late June, but were smaller and
located on looser fruit twigs.Their amount
was about 1/3 of the summer-autumn,
and often less due to damage to the buds
by winter frosts. The fruits of this cultivar
are very suitable for single freezing (solo),
as well as for processing (compotes); for
fresh consumption, etc.

'Autumn bliss' cultivar was created
in 1977 in the east of England. It is a
classic early ripening raspberry cultivar
that is well known for its exceptional
characteristics and quality fruit (Humer,
1996; Mišić and Nikolic, 2003; Georgiev et
al., 2007; Petrovic and Leposavic, 2011).

The fruits are dark red with excellent taste
and aroma. Fruit-bearing begins in mid-
June, and the second fruit-bearing begins
in September till late autumn.
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до късна есен. Сортът, като повечето е
самофертилен и не се нуждае от опра-
шител. Подходящ е и за контейнерно
отглеждане и не се нуждае от опорна
конструкция, за да плододава качес-
твено. Ремонтантните сортове често се
отглеждат за една обилна, есенна ре-
колта, а летните плодове не са толкова
изобилни.

Плодовете са големи или средни
по размер, около 3,3 грама, с прибли-
зително сферична форма, червено до
тъмно червено оцветени, с приятен
аромат и добър вкус. През целия пе-
риод на плододаването размерът на пло-
довете остава практически непроменен.

Опитна постановка:
Приемането, съхранението при

замразени условия и измерването на
цветовите параметри се провежда в
отдел „Хранителни технологии“ при
Институт по консервиране и качество
на храните - Пловдив.

Плодовете са приети, сортирани
и инспектирани от наранени плодове и
механични примеси, поставени в поли-
етиленови опаковки и замразени при
-18°С във фризер Premium NoFrost на
фирмата Liebhher за 12 месеца.

Количествените цветови показа-
тели са инструментално измерени с ко-
лориметър “Colorgard 2000”, на фирма-
та BYK-Gardner Inc. USA. Показателите
са отчетени по системата CIE Lab. При
измерването са взети 3 цветови
координати: L, a и b ; където: L – яркост
на цвета; +а – червен цвят; -а –зелен
цвят; +b – жълт цвят; -b – син цвят.

Качествените цветови параметри
са: стойност на цветовия тон или
доминиращата дължина на вълната
представена от съотношението a/b;
наситеността на цвета определена от
стойностите на индекса √a2 +b2.

Цветовите разлики между отдел-
ните сортове плодове са определени
със стойностите ΔL, Δа и Δb, а ΔЕ е
обобщен показател за крайната цве-
това разлика. Разликата в промяната

The cultivar, like most, is self-fertile and
does not need pollinators. It is also
suitable for container cultivation and does
not need a supporting structure to
produce quality fruit. Remontant cultivars
are often grown for an abundant, autumn
harvest, and summer fruits are not so
abundant.

The fruits are large or medium in
size, about 3.3 grams, approximately
spherical in shape, red to dark red in
color, with a pleasant aroma and good
taste. Throughout the fruit-bearing period,
the fruit size remains almost unchanged.

Experimental setting:
Acceptance, storage under frozen

conditions and measurement of coloуr
parameters were carried out in the
Department of Food Technology at the
Institute of Food Preservation and Quality -
Plovdiv.

Fruits were accepted, sorted and
inspected from injured fruits and
mechanical impurities, placed in
polyethylene packaging and frozen at
-18°C in a freezer Premium NoFrost of the
company Liebhher for 12 months.

The quantitative colour indicators are
instrumentally measured with a colourmeter
"Colorgard 2000", by BYK-Gardner Inc.
USA The indicators were reported according
to the CIE Lab system. During the
measurement 3 colour coordinates were
taken: L, a and b;where: L - colour
brightness; + a - red colour; -a - green
colour; + b - yellow colour; -b - blue
colour.

The quality colour parameters are:
value of the colour tone or the dominant
wavelength represented by the ratio a/b;
the colour saturation determined by the
values of the index √a2 + b2.

The colour differences between the
different fruit cultivars are determined with
the values ΔL, Δа and Δb, and ΔЕ is a
generalized indicator of the final colour
difference. The difference in colour
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на цвета ΔЕ се изчислява на базата на
цветовите разлики на яркостта, червен
цветови тон и жълт цветови тон:

change ΔE is calculated based on the
colour differences of brightness, red
colour tone and yellow colour tone:

ΔЕ =√ ΔL2 + Δа 2+ Δb 2                                                                    (1)

където:
ΔL=L12 –L0
Δa=a12 - a0
Δb= b12 – b0
“0”- суровина ( стандарт)
“12” – замразени плодове след 12
месечно съхранение

За визуално не възприемане на
цветовата разлика се приема стой-
ността ΔЕ=1.

Стойностите на измерените цве-
тови показатели по посочените коорди-
нати са средно аритметични от три
паралелни измервания. За обработка
на получените резултати са приложени
еднофакторен и двуфакторен диспер-
сионен анализ (Excel).

where:
ΔL = L12 –L0
Δa = a12 - a0
Δb = b12 - b0
"0" - raw material (standard)
"12" - frozen fruit after a 12-month storage

For visual non-perception of the
colour difference, the value ΔЕ=1 is
assumed.

The values of the measured colour
indicators at the indicated coordinates are
arithmetic mean of three parallel
measurements. One-way and two-way
analysis of variance (Excel) were applied
to process the obtained results.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Стойностите на CIE Lab цветови

координати на плодовете от избраните
сортове малини са представени на
Фигури 1, 2, 3, 4 и 5.

Първата стойност е на суровина-
та в деня на получаването, втората
стойност е на ремонтантните сортове
малини съхранени при -18°С на
пролетно-лятното плододаване, а
третата стойност е на ремонтантните
сортове малини съхранени при -18°С
при лятно-есенното плододаване.

За двата изследвани сорта изме-
рените стойности на яркостта няма
значими разлики от деня на приемане
на суровината спрямо 12 месечното
съхранение при -18°С на първото
плододаване (Р> 0.05). Предоставените
и замразени проби от второто плодо-
даване и за двата сорта се наблюдава
статистическо различимо увеличение
на яркостта на цвета, което се дължи
на времето на сортовото плододаване
(Р< 0.05). Съхранението при -18°С за 12
месеца, оказва влияние само на плодове-
те от второто плододаване (Фигура 1 и 2).

The values of CIE Lab colour
coordinates of fruits of the selected
raspberry cultivars are presented in
Figures 1, 2, 3, 4 and 5.

The first value is the raw material
on the day of receipt, the second value is
the remontant cultivars of raspberries
stored at -18°C on spring-summer fruit-
bearing, and the third value is the
remontant cultivars of raspberries stored
at -18°C on summer-autumn fruit-bearing.

For both studied cultivars, the
measured values of brightness did not
differ significantly from the day of receipt
of the raw material compared to 12-month
storage at -18°C of the first fruit-bearing
(P> 0.05). The provided and frozen
samples from the second fruit-bearing for
both cultivars showed a statistically
significant increase in colour brightness,
which is due to the time of cultivar fruit-
bearing (P <0.05). Storage at -18°C for 12
months affected only the fruits of the
second fruit-bearing (Figures 1 and 2).
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Потвърждава се, че съхранение-
то при замразени условия не оказва
влияние на яркостта на цвета на
плодове при 12 месечно съхранение от
първото плододаване (Р> 0.05).

It was confirmed that storage under
frozen conditions did not affect fruit colour
brightness at a 12-month storage from the
first fruit-bearing (P> 0.05).

Фиг. 1. Яркост на цвета на плодове
от сорт Lyulin в зависимост от
плододаването по време на 12
месечно съхранение
Fig. 1. Colour brightness of ‘Lyulin’
cultivar, depending on fruit-bearing,
during a 12-month storage

Фиг. 2. Яркост на цвета на плодове от
сорт Аutumn bliss в зависимост от
плододаването по време на 12 месечно
съхранение
Fig. 2. Colour brightness of ‘Autumn
bliss’ cultivar, depending on fruit-
bearing, during a 12-month storage

На Фигура 3 е представено влия-
нието на факторите върху количестве-
ния цветови показател яркост на цвета
при сорт Аutumn bliss.

С най-висок процент на влияние
върху яркостта на плодовете има сор-
товото плододаване (99%).

Figure 3 shows the impact of
factors on colour brightness index in
'Autumn bliss' cultivar.

Cultivar fruit-bearing (99%) had the
highest percentage of impact on fruit
brightness.



179

Фиг. 3. Влияние на факторите върху яркостта на цвета на плодове от сорт
Аutumn bliss
Fig. 3. Impact of the factors on fruit colour brightness of 'Autumn bliss'

На Фигури 4 и 5 са представени
количествените и качествените цвето-
ви параметри на изследваните сортове
по време на съхранението им.

Червеният цветови тон при мали-
ни от сорт Lyulin и при двете плодода-
вания намалява по време на съхране-
нието спрямо суровината в деня на
получаване (Р< 0.05). При плодовете от
двете плододавания не се установява
статистически различима разлика при
червения цветови тон (Р> 0.05). Влия-
ние върху стойностите при този показа-
тел оказва периодът на съхранение на
плодовете спрямо деня на получава-
нето им (Р< 0.05). Стойността на жъл-
тия компонент на цвета намалява ста-
тистически различимо при плодовете
на 12 месечното съхранение от първо-
то плододаване (Р< 0.05). Статистичес-
ки неразличими са стойностите на жъл-
тия цвят при плодовете от второто пло-
додаване съхранени при 12 месеца
спрямо малините в деня на получава-
нето им (Р> 0.05). Влияние върху стой-
ностите при този показател оказва
периодът на съхранение на плодовете
от първото плододаване спрямо деня
на получаването им (Р< 0.05).

Качествените показатели насите-
ност на цвета и цветен тон са статис-
тически неразличими стойности при
изследвания сорт Lyulin (Р> 0.05).

Figures 4 and 5 show the
quantitative and qualitative colour
parameters of the studied cultivars during
their storage.

The red colour tone of 'Lyulin'
raspberries in both fruit-bearing decreased
during storage compared to the raw
material on the day of receipt (P <0.05). In
fruits of both fruit-bearings no statistically
significant difference was found in the red
colour tone (P> 0.05).

The values of this indicator are influenced
by the storage period of the fruits compared
to the day of their receipt (P <0.05). The
value of the yellow component decreases
statistically distinct in fruit from 12-month
storage from the first fruit-bearing (P< 0.05).

Statistically indistinguishable are the
values of yellow colour from the second
fruit-bearing of fruits stored for 12 months
compared to raspberries on the day of
their receipt (P> 0.05). The values of this
indicator are influenced by the storage
period of fruits from the first fruit-bearing
compared to the day of their receipt
(P <0.05).

Qualitative indicators of colour
saturation and colour tone are statistically
indistinguishable values in 'Lyulin'
(P> 0.05).
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Фиг. 4. Цветови параметри на малини
от сорт Lyulin
Fig. 4 Colour parameters of ‘Lyulin’
raspberry cultivars

Фиг. 5. Цветови параметри на малини от
сорт Аutumn bliss
Fig. 5. Colour parameters of ‘Autumn
bliss’ raspberry cultivars

Измерените количествени стой-
ности на червен и жълт цветови тон
при плодове от сорт Аutumn bliss и за
двете плододавания по време на 12
месечното съхранение няма същест-
вени разлики в стойностите (Р> 0.05).
Качествените изчислени показатели на
цветен тон и наситеност на цвета са
статистически неразличими и това
показва, че плодовете при този сорт и
процеса на съхранение не оказват
влияние върху горепосочените показа-
тели (Р> 0.05).

В Таблица 1 са представени данни-
те от цветовите разлики на плодовете от
двата сорта по време на съхранение в
зависимост от плододаването.

The measured quantitative values
of red and yellow colour tone in 'Autumn
bliss' fruits for both fruit-bearings during
the 12-month storage did not differ
significantly in the values (P> 0.05).

The calculated quality indicators of colour
tone and colour saturation are statistically
indistinguishable and this shows that the
fruits of this cultivar and the storage
process do not affect the above indicators
(P> 0.05).

Table 1 presents the data on the
colour differences of both cultivars during
storage depending on fruit-bearing.

Таблица 1. Цветови разлики на малини от сорт Lyulin и Аutumn bliss
Table 1. Colour differences of raspberries of 'Lyulin' and 'Autumn bliss'
Проба / Sample ΔL Δа Δb ΔЕ
Lyulin 12 месеца на съхранение първо плододаване
Lyulin 12-month storage, first fruit-bearing -0,38 -5,88 -4,69 7,53

Lyulin 12 съхранение второ плододаване
Lyulin 12-month storage, second fruit-bearing 3,29 -3,29 -1,06 4,77

Аutumn bliss 12 месеца на съхранение първо плододаване
Autumn bliss 12-month storage, first fruit-bearing -0,1 -1,34 0,8 1,56

Аutumn bliss 12 месеца на съхранение второ  плододаване
Autumn bliss 12-month storage, second fruit-bearing 2,36 -1,42 0,93 2,91
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При цветовите разлики на пло-
довете по време на съхранението само
по показател яркост на цвета плодове-
те от първото плододаване са с ниски
стойности спрямо плодовете от второ-
то плододаване по време на съхра-
нението им. По останалите цветови
показатели разликите доминират и са
статистически значими (Р< 0.05). Влия-
ние върху тези параметри оказва сор-
товото плододаване (Р< 0.05).

Обобщената цветова разлика
дава информация за стабилността на
цвета на изследваните сортове. С най-
висока обобщена цветова разлика и с
най-голяма промяна на цвета е сорт
Lyulin след 12 месечно съхранение при
първото плододаване, следван от
реколтата след 12 месечно съхранение
на второто плододаване (Р< 0.05).

Данните от цветовите разлики на
плодовете от сорт Аutumn bliss между
първото и второто плододаване показ-
ват, че цветовите разлики при червен и
жълт цветови тон са статистически
неразличими (Р> 0.05).

При показател яркост със същес-
твена и ниска цветова разлика са пло-
довете от първото плододване на ма-
лините от Аutumn bliss (Р< 0.05).

На Фигура 3 е посочено на какво
се дължи тази разлика и кое оказва
влияние.

Най-стабилен цвят имат плодо-
вете на сорт Аutumn bliss след 12 на
съхранение на първото плододаване,
следван от тези след 12 месечно
съхранение на второто плододаване.

In the case of colour differences of
fruits during storage only in terms of
colour brightness, the fruits from the first
fruit-bearing had low values compared to
fruits from the second fruit-bearing during
their storage. In the other colour indicators
the differences dominate and are
statistically significant (P <0.05). These
parameters are influenced by cultivar fruit-
bearing (P <0.05).

The generalized coloуr difference
gives information about the coloуr stability
of the studied cultivars. 'Lyulin' had the
highest generalized colour difference and
the largest colour change after 12 months
of storage at the first fruit-bearing,
followed by the harvest after 12-month
storage from the second fruit-bearing
(P <0.05).

Data of colour differences of
'Autumn bliss' fruits between the first and
second fruit-bearing show that  in red and
yellow colour tone the differences are
statistically indistinguishable (P> 0.05).

The fruits from the first fruit-bearing
of 'Autumn bliss' were with significant and
low colour differences according to
brightness (P <0.05).

Figure 3 shows what causes this
difference and what influences it.

The fruits of 'Autumn bliss' cultivar
had the most stable colour after 12-month
storage from the first fruit-bearing,
followed by those after 12-month storage
from the second fruit-bearing.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Проучено е влиянието на сорта и

технологичните параметрите по време
на съхранение на два сорта малини
Lyulin и Аutumn bliss върху качестве-
ните им показатели.

За двата сорта се установи, че по
показател яркост на цвета, периода на
съхранение на плодовете не оказва
влияние върху стойностите при плодо-
вете на първото плододаване. При пло-

The impact of cultivar and
technological parameters were studied
during storage of two raspberry cultivars,
such as 'Lyulin' and 'Autumn bliss', on
their quality indicators.

For both varieties it was found that
in terms of color brightness, the period of
storage of the fruit does not affect the
values of the fruits of the first fruiting. For
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довете от второто плододаване, стой-
ностите на яркостта на цвета се уве-
личават по време на съхранението,
като влияние оказва времето на плодо-
даването им.

Количествените стойности на
червения цветови тон значително
намаляват при плодовете през периода
на съхранение от сорт Lyulin, докато
при плодовете от сорт Аutumn bliss
стойностите между първото и второто
плододаване са приблизително еднакви.

Жълтият компонент на цвета се
увеличава при плодовете от второто
плододаване при сорт Lyulin, при оста-
налите изследвани проби той е ста-
билен.

Качествените показатели насите-
ност на цвета и цветен тон при
изследваните сортове Lyulin и Аutumn
bliss са статистически неразличими
стойности.

Плододвете от сорт Аutumn bliss
са с по-добри цветови характеристики
по време на съхранение при замразени
условия в сравнение със сорт Lyulin.

С най-стабилен цвят са плодо-
вете от сорт Аutumn bliss от първото
плододаване, а с най нестабилен са
малините от сорт Lyulin от първото
плододаване.

fruits from the second fruit-bearing, the
values of colour brightness increased
during storage, as the period of their fruit-
bearing had an effect.

Quantitative values of red colour
tone significantly decreased in fruits of
'Lyulin'cultivar during the storage period,
while the values between the first and
second fruit-bearing were approximately
the same for 'Autumn bliss' fruits.

The yellow colour component
increased in fruits from the second fruit-
bearing in 'Lyulin', in the other tested
samples it was stable.

Qualitative indicators of colour
saturation and colour tone are statistically
indistinguishable values in 'Lyulin' (P>
0.05).

The fruits of 'Autumn bliss' cultivar
had better colour characteristics during
storage under frozen conditions compared
to 'Lyulin'.

The most stable colour was
observed in fruits of 'Autumn bliss' from
the first fruit-bearing, and the most
unstable was in raspberries of 'Lyulin'
from the first fruit-bearing.
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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Изследвани са местните расти-

телни генетични ресурси от Malus sp. в
предбалканския район на град Троян –
селата Бели осъм, Шипково, Чифлик.
Установени са по-широкоразпростра-
нени сортове и форми ябълки:
Канадска Ренета, Жълт Белфльор,
Зимна Зелена, форми от групата на
Перуша, Шекерка, Белурка, Циганка,
Троянка.

Проучени са основните морфоло-
гични характеристики на плодовете на
5 едроплодни генотипа, заслужаващи
по-голямо внимание: височина, диаме-
тър, дължина на дръжката, оцветяване,
биохимичен анализ, вкусови качества
на плодовете. Повечето от тях са с
повишена резистентност към основни-
те болести по ябълката, което позво-
лява отглеждането им без прилагане на
растителна защита и ги прави подхо-
дящи за биологично плодопроизводство.

Ключови думи: едроплодни
ябълки, ябълкови сортове, ябълкови
генотипове, генетични ресурси,
морфология, биохимичен анализ

The local plant resources of Malus
sp. in the Fore Balkan region of Troyan
town – the villages Beli Osam, Shipkovo,
Chiflik were studied. The more wide-
spread cultivars and forms of apples were
established: Canadian Reinette, Yellow
Belle Fleur, Winter green, forms of the
groups of Perusha, Shekerka, Belurka,
Tziganka, Troyanka.

The main morphological
characteristics of the fruits of 5 selected
large-fruited genotypes from deserving
greater attention were studied: weight,
shape, colouration, pedicel length and
palatability of fruits. Most of them have
increased resistance of the main apple
diseases, which allows their cultivation
without applying plant protection and
make them suitable for organic fruit
production.

Key words: large-fruited apples,
apple cultivars, apple genotypes, genetic
resources, morphology, biochemical
analysis
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УВОД INTRODUCTION
През последните години нараст-

ва интересът към опазване и проучва-
не на генофонда от културни и диви
овощни видове, както и продукти от
тях. Проучването на генотипoве с мес-
тен произход позволява подбор на ви-
дове с цел опазване, съхраняване и по-
вишаване биологичното разнообразие
на местната флора (Vieirа et al., 2009;
Kikindonov et al., 2017; Kizeková et al.,
2017; Martincová et al., 2017). В отговор
на повишеното търсене на биологично
чисти плодове, овощарите търсят алтер-
нативни технологии за тяхното ефектив-
но производство. Един от най-важните
етапи е от тях е използването на бога-
тия фонд от местни генетични ресурси
(Pereira-Lorenzo et al., 2018; Bozovic et
al., 2013; Dzhuvinov et al., 2016; Ferreira et
al., 2016; Kumar et al., 2019).

В миналото овощарството е
основен поминък на населението от
Централния старопланински регион.
Поради пресечения терен, основната
част от обработваемата земя е била
заета от овощни насаждения – сливи,
ябълки, круши. Над 70 % от ябълковите
дървета са засаждани преди основава-
нето на ТКЗС. Около 1/3 от тях са обо-
собени като овощни градини (Ivanova et
al., 2009; Dimkova et al., 2018).

Често срещани, намерили подхо-
дящи почвено климатични условия за
отглеждане, оценени от местното насе-
ление и добре приети в проучваните
райони са едроплодни форми и сорто-
ве: Зимна Зелена, Троянка, Циганка,
Канадска ренета, Лимонки, Перуша и
редица други местни форми. Те са би-
ли и все още са в основата на местната
преработвателна промишленост – за
направата на сушени плодове, марма-
лади, сокове, ракия, пектин, оцет и др.
(Vieirа et al., 2009; Minev et al., 2011;
Dragoyski et al., 2014; Wagner et al.,
2014; Dimkova, 2015).

Местните сортове и форми се от-
личават помежду си значително по отно-
шение на устойчивостта си към екс-

In recent years, there has been a
growing interest in the preservation and
study of gene pool of cultivated and wild
fruit species, as well as products from
them. The study of genotypes of local
origin allows the selection of species in
order to preserve, keep and enhance
biodiversity of local flora (Vieira et al.,
2009; Kikindonov et al., 2017; Kizeková et
al., 2017; Martincová et al., 2017). In
response to the increased demand for
organic fruits, fruit growers are looking for
alternative technologies for their efficient
production. One of the most important
stages is the use of the rich gene pool of
local genetic resources (Pereira-Lorenzo
et al., 2018; Bozovic et al., 2013;
Dzhuvinov et al., 2016; Ferreira et al.,
2016; Kumar et al., 2019).

In the past, fruit growing was the
main means of livelihood of the population
of the Central Balkan Mountain region.
Due to the rugh terrain, the main part of
the arable land was occupied by orchards
with plums, apples, pears. Over 70% of
the apple trees were planted before the
establishment of the cooperatives. About
1/3 of them are designated as orchards
(Ivanova et al., 2009; Dimkova et al.,
2018).

Common large-sized forms and
cultivars, which found suitable soil and
climatic conditions for cultivation,
appreciated by the local population and
well accepted in the studied areas are:
'Winter Green', 'Troyanka', 'Tsiganka',
'Canadian Reinette', 'Limonki', 'Perusha'
and a number of other local forms. They
were and still are the basis of the local
processing industry for making dried
fruits, marmalades, juices, brandy, pectin,
vinegar etc. (Vieira et al., 2009; Minev et
al., 2011; Dragoyski et al., 2014; Wagner
et al., 2014; Dimkova, 2015).

Local cultivars and forms differ
significantly in terms of their resistance to
extreme cold and heat, low humidity and
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тремни студове и горещини, на ниска
въздушна влажност и големи колебания
на температурите в края на зимата и в
началото на пролетта (Minev et al., 2011).

Целта на настоящия труд е из-
дирване на едроплодни стари, застра-
шени от изчезване местни сортове и
форми ябълки и проучване на репро-
дуктивните им характеристики.

large temperature fluctuations in late
winter and early spring (Minev et al.,
2011).

The aim of the present work is to
search for large-sized old, endangered
local cultivars and forms of apples and to
study their reproductive characteristics.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Настоящото изследване е прове-

дено през лятно-есенния период на
2018-2020 г. Проведени са редица екс-
педиционни проучвания на ябълковите
сортове и форми в района на селата
Балканец, Бели Осъм, Чифлик, Терзий-
ско и прилежащите им махали. Селата
са разположени по северните склонове
на Централна Стара планина, по поре-
чието на р. Бели Осъм и притоците й.
Дърветата се отглеждат на надморска
височина 500-800 m, при неполивни
условия и без растително-защитни ме-
роприятия. Почвите са сиви, тъмно си-
ви горски. Средната годишна валежна
сума за периода на проучването е
772.03 mm.

Установени са биологичните и
морфологични особености на плодове-
те съгласно методиката за изучаване
на растителните ресурси в овощар-
ството (Nedev et al., 1979). Определени
са техните размери (mm); маса (g);
дължина на плодовата дръжка (mm);
оцветяване на плодовата кожица; вку-
сови качества; Изследван е основният
им биохимичен състав: сухо вещество
(%) - рефрактометрично; общи, инверт-
на захар и захароза – по метода на
Шоорл. Съдържанието на органични
киселини е установено чрез титруване
с 0.1 N разтвор на NaOH; Аскорбинова
киселина (mg/%); Пектин (mg/%) - по
Мелитц; Изчислен е захаро-киселинният
индекс по Stanchev et al. (1958).

Получените данни са обработени
статистически чрез дисперсионен анализ
(Lidanski, 1998) и Програми на Microsoft
Excel.

The current study was conducted
during the summer-autumn period of
2018-2020. A number of expeditionary
studies on the apple cultivars and forms
were carried out in the area of the villages
of Balkanets, Beli Osam, Chiflik,
Terziysko and their adjacent
neighborhoods. The villages are located
on the northern slopes of the Central
Balkan Mountain, along the Beli Osam
River and its tributaries. The trees are
grown at an altitude of 500-800 m, in non-
irrigated conditions and without any plant
protection measures. The soils are gray,
dark gray forest. The average annual
precipitation for the study period was
772.03 mm.

The biological and morphological
features of fruits were established
according to the methodology for studying
plant resources in fruit growing (Nedev et
al., 1979). Their size (mm) was
determined; weight (g); fruit stalk length
(mm); colouring of fruit skin; taste
qualities; Their main biochemical
composition was studied: dry matter (%) -
refractometrically; total, invert sugar and
sucrose by the method of Shoorl. The
organic acid content was determined by
titration with 0.1 N solution of NaOH;
Ascorbic acid (mg/%); Pectin (mg/%) -
according to Melitz; The sugar-acid index
was calculated by Stanchev et al. (1958).

The obtained data were statistically
processed by analysis of variance (Lidanski,
1998) and Microsoft Excel Programs.
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    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
В района на селата Балканец,

Терзийско, Бели Осъм, Чифлик и при-
лежащите им махали се срещат много
от старите, застрашени от изчезване
видове от Malus sp. При извършеното
експедиционно проучване в региона са
открити и проучени голям брой местни
форми и сортове , от които са отбрани
16 едроплодни  с маса над 100g.
Срещат се като единични дървета или
в смесени насаждения. Най-често те са
облагородени на семенна подложка,
водеща до силен растеж и формиране
на дървета с големи корони и дебел
ствол.

На отбраните форми и сортове е
направена морфологична характерис-
тика на плодовете и са определени
техните качества. Те са къснозреещи –
плодовете им достигат беритбена зря-
лост в края на септември – средата на
октомври. Някои от тях като Циганка,
Троянка, Зимна зелена, Перуша, Лимон-
ки, са разпространени във всички части
на обследвания район, докато други –
Белурки, Шекерки имат специфично,
локално разпространение в отделни
месторастения (в района на с. Балканец).

Големината на плода е наслед-
ствено обособен белег на овощните
видове, сортове, форми (Stoichkov et
al., 1968). Размерите и оцветяването са
плодовете при изследването варират в
широки граници. Основното оцветяване
на плодовете е характерен белег за
отделните сортове, но се влияе и от
местоположението на плода в короната
и от огряваната от слънцето страна.
При проучваните сортове те са с основ-
но зелено оцветяване и нюанси към
жълто и червено, до тъмно червено.

При еднакви условия плодовете
на едни от тях са едри, до много едри,
на други – средно големи,  затова за да
се даде по-точна сравнителна оценка
за едрината на плодовете, отглеждани
в дадено месторастене е използвана
класификацията на Nedev et al. (1979).

Many of the old endangered
species of Malus sp. could be found in the
area of the villages of Balkanets,
Terziysko, Beli Osam, Chiflik and their
adjacent neighborhoods. During the
expeditionary research in the region, a
large number of local forms and cultivars
were found and studied, from which 16
large-sized forms weighing over 100 g
were selected. They occur as single trees
or in mixed plantations. Most often they
were engrafted on a seed rootstock,
leading to strong growth and formation of
trees with large crowns and thick trunks.

The morphological characteristics
of fruits were made on the selected forms
and cultivars and their qualities were
determined. They are late ripening as
their fruits reach harvest maturity in late
September or mid-October. Some of
them, such as 'Tsiganka', 'Troyanka',
'Winter green', 'Perusha', 'Limonki', are
distributed in all parts of the surveyed
area, while others, such as 'Belurka',
'Shekerki' have a specific, local
distribution in some localities (in the area
of the village of Balkanets).

The fruit size is a hereditary feature
of fruit species, cultivars, forms (Stoichkov
et al., 1968). The size and color of the fruit
in the study varied in a wide range.

The main fruit colour is a characteristic
feature of the individual cultivars, but is
also influenced by the location of the fruit
in the crown and the sunlit side. The
studied cultivars are mainly green in
colour and shades of yellow and red to
dark red.

Under the same conditions, the
fruits of some of them are large, up to
very large, while others are medium-
sized. In order to give a more accurate
comparative estimate of fruit size grown in
a given habitat, the classification of Nedev
et al was used (1979).
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Отглеждани при еднакви условия
ябълковите сортове според този физи-
чески белег се групират в пет катего-
рии: много дребни, когато теглото им е
по-малко от 50 g; дребни, когато тегло-
то им варира от 51 до 100 g; средно
едри, когато теглото им е от 101-150 g;
едри – от 151 до 200 g и много едри –
над 201 g (Таблица 1). Според нея пло-
довете на проучваните от нас едро-
плодни ябълкови сортове и форми се
отнасят както следва: най-голяма сред-
на маса на един плод е регистрирана
при сорт Белурка Ф.Б. – 259 g; и
Циганка (247g). Към втората група се
отнасят 5 форми, съставляващи 31%
от общият брой. Тяхното тегло варира
в границите на 163 - 200 g. Най-
многобройни (8 форми) спадат към
групата със средно едри плодове от
103 при до 148 g при Перуша.
Последната група съставлява 50% от
общия отбор (Фигура 1).

Много къси плодни дръжки (под 1
cm) имат четири местни форми – Форма
Троянка Чифлик 1, Перуша, Форма
Терзийско-1, Корава Шекерка. Към
групата на тези със средна дължина на
плодните дръжки – от 10 до 20 mm
спадат 7 форми (Форма Зимна зелена,
Троянка, Белурка, Лимонка, Чифлик Ф
2, Жълт Белфльор, Циганка). Пет от
проучвани-те сортове и форми имат
плодове с дължина на дръжката над 20
mm – Канадска ренета, Балканец Ф1,
Чифлик Ф 1, Коравка и с най-дълга
дръжка е Белурка Ф.Б. (26,22 mm).

С най-голяма височина на плода
от проучваните при нас сортове се
отличава форма Терзийско 1 (79,82
mm) , следвана от Циганка (75,00 mm).
С над 70,00 mm са още Белурка Ф.Б. и
Жълт белфльор (Таблица 1). Останалите
обследвани сортове и форми варират в
границите на 51,76 mm (при Лимонката)
до 62,65 mm (Троянка).

Under the same physical
characteristics, apple cultivars grown
under the same conditions are grouped
into five categories: very small with a
weight less than 50 g; small with a weight
variation from 51 to 100 g; medium-sized
witha weight of 101-150 g; large - from
151 to 200 g and very large - over 201 g
(Table 1). According to the classification,
the large-sized fruits of apple cultivars and
forms studied in the present work are
referred to as follows: the highest average
weight of one fruit was registered in
'Belurka FB.'cultivar with 259 g; and
'Tsiganka' (247g). The second group
includes 5 forms, constituting 31% of the
total number. Their weight varies in the
range of 163 - 200 g. The most numerous
(8 forms) belong to the group with
medium-sized fruits from 103 to 148 g in
'Perusha'. The latter group makes up 50%
of the total team (Figure 1).

Very short fruit stalks (less than 1
cm) were noticed in four local forms -
Form 'Troyanka Chiflik 1’, ‘Perusha’, Form
‘Terziysko-1’, Korava Shekerka. The
group with medium length of fruit stalks,
from 10 to 20 mm, includes 7 forms (Form
'Winter green', 'Troyanka', 'Belurka',
'Limonka', 'Chiflik F 2', 'Yellow Belle Fleur',
'Tziganka'). Five of the studied cultivars
and forms had fruits with a pedicel length
over 20 mm: 'Canadian Reinette',
'Balkanets F1', 'Chiflik F 1', 'Koravka' and
with the longest stalk is 'Belurka FB'
(26.22 mm).

'Terziysko 1' form (79.82 mm) was
distinguished by the highest fruit height of
the cultivars studied, followed by
'Tziganka' (75.00 mm). With over 70.00
mm are also 'Belurka FB' and 'Yellow
Belle Fleur' (Table 1). The other examined
cultivars and forms varied in the range of
51.76 mm (for 'Limonkata') to 62.65 mm
('Troyanka').
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Таблица 1. Морфологични характеристики, оцветяване, вкусови качества на плодовете при проучваните форми и
сортове ябълки
Table 1. Morphological characteristics, colour, taste qualities of fruit in the studied apple forms and cultivars

Размери на плод
Fruit sizes

Сорт, Форма №
Cultivar, Form
No

Тегло,
Weight,

(g)

Дължина
листна

дръжка,
Fruit stalk

length (mm)

Висо-
чина,
Height
(mm)

Среден
диаметър
Average
diameter

(mm)

Височина /
диаметър

Height/
diameter

Оцветяване на плода, вкусови качества
Fruit colour, taste qualities

Балканец Ф1
Balkanets 1

122 22,00 57,00 65,00 0,88 Оцветяване светло жълто с преобладаваща руменина, плодово
месо-жълтеникаво зелено,сравнително нежно, сладко кисело с лек
аромат
light yellow with predominant blush, fruity flesh-yellowish green,
relatively tender, sweet sour with a slight aroma

Белурка
Belurka

165 12,32 58,55 78,68 0,74 Оцветяване светло зелено до бяло с руменина, плодово месо-
бяло,сочно, слабо кисело.
Light green to white with blush, white fruit flesh, juicy, slightly sour

Белурка Ф.Б
Belurka FB

259 26,22 74,20 88,44 0,84 Оцветяване бяло, зелено до жълто с червен покров от огрятата от
слънцето страна. ясно изразени ребра от горната и долната страна
(5-6), покрити с восъчен налеп. Плодово месо-бяло, нежно, леко
кисело с аромат.
White, green to yellow with a red cover on the sunlit side. pronounced
ribs on the upper and the lower sides (5-6), covered with wax. White
fruit flesh, tender, slightly sour with aroma

Жълт Белфльор
Yellow Belle Fleur

177 17,69 72,40 75,72 0,96 Оцветяване плодова кожица: дебела, жълта с руменина. Плодово
месо: по-грубо, плътно, сухо, леко кисело.
Fruit skin colour: thick, yellow with blush. Fruit flesh: coarser, dense,
dry, slightly sour.

Канадска ренета
Canadian Reinette

133 20,46 53,02 70,28 0,75 Оцветяване, плодова кожица зелена до жълта с ръждивина,
плодово месо-бяло, по-грубо, сухо.
Fruit skin colour from green to yellow with rust, white fruit flesh, coarser,
dry

Корава Шекерка
Korava shekerka

118 9,28 52,58 64,75 0,81 Оцветяване, плодова кожица: интензивно червена. Плодово месо:
меко, брашнесто, сухо, без аромат.
Fruit skin colour: intense red. Fruit flesh: soft, floury, dry, odorless.

Коравка
Koravka

112 25,38 54,67 64,81 0,84 Оцветяване, плодова кожица дебела, червена на по-тъмни ивици
плодово месо-сухо, кисело,не грубо, брашнесто.
Colouring, thick fruit skin, red with darker stripes of fruit flesh - dry, sour,
not coarse, floury

Лимонка
Limonka

103 14,38 51,76 69,59 0,74 Оцветяване плодова кожица жълта до оранжева, плодово месо-
грубо, твърдо, сочно, кисело.
Fruit skin colour from yellow to orange, fruit flesh-rough, firm, juicy, sour
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Перуша
Perusha

200 5,00 57 72 0,79 Зеленикаво  оцветяване, плодово месо-сладко кисело към
кисело,нежно, средно сочно, с лек аромат.
Greenish colour, sweet sour to sour fruit flesh, tender, medium juicy,
with a slight aroma.

Форма Терзийско-1
Terziysko-1 Form

195 8,38 79,82 76,96 0,89 Оцветяване, плодова кожица: жълто-червана на ивици. Плодово
месо: твърдо, по-грубо, сочно,сладко.
Fruit skin colour: yellow-red in stripes. Fruit flesh: firm, rougher, juicy,
sweet.

Троянка
Troyanka

148 12,23 62,65 70,53 0,80 Оцветяване плодова кожица червеникава, плодово месо-твърдо,
по-грубо, сладко кисело до кисело.
Reddish fruit skin, firm fruit flesh, rougher, sweet sour to sour.

Форма Троянка Чифлик
1
Troyanka Chiflik 1 Form

176 3,69 61,42 75,04 1,04 Плодова кожица: червена на ивици. Плодово месо: по-грубо със
зърнеста структура,леко кисело, сочно, бяло
Fruit skin: red in stripes. Fruit flesh: rougher with a grainy structure,
slightly sour, juicy, white

Форма Зимна зелена
Winter green Form

133 12,09 55,88 69,64 0,82 Оцветяване плодова кожица: тъмно зелена; Плодово месо по-
грубо, сочно, възкисело, със слаб аромат
Fruit skin colour: dark green; Fruit flesh rougher, juicy, sour, with a slight
aroma

Циганка
Tsiganka

247 19,00 75,00 84,00 0,89 Оцветяване тъмно червено, плодово месо-възкисело, сочно.
Colouring dark red, fruit flesh-sour, juicy.

Чифлик Ф 1
Chiflik F 1

163 23,94 60,61 74,17 0,82 Плодова кожица: дебела, тъмно червена, с восъчен налеп;
Плодово месо нежно, сладко, не-много сочно, без аромат
Fruit skin: thick, dark red, with a waxy coating; Fruit flesh tender, sweet,
not very juicy, odorless

Чифлик Ф 2
Chiflik F 2

105 15,69 54,31 62,46 0,87 Оцветяване вишнево червено плодово месо бяло, сочно, крехко,
леко кисело.
Cherry red colour, white fruit flesh, juicy, tender, slightly sour.
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Диаметърът на плодовете вари-
ра в широки граници от 62,46 mm при
Чифлик Ф2 до 88,44 mm при Белурка
Ф.Б. Със сравнително голяма ширина
на плодовете са Циганка (84,00 mm),
Белурка (78,68 mm), Форма Терзийско-1
(76,96 mm). Среден диаметър (над 60
mm) имат 6 от проучваните форми.

Вкусовите качества на плодовото
месо се формират комплексно от плът-
ността, консистенцията, сочността и хи-
мическия му състав (захари, киселини,
ароматни вещества и др). Голямата
надморска височина и свързаните с
нея по-хладен климат, повишена въз-
душна влажност и голяма амплитуда в
денонощните температури по време на
зреенето на плодовете са причина пре-
обладаващата част от обследваните
сортове и форми да имат плодове със
стегнато, сочно месо с освежаващо
кисел вкус и много силен ябълков
аромат (Minev et al., 2011; Vitkov, 2015).
Жълт Белфльор, Коравка, Канадска
Ренета и Корава Шекерка се отличават
с подчертано и с по-меко плодово
месо. С кисел вкус са Циганка, Коравка,
Лимонка, Зимна зелена, Троянка.

Fruit diameter varied in a wide
range from 62.46 mm for 'Chiflik F2' to
88.44 mm for 'Belurka F.B'. With a
relatively large fruit width were 'Tziganka'
(84.00 mm), 'Belurka' (78.68 mm), Form
'Terziysko-1' (76.96 mm). 6 of the studied
forms had an average diameter (over 60
mm).

The taste qualities of fruit flesh are
formed complexly by the density,
consistency, juiciness and its chemical
composition (sugars, acids, aromatic
substances, etc.). The high altitude and
the associated cooler climate, high
humidity and high amplitude in the
daytime temperatures during fruit ripening
are the reason why the majority of the
surveyed cultivars and forms have fruits
with firm, juicy flesh with a refreshingly
sour taste and very strong apple aroma
(Minev et al., 2011; Vitkov, 2015). 'Yellow
Belle Fleur', 'Koravka', 'Canadian
Reinette' and 'Korava Shekerka' are
distinguished by pronounced and softer
fruit flesh. With a sour taste were
'Tziganka', 'Koravka', 'Limonka', 'Winter
green', 'Troyanka'.

Фиг. 1. Процентно разпределение на едроплодните ябълкови форми по
групи спрямо тегло (g)
Fig. 1. Percentage share of large-sized apple forms in groups in relation to
weight (g)
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Съдържанието на сухо вещество
в плодовете на изследваните от нас
форми варира в границите от  11,50% -
при форма Чифлик Ф1 до 17,0% - при
Балканец Ф1 (Фигура 2).

The dry matter content in fruits
varied in the range from 11.50% ('Chiflik
F1' form) to 17.0% ('Balkanets F1')
(Figure 2).

Фиг. 2. Сухо вещество рефрактметрично (%) на форми и сортове ябълки
Fig. 2. Dry matter refractometrically (%) of apple forms and cultivars

Съдържанието на пектин при из-
следваните форми е в широки граници.
Най-ниски се наблюдават при Жълт
Белфльор (0,18%), Канадска ренета
(0,26%), Форма Зимна зелена (0,26%).
Ниско съдържание на пектин (до 0,50%) е
отчетено при 50% от проучените
форми. При 31% са отчетени стойности
между 0,5-1,0%, Чифлик Ф2 и Троянка
са с показатели над 1,0%, съответно
1,05% и 1,07%. С най-голямо количество
пектин се отличава Перуша с 1,98%.

The pectin content was in a wide
range. The lowest was observed in
'Yellow Belle Fleur' (0.18%), 'Canadian
Reinette' (0.26%), form Winter green'
(0.26%). Low pectin content (up to 0.50%)
was reported in 50% of the studied forms.
Values between 0.5-1.0% were reported
in 31% of them. 'Chiflik F2' and 'Troyanka'
had indicators over 1.0%, 1.05% and
1.07%, respectively. 'Perusha' had the
highest amount of pectin with 1.98%.
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Фиг. 3. Пектин (%) на форми и сортове ябълки
Fig. 3. Pectin (%) in apple forms and cultivars

Количеството на основните био-
химични съставки определя вкусовите
качества на плодовете. В голяма
степен, те определят и пригодността
им за преработка. При изследваните
ябълкови сортове общите захари
варират от 4.70 % при Белурка до 12.95
% при Чифлик Ф1. Най-богати на вит. С
са плодовете на ябълки Балканец Ф1 –
35.20 mg%, следвани от Белурка Ф.Б
(24.75 mg/%) и Форма Терзийско 1
(24.64 mg/%) (Таблица 2).

The amount of the main
biochemical ingredients determines the
fruit taste. To a large extent, they also
determine their suitability for processing.
In the studied apple cultivars the total
sugars varied from 4.70% in 'Belurka' to
12.95% in 'Chiflik F1'. The highest amount
of vitamin C was found in apple fruit of
'Balkanets F1' (35.20 mg%), followed by
'Belurka FB' (24.75 mg /%) and 'Terziysko
1' form (24.64 mg /%) (Table 2).
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Таблица 2. Биохимичен анализ на свежи плодове
Table 2. Biochemical analysis of fresh fruit
Сорт, форма
Cultivar, form

Общи захари,
Total sugars,

(%)

Инвертна захар,
Inverted sugar,

(%)

Захароза,
Sucrose,

(%)

Органични киселини,
Organic acids

 (%)

Вит. С,
Vit. C

(mg/%)
Балканец Ф1
Balkanets F1 10,75 7,70 2,90 0,77 35,20

Белурка/Belurka 4,70 4,70 - 0,38 14,08
Белурка Ф.Б
Belurka F.B 9,20 6,85 2,23 0,64 24,75

Жълт Белфльор
Yellow Belle Fleur 9,20 4,70 4,28 0,57 10,56

Канадска ренета
Canadian reinette 10,75 6,00 4,51 0,60 12,32

Корава Шекерка
Korava Shekerka 6,65 6,00 0,62 0,31 14,08

Коравка/Koravka 10,75 8,55 2,09 0,64 17,60
Лимонка/Limonka 6,35 6,35 - 0,44 17,60
Перуша /Perusha 9,40 5,00 4,18 0,64 14,08
Форма Терзийско-1
Terziyisko-1 Form 10,40 8,70 1,64 0,4 24,64

Троянка/Troyanka 4,85 4,85 - 0,57 22,88
Форма Троянка
Чифлик -1 (ФТЧ-1)
Troyanka Chiflik 1 Form

9,55 7,20 2,23 0,60 14,08

Форма Зимна зелена
Winter green Form 10,75 6,00 4,51 0,60 12,32

Циганка/Tsiganka 9,20 5,85 3,18 0,83 12,32
Чифлик Ф 1/Chiflik F 1 12,95 6,50 6,13 0,40 15,84
Чифлик Ф 2/Chiflik F 2 7,70 7,70 - 0,31 17,60

Захаро-киселинният индекс е
отговорен за вкуса и аромата на пло-
довете (Vieirа et al., 2009). Ябълки, кои-
то на вкус са сладки, не е задължи-
телно да имат високо съдържание на
захари, но имат по-малко количество
органични киселини. От проучваните от
нас форми с високи стойности е Чифлик
Ф1 (32,38). Най-балансирани с близки
стойности до индекс 20 са Форма
Терзийско-1 (26,00), Чифлик Ф2 (24,84),
Корава Шекерка (21,45).

The sugar-acid index is responsible
for the taste and aroma of fruit (Vieira et
al., 2009). Apples that taste sweet do not
necessarily have high sugar content, but
have a lower amount of organic acids.

'Chiflik F1' form (32.38) had high values.
The most balanced with values close to
index 20 are 'Terziysko-1' form (26.00),
'Chiflik F2' (24.84), 'Korava Shekerka'
(21.45).
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Фиг. 4. Захарно- киселинен индекс на форми и сортове ябълки
Fig. 4. Sugar acid index in apple forms and cultivars

Резултатите в настоящото изслед-
ване показват, че 16-те сорта и форми
ябълки, се отличават с голямо разно-
образие по отношение на цвета на пло-
довата кожица, съдържанието на сухо
вещество, общите захари, пектин и
органични киселини. Това може да се
дължи на специфичния географски ха-
рактер и различните климатични харак-
теристики. Повечето от тях са с повише-
на устойчивост към основните болес-ти
по ябълката, което позволява отглеж-
дането им без прилагане на растителна
защита и ги прави подходящи за биоло-
гично плодопроизводство и в селекцията.

The results in the present study
show that 16 apple cultivars and forms
are very diverse in terms of fruit skin
colour, dry matter content, total sugars,
pectin and organic acids.

This may be due to the specific
geographical nature and different climatic
characteristics. Most of them have
increased resistance to the main diseases
in apples, which allows their cultivation
without the application of plant protection
and makes them suitable for organic fruit
production and selection.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Въз основа на извършеното про-

учване беше установено, че районите
на селата Балканец, Чифлик, Бели
Осъм, Терзийско се характеризират с
голямо разнообразие от едроплодни
местни сортове и форми.

Плодовете се отличават с атрак-
тивен външен вид, със сочно и вкусно
плодово месо, имат добра съхраняе-
мост и притежават богат биохимичен

Based on the present study, it was
found that the areas of the villages
Balkanets, Chiflik, Beli Osam, Terziysko
are characterized by a wide variety of
large-sized apple fruit of local cultivars
and forms.

The fruits have an attractive
appearance, juicy and tasty fruit flesh,
have good storage and have a rich
biochemical composition. Forms, such as
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състав. Формите Перуша (1,98%),
Троянка (1,07%), Чифлик Ф2 (1,05%) са
с високо съдържание на пектин и биха
могли да са важна суровина за доби-
ването му.

Интерес за по-нататъшно проуч-
ване представлява Белурка Ф.Б, която
се отличава с интересна форма, атрак-
тивен външен вид, добри вкусови
качества, общи захари 9.20%, витамин
С 24.75 mg% и тегло 259 g.

'Perusha' (1.98%), 'Troyanka' (1.07%),
'Chiflik' F2 (1.05%) have a high content of
pectin and could be an important raw
material for its extraction.

Of interest for further research is
'Belurka FB', which has an interesting
shape, attractive appearance, good taste,
values of total sugars (9.20%), vitamin C
(24.75 mg%) and weight (259) g.
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