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SUMMARY

Изпитването е проведено през
периода 2014-2017 г. с пет руски сорта
касис – Дочь Памяти, Сеянец Голубки,
Студенческая, Черная гроздь, Черная
крупноплодная и стандарта Титания.
При условията на Костинброд сортовете Дочь Памяти, Сеянец Голубки и
Студенческая се проявяват като средноцъфтящи, а Черная гроздь и Черная
крупноплодная са късноцъфтящи. В
същата последователност преминава и
фазата на зреене на плодовете. През
периода на изследване всички сортове
се представят с ниска родовитост.
Много ниски добиви имат сортовете
Черная крупноплодная, Черная гроздь
и Сеянец Голубки. С малко по-високи
добиви, но под 1,00 кg/хр. са
контролата Титания и сортовете Дочь
Памяти и Студенческая. Родовитостта
на сортовете Студенческая и Дочь
Памяти превишава тази на контролата
Титания, но разликите са малки и
недоказани, показващи близките им
възможности. Средната маса на един

The investigation was carried out in
the period 2014-2017 and included five
Russian black currant varieties – Doch
Pamyati,
Seyanets
Golubki,
Studencheskaya,
Chernaya
grozd,
Chernaya krupnoplodnaya and the
standard Titania. In the conditions of
Kostinbrod region the varieties Doch
Pamyati,
Seyanets
Golubki
and
Studencheskaya reveal themselves as
mid-blooming whilst Chernaya grozd and
Chernaya krupnoplodnaya are lateblooming. The same sequence is
observed with the ripening phase of the
berries. In the period of investigation all
varieties show poor fruitfulness. Very low
yield have the varieties Chernaya
krupnoplodnaya, Chernaya grozd and
Seyanets Golubki. A little better yield but
still below 1,00 kg/bush have the control
variety Titania as well as Doch Pamyati
and Studencheskaya. The fruitfulness of
Studencheskaya and Doch Pamyati is
greater than the one of Titania but the
differences are insufficient and unproved,
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плод е в границите от 0.68 g до 0.79 g.
Сортовете Дочь Памяти, Студенческая,
Черная гроздь и Черная крупноплодная
се характеризират със средни плодове.
Нито един сорт не превъзхожда
контролния Титания, който е с най-едри
плодове (0,92 g). Очертава се тенденция на слабо превъзходство на сортовете Студенческая и Дочь Памяти по
отношение на добива, спрямо контролния сорт Титания.
Ключови
думи:
изпитване,
сортове, касис, фенология, добив,
средна маса

which shows their similar qualities. The
average berry weight varies from 0,68 g to
0,79 g. The varieties Doch Pamyati,
Studencheskaya,
Chernaya
grozd,
Chernaya krupnoplodnaya are mediumsized. None of the tested varieties
surpasses the standard Titania which has
the largest berries (0,92 g). A tendency of
slight superiority of Studencheskaya and
Doch Pamyati over the control variety
Titania can be outlined as regards yield.
Key words: investigation, varieties,
black currant, phonological, yield, average
weight

УВОД

INTRODUCTION

Плодовете на касиса съдържат
много и различни витамини, които са
сполучливо съчетани със захари,
органични киселини, минерални соли,
пектин,
микроелементи
и
други
биологично-активни вещества. Богатството на биохимичния състав на
плодовете
определя
и
лечебнопрофилактичното значение на касиса.
Касисът има специфични особености и изисквания, поради което при
определени екологични условия може
да прояви в най-висока степен своите
ценни биологични и стопански качества. Той цъфти сравнително рано и при
пролетни студове през месец април
съществува опасност от повреди по
цветовете. В условията на Костинброд
цъфтежът на касисът преди 15-20
години протичаше от средата на месец
април до първата седмица на май, сега
той настъпва с 6 -9 дни по-рано. Затова
най-предпочитани са сортовете със
среден и късен цъфтеж. Актуално е и
създаване на сортове с различен срок
на зреене на плодовете, което удължава периода на беритба. Това налага
отглеждането и на повече къснозреещи
сортове.
Касисовият сортимент непрекъснато се попълва в резултат на успешната работа на чуждестранните селекционери. Не всички сортове в сегашно
време представляват ценност за ка-

Black currants contain many
vitamins and are a good combination of
sugars, organic acids, mineral salts,
pectin, microelements and other bioactive
compounds. This diverse biochemical
composition of currants implies the
therapeutic and prophylactic importance
of black currant.
Black
currant
has
specific
characteristics and requirements which let
it reveal to the greatest extent its valuable
biological and economical qualities under
certain environmental conditions. It
blooms in early spring and April frosts can
lead to blossom damages. Around 15-20
years ago the black currant blooming
period under the conditions of the region
of Kostinbrod used to start in the middle of
April and lasted to the first week of May
while now it takes place 6 to 9 days
earlier. That makes the mid- and late
blooming varieties preferable. To create
new varieties having different ripening
times has turned into an actual topic
recently as this can prolong yielding
periods. Planting more and more lateripening varieties turns into a necessity.
Black
currant
variety
lists
continuously get richer owing to the fruitful
work of foreign selectionists. Nowadays
not all varieties are valuable for the black
currant production sector. In the course of
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сисопроизводството. Препоръчваните
сортове за залагане на насаждения
постоянно се обновяват. При избора на
сорт все още приоритет си остава
високия добив. За увеличаване на
продуктивността важно условие е да се
отберат най-добрите сортове адаптирани към конкретните условия. Родовитостта варира в зависимост от избора
на сорт, климатичните особености и
прилаганата агротехника. Едни от
основните компоненти, които оказват
влияние за формиране на добива са
масата на плода, броя на гроздчетата и
издънките и др. (Shavyrkina and
Knyazev, 2014; Stoyanova et al., 2015).
Касисът е дребноплоден вид.
Плодовете на повечето стари сортове
са с тегло 0,6-0,9 g. В резултат от
усилията на селекционерите са създадени сортове с едрина на плода 1,8-3,4
g. Но много често едроплодността е
съчетана със слаба родовитост. Установена е отрицателна корелация между теглото на плодовете и родовитостта,
което определя значението и на другите
признаци (Knyazev and Ogol’tsova, 2004).
Събраната с години и поддържана колекция от касисови сортове,
позволи да заложим опит и определим
фенологичните и някои репродуктивни
прояви, с цел да се излъчат найродовитите и подходящи сортове за
отглеждане в конкретните климатични
условия.

time varieties recommended for creating
plantations change as new ones appear.
The choice of varieties is still dominated
by high yield requirements. As regards
yield increase an important factor is the
selection of varieties which best adapt to
the certain climatic conditions. Yield and
fruitfulness vary depending on variety
choice, climatic conditions and used
agrotechnics. Some of the primary factors
affecting yield are fruit/berry weight,
number of clusters and shoots etc.
(Shavyrkina
and
Knyazev,
2014;
Stoyanova et al., 2015).
Black currant is a small fruit plant.
Most old varieties have berries weighing
between 0,6 g and 0,9 g. As a result of
selection work there have been created
varieties with berries weighing 1,8-3,4 g.
Varieties having large berries often show
poor fruitfulness. A negative correlation
between berry weight and fruitfulness is
found out, which predetermines the
importance of the rest of the variety traits
(Knyazev and Ogol’tsova, 2004).
The collection of black currant
varieties that has been gathered and
maintained in the course of time allowed
us to carry out this investigation so that
some
phonological
and
fertility
characteristics could be specified in order
that we can nominate the most fruitful and
varieties appropriate to grow under the
certain climatic conditions in the region.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

MATERIAL AND METHODS

Изследването е проведено в
опитна база Костинброд към Институт
по земеделие гр. Кюстендил (2014-2017
г.) с пет руски сорта касис Дочь Памяти, Сеянец Голубки, Студенческая,
Черная гроздь, Черная крупноплодная
и стандарта Титания. Почвеният тип е
излужен чернозем смолница, със слабо
кисела реакция на почвата (pH –
5.5-6.5) и надморска височина 560 m.
Растенията са засадени в насаждение
по схема 2.50 m х 0.80 m. Всеки сорт е
представен с по 20 растения (в четири

The investigation was carried out at
the Small Fruit Crops Department in
Kostinbrod in the period 2014-2017 and
includes five black currant varieties
introduced from Russia – Doch Pamyati,
Seyanets
Golubki,
Studencheskaya,
Chernaya
grozd,
Chernaya
krupnoplodnaya and the standard Titania.
The soil type is chernozem with low acid
reaction (pH 5.5-6.5) and the altitude is
560 m. The plants were established in
rows 2.5 x 0.8 m and the distance
between the varieties is 1 m. Twenty (20)
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повторения по пет растения). Опитът
се отглежда на неполивна площ по
възприетата технология за касис. За
отчитане на показателите са използвани Методика за изучаване на растителните ресурси при овощните растения
(Nedev et al., 1979) и Методика за
извеждане на сортови опити с касис за
биологични и и стопански качества
(Boicheva et al., 2003). Периодът на
изследване не беше благоприятен,
характеризира се с резки температурни
колебания, а летните температури са
високи.
Резултатите от опита са обработени по метода на дисперсионния
анализ, като е използван LSD-критерий
за доказване на статистическата
значимост на установените разлики
между контролата и вариантите.

plants of each variety were involved in the
investigation (each repetition group
included 5 plants). The experimental
plantation was grown in accordance with
an adopted technology but without
irrigation. It was used Methods for
studying of fruit crops (Nedev et al., 1979)
and Methods for conducting variety
comparisons of black currant for biological
and economic characteristics (Boicheva et
al., 2003). The period of investigation was
not favourable since abrupt temperature
fluctuations
and
high
summer
temperatures were registered.
The results
were processed
through statistical methods for variation
(including LSD-criterion to prove statistical
importance of the outlined differences
between the standard and the variants).

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

RESULTS AND DISCUSSION

Време и продължителност на
цъфтежа. За условията на Костинброд
цъфтежът на касиса се определя от
конкретните климатични условия и
генетичните особености на сорта
(Таблица 1).

Time and duration of flowering.
Under the conditions of region of
Kostinbrod black currant flowering is
determined by the certain climatic
conditions and genetic features of the
varieties (Table 1).

Таблица 1. Фенологични наблюдения на касисови сортове, 2014-2017 г.
Table 1. Phenological observations of black currant varieties, 2014-2017
Цъфтеж / Bloom
Сорт
Variety
Дочь Памяти
Doch Pamyati
Сеянец Голубки
Seyanets Golubki
Студенческая
Studencheskaya
Черная гроздь
Chernaya grozd
Черная
крупноплодная
Chernaya
krupnoplodnaya
Титания/Titania
контрола/standard

начало
start
09.04.

масово
boom
13.04.

край
end
21.04.

Продължителност
(дни/days)
Duration
12

10.04.

13.04.

23.04.

13

22.06.

26.06.

07.07.

15

11.04.

17.04.

25.04.

14

25.06.

29.06.

10.07.

15

16.04.

20.04.

01.05.

15

28.06.

03.07.

13.07

15

16.04.

19.04.

30.04.

14

28.06.

03.07.

13.07.

15

12.04

18.04

27.04

15

25.06

30.06.

10.07

15

Първи започва цъфтежа сорта
Дочь Памяти (09 април), непосредствено след него са Сеянец Голубки и

Зреене на плодовете
Ripening of fruit
начало масово край
start
boom
end
20.06.
25.06.
06.07.

Продължителност
(дни/days)
Duration
16

Doch Pamyati starts flowering
earliest (09 April) closely followed by
Seyanets Golubki and Studencheskaya
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Студенческая (10 и 11 април). С късен
начален цъфтеж са Черная гроздь и
Черная крупноплодная (16 април).
Масовият цъфтеж и краят му следват
хода на началния и са на 19 и 20 април
и съответно 30 април и 01 май.
Сортовите различия по отношение на
цъфтежа са 7-10 дни.
В зависимост от времето на
встъпване в цъфтежа сортовете Дочь
Памяти, Сеянец Голубки, Студенческая и контролата Титания са средноцъфтящи, а Черная гроздь и Черная
крупноплодная
са
късноцъфтящи.
Изследваните сортове имат средна
продължителност на цъфтежа 12-15
дни.
Време и продължителност на
зреене на плодовете. Ходът на зреене
на плодовете следва този на цъфтежа.
В района на Костинброд най-рано
започват да зреят плодовете на Дочь
Памяти и Сеянец Голубки (20 и 22
юни), следвани непосредствено от
Студенческая и контролата (25 юни), а
най-късно Черная гроздь и Черная
крупноплодная (на 28 юни). Сортовите
различия по отношение на началното
зреене на плодовете са 7 дни. Масовото зреене на плодовете настъпва
след 4-5 дни. То започва от 25 юни за
Дочь Памяти до 03 юли за Черная
гроздь и Черная крупноплодная. Като
средноранозреещ сорт се проявява
стандартът. По-късното зреене на плодовете е предимство, особено ценно
за удължаване на беритбения период.
Сортовете не се различават съществено по продължителност на зреене на
плодовете.
Според срока на зреене на
плодовете сортовете Дочь Памяти,
Сеянец Голубки, Студенческая и контролата Титания са със средноранен
срок на зреене на плодовете, а Черная
гроздь и Черная крупноплодная са
среднокъсни.
Годините на изследване се
отличават с по-мек климат в сравнение
с предишни периоди. Времето на

(10-11 April). Chernaya grozd and
Chernaya krupnoplodnaya have late
initial flowering (16 April). The mass
flowering and its end follow the course of
the initial one (19-20 April for the
beginning of the mass flowering and 30
April – 1 May for its end). The variety
differences regarding flowering are
around 7-10 days.
Depending on the time when
flowering starts Doch Pamyati, Seyanets
Golubki, Studencheskaya and the
standard Titania are mid-flowering whilst
Chernaya
grozd
and
Chernaya
krupnoplodnaya are late-flowering. The
flowering duration of the studied varieties
is of medium length, around 12-15 days.
Time and duration of fruit ripening.
The course of ripening of berries follows
the one of the flowering. In region of
Kostinbrod the berries of Doch Pamyati
and Seyanets Golubki start ripening
earliest (20 and 22 June) followed by
Studencheskaya and the standard Titania
(25 June) whilst Chernaya grozd and
Chernaya krupnoplodnaya ripen latest
(28 June). The variety differences as
regards the beginning of fruit ripening are
7 days. Mass ripening starts 4-5 days
after the initial one. It starts on 25 June
for Doch Pamyati and lasts till 03 July for
Chernaya
grozd
and
Chernaya
krupnoplodnaya. The standard reveals
itself as a medium flowering variety. Later
flowering is an advantage that is
especially valuable as regards prolonging
of the harvest period. The varieties do not
show significant differences regarding the
duration of fruit ripening.
Taking into account the time of fruit
ripening
Doch
Pamyati,
Seyanets
Golubki, Studencheskaya and the
standard Titania can be described as
medium-early ripening whilst Chernaya
grozd and Chernaya krupnoplodnaya as
medium-late.
The climate in the years of the
investigation was milder than in the
preceding time periods. The time of
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цъфтеж и зреене на плодовете
протича с 6-9 дни по-рано в сравнение
с този от предходни години.
Добивът е един от най-важните
биологични показатели. При условията
на Костинброд интродуцираните сортове не всякога изявяват генетически
заложените си възможности в желана
степен (Таблица 2).

flowering and fruit ripening was around 69 days earlier compared with preceding
years.
Yield is one of the most important
biological indicators. Under the conditions
of Kostinbrod region the introduced
varieties not always demonstrate to the
desired
degree
their
genetically
predetermined traits (Table 2).

Таблица 2. Статистическа обработка на показателите средно тегло на плод
(g) и добив (kg/хр.)
Table 2. Comparative analysis of traits average weight of berries (g) and average
yield (kg/bush)
LSD
Сорт Дочь
Variety Памяти
Doch
Показател
Pamyati
Trait

Сеянец Студенчес- Черная
Черная
Титания
Голубки
кая
гроздь крупноплодная контрола
Seyanets Studenches- Chernaya
Chernaya
Titania
Golubki
kaya
grozd krupnoplodnaya standard 0.05

0.01

0.001

ср. тегло (g)
average mass
добив (kg/хр.)
yield per bush

0.76ns

0.75ns

0.73ns

2014
0.55ns

0.75ns

0.9

6.885 9.787 0.1417

0.76ns

0.45++

0.53+

0.54+

0.42++

0.85

0.2766 0.3933 0.5695

ср. тегло (g)
аverage mass
добив (kg/хр.)
yield per bush

0.82ns

0.61ns

0.62ns

2015
0.75ns

0.77ns

0.94

7.961 0.1131 0.1638

1.05ns

0.54+

1.15ns

0.8ns

0.46++

0.899

0.2894 0.4115 0.5958

ср. тегло (g)
average mass
добив (kg/хр.)
yield per bush

0.85+

0.77++

0.83+

2016
1.05ns

0.85+

1

0.1333 0.1895 0.2745

1.05ns

0.53+++

0.97ns

0.34+++

0.43+++

1.07

0.2205 0.3135 0.4539

0.72ns

0.57ns

0.77ns

2017
0.61ns

0.75ns

0.85

7.235 0.1028 0.1489

0.58ns

0.43++

0.83++

0.25+++

0.2+++

0.6

0.1189 0.169 0.2447

0.923

4.558 6.479 0.0938

0.854

0.1083 0.154 0.223

ср. тегло (g)
average mass
добив (kg/хр.)
yield per bush

2014-2017
ср. тегло (g)
0.787ns 0.677ns
0.74ns
0.74ns
0.783ns
average mass
добив (kg/хр.) 0.859ns 0.489+++ 0.870ns 0.482+++
0.378+++
yield per bush
ns – недоказани разлики; + (P<0.05); ++ (P<0.01); +++ (P<0.001)

През периода на изследване
фактическият добив варира по години
от 0,200 kg/храст (Черная грозд) до
1,150 kg/храст (Студенческая). С найвисок среден добив е сорт Студенческая (0,866 kg/храст), следван непосредствено от Дочь Памяти и контролата Титания, а с най-нисък е на Черная крупноплодная (0,378 kg/храст).

During the investigation period the
actual yield varies over the years from
0,200 kg/bush (Chernaya grozd) to 1,150
kg/bush (Studencheskaya). The greatest
average yield has Studencheskaya
(0,866 kg/bush) followed by Doch
Pamyati and the standard Titania whilst
Chernaya krupnoplodnaya has the lowest
one (0,378 kg/bush).The differences
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Разликите между изпитваните сортове
не са големи, което показва близките
им възможности. През 2017 г. сортове
са показали най-ниска родовитост.
Всички изпитвани сортове показват слаба родовитост. Много ниски
добиви под 0,500 кg/хр. имат сортовете
Черная крупноплодная (0,378 kg/хр.),
Черная гроздь (0,482 kg/хр.) и Сеянец
Голубки (0,488 kg/хр.), с малко повисоки добиви са сортовете Дочь
Памяти (0,859 kg/хр) и Студенческая
(0,866 кg/хр.). При нашите климатични
условия проучваните сортове не изявяват в желана степен родовитостта.
Добивът на сортовете Студенческая и Дочь Памяти е малко по-висок
от този на контролата, но разликите са
малки и недоказани. Спрямо сортовете
Сеянец Голубки, Черная гроздь и Ченая крупноплодная тя ги превъзхожда.
Незадоволителното плододаване на сортовете вероятно се дължи на
неблагоприятните климатични условия
и техните генетически особености.
Средното тегло е един от компонентите, формиращи добива. Средната маса е генетически обусловена,
но е пряко зависима от климатичните
условия. През последните години руските селекционери постигнаха много
добри резултати, има сортове с едрина на плода над 1,8-3 g. Най-желани са
едроплодните сортове с тегло на един
плод над 1,2-1,5 g (Таблица 2).
Изучените сортове са с руски
произход и отглеждане без напояване
показват известно вариране на амплитудата по отношение на масата на
плодовете 0.55-1.05 g.
Средната маса на един плод е в
границите от 0.68 g до 0.79 g. С дребни
плодове, но близо до границата със
средните е сорт Сеянец Голубки. Останалите сортове Дочь Памяти, Студенческая, Черная гроздь и Черная крупноплодная са в групата със средни

between the studied varieties are not
great, which shows their similar abilities.
In 2017 the varieties demonstrated the
lowest fruitfulness compared by the one
they had in the previous years of the
investigation.
All of the studied varieties show
poor fruitfulness. Very low yield below
0,500
kg/bush
have
Chernaya
krupnoplodnaya
(0,378
kg/bush),
Chernaya grozd (0,482 kg/bush) and
Seyanets Golubki (0,488 kg/bush). A little
greater yield have Doch Pamyati (0,859
kg/bush) and Studencheskaya (0,866
kg/bush). Under the climatic conditions of
our region the studied varieties cannot
demonstrate their fruitfulness to the
desired degree.
Studencheskaya
and
Doch
Pamyati are a bit more fruitful than the
standard Titania but the differences are
not great and not proven. The fruitfulness
of Titania is greater than those of
Seyanets Golubki, Chernaya grozd and
Chernaya krupnoplodnaya.
The unsatisfactory yield is probably
due to the unfavourable climatic
conditions in the period and the genetic
specifics of the varieties.
Average weight is one of the
factors contributing to the yield rate.
Average
weight
is
genetically
predetermined but directly dependent on
climatic conditions. In the recent years
Russian selectionists have achieved very
good results creating varieties with fruit
weight over 1,8-3 g. Big-fruit varieties
having berry weight over 1,2-1,5 g are the
most desired (Table 2 ).
The studied varieties are of
Russian origin and when grown without
irrigation show certain variation regarding
fruit weight (0,55-1,05 g).
The average fruit weight varies
between 0,68 g and 0,79 g. Seyanets
Golubki has small berries which are close
to the medium-weight ones. The rest of
the varieties have medium-weight berries.
None of the studied varieties surpasses
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плодове. Изпитваните сортове не превъзхождат контролата Титания, който
е с най-едри плодове (0,92 g). През
една от изследваните години плодовете на сорт Черная гроздь са достигнали тегло 1,05 g, а през друга са с
дребни плодове (0,55 g), което показва
размаха на вариране на средното
тегло и свидетелства за нестабилност
на признака и индивидуалните възможности на сорта. Нито един от
изучаваните сортове не се отличава
като едроплоден. През 2016 г. сортовете са се представили с най-едри
плодове, но слабо родовити. Сортът
достигнал най-голяма средна маса на
плодовете през една от гдините Черная гроздь (1,05 g) не представлява
интерес, тъй като едроплодността му е
съчетана с много ниска родовитост.
Изпитваните
сортове
са
с
недоказани разлики спрямо контролата Титания.
При условията на Костинброд
изследваните сортове не изявяват в
желана степен едрината на плода.
Признака маса на плода в голяма степен е свързан с условията на
отглеждане, особено в период на растеж и наедряване на плодовете, когато
по-влажните години способствуват за
неговото максимално проявяване.
При конкретните климатични
условия проучваните сортове не могат
да проявят напълно заложените генетични възможности и не се представят
убедително. Изявата на сортовете е
незадоволителна, особено за Черная
крупноплодная, Черная гроздь и
Сеянец Голубки и не се препоръчват
за отглеждане в производството.

the standard Titania which has the
greatest berries (0,92 g). In one of the
years of the period the berries of
Chernaya grozd reach 1,05 g and in
another year they are small – only 0,55 g,
which shows the great variation of the
average weight and reveals instability of
this trait and of the individual abilities of
the variety.
None of the studied varieties is a big-fruit.
In 2016 the varieties have the largest
berries but this is combined with poor
fruitfulness. Chernaya grozd, the variety
that have the greatest average fruit
weight of 1,05 g during one of the years
is not of interest as despite its big berries
its fruitfulness is very low.
The
studied
varieties
have
unproved differences compared to the
standard Titania.
Under the conditions of Kostinbrod
the studied varieties do not produce large
berries to the desired degree.
The trait fruit weight is mostly
connected
to
growing
conditions
especially in time when berries grow and
get large and in this relation wetter years
contribute to the best performance of this
trait.
Under
the
certain
climatic
conditions the studied varieties cannot
demonstrate entirely their inherent
genetic abilities and do not perform well.
The performance of the varieties is
unsatisfactory
mainly
as
regards
Chernaya
grozd,
Chernaya
krupnoplodnaya and Seyanets Golubki
and
these
varieties
cannot
be
recommended for commercial growing.

ИЗВОДИ

CONCLUSIONS

В зависимост от времето на
встъпване в цъфтежа сортовете Дочь
Памяти, Сеянец Голубки и Студенческая са средноцъфтящи, а Черная
гроздь и Черная крупноплодная са
късноцъфтящи.

According to the start of flowering
the varieties Doch Pamyati, Seyanets
Golubki,
Studencheskaya
and
the
standard Titania are mid-flowering whilst
Chernaya
grozd
and
Chernaya
krupnoplodnaya are late-flowering.
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Според срока на зреене на
плодовете сортовете Дочь Памяти,
Сеянец Голубки, Студенческая и контролата Титания се характеризират със
средноранен срок на зреене на плодовете, а Черная гроздь и Черная крупноплодная са със среднокъсен срок.
През периода на изпитване всички сортове показват слаба родовитост.
Много ниски добиви под 0,500 кg/хр.
имат сортовете Черная крупноплодная
(0,378 kg/хр.), Черная гроздь (0,482
kg/хр.) и Сеянец Голубки (0,488 kg/хр.),
с малко по-високи добиви са контролата Титания и сортовете Дочь Памяти
(0,859 kg/хр.) и Студенческая (0,866
кg/хр.). Очертава се тенденция на
слабо превъзходство на сортовете
Студенческая и Дочь Памяти спрямо
контролния сорт Титания.
Средната маса на един плод е в
границите от 0.68 g до 0.79 g. С дребни
плодове е сорт Сеянец Голубки. Останалите сортове са в групата със средни
плодове. Нито един сорт не превъзхожда контролата Титания, който е с
най-едри плодове (0,92 g).

As regards ripening time the berries
of Doch Pamyati, Seyanets Golubki,
Studencheskaya and the standard Titania
turn out to be mid-early ripening whilst the
ones of Chernaya grozd and Chernaya
krupnoplodnaya are mid-late ripening.
In the period of the investigation all
the varieties have poor fruitfulness. Very
low yield below 0,500 kg/bush have
Chernaya
krupnoplodnaya
(0,378
kg/bush), Chernaya grozd (0,482 kg/bush)
and Seyanets Golubki (0,488 kg/bush). A
little greater yield have the standard
Titania and the varieties Doch Pamyati
(0,859 kg/bush) and Studencheskaya
(0,866 kg/bush). There is a tendency of
slight domination of Doch Pamyati and
Studencheskaya over the standard
Titania.
The average weight of a berry
varies between 0,68 g and 0,79 g.
Seyanets Golubki has small berries. The
rest of the varieties can be classified as
having medium-sized berries. None of the
varieties surpasses the standard Titania
which gives the largest berries (0,92 g).
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SUMMARY

Кивито е един от най-интересните
плодове в света. Нараства търсенето на
по-качествени плодове, независимо от
цената и променливите пазарни тенденции. Плодовете намират реализация на
вътрешния и на международния пазар.
Това довежда до масово производство на
посадъчен материал и създаване на нови
насаждения. Интересът към отглеждането на тази култура се дължи преди всичко
на биохимичния състав на плодовото
месо, включващ изключително богато
съдържание на vit. С (два пъти по-високо
от това на лимона). Направеният преглед
показва, че за последните тридесет и пет
години производството на киви е прецедент в световната овощарска практика
за динамично развитие на една нова
овощна култура откъм производство на
плодове, площи и средни добиви. Световният пазар на киви ще продължи да се
променя бързо в отговор на фактори
вътре и извън индустрията. Тези промени
ще изискват ново мислене и нови оперативни подходи от производители, опаковчици, маркетинг и учени-изследователи. България е една от страните с

Kiwi is one of the most interesting
fruits in the world. The search of the
higher-quality fruit has been growing,
despite of the price and the changing
market tendency. Fruit get realization in
inner and international market. It brings
about a mass production of planting
material and creates new seeding. The
growing interest is primarily due to the
biochemical composition of fruit meat,
which includes an extremely rich content
of Vitamin C (twice higher than the lemon
one). The review shows that during the
past 35 years the kiwi production has
been a precedent in the world fruitgrowing practice for a dynamical
development of a new fruit-bearing culture
concerning production of fruits, areas and
average yields. The world kiwi market will
continue to grow fast in response to the
factors in and out of industry. These
changes will acquire a new way of
thinking and a new operational approach
by manufacturers, packers, marketing and
scientists- researchers. Bulgaria is one of
the countries with a certain potential in
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потенциал за увеличение на добивите.
Качествен скок обаче може да се осъществи единствено чрез интензифициране на производството, което изисква
високи технологични решения във всички
елементи на производствения процес и
внедряване на високодобивни нови сортове с по-висока студоустойчивост, подходящи и за северните райони на
страната.
Ключови
думи:
киви,
производство, интензификация

increasing the yields. However, the quality
rise could be realized by only intensifying
the production which requires high
technological decisions in all parts of the
production process and implementing
high yield new cultivars with a higher
water resistance, also appropriate in the
northern parts of the country.

Актинидията, позната още под
името киви, или китайско грозде, произхожда от югозападната част на Китай. Като самостоятелен род Actinidia
от семейство Dilleniaceae, тя включва
над 50 вида, групирани в 4 секции. Найизвестните видове, със стопанско
значение са Actinidia chinensis Planch и
Actinidia deliciosa Chev., от които
произлизат много от отглежданите сега
сортове.
Като овощна култура, актинидията започва да се отглежда в средата на
19-ти век, но най-голяма заслуга за
нейното изучаване и разпространение
имат овощарите от Нова Зеландия.
Именно там растението намира втората си родина и получава името кивифрут, или киви, посветено на птицата –
символ на страната. Хейуърд Райт и
Бруно Джуст извършват селекционна
дейност и през 1928 г. получават
разновидности с едри плодове. Сега
90% от създаваните и отглеждани в
света насаждения от актинидия са от
тези разновидности (Zahov, 2005).
Независимо от променливите пазарни
тенденции, нараства търсенето на покачествени плодове, независимо от
цената (Carlos, 2014). Произведените
плодове намират реализация на вътрешния и на международния пазар.
Това довежда до масово производство
на посадъчен материал и до създаване
на нови насаждения. В Европа създаването на малки промишлени насаждения започва през средата на 70-те
години на миналия век, но най-бързо

Actinidia, also known as Kiwi fruit,
or Chinese grapes, fruiting vine native in
southwestern China. As a single family
Actinidia as a member of Dilleniaceae,
contains more than 50 sorts, grouped in 4
sections. The most popular sorts to have
business significance are Actinidia
chinensis Planch и Actinidia deliciosa
Chev from which many of the growing
ones have derived so far.

Key words:
intensification

kiwi,

production,

As an orchard culture Actinidia has
th
been growing since the middle of 19
century but the biggest merit for its
examination and distribution is due to
New Zealand fruit-growers. It is namely
the place where the plant found its second
motherland and got its name Kiwifruit or
Kiwi, dedicated to the bird – a symbol of
the country. Hayword Right made the
selection activity and in 1928 they got
varieties of big fruits.
Nowadays 90% of the created and grown
throughout the world Actinidia plantations
are the same varieties (Zahov, 2005).
Despite the changing market tendencies,
the demand of more quality fruit has been
growing apart from the price (Carlos,
2014). Produced fruits find realization in
the domestic and international market. It
brings about a mass production of
planting material and creates new
seeding.
In Europe the creation of small industrial
plantations started in the mid 1970s but
the fastest development of this culture is
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развитие на културата се наблюдава в
Италия, следвана от Франция и
Гърция. Уникалните характеристики на
кивито се дължат на биохимичния
състав на плодовото месо, включващ
богато съдържание на vit. С (два пъти
по-високо от това на лимона), високо
съдържание на vit. Е, калций, желязо,
фосфор, протеини и редица други ценни качества. Кивито съдържа и ензима
актидин, който допринася за пълното
усвояване на месото от организма. Заради високото съдържание на витамини и особено на vit. С, актинидията е
наричана от източните народи „плод на
здравето”. Препоръчва се при изтощение и слабост, след прекарани
тежки инфекциозни заболявания, при
физическо и умствено натоварване,
при вяло храносмилане и лениви черва
(Kornova and Djeneva, 2010; Göksel and
Atak, 2015 ).
Ценните качества на плодовете,
голямата им съхраняема способност, даваща възможност за по-продължително
предлаганте на пазара и увеличеното
напоследък търсене в сладкарската промишленост определят отглеждането на
кивито в две насоки – както за осигуряване на качествени плодове, така и като
възможност за стартиране на добър
бизнес.
В България първото насаждение
от 8 da актинидия е създадено с
френски посадъчен материал край
Варна през 1976 г. Впоследствие са
създадени и други насаждения в Бяла,
Поморие, Царево и Петрич.
Тенденциите в производството на
киви плодове за България, първите 4
страни-производителки и света, според
данни на FAOSTAT през периода 19802016 г., са онагледени на Фигура 1. През
периода производството в световен
мащаб бележи забелижителен растеж.
Данните показват сто и шестдесет пъти
увеличение от 27000 t през 1980г. до
4275000 t през 2016 г. През 80-те години
на миналия век Италия заема позицията
на най-голям производител на киви в
света, като използва съществуващата

seen in Italy, followed by France and
Greece. The unique Kiwi characteristics
are due to the to the biochemical
composition of fruit meat, which includes
an extremely rich content of Vitamin C
(twice as big as the lemon), high content
of Vitamin C, Calcium, Iron, Phosphorus,
Proteins and a lot of other useful qualities.
Kiwi contains the Actin enzyme which
contributes for the whole absorption of the
fruit meat by the human being.
Actinidia is called “Healthy fruit” by the
East Peoples because of the high content
of vitamins, especially Vit C. It is highly
recommended to consume in conditions
of exhaustion and weakness, after severe
infectious diseases, after physical or
mental stress, remiss digestion or Lazy
bowel syndromes (Kornova and Djeneva
2010; Göksel and Atak, 2015).
The precious fruit qualities and their
storable ability that give the opportunity
for longer market supply and the recent
higher demand in the pastry industry
assign Kiwi growing into two guidelines –
as well as providing quality fruit and a
possibility for running a good business.

In Bulgaria the first Actinidia 8 da
planting was made with French planting
material near Varna in 1976. Then other
plantations have been made in Byala,
Pomorie, Tsarevo and Petrich.
Kiwi fruit production tendencies for
Bulgaria, the first 4 countries producers in
the world, according to FAOSTAT data
during the period 1980-2016 are
presented on Figure 1. During the period
the production on a world scale recorded
remarkable growth. The data show 160
times increase – from 27000 t in 1980 to
4275000 t in 2016. During the 1980s Italy
occupies the position of the biggest kiwi
producer in the world after using the
existing technology and infrastructure for
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технология и инфраструктура за отглеждане на грозде. В комбинация с близостта до европейския пазар, ниските транспортни разходи и субсидиите на ЕС,
италианските производители успяват да
намалят цената и да изместят конкурентите си от Нова Зеландия. От 2000 г. в
Китай започва сериозно субсидиране на
културата, подобрява се инфраструктурата и условията за отглеждането му, в
резултат на което днес Китай е найголемият производител в света.

grapes growing. Combining its closeness
to European market, the low transport
expenses and the EU subsidies, Italian
producers managed to lower the price and
to replace competitors from New Zealand.
Since 2000 in China a serious subsiding
of this culture began, the infrastructure
and its conditions for growing improved
and as a result of this China became the
biggest producer in the world nowadays.

Фиг. 1. Производство на киви плодове (тона) от 1980 до 2016 г. в България,
Китай, Италия и общо в света (по данни на FAOSTAT, 2018)
Fig. 1. Production of kiwi fruit (metric tons) from 1980 till 2016 in Bulgaria, China,
Italy and total in the world (data from FAOSTAT, 2018)
Световното търговско производство на киви в момента надвишава 4
милиона тона годишно. Китай произвежда около половината от общото
производство. Италия, Нова Зеландия
и Чили са другите страни, които заедно
осигуряват около 80% от производството извън Китай (Ferguson, 2015).
През 2016 г. световното производство
на плодове от киви е 4274870 t. Найголемият производител е Китай с
2390287 t годишно, следван от Италия
с 523595 t, Нова Зеландия с 434048 t и

The world trade production of Kiwi
at the moment exceeds 4000 million tons
per year. China produces about a half of
the whole production. Italy, New Zealand
and Chile are the other countries which
provide about 80% of the production
outside China (Ferguson, 2015). In 2016
the world Kiwi fruit production is 4274870
t. The biggest producer is China with
2390287 t a year, followed by Italy 523595 t, New Zealand - 434048 t and
Chile – with 225797 t, as the four
countries provide approximately 84% of
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Чили с 225797 t, като четирите страни
осигуряват близо 84% от световното
производство. България е далече от
световните производители и е на 22-то
място с годишна продукция от 173 t.
Тридесет и пет годишните данни
за заетите с насаждения от киви
площи са илюстрирани на Фигура 2. В
световен мащаб не се е набюдавало
толкова бързо увеличаване на площите за такъв период при друга овощна
култура, имайки предвид многото неизвестни около биологията на кивито и
влиянието на екологичните фактори.
През периода площите са нараснали
четиридесет пъти от 6890 ha до 277527
ha., като от началото на новия век
доминира Китай.

the world production. Bulgaria stands far
from the world producers and holds the
nd
22 position with annual production of
173 t.
35-year old data for occupied kiwi
plantation areas are presented in Figure
2. On a world scale it hasn’t been
observed so far such fast areas increase
for such a period with another fruitbearing culture, having in mind numerous
unknown connected with the biology of
Kiwi and the influence of ecological
factors. During this period the areas have
risen 40 times from 6890 ha to 277527
ha. As since the beginning of the new
century China has dominated.

Фиг. 2. Площи, заети с киви насаждения, от 1980 г. до 2016г. в България,
Китай, Италия и общо в света (по данни на FAOSTAT, 2018)
Fig. 2. Area occupied by kiwi plantations from 1980 till 2016 in Bulgaria, China,
Italy and total in the world (data from FAOSTAT, 2018)
От данните за средните добиви
(Фигура 3) се вижда, че в световен
мащаб, добивите от единица площ
непрекъснато нарастват. Това показва,

Data on average yields (Figure 3)
shows that yields on a unit area have
been continuously increasing on a global
scale. That confirms the fact that highly
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че се използват високо родовити сортове и се прилагат съвременни технологии за отглеждане. Затова среден
добив от 12-20 t/ha е абсолютно нормален за съвременните насаждения.
Добивите във водещите производителки Нова Зеландия и Чили са между 25
и 35 t/ha, а в Китай са около и над 12
t/ha. На този фон добивите в България
са 8-9 t/ha през последните години и
разкриват нереализиран производствен потенциал в сектора.

productive cultivars have been used and
modern cultivation technologies are
applied. That’s why an average yield of
12-20t/ha is absolutely normal for the
modern crop. Yields in the leading
countries –producers New Zealand and
Chile are between 25 and 35t/ha and in
China they are about and above 12t/ha.
In comparison yields in Bulgaria have
revealed
an
unfulfilled
productive
potential in the sector for the last years.

Фиг. 3. Средни добиви от киви плодове от 1980 г. до 2016 г. в България,
други страни и средно за света (по данни на FAOSTAT, 2018)
Fig. 3. Average yields of kiwi fruit from 1980 till 2016 in Bulgaria, other countries
and average for the world (data from FAOSTAT, 2018)
Въпреки, че актинидията е топлолюбива култура, у нас съществуват
райони с подходящи условия за нейното отглеждане. В много страни започна и селекционна дейност по създаване на сортове с висока студоустойчивост, самоопрашване и с подобри вкусови качества. Това спомага
за разширяване на производството не
само в южните райони и по Черно-

Although Actinidia is a thermophilic
culture in Bulgaria there are regions with
appropriate conditions for its growing. In
many countries a selection activity for
creating cultivars with high stool
resistance, self-pollination and better
taste qualities has started. That helps for
expanding of production not only in the
southern regions near the Black Sea
coast but in other parts of the country
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морието, но и в други части в страната
с по-студен климат.
Първите насаждения на актинидия
у нас са създадени в края на седемдесетте години. Фактор за бавното разпространяване на културата в България
е не само настъпилата впоследствие
икономическа реформа, но и недостигът
на достатъчно литература и познания за
възможността за отглеждане у нас
(Dyankov and Djeneva 2004). По данни на
FAOSTAT за нашата страна през последните тринадесет години, площите са се
увеличили от 10 ha през 2003 г., достигайки своя пик от 70 ha през 2006 г. През
последните десет години те намаляват и
се колебаят около 18-25 ha. Производство на плодове обаче нараства значително от 8 t/ha през 2003 г. до 173 t/ha
през 2016 г., което е над двадесет пъти.
Направеният преглед показва, че
за последните тридесет и пет години
производството на киви е прецедент в
световната овощарска практика за динамично развитие на една нова овощна
култура, включващо производство на
плодове, площи и средни добиви. Производството на плодове е нараствало
вследствие увеличаването на заетите с
киви площи, факт който може да се разглежда и като свидетелство за екстензивния характер на производството. Световният пазар на киви ще продължи да
се променя бързо в отговор на фактори
вътре и извън индустрията. Тези
промени ще изискват ново мислене и
нови оперативни подходи от производители, опаковчици, маркетинг и учениизследователи. Необходимо е да се
намалят разходите, да се повиши
ефективността на производството и да
се внедряват нови сортове (O'Rourke,
2011). Необходимо е да се направи
икономическа оценка на системите за
отглеждане органично, интегрирано и
конвенционалното, като се използва
казуса доходност, размер на плода,
получени качествени характеристики и
цени, получени от трите различни системи (Costa, 1999; Pancino et al., 2011).
Очевидно е, че мерките за решаването
на тази сложна задача трябва да бъдат
многопосочни.

with a colder climate.
The first Actinidia plantations in our
country were made in the late 1970s. A
factor for the slow spreading of the
culture in Bulgaria is the occurred
economical reform as a result and also
the lack of enough literary sources and
knowledge about the possibilities for
growing it here in our country (Dyankov
and Djeneva, 2004). According to
FAOSTAT data for the last 13 years in
our country the areas increased from 10
ha in 2003 reaching its peak -70 ha in
2006. During the past 10 years they
decrease and fluctuate around 18-25 ha.
However, fruit production considerably
increased from 8 t/ha in 2003 to 173 t/ha
in 2016 which is over 20 times more.
The review shows that for the past
35 years Kiwi fruit production has been a
precedent in the world fruit-growing
practice for a dynamic development of a
new orchard culture including fruit
production, areas and average yields.
Fruit production has increased as a result
of increasing Kiwi planted areas –a fact
that can be considered as a testimony for
the extensive nature of the production.
The world Kiwi market is going to change
fast in response to factors in and out of
industry. These changes are going to
acquire a new way of thinking and new
operational approaches by the producers,
manufacturers, packers, marketing and
scientists- researchers. It is necessary to
diminish the expenses, to rise up the
efficiency of production and to implement
new cultivars (O'Rourke, 2011). An
economical evaluation of the systems for
growing is needed – organic, integrated
and the conventional by using the yields
case study, the size of the fruit, quality
characteristics gained and prices, got
from the three different systems (Costa,
1999; Pancino et al., 2011). It is obvious
that the arrangements for solving that
difficult task need to be multi-directional.
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България е една от страните с
потенциал за увеличение на добивите.
Качествен скок обаче може да се
осъществи единствено чрез интензифициране на производството, което
изисква високи технологични решения
във всички елементи на производствения процес и внедряване на
високодобивни нови сортове с повисока студоустойчивост, подходящи и
за северните райони на страната.

Bulgaria is one of the countries
with a certain potential in increasing the
yields. However, the quality rise could be
realized by only intensifying of production
which
requires
high
technological
decisions in all parts of the production
process and implementing high yield new
cultivars with a higher water resistance,
which are also appropriate for the
northern parts of the country.
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