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І. УВОД

Сред  най-характерните абиотични  стресови  фактори  –  засушаване,  високи  и
ниски температури, замърсяване на почвата и въздуха и др., се откроява солевият стрес
със своето многостранно въздействие върху растителния организъм.

Краставицата  (Cucumis  sativus L.)  е  сред  основните  зеленчукови  култури  в
оранжерийното  зеленчукопроизводство  на  нашата  страна.  Краткият  ѝ вегетационен
период,  отличните  вкусови  качества  и  високата  икономическа  стойност  на
произведената  продукция  правят  културата  атрактивна  за  отглеждане  в  различни
производствени направления.

Високите концентрации на соли в кореновата зона на растенията са често срещан
проблем в оранжерийното зеленчукопроизводство, водещ след себе си до намаляване на
добивите и влошаване качеството на получената продукция. В повечето случаи това се
дължи  на  комбинация  от  фактори  –  монокултурно  отглежданe, силно  изпарение  на
почвата, използване на нискокачествени води и/или продължително внасяне на високи
торови норми с невъзможност за отмиване на солите от почвата с водата.

Бързият растеж на краставичните растения и ранното им встъпване в периода на
плододаване характеризират краставицата като култура, изискваща относително високи
нива на хранителни вещества в сравнение с останалите зеленчукови култури. Слабата
коренова  система  не  позволява  на  растенията  пълно  използване  на  наличните
хранителни запаси в почвата. Налага се  внасяне на значителни количества минерални
торове,  често  пъти  на  малки  торови  дози,  което  не  винаги  се  спазва  и  води  до
повишаване нивата на солите в почвата, оказващи негативно влияние върху растежа,
развитието и продуктивността на растенията.

Възможност за  по-ефективно усвояване  на  хранителните  запаси от  почвата  и
повишаване толерантността на растенията към засоляване представлява присаждането,
прилагано широко през последните години при зеленчуковите култури.  Присаждането
като метод предлага гъвкави решения, свързани с възможността за използването му като
средство за контролиране на болестите и неприятелите, при неправилно използване на
природните ресурси, неподходящи агротехнически мероприятия и промените, дължащи
се на промяната на климата.

Чрез  използване  на  подложки  от  други  видове  от сем.  Cucurbitaceaе за
присаждане  на  вида  Cucumis sativus L.  се  получават  нови  комбинации  присадени
растения, които до голяма степен повлияват качествата на присадения сорт.

Идентифициране на видовото разнообразие при културите от сем. Cucurbitaceae,
които са в състояние да се развиват върху засолени почви, е един от възможните начини
за  справяне  с  този  проблем.  Отборът  и  селекцията  на  толерантни  към  засоляване
генотипи могат да послужат като основа за създаване на подложки за поддържане на
един стабилен добив.

ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на дисертационната работа е да се направи оценка на  толерантността към
засоляване  на  видове  от  сем.  Cucurbitaceaе  с  оглед  оптимизиране  на  подбора  и
целенасоченото  създаване  на  толерантни  към  засоляване  подложко-присадкови
комбинации.

За постигане на целта са разработени следните задачи:
1. Да се оцени влиянието на засоляване с NaCl върху основни морфологични

и физиологични параметри през началните етапи от растежа и развитието на видове от
сем. Cucurbitaceaе;
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2. Да  се  изследва  влиянието  на  засоляване  с  повишени  концентрации  на
хранителния разтвор върху покълването и развитието на младите прорастъци при вида
Cucumis sativus L. и други видове от сем. Cucurbitaceaе;

3. Да  се  проучи  физиологичната  реакция  от  засоляване  с  повишени
концентрации на хранителния разтвор върху растежните прояви на разсадни растения
краставици  (Cucumis sativus L.) и  видове  от  сем.  Cucurbitaceaе чрез  оценка  на
морфологичните, физиологичните и биохимичните параметри на растенията;

4. Да се анализира влиянието на засоляване с повишени концентрации на
хранителния разтвор върху физиологичната  реакция,  морфологичните и биохимични
параметри на присадени растения краставици  (Cucumis sativus L.)  върху подложки от
сем. Cucurbitaceaе;

5. Да се определи стопанската продуктивност и качество на плодовете от
присадени  растения  краставици  върху  различни  подложки  от  видове  от  сем.
Cucurbitaceaе.

ІІІ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Растителните  материали,  използвани  в  изследването,  включваха  различни
генотипи от сем.  Cucurbitaceae, основно от генофонда на ИЗК „Марица”, Пловдив, и
някои с произход от Турция и Унгария.
ІІІ. 1. Растителен материал

Видове от сем. Cucurbitaceae:
1. Cucurbita maxima Duch.  х Cucurbita moschata Duch.  (междувидов хибрид

‘Carnivor’ F1, Syngenta Ltd.)
2. Lagenaria siceraria (Molina) Standl. (местна популация) (кратуна)
3. Cucurbita moschata Duch. (сорт „Мускатна 51-17“) (мускатна тиква)
4. Luffa cylindrica Roem. (местна популация) (луфа)
5. Cucurbita maxima Duch. (сорт „Пловдивска 48/4“) (бяла тиква)
6. Cucurbita pepo var. giromontia (сорт „Изобилна“) (готварска тиквичка)
Сортотипове краставици (Cucumis sativus L.):
1. Дългоплодни (орнжерийно-партенокарпни) – Киара F1, Вихра F1

2. Салатни краставици – Гергана, Старозагорски ланги
3. Дребноплодни краставици – Тони F1, Мерсия F1

ІІІ. 2. Условия на отглеждане
Изследователската  работа  беше  изведена  чрез  серия  от  лабораторни  и

вегетационни опити.  Основната  част  от  опитите  беше изведена  в  Лабораторията  по
физиология на растенията и базата на Института по зеленчукови култури „Марица“ -
Пловдив, Катедрата по физиология и биохимия на растенията към Аграрен университет
– Пловдив и базата към Катедрата по градинарство на Егейски университет в Измир,
Турция.
ІІІ. 2.1.   Лабораторни експерименти

Използва се подложков и присадков материал от краставици (Cucumis sativus L.)
и други видове от сем. Cucurbitaceae предварително сортирани и подбрани по големина
и форма.  Семената от контролните варианти се навлажняваха с  дестилирана вода,  а
всички останали варианти със съответните концентрации на хранителния разтвор както
следва:

Варианти на опита:
1. Контрола – дестилирана вода
2. Хранителен разтвор с ЕС = 0.93 ± 0.25
3. Хранителен разтвор с ЕС = 1.86 ± 0.25
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4. Хранителен разтвор с ЕС = 3.72 ± 0.25
5. Хранителен разтвор с ЕС = 5.58 ± 0.25
Беше  използван  модифициран  хранителен  разтвор, съдържащ всички

необходими макроелементи, микроелементи и железен хелат.  Семената се залагаха и
инкубираха  на  тъмно  в  термостат  при  температура  25  °С  ±  1  °С  в  четирикратна
повторяемост.
ІІІ. 2.2.   Вегетационни експерименти

Опитите са изведени във вегетационна къща на ИЗК „Марица“ - Пловдив със
следните  параметри  на  средата:  21  -  35  °C  температура  на  въздуха  и  относителна
влажност от 55 – 85 % през деня за целия експериментален период.

След достигане на фаза котиледони, растенията бяха прехвърлени (пикирани) в
пластмасови  саксийки с  вместимост  500  cm3,  пълни  с  торфено-перлитен  субстрат  с
компоненти торф и агроперлит в обемно съотношение 1:1. Достигнали разсадна фаза,
те бяха разделяни на групи  и подложени на засоляване с повишени концентрации на
хранителния  разтвор  за  период от  7  и  14  дни,  съгласно  вариантите  на  опита  както
следва:

Варианти на опита:
1. Хранителен разтвор с ЕС = 1.86 ± 0.25 - контрола
2. Хранителен разтвор с ЕС = 3.72 ± 0.25
3. Хранителен разтвор с ЕС = 5.58 ± 0.25
4. Хранителен разтвор с ЕС = 9.30 ± 0.25
На 7-я и 14-я ден от приложения за всеки вариант солеви стрес, бяха извършени

биометрични, физиологични и биохимични анализи на растенията.
ІІІ.2.3. Влияние на засоляването с NaCl върху видове от сем. Cucurbitaceae

Изведени са  два  отделни експеримента в  неотопляеми оранжерии  (Richel,  PE
covered bitunnel) в Катедрата по градинарство на Егейския университет в Измир, Турция
(38° 27'16'' N, 27° 13'17'' E) през есенно-зимния сезон на 2013 – 2014 г.
ІІІ.2.3.1. Експеримент 1

Използвани са следните генотипи: (Cucurbita pepo L. var. giromontia: „Изобилна
F1“  (CP-I);  Cucurbita moschata Duch.:  „Мускатна  51-17“  (CMo-M); Cucurbita ficifolia
Bouché  (CF);  Citrullus lanatus Thunb.:  „Sultan F1“  (CL-S),  „Nosztalgia F1“  (CL-N),  и
„Lentus F1“  (CL-L);  Cucumis melo L.:  „Vitalia F1“  (CMe-V),  „ZKİ  1112  F1“  (CMe-Z);
Lagenaria siceraria Mol.: „Macis” (LS-M); C. maxima L. x C. moschata Duch.: „Tr x 51-17
F1“  (CMM-B), „RS 841“  (CMM-R) и „Nun 9075“  (CMM-N);  Cucumis melo L.: „Ceşme”
(CMe-C).

Семената бяха засети в торф и отгледани до фаза котиледони - поява на първи
същински лист в стая за покълване при температура 25 °C и относителна влажност на
въздуха 75%. Така отгледаните растения бяха поставяни в тави, пълни с хранителен
разтвор с нормална концентрация (Gül, 2008).

Така подготвени, растенията престояха две седмици, след което се пристъпваше
към тяхното засоляване. Растенията бяха отглеждани за период от 7 дни при засоляване
от  100  mM  и 300  mM  като  нивото  на  засоляване  се  увеличаваше  постепенно  чрез
ежедневно  добавяне  на  25  mM NaCl  към хранителния  разтвор.  През  същия  период
контролните растения бяха отглеждани с нормален хранителен разтвор.
ІІІ.2.3.2. Експеримент 2

За целите на  този експеримент бяха използвани следните генотипи:  (Citrullus
lanatus Thunb.: „Sultan’ F1” (CL-S), „Nosztalgia’ F1” (CL-N), „Lentus’ F1” (CL-L); Cucumıs
melo L.: „Vitalia’ F1” (CMe-V), „ZKİ’ 1112 F1” (CMe-Z); Cucurbıta pepo var.  geromontia:
„Изобилна’  F1”  (CP-I); Cucurbıta  maxima: „Пловдивска 48/4”  (CMa-P),  Cucurbıta
moschata  Duch.: „Мускатна 51-17”  (CMo-M),  Luffa  cilindrica  (LC),  Cucurbita  ficifolia
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(CF), Lagenaria siceraria Mol.: „Macis” (LS-M), C. maxima x C. moschata Duch.: „RS 841”
(CMM-R), „TZ 148” (CMM-T),  „Nun 9075” (CMM-N), Cucumis melo L.: „Ceşme” (CMe-
C), „Kırkagaç” (CMe-K).

Растенията бяха отгледани като водна култура. След появата на втори същински
лист растенията бяха прехвърлени в съдове за доотглеждане с обем 20 L. При достигане
на фаза 4-5-ти същински лист започна засоляване на растенията с NaCl до достигане на
крайните концентрации, съответно 100 mM и 300 mM.

ІІІ.2.4. Физиологичен отговор на присадени растения краставици в оранжерийни
условия към засоляване с повишени концентрации на хранителния разтвор

Растенията, които се използваха за присадки, бяха отгледани до фаза котиледони
- поява на първи същински лист. Пет дни след сеитбата на сорт Киара F1 бяха засети
семена от следните подложкови видове от сем. Cucurbitaceae:

 Cucurbita  maxima Duch.  х  Cucurbita  moschata Duch.  (‘Carnivor’  F1,
Syngenta Ltd.);

 Lagenaria siceraria (Molina) Standl.;
 Cucurbita moschata Duchense ex. Lam. („Мускатна 51-17“).
Растенията  бяха  отгледани  във  вегетационна  къща.  При  достигане  на

подложковия  материал  във  фаза  котиледони  младите  краставични  растения  бяха
присадени върху отгледаните подложки. Беше използвана техника на присаждане „под
език” (tongue approach grafting).

След присаждането растенията бяха поставяни в полиетиленови тунели, в които
въздушната влажност се поддържаше около 65%, а температурата около 20-25 °С. През
първите 1-2 дни те престояваха на тъмно, като полиетиленовите тунели се покриваха с
черен  полиетилен.  Постепенно  растенията  се  аклиматизираха  чрез  премахване  на
полиетиленовите покрития, повишаване на осветеността и температурата и намаляване
влажността на въздуха.

След преминаване на периода, необходим за аклиматизиране (около 30-35 дни),
присадените  растения,  достигнали  фаза  5  -  6-ти лист,  бяха  прехвърлени  в  20  L
пластмасови (PVC) контейнери, пълни със смес от торф и перлит с обемно отношение
1:1 за отглеждане в стоманено-стъклена оранжерия.

Използваната  опитна  площ  предварително  беше  почистена  от  растителни
остатъци,  изорана  и  заравнена.  Направени  бяха  траншеи,  покрити  с  полиетиленово
фолио, за отвеждане на излишния изтекъл хранителен разтвор.

Растенията се засаждаха на 11-12 май по схема 240 + 80 х 45 cm, с  гъстота на
посева 1.44 растения/m2. Растенията бяха оставяни да достигнат опорната конструкция
на  височина  два  метра,  като  страничните  разклонения  по  централното  стъбло  се
отстраняваха.

Прилагаше  се  възприетата  за  това  производство  агротехника  и
растителнозащитни  мероприятия.  За  поливане  се  използваше хранителен  разтвор,
съдържащ всички необходими макро-  и  микроелементи.  Разтворът  се  приготвяше в
контейнери  с  вместимост  300  L  непосредствено  преди  поливането,  а  поливката  се
извършваше  чрез  система  за  капково  напояване. Поливките  бяха  ежедневни  и  се
регулираха в зависимост от климатичните условия.

Като контролни растения се използваха неприсадени краставични растения от
сорт Киара F1. Растенията бяха разпределени в комбинация от три нива на засоляване и
четири комбинации на присаждане (присадени и неприсадени растения).  Вариантите
бяха разпределени в четири повторения с по 8 растения в повторение.  Присадените и
контролни  растения  бяха  подложени  на  засоляване  след  7-10  дневен  период  на
адаптиране  след  прехвърлянето  им  в  полиетиленовите  контейнери.  Опитите  бяха
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изведени по следната схема:
ВАРИАНТИ:
1. Хранителен разтвор с ЕС = 1.86 ± 0.25 - контрола
2. Хранителен разтвор с ЕС = 3.72 ± 0.25
3. Хранителен разтвор с ЕС = 5.58 ± 0.25
Преди  започване  на  засоляването,  както  на  30-я и  60-я ден  от  приложеното

засоляване  (репродуктивна  фаза),  се  извършваха  биометрични,  физиологични,
биохимични и агрохимични анализи за определяне реакцията на присадените растения
краставици към засоляване при отглеждане в оранжерийни условия. Отчетена беше и
продуктивността на растенията в условия на солеви стрес.

ІІІ. 3 Методи и показатели на изследване
ІІІ.3.1. Методи за анализ на семената

- Кълняема енергия   (КЕ)   (%) – Отчетена на 4-я ден след залагането на семената.
- Лабораторна кълняемост    (К)    (%) –  Отчетена на 8-я,  съответно 14-я ден след

залагането на семената.
- Приемане на вода от покълващи семена (Wupt) (%)
Изчисли се % на приетата вода от покълващи семена за период от 24 и 48 часа по

Rahman et al. (2008):
- Биометрични анализи на пониците
Оценката на растежа се извърши според Nakagawa (1999).
- Индекс на толерантност (  I  )   (%)

ІІІ. 3.2. Биометрични анализи
- Анализ на растежа
Анализът на растежа на растенията беше извършен по Beadle (1993).
- Суха маса на растенията
Сухата  маса  на  целите  растения  и  по  органи  беше  определена  тегловно  в

началото и в края на приложеното за всеки вариант засоляване. Свежият растителен
материал  беше  предварително  фиксиран  при  105  °С  за  30  min,  след  което  беше
изсушаван при температура 65 °С до постоянно тегло.

- Листна площ
Беше определена с Leaf area meter АМ 300 (ADC BioScientific Ltd., England).
- Относителна скорост на растежа   (  RGR  ) - по формулата:

RGRpl = (ln DМ2 – ln DМ1)/ Δt, където DМ1 и DМ2 са началната и крайната биомаса на
растенията; Δt – продължителността на засоляването в дни.

-   Специфична листна площ   (  SLA  )
SLA = LA/DМ, където LA е листната площ на растенията; DМ е биомасата на листата.

ІІІ.3.3. Фотосинтетична активност
-  Съдържание  на  фотосинтетични  пигменти  – спектрофотометрично,  по

Lichtenthaler (1987).
- Листен газообмен
Скоростта на нето фотосинтезата (А), интензивността на транспирацията (Е) и

устичната  проводимост  (gs)  бяха  определени  с  портативна  фотосинтетична  система
LCA-4  (Analitical  Development  Company  Ltd.,  Hoddesdon,  England).  Определи  се  и
отношението А/Е – ефективно използване на водата.

- Хлорофилна флуоресценция     (ХФ)
Показателите  на  хлорофилната  флуоресценция  са  определени  с  портативен

флуориметър PEA (Plant Efficiency Analyzer MK2 Hanzatech Instruments Ltd.,  UK) след
30-минутна тъмнинна адаптация.
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ІІІ.3.4. Определяне на водообмена на растенията
-  Относително водно съдържание (ОВС) в  листата  -  по  Smart and Bingham

(1974):
- Воден потенциал на листата по Turner (1988) с камера за налягане ARIMAD

3000 (ELE-international Ltd., England).
ІІІ.3.5. Определяне функционалното състояние на клетъчните мембрани

- Електролитно изтичане
Определяно в листа и корени по Fan and Sokorai, (2005).

ІІІ.3.6. Определяне активността на антиокислителни ензими
Растителният материал е обработен по метода на Mocquot et al. (1996). 
-  Гваякол  пероксидаза  (GPOD)  (EC  1.11.1.7)  Активността  на  GPOD беше

измерена при дължина на вълната 436 nm според метода на Bergmeyer (1974).
ІІІ.3.7. Минерални анализи на растителни проби (листа и корени)

Определиха се минералните елементи на растителни проби (корени и надземна
маса) при третиране на различни генотипи с NaCl.  Бяха определени елементите Na, P,
K,  Ca и  Mg чрез пламъчен фотометър, а за определянето на хлориди се използваше
методът на титруване със сребърен нитрат.
ІІІ.3.8.  Стопанска  продуктивност  на  присадените  растения  и  качество  на
продукцията

Чрез  ежеседмично  постъпление  на  продукцията  се  определиха  показателите
характеризиращи стопанската продуктивност на растенията: ранозрелост; стандартен  и
общ добив.

-  Сензорна оценка на плодовете. Сензорният анализ се извърши по утвърдена
методика в  Лабораторията  по качество към ИЗК „Марица“.  Използвана е  петобална
система със стъпка 0,25 (Pevicharova and Velkov 2007). 
ІІІ. 4. Статистическа обработка на данните

Данните са обработени чрез еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ и
Duncan’s Multiple Range Test. Използвана е стандартна компютърна програма SPSS 17.
При обработката на резултатите стойностите,  индикирани с една и съща буква,  са с
математически недоказана разлика – a, b, c – степен на доказаност по метода на Duncan.

ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
ІV.1.  Изследване  влиянието  на  засоляването  чрез  повишени  концентрации  на
хранителния разтвор върху кълняемостта на семената и параметрите на млади
прорастъци при видове от сем. Cucurbitaceae

Използваните  концентрации  не  оказват  значителни  различия  в  процента  на
покълване  при  изпитваните  генотипи,  но  се  наблюдава  добре  изразена  генотипна
диференциация с много добре доказани разлики (фиг. 1).

Приложените концентрации не повлияват съществено покълващата способност
на  семената  при  видовете  –  Cucurbita  moschata Мускатна  (CMo-M),  Cucurbita  pepo
Изобилна  F1 (CP-I), Luffa  cylindrica (LuS)  и  Lagenaria  siceraria (LS).  Най-силно  се
повлиява Cucurbita maxima Пловдивска (CMa-P), при който понижението в процента на
покълване спрямо контролните растения се движи в границите 33,3% (ЕС 0,9 mS) - 50%
(ЕС 3,7 mS).
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a, b, c - pазличните букви индикират значителни различия при P < 0.05 (Duncan’s test)
Фигура 1.  Кълняемост (К%) при 5 генотипа от сем.  Cucurbitaceae,  развиващи се при
повишени нива на хранителния разтвор - контрола (дестилирана вода), 0,9; 1,8; 3,7 и 5,5
mS/cm-1 ( x  ±Sd, n=25)

Корените на младите прорастъци са първият орган, засягащ се от засоляване.
Резултатите  на  таблица  1  показват  въздействието  на  повишените  концентрации  на
хранителния разтвор върху растежните прояви на младите поници.

Таблица 1. Влияние на засоляването с повишени концентрации на хранителния
разтвор върху растежните прояви  при  видове от сем.  Cucurbitaceae. брой измервани
растения – 20, I% - индекс на толерантност (%)

Различните букви индикират значителни различия при P < 0.05 (Duncan’s test)
Изпитаните повишени концентрации на хранителния разтвор водят до по-силно

намаление  в  прираста  на  корените  при  Lagenaria  siceraria (LS) и  Cucurbita  pepo
Изобилна F1 (CP-I).  С най-слаб растеж на кореновата система се откроява  Cucurbita
maxima Пловдивска (CМa-P). Наблюдава се по-голям размер на кореновата система при
генотип Cucurbita moschata Мускатна (CMo-M) с дължина на корена от 132,60 до 149,56
mm, следван от Lagenaria siceraria (LS) със 104,70 до 140,14 mm. Увеличението спрямо
контролните  растения  е  най-голямо  при  Cucurbita  moschata Мускатна  (CMo-M),  в
границите 25,7 (ЕС 5,5 mS) – 41,8% (ЕС 1,8 mS). 

С най-голяма дължина на кълна е генотип Luffa cylindrica, достигаща стойности
от 103,01 до 138,94 mm. Но в процентно изражение увеличението на прираста спрямо
контролните растения е  най-висок при вида  Cucurbita  moschata Мускатна (CMo-M),
движещо се в границите 10,1 – 60,1%. 

Сумарният  ефект  от  въздействието  на  засоляването  се  изразява  в  общата
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дължина  на  пониците  (табл.  1).  Приложеното  засоляване  съществено  повлиява  този
показател при  Cucurbita  pepo Изобилна  (CP-I)  и  Lagenaria  siceraria (LS),  при които
намалението достига 19,5 – 28,9% спрямо контролните растения. Положителен ефект
проявява генотип Cucurbita moschata (CМo-M), при който общата дължина на пониците
се увеличава с 21,5 – 43,5%.

ІV.2.  Изследване  влиянието  на  засоляването  чрез  повишени  концентрации  на
хранителния разтвор върху кълняемостта на семената и параметрите на младите
прорастъци при краставица (Cucumis sativus L.)

В представените резултати на фигура 2 не се наблюдават различия в процента на
покълване  при изпитаните  концентрации на  хранителния разтвор,  но  се  наблюдават
различия между изпитваните генотипи. 

a, b, c - pазличните букви индикират значителни различия при P < 0.05 (Duncan’s test)

Фигура 2. Кълняемост (К%) при 6 генотипа краставици (Cucumis sativus L.) развиващи
се при повишени концентрации на хранителния разтвор ЕС 0,9; 1,8; 3,7 и 5,5 mS/cm-1,
контрола (дестилирана вода)( x  ±Sd, n=50)

Не  се  повлиява  съществено  покълващата  способност  на  семената  от
приложените концентрации на хранителния разтвор при  Cucumis  sativus – Киара  F1,
Гергана, Старозагорски ланги, Тони F1 и Мерсия F1. Единствено Cucumis sativus Вихра
F1 (CS-V)  реагира  със  силно  понижение  в  индекса  на  толерантност  от  33,8%  при
концентрация  на  хранителния  разтвор  ЕС  5,5  mS  (фиг.  2),  макар  стойностите  на
останалите концентрации в процентно изражение да бележат увеличение с 10,8 – 14,9%
(ЕС 0,9 – 3,7 mS) спрямо контролния вариант.

На  таблица  2  са  представени  резултатите  от  въздействието  на  повишените
концентрации на хранителния разтвор върху растежните прояви на младите поници. С
нарастване  на  стойностите  на  ЕС  в  нашето  изследване  се  наблюдава  тенденция  на
редуциране дължината на корена при всички генотипи с изключение на Гергана (CS-G),
който реагира с нарастване на дължината на корена при ЕС 0,9 и 1,8 mS, достигащо 16,7
– 18,2% над контролите изразено чрез индекса на толерантност.

Наблюдава  се  нарастване  на  кълна  на  пониците  при  повечето  от  изследвани
генотипи. Изключение се наблюдава при Вихра F1 (CS-V), където отчитаме намаление в
размера на кълна при всички изпитвани концентрации (табл. 2). Силно  повишение в
нарастването на кълна се регистрира при Гергана (CS-G), което изразено чрез индекса
на толерантност достига стойности от 26,6 до 140,2% над контролните измервания.

Таблица 2. Влияние на засоляването с повишени концентрации на хранителния
разтвор върху растежните прояви при 6 генотипа краставици (Cucumis sativus L.). брой
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измервани растения – 20, I% - индекс на толерантност, %

Различните букви индикират значителни различия при P < 0.05 (Duncan’s test)
Установените промени в лабораторната кълняемост на третираните семена и в

интензивността на нарастване на ембрионалните органи на пониците са доказателство
за високата им жизненост.  От изведените опитни постановки трудно могат да бъдат
разграничени чувствителните от  толерантните видове.  Вероятно това е  следствие от
приложения тип засоляване и на факта, че младото растение все още черпи хранителни
вещества  от  резервните  хранителни  вещества  натрупани  в  семето.  На  база  на
извършените  морфологични  анализи  като  слабо  толерантен  към  приложения  тип
засоляване се откроява сортотип Cucumis sativus Гергана (CS-G), а като по-чувствителен
- Вихра F1 (CS-V), следван от Старозагорски ланги (CS-Stl).

ІV.3. Физиологична реакция на видове от сем.  Cucurbitaceae към солеви стрес в
разсадна фаза

Осреднените резултати от направените биометрични измервания при 7-дневното
засоляване са представени в таблица 3. Генотипът  Cucurbita moschata Мускатна 51-17
(CMo-M)  реагира  с  най-силно  намаление  във  височината  на  растенията  от  9,07  до
26,98% спрямо контролните измервания  ( ЕС 1,8 mS).  Cucurbita maxima Пловдивска
(CМa-P) реагира  с  повишаване  на  растежа  при  всички  изпитвани  концентрации,
достигащо 52,49% (ЕС 3,7 mS) над контролните растения.

С най-високи регистрирани стойности на свежото и сухо тегло на стъблото се
открояват видовете Cucurbita pepo Изобилна F1 (CP-I)  и Cucurbita maxima Пловдивска
(CМa-P), като повишението е в границите 3,68 - 54,49% за свежата и 22,70 – 74,23% за
сухата маса (ЕС 3,7 – 9,2 mS) (табл. 3). От всички изпитани образци Cucurbita maxima
Пловдивска (CМa-P) реагира с увеличение както на свежата, така и на сухата маса при
7-дневното засоляване, което е следствие от по-силното развитие на растенията от този
генотип.
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Таблица 3. Биометрични показатели при генотипи от сем. Cucurbitaceae – на 7-я ден от засоляване чрез повишени нива на хранителния
разтвор. L – дължина/растение (cm), LA – листна площ/растение (cm2), FW – свежо тегло (g), DW – сухо тегло (g) 

a, b, c... – Duncan’s multiple range test (p < 0.05

10



Наблюдава  се  по-силно  инхибиране  на  вегетативния  растеж  при  всички
изпитвани  генотипи  и  приложени  концентрации  на  хранителния  разтвор  при  14-
дневното  засоляване  (табл.  4).  Намаление  във  височината  на  растенията  при  тази
продължителност на засоляване е отчетена при Cucurbita maxima Пловдивска (Cma-P)
от  12,00  до  33,85%  спрямо  контролните  растения  следван  от  Cucurbita  maxima x
Cucurbita moschata Carnivor F1 (CMM-K) с 4,48 до 30,65% при нива на засоляване ЕС
3,7  -  9,2  mS.  Образецът  Luffa  sp. (LuS)  реагира  със  силен  вегетативен  растеж,
превишаващ  всички  останали  генотипи  с  1  –  1,5  пъти.  Получените  от  нас  данни
потвърждават отрицателното въздействие на засоляването върху растежните прояви на
растенията и генотипната специфика на реакцията им.

Свежото  (FW)  и  сухо  тегло  (DW)  на  стъблото  бележат  по-силно  изразено
намаление при 14-дневното засоляване (табл. 4). Най-силно понижение се наблюдава
при  Cucurbita  moschata Мускатна  51-17  (CМo-M)  и  Lagenaria  siceraria  (LS).
Затормозяване на растежните процеси при тези генотипи е предпоставка за тяхната по-
силна чувствителност към изпитаните концентрации на  хранителния разтвор.  Видът
Cucurbita pepo Изобилна  F1 (CP-I) се откроява с най-висок процент на сухата маса на
стъблото - от 1,08 (ЕС - 5,5 mS) до 15,47% (ЕС 3,7 mS).

Резултатите от нашето изследване показват спад в темпа на растеж на растенията
с увеличаване на продължителността на засоляване дължащ се на  намален вегетативен
растеж. В процентно изражение най-силно намаление в броя на листата се наблюдава
при вида Cucurbita maxima x Cucurbita moschata Carnivor F1 (CMM-K) и при двете нива
на засоляване (табл. 4).

Ефектът  от  засоляването  е  по-ясно  изразен  върху  сухото  тегло  на  листата,
отколкото върху стъблата и корените, отразяващо се в намаляване на листната площ на
изпитваните генотипи. Сухото тегло на растенията като показател ни дава възможност
да видим настъпилите промени в оводнеността на тъканите в условие на засоляване.
Регистрираното намаление на свежото тегло се отразява в намаляване и на сухото тегло
на листата, най-отчетливо се проявява при Lagenaria siceraria (LS) (табл. 4).

Листната  площ  характеризира  асимилационната  повърхност  на  културите.
Получените от нас данни показват силно намаление в листната площ при проучваните
генотипи,  като  по-силно  редуциращото  влияние  на  приложените  концентрации  се
откроява при 14-дневното засоляване. Най-голяма листна площ в експерименталните ни
постановки формират растенията от вида Cucurbita maxima Пловдивска (CМa-P), която
се движи 738 – 966 cm2 (табл. 4). Силно редуциране на листната площ се наблюдава при
видовете  Luffa  sp. (LuS)  и  Lagenaria  siceraria  (LS),  следвани  от  Cucurbita  maxima
Пловдивска  (CМa-P). Намалената  листна  площ  в  нашите  изследвания  вероятно  се
дължи на намалението на тургорния потенциал, скъсяване в зоната на удължаване на
клетките, което води до намаляване на растежния интензитет на листа.

Влиянието  на  повишените  концентрации  на  хранителния  разтвор  върху
количеството и отношенията на фотосинтетичните пигменти в разсадни растения от
сем. Cucurbitaceae беше проследено на 7-я и 14-я ден от прилагането на засоляването.
Понижението  на  синтезираните  фотосинтетични  пигменти  при  генотипите  от  сем.
Cucurbitaceae е  по-ясно  изразено  при  14-дневното  засоляване,  увеличаващо  се  с
повишаване концентрацията на разтвора до ЕС 9,2 mS (табл. 5).

Увеличената  концентрация  на  хранителния  разтвор  води  до  редукция  в
съдържанието  на  хлорофил  а,  най-силно  експресирано  при  Cucurbita  moschata
Мускатна  51-17  (CМo-M),  достигащо  до  37,55%  (ЕС  9,2  mS)  спрямо  контролните
растения, следван от Lagenaria siceraria (LS). Изключение се наблюдава при Cucurbita 
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Таблица 4. Промени в натрупването и разпределението на биомасата по органи на млади растения от сем. Cucurbitaceae подложени на
14-дневно засолявне чрез повишени нива на хранителния разтвор. L – дължина на стъблото (cm), FW – свежо тегло (g), DW – сухо тегло
(g), LA – листна площ/растение (cm2)

a, b, c... – Duncan’s multiple range test (p < 0.05)
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maxima x Cucurbita moschata Carnivor F1 (CMM-K), където количеството хлорофил а се
повишава с повишаване концентрацията на разтвора.

Получените резултати показват обща тенденция на намаляване в концентрацията
на хлорофил  b, достигаща 42,84% спрямо контролните растения, най-силно проявена
при  вида  Cucurbita  moschata Мускатна  51-17  (CМo-M)  (ЕС  -  9,2  mS).  Подобна
тенденция  на  намаление  по  отношение  на  каротеноидите  се  наблюдава  отново  при
всички генотипи с изключение на  Cucurbita maxima x  Cucurbita moschata Carnivor F1

(CMM-K), където се регистрира увеличение спрямо контролите при всички изпитвани
концентрации.

Таблица 5. Съдържание на фотосинтетични пигменти в листа на растения от сем.
Cucurbitaceae през  разсадна  фаза  на  14-я ден  от  засоляване  с  повишени  нива  на
хранителния разтвор. Представените стойности са средни от 3 успоредни проби.

a, b, c... – Duncan’s multiple range test (p < 0,05)

Изследваните  генотипи  реагират  с  понижение  на  отношението  отношението
хлорофил а/b, по-силно изразено при ЕС 9,2 mS на 14-я ден от приложеното засоляване.
Генотипи  Lagenaria  siceraria  (LS)  и  Cucurbita  pepo Изобилна  F1 (CP-I)  реагират  с
повишаване концентрацията на фотосинтетичните пигменти при концентрации ЕС 3,7 и
5,5  mS.  При  останалите  изпитвани  генотипи  се  наблюдава  понижаване  на
концентрацията  на  фотосинтетични  пигменти  при  ЕС  9,2  mS,  т.е.  имаме  по-силна
деградация на пигментите в сравнение с тяхната биосинтеза.

Резултатите  от  измерванията в стационарния листен газообмен на  14-и ден от
приложеното  засоляване (таблица  6),  показват  съществени  различия  в  отговора  на
растенията от изследваните генотипи, които използвахме като присадки.

Наблюдава  се  тенденция  на  зависимост  между  степента  на  засоляване  и
скоростта  на  фотосинтезата.  Най-голямо  понижение  се  установява  при  генотипа
Cucurbita moschata Мускатна 51-17 (CМo-M), където намалението спрямо контролните
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растения достига 34,94% при ЕС 3,7 mS и 44,98% при ЕС 5,5 mS. Това би могло да се
дължи както на устични, така и на неустични фактори.

Таблица 6. Показатели на листния газообмен в контролни и засолени растения от
генотипи  от  сем.  Cucurbitaceae,  подложени  на  засоляване  с  повишени  нива  на
хранителния разтвор (14-дневно засоляване)

a, b, c... – Duncan’s multiple range test (p < 0,05)
A - скорост на нето фотосинтезата (μmol СО2 m-2 s-1);
E - интензивност на транспирацията (mmol Н2О m-2 s-1);
gs – устична проводимост (mol Н2О m-2 s-1).

Леко  превишение  се  наблюдава  при  Cucurbita  maxima x  Cucurbita  moschata
Carnivor F1 (CMM-K), при който скоростта на фотосинтезата е със  7,98% по-висока от
тази  на  контролните  растения.  При  този  сорт  трикратното увеличаване  на
концентрацията  на  хранителния  разтвор  предизвика  понижаване  на  скоростта  на
фотосинтезата само с 2,58%. Силно понижение в интензивността на транспирацията (E)
се наблюдава отново при  Cucurbita moschata Мускатна  51-17 (Cмo-M),  достигащо в
процентно изражение стойности от 26,89 до 45,97% спрямо контролите (ЕС - 3,7 – 5,5
mS). Това може да се обясни с намаляване обема на кореновата система, създаващ воден
дефицит в листата на изследваните видове.  Намалява се транспирацията,  а с  това и
постъпването на СО2 през устицата.

По-голямо е намалението при стойностите на  устичната проводимост (gs),  като
спадът е от 33,33 до 58,33% при Cucurbita moschata Мускатна 51-17 (Cмo-M) (ЕС - 3,7 –
5,5  mS).  Максимална интензивност на транспирацията и на устичната проводимост –
съответно  3,49  mmol Н2О  m-2 s-1 и  0,110  mol Н2О  m-2 s-1,  беше  регистрирана  при
растенията  от  Cucurbita  maxima x  Cucurbita  moschata Carnivor  F1 (CMM-K),  които
надвишават контролните стойности с 22,03 до 30,95% (табл.  17).  Отношението А/Е,
отразяващо  ефективността  на  използване  на  водата  във  фотосинтетичните  процеси,
бележи слаба тенденция на увеличение с повишаване концентрацията на разтвора при
Cucurbita moschata Мускатна  51-17 (Cмo-M).  Обикновено при стресови условия този
показател нараства.

ІV.4. Физиологична реакция на краставици от различни сортотипове към солеви
стрес в разсадна фаза

В резултат на приложеното засоляване се регистрира значително изменение в
биометричните показатели на растенията, което се изразява в инхибиране на началния
растеж при почти всички изпитвани образци (табл. 7, 8).

Вегетативният растеж на растенията се инхибира с нарастване концентрацията
на хранителния разтвор (табл. 7, 8). Най-силно намаление във височината на растенията
- от 8,79 до 37,91% спрямо контролните растения ЕС 1,8 mS, се наблюдава при сортотип
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Cucumis  sativus Тони  F1  (CS-Т)  (ЕС  3,7  –  9,2  mS),  следван  от  Вихра  F1 (CS-V)  с
намаление от 17,6% (ЕС -  3,7 mS) до 25,8% (ЕС 9,2 mS) (табл.  7).  При останалите
сортотипове  концентрация  на  разтвора  ЕС  –  3,7  и  5,5  mS  стимулира  растежа  на
вегетативната маса с 1 - 12% -  Cucumis sativus Гергана (CS-G), Старозагорски ланги
(CS-St), Мерсия F1 и Вихра F1 (C S-V).

С увеличаване концентрацията на хранителния разтвор по показателите свежо и
сухо  тегло на  стъблото отново наблюдаваме обща тенденция на  намаляване.  Два от
сортотиповете -  Cucumis sativus Вихра F1 (CS-V) и Тони F1 (CS-Т), се открояват с по-
силно намаление на биомасата (ЕС 3,7 – 9,2 mS) (табл. 7).

Под  въздействие  на  приложеното  дву-,  три-  и  петкратно  увеличение  на
концентрациите на хранителния разтвор измерените стойности на свежото и сухо тегло
на листата бележат понижение. Сортотиповете Cucumis sativus Вихра F1 (CS-V) и Тони
F1 (CS-Т), проявяват най-голяма чувствителност по изследвания признак с намаление от
34,26  до  53,18%  при  концентрация  ЕС  9,2  mS.  Получените  данни  показват  силно
намаление на листната площ при сортотип Cucumis sativus Тони F1 (CS-Т), достигащо
50,92% с увеличаване на нивата на засоляване следван от Вихра F1 (CS-V) с 39,1% (ЕС -
9,2  mS)  (табл.  7).  Гергана  (CS-G)  и  Старозагорски  ланги  (CS-St)  се  открояват  като
сортотипове  с  най-нисък  процент  в  намалението  на  общата  листна  площ.  Но  този
сортотип формира  от  3  до  5  пъти по-малка листна площ в сравнение с  останалите
изпитвани  сортотипове  краставици,  вероятно  това  е  селекционен  белег.  Най-голяма
листна площ формира Cucumis sativus Киара F1 (CS-K) - в границите 1061-1319 cm2.

Образците  Cucumis  sativus Вихра  F1 (CS-V)  и Тони  F1 (CS-Т)  реагират  със
загиване на растенията при най-високата концентрация  ЕС  9,2 mS, което ги определя
като силно чувствителни (табл.  8).  Свежото и сухо тегло на стъблото бележат слабо
повишение при 14-дневното засоляване.

С най-добре развита листна маса за всички варианти на засоляване се откроява
Cucumis sativus Киара F1 (CS-K) (1440,79 – 1550,56 cm2). Най-слабо развита листна маса
притежава Cucumis sativus Гергана (CS-G) (табл. 8).

Приложеното  14-дневно засоляване  намалява  броя  на  листата  при  Cucumis
sativus Киара  F1 (CS-K) до 12,73% (ЕС 9,2  mS). Показателите свежо и сухо тегло на
листата  бележат  тенденция  на  намаление  зависеща  както  от  продължителността  на
засоляването, така и от концентрацията на разтвора и изпитваните сортотипове. По-
силно изразен ефект към приложеното засоляване се наблюдава в свежото и сухо тегло
на  листата  в  сравнение  със  същото  при  корените  и  стъблата  на  изпитваните
сортотипове.

Намаление на листната площ в нашите изследвания се увеличава с прилагане на
повишените концентрации на хранителния разтвор. Концентрацията ЕС 9,2 mS води до
силно намаление на листната площ, достигащо 53,49% от контролните измервания при
сортотип Cucumis sativus Киара F1 (CS-K), определящ го като по-чувствителен към тази
концентрация,  следван  от  Cucumis  sativus Гергана  (CS-G)  с  намаление  от  21,32%.
Наблюдава се и визуално изменение в листната петура,  което е  свързано най-вече с
понижаване  делителната  способност  на  клетките,  възпрепятстващо  нормалното
нарастване на листата.
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Таблица 7. Промени в биометричните показатели при сортове от вида Cucumis sativus – на 7-я ден от засоляване с повишени нива на
хранителния разтвор. L – дължина/растение (mm; cm); LA – листна площ/растение (cm2)

Различните букви индикират значителни различия при P < 0.05 (Duncan’s test)
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Таблица 8. Промени в биометричните показатели при сортове от вида Cucumis sativus – на 14 ден от засоляване с повишени нива на
хранителния разтвор. L – дължина/растение (mm; cm); FW – свежо тегло; DW – сухо тегло

Различните букви индикират значителни различия при P < 0.05 (Duncan’s test)
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Редукцията  на  листната  площ  ограничава  улавянето  на  фотосинтетично
активната  радиация,  което  ограничава  процесите  на  фотосинтеза  и  нарастването  на
младите листа (табл. 9).

Установена  е  значителна  вариабилност  в  количеството  на  пигментите  в
изследваните  сортотипи  както  в  контролните  варианти,  така  и  след  14-дневното
засоляване на растенията. Сортотиповете Вихра F1 (CS-V) и Тони F1 (CS-Т) както вече
отбелязахме,  загинаха  при  концентрация  ЕС  9,2  mS,  което  ги  определя  като  по-
чувствителни  към  приложеното  засоляване.  Киара  F1 (CS-K)  реагира  с  повишени
стойности на хлорофил а от 5,37 (ЕС – 3,7 mS) до 29,72% (ЕС 5,5 mS) над контролните
измервания. Отчетените стойности при концентрация ЕС – 9,2 mS намаляват с 54,97%,
показващи наличие на деградиращи процеси в синтеза на този пигмент.

Наблюдаваните нарушения във фотосинтетичния апарат, се проявяват най-силно
при  Cucumis  sativus Старозагорски  ланги  (CS-St),  достигащи  понижение  в
концентрацията на фотосинтетичните пигменти около 30% (ЕС 3,7; 5,5 mS). Вероятно
този сорт не е проявил своите адаптационни способности или продължителността на
засоляването  повлиява  неговия  отговор,  определящ  го  като  по-чувствителен  към
приложените повишени концентрации на хранителния разтвор.

Таблица  9.  Съдържание  на  фотосинтетични  пигменти  в  листа  на  растения
краставици  през  разсадна  фаза  на  14-я ден  от  засоляването  с  повишени  нива  на
хранителния разтвор. Представените стойности са средни от 3 успоредни проби.

За  разлика  от Вихра  F1 (CS-V),  при  който  14-дневното  засоляване  води  до
повишаване на стойностите на измерените фотосинтетични пигменти,  Тони  F1 (CS-Т)
реагира  с  понижение  на  измерените  стойности  с  20-22%.  Данните  от  проведените
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измервания  показват,  че  реакцията  на  растенията  към  приложеното  засоляване  и
концентрациите на хранителния разтвор не е еднопосочна. От всички проучени образци
сортотиповете  Cucumis  sativus Тони  F1 (CS-Т),  следван  от  Вихра  F1 (CS-V)  и
Старозагорски  ланги  (CS-St), се  проявяват  като  по-чувствителни  към  приложеното
засоляване. Като по-толерантен се определя Cucumis sativus Киара F1 (CS-K).

ІV.5. Влияние на засоляването с NaCl върху видове от семейство Cucurbitaceae
Експеримент 1
Приложеното  засоляване  предизвиква  намаление  във  височината  както  при

растенията,  третирани  със  100  mM,  така  и  при  тези,  третирани  с  300  mM,  като
генотипните  различия  спрямо  контролните  растения  са  по-големи  при  високата
концентрация.  При  засоляването  с  300  mM  NaCl  намаляването  във  височината  на
стъблото е в границите от 13,64 до 78,15% (табл. 10).

Таблица 10. Влияние на засоляване с NaCl върху височината на растенията (cm)
при генотипи от сем. Cucurbitaceae 

От всички изследвани генотипи Citrullus lanatus “Nosztalgia” F1 (CL-N) е с най-
добър  растеж  и  при  двете  нива  на  засоляване.  Най-чувствителен  към  приложеното
засоляване  се  откроява  видът  Cucurbita  ficifolia (CF),  при  който намалението  във
височината на растенията се движи между 60,40% при засоляване със 100 mM NaCl до
78,15% при засоляване с 300 mM (табл. 10).

Пропускливостта на мембраните е физиологичен показател за толерантността на
растенията към засоляване, тя се препоръчва като критерий за подбор в селекционните
програми.  От  своя  страна  тя  е  чувствителен  индикатор  за  настъпилите  промени  в
мембранните липиди и протеини. Мембранната проницаемост се повлиява повече при
чувствителните  генотипи,  отколкото  при  солево  толерантните  видове,  сортове  или
линии.

Установи се, че стойностите на мембранната пропускливост зависят от нивата на
засоляване и генотипната принадлежност. В нашите изследвания пропускливостта на
мембраната варира между 47,6% при  Cucumis  melo  ‘ZKİ’ 1112 F1 (CMe-Z)  и 115,3%
C.maxima x C.moschata ‘Nun 9075’ (CMM-N) при засоляването със 100 mM NaCl (табл.
11).  Стойностите на мембранната пропускливост при засоляването с 300 mM  NaCl  се
движат в границите 188,9% при вида Cucumis melo  ‘ZKİ’ 1112 F1 (CMe-Z) – 30,9% C.
maxima x C.moschata ‘RS 841’ (CMM-R) (табл. 11).
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Таблица  11. Влияние на засоляване с NaCl върху електролитното изтичане (%)
при генотипи от сем. Cucurbitaceae

Показател за определяне на поносимостта на растенията към солеви стрес е и
относителното водно съдържание. В нашия експеримент при третиране със 100 mM
NaCl стойностите му се увеличават до 293,8% при вида  Cucumis melo  ‘ZKİ’ 1112 F1

(Cme-Z) в сравнение с контролата (табл. 12). След приложеното засоляване от 300 mM
NaCl  се  наблюдава  увеличение  в  относителното  водно  съдържание  при  всички
изпитвани образци, като разликите са най-големи при вида Cucumis melo L. (табл. 12).

Таблица 12. Влияние на засоляване с NaCl върху относително водно съдържание
(%) при генотипи от сем. Cucurbitaceae

ІV.5. Влияние на засоляването с NaCl върху видове от семейство Cucurbitaceae
Експеримент 2
Приложеното засоляване предизвиква намаление във височината на растенията

както  при  третираните  със  100  mM,  така  и  при  тези,  третирани  с  300  mM,  като
различията спрямо контролните и третираните растения са по-големи при по-високата
доза.  Редукцията във височината на растенията се  движи в границите от 3,4 до 35,3%
при растенията, подложени на засоляване с доза 100 mM NaCl (табл. 13).

От изследваните генотипи с най-силен растеж при засоляването със 100 mM се
открояват  Cucumıs  melo  ‘Vitalia’ F1 (Cмe-V),  Cucumis  melo  ‘ZKİ’ 1112 F1 (CMe-Z)  и
Cucurbıta maxima  ‘Пловдивска’ 48/4(CMa-P),  при които повишението е с 4,9 – 14,2%
над контролните измервания. Редуцирането на растежните показатели при засоляването
със 100 mM е най-силно при растенията от вида Cucurbita ficifolia (CF). Засоляването с
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300 mM NaCl води до силно изразено намаляване във височината при всички изпитвани
видове. Силна чувствителност към засоляването с 300 mM NaCl проявяват генотипите
C. maxima x C. moschata RS 841 (CMM-R) и Cucurbita ficifolia (CF) (съответно с 87,6% и
87,1%  спрямо  контролата),  а  най-слаба  при  Lagenaria  siceraria  ‘Macis’  (LS-M),
регистрира се понижение с 28,4%.

Таблица 13. Влияние на засоляване с NaCl върху височината на растенията (cm)
при генотипи от сем. Cucurbitaceae

Различните букви индикират значителни различия при P < 0.05 (Duncan’s test)

Друг показател, използван се за определяне на поносимостта на растенията към
солеви стрес, е относителното водно съдържание (таблица 14). Той отразява делът на
наличното количество вода в процент от съдържанието и при пълен тургор.  Поради
засилената  загуба  на  вода  от  клетките  вследствие  на  засоляването  се  наблюдава
намаляване  на  относителното  водно  съдържание  (RWC),  по-силно  изразено  при
засоляване с 300 mM NaCl.

Таблица 14. Влияние на засоляване с  NaCl  върху относителното водно (RWC)
(%) при генотипи от сем. Cucurbitaceae

Различните букви индикират значителни различия при P < 0.05 (Duncan’s test)
Засоляването от 100 mM NaCl в десет от изследваните 16 генотипи предизвиква

увеличение на ОВС– от 1% при  Luffa cilindrica (LuS) до 28,3% при  Cucurbita ficifolia
(CF) над съответните контроли. При останалите образци стойностите на относителното
водно съдържние са близки до контролните. При  засоляването с 300  mM NaCl с най-
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ниски стойности се открояват Luffa cilindrica (LuS) - 44,05% и Cucumis melo ‘ZKİ’ 1112
F1 (CMe-Z) – 41,9% под контролните стойности. С най-високи стойности се откроява

Lagenaria  siceraria  ‘Macis’  (LS-M),  при  който  превишението  спрямо  контролите  е
125,3%.

Наличието  на  NaCl  в  кореновата  зона  предизвиква  значителни  промени  в
концентрациите на Na+ и Cl-  йони. Съдържанието на Cl- йони в корените и надземните
части на проучваните генотипи е показано на фигура 3. При засоляването със 100 mM
NaCl  най-слабо  натрупване  на  хлорни  йони  се  наблюдава  при  Lagenaria  siceraria
‘Macis’  (LS-M), следвана от междувидовия хибрид  C. maxima x C.  moschata  RS 841
(CMM-R),  Cucumis  melo  cv.  Ceşme  (Cme-Ç) и  Cucumis  melo  cv.  Kırkagaç  (Cme-K)
(фигура. 3).

Фигура 3.  Съдържание на Cl- йони в корени и листа при видове от сем. Cucurbitaceae
след засоляване с 300 mM NaCl

При вида  Cucurbıta maxima ‘Пловдивска’ 48/4 (Cma-P),  както при засоляването
със 100 mM, така и при 300 mM NaCl, се наблюдава тенденция за натрупване на повече
хлорни йони в корените в сравнение с надземните им части. Но при видовете Cucurbıta
moschata  Mускатна 51-17  (CMo-M)  и  Luffa  cilindrica (LuS)  по-високата  доза  NaCl
предизвиква натрупването на повече Cl- йони в надземните части, отколкото в корените
на растенията (фиг. 3).

Генотипите  Cucurbıta  maxima  ‘Пловдивска’  48/4  (CMa-P)  и Citrullus  lanatus
‘Nosztalgia’ F1 (CL-N) са с най-голяма разлика в съдържанието на хлорни йони както в
кореновата част, така и в надземните им части при засоляване с 300 mM. Засоляването с
300  mM води до натрупване на повече  Cl- йони в надземните части на пъпешовите
генотипи, като съдържанието му в генотипа Cucumis melo cv. Kırkagaç (Cme-K) достига
най-високи стойности (9,45 g/100g суха маса).

Сортовете пъпеши Cucumıs melo ‘Vitalia’ F1 (Cme-V), Cucumis melo ‘ZKİ’ 1112 F1

(CMe-Z), Cucumis melo cv. Ceşme (Cme-Ç) и Cucumis melo cv. Kırkagaç (Cme-K) както в
корените, така и в надземните части, съдържат по-високи нива на Na+ йони.

Засоляването с 300 mM NaCl води до натрупване на по-малко количество Na+

йони в надземните части, отколкото в корените при Cucurbita ficifolia (CF) в сравнение с
междувидовите хибриди (фиг. 4).

Изследваното  съдържание  на  Na+ йони  е  с  по-големи  отчетени  разлики  в
кореновата и надземна част, което предполага, че има вероятно задържане на Na+ йони в
корените на опитните растения, свързващо се с включването на защитни механизми.
Изключение се наблюдава при пъпешовите сортове, където количеството на  Na+ йони
както в корените, така и в надземната маса, се запазва постоянно и при двете нива на
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третиране.

Фигура 4. Съдържание на Na+ йони в корени и листа при видове от сем. Cucurbitaceae
след засоляване с 300 mM NaCl

Установи се по-силно задържане на  Na+ йони при междувидовите хибриди  C.
maxima x C. moschata както и при Cucurbita ficifolia (CF). Като толерантни се определят
всички междувидови хибриди.  При тях не  се  повлиява съществено формирането на
вегетативна биомаса. Те реагират с ограничаване постъпването и приемането на Na+ и
Cl- йони  от  корените  към  листата.  Чувствителност  към  приложения  стрес  проявява
видът Cucurbıta pepo var. giromontia ‘Изобилна’ F1 (CP-I).

ІV.6. Определяне физиологичния отговор на присадени растения краставици към
засоляване,  отглеждани  в  оранжерийни  условия  с  повишени  концентрации  на
хранителния разтвор.

Приложеното  засоляване  води  до  значително  изменение  в  биометричните
показатели на изследваните растения, отразяващо се в инхибиране на растежа по време
на вегетационното им развитие през всичките експериментални години (таблици 15, 16
и 17). Анализът на растежа показва вариране в солевия отговор в зависимост от нивата
на  засоляване  и  използваните  генотипи  в  присадните  комбинации.  Наблюдава  се
намаляване  на  дължината  на  корена,  намаляваща  с  увеличаване  ЕС  на  разтвора.
Стимулационен ефект оказва концентрация ЕС – 3,7  mS при присадната комбинация
Киара/Lagenaria siceraria (K/LS), където увеличението върху развитието на кореновата
система в процентно изражение достига 13,7% над измерените контролни стойности.
При тази комбинация се формира най-голяма коренова система от изпитаните варианти
при различните концентрации.

Резултатите на 60-я ден след разсаждането показват тенденция на намаление на
дължината  на  корена  с  увеличаване  концентрацията  на  разтвора  (табл.  15).
Намаляването на кореновата система, достига 45,8% спрямо контролните растения при
Киара/Cucurbita moschata Мускатна 51-17 (K/CMo-M) (EC - 5,5 mS) и Киара/Cucurbita
maxima x  Cucurbita  moschata Carnivor  F1 (K/CMM-K)  с  35,0%.  Изключение  се
наблюдава при комбинацията Киара/Lagenaria siceraria (K/LS), при която дължината на
корена в процентно изражение достига 38,7 -60,8% (EC – 3,7; 5,5 mS) над контролните
измервания.
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Таблица  15.  Биометрични  показатели  на  неприсадени  и  присадени  растения
краставици  през  репродуктивния  период  (2013  година  на  30-я  и  60-я  ден  след
разсаждането)

a, b, c... – Duncan’s multiple range test (p < 0,05)
Получените резултати за дължината на корена през експерименталните 2014 и

2015  години  като  цяло  следват  обща  тенденция  на  намаление  с  повишаване
концентрацията на хранителния разтвор.

През 2014 година най-силно понижение в този показател се установи при сорт
Киара  F1,  достигащ  от  43,8%  (EC  3,7 mS)  до  61,6%  (EC  5,5 mS), следван  от
Киара/Lagenaria siceraria (K/LS) с намаление от 45,7% (EC 3,7 mS) (табл. 16). Запазва
се обща тенденция за намаляване дължината на корена при Киара F1 и Киара/Cucurbita
moschata Мускатна  15-17  (K/CMo-M)  за  целия  период  на  изследването,  по-ясно
изразена на 60-я ден след разсаждането.

Повишената  концентрация  на  хранителния  разтвор  повлиява  отрицателно
растежа на изпитваните присадни комбинации и през трите експериментални години.
По-силно  изразено  е  изменението  във  височината  на  растенията  на  60-я ден  след
разсаждането. Най-силно намаление във височината се наблюдава през 2013 година и се
движи между 26,8 – 39,7% спрямо контролните растения при Киара/Cucurbita moschata
Мускатна 15-17 (K/CMo-M) (EC 3,7; 5,5 mS, 60-я ден), като тази тенденция се запазва и
през 2015 година (табл. 17).

Анализът  на  растежа  показва  по-силно  понижение  във  височината  на
Киара/Cucurbita  moschata Мускатна  51-17  (K/CMo-M)  (EC  3,7;  5,5  mS,  30-я ден),
достигащо 25,2 – 28,3% през 2014 година и съответно 18,1 – 19,4% през 2015 година
(табл.  16,  табл.  17).  Приложеното  засоляване  предизвиква  намаление  в  средната
дължина на междувъзлията на 30-я и 60-я през целия експериментален период.
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Таблица  16.  Биометрични  показатели  на  неприсадени  и  присадени  растения
краставици  през  репродуктивния  период  (2014  година  на  30-я и  60-я ден  след
разсаждането)

a, b, c... – Duncan’s multiple range test (p < 0,05)

Намаляване на броя на листата е обща характеристика на растенията, развиващи
се  в  условия  на  солеви  стрес.  Резултатите  от  нашите  проучвания  през  2013 година
показват нееднозначна промяна в измервания показател. Най-ясно изразено намаление в
броя на листата се наблюдава при Киара/Cucurbita moschata Мускатна 51-17 (K/CMo-M)
през 2014 и 2015 година и за двете дати на измерванията с повишаване концентрацията
на  разтвора.  През  експерименталната  2013  година  най-силно  е  понижен  броят  на
листата при Киара F1 на 30-я ден.

Резултатите,  получени  от  нас,  показват  намаление  на  листната  площ  с
повишаване  концентрацията  на  разтвора,  по-силно  изразена  на  60-я ден  след
разсаждането.  През  2013  година  най-голяма  листна  площ  формират  растенията  от
присадната  комбинация  Киара/Cucurbita  maxima x  Cucurbita  moschata Carnivor  F1

(K/CMM-K) –  при всички засолени растения (60-я ден), както и при Киара/Cucurbita
moschata Мускатна 51-17 (K/CMo-M) – 21117,9 cm2 (табл. 15). Със силно редуциране на
листната площ се окрояват присадените растения Киара/Cucurbita moschata Мускатна
51-17 (K/CMo-M) (30-я и 60-я ден) и Киара F1 (30-я ден), при които намалението достига
42,7 (53,9%) - 56,7% спрямо контролните растения при високата доза на засоляване (EC
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– 5,5 mS).
Таблица  17.  Биометрични  показатели  на  неприсадени  и  присадени  растения

краставици  през  репродуктивния  период  (2015  година  на  30-я  и  60-я  ден  след
разсаждането)

a, b, c... – Duncan’s multiple range test (p < 0,05)
През  експерименталната  2014  година  Киара  F1 се  откроява  с  по-силно

редуциране на листната площ в границите 34,6 – 62,2%, следвана от Киара/Cucurbita
moschata Мускатна 51-17 (K/CMo-M) 29,3 – 59,1% (EC – 5,5 mS) (табл. 16). Подобна е
тенденцията и през 2015 година за същите комбинации.

Концентрацията на хранителния разтвор и продължителността на засоляването
водят до промени в свежата биомаса на корените при изпитаните присадни комбинации.
Най-силно понижение на 30-я ден през 2013 година се регистрира при Киара/Lagenaria
siceraria  (K/LS)  - до 65,3% (EC  5,5 mS),  следвана от Киара  F1 с намаление от 43,4 –
52,4% при EC 3,7 и 5,5 mS (табл. 15). На 60-я ден е отчетено понижение в свежото тегло
на  корените,  най-силно  изразено  при  концентрация  на  разтвора  EC  5,5 mS  за
присадните комбинации Киара F1 и Киара/Cucurbita moschata Мускатна 51-17 (K/CMo-
M),  достигащо  от  54,7  до  71,3% спрямо  контролните  растения  (табл.  15).  Подобна
тенденция се наблюдава за двете комбинации и през 2014 и 2015 година отново на 60-я

ден (табл. 16, 17). Изключение наблюдаваме при Киара/Lagenaria siceraria (K/LS) (EC –
5,5 mS), където превишението спрямо контролите достига 25,2%.

Свежото  тегло  на  стъблото  бележи  тенденция  на  намаление  при  всички
изпитвани комбинации през 2013 година на 30-я и 60-я ден, особено силно изразено при
по-високата концентрация EC – 5,5 mS. Запазва се тенденцията за по-силно намаление в
свежото  тегло  на  надземната  маса  при  сорт  Киара  F1 и  Киара/Cucurbita  moschata
Мускатна 51-17 (K/CMo-M) с повишаване концентрацията на разтвора и при двете дати
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на  отчитанията.  В  процентно  изражение  най-силно  намаление  се  регистрира  при
Киара/Cucurbita moschata Мускатна 51-17 (K/CMo-M), движещо се в границите 47,1 –
51,1%, следвано от Киара F1 с 31,6 – 35,8% на 30-я и 60-я ден (EC – 5,5 mS). Това дава
основание  да  предположим,  че  по-силното  затормозяване  в  растежните процеси  е  в
пряка  зависимост  с  по-силната  чувствителност  на  използваните  селекционни
материали.

Първичният  отговор  на  растенията,  подложени  на  засоляване,  е  свързан  с
намаляване на водния потенциал (Ψ), което от своя страна се дължи на намаляването на
осмотичния и воден потенциал на почвата (фиг. 5).

Фигура 5. Влияние на 30- и 60-дневно засоляване върху показателя воден потенциал (Ψ)
при неприсадени и присадени краставични растения през репродуктивния период

От  осреднените  резултати  за  показателите  на  водообмена  при  присадени
растения  краставици  се  вижда  (фиг.  5),  че  понижението  на  водния  потенциал  (Ψ)
намалява с повишаване концентрацията на разтвора. Получените негативни стойности
на водния потенциал с  увеличаване нивата  на  засоляване предполагат  намаляване в
приемането  на  вода  поради  повишената  концентрация  на  разтвора.  През
експерименталния период на 30-я и 60-я ден най-силно понижение на показателя воден
потенциал се установява при Киара F1, достигащо при ЕС – 5,5 mS съответно -4,03 Bar
и -5,03  Bar. Депресията във водния потенциал е 5 - 6  Bar, показва слаб воден стрес,
което кореспондира напълно с малките изменения в биометричните и физиологичните
показатели в засолените растения.

Водният  статус  на  растенията  е  силно  чувствителен  към  засоляване  и
обикновено се определя като доминиращ в отговора на растенията към солевия стрес.
Нееднозначни са получените резултати за показателя ОВС в нашите изследвания през
отделните години, като следват тенденция на намаление с повишаване концентрацията
на разтвора (табл. 18). По-силно е понижението в ОВС на 30-я ден, отколкото на 60-я ден.
Реакцията на растенията към засоляване се променя с понижаване на ОВС в листата
спрямо изпитваните генотипи, като намалява по-слабо при по-толерантните генотипи.

Резултатите показват, че приложеният солеви стрес оказва негативен ефект върху
водообмена на присадните комбинации. От осреднените данни се вижда, че Киара F1 на
30-я  ден  и  Киара/Lagenaria  siceraria  (K/LS)  на  60-я  ден  реагират  с  повишаване  на
процента  на  ОВС  за  целия  период  на  изследването,  което  може  да  се  свърже  с
прекомерно приемане на вода в клетките на засолените растения.

EC – 1,8 mS EC – 3,7 mS EC – 5,5 mS EC – 1,8 mS EC – 3,7 mS EC – 5,5 mS EC – 1,8 mS EC – 3,7 mS EC – 5,5 mS EC – 1,8 mS EC – 3,7 mS EC – 5,5 mS
Киара F1 K/CMo-M K/CMM-K K/LS
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Таблица  18.  Влияние  на  30-  и  60-дневно  засоляване  върху  показателя
относително водно съдържание (ОВС %) при неприсадени и присадени краставични
растения

a, b, c... – Duncan’s multiple range test (p < 0,05)
Друг  показател,  даващ  представа  за  степента  на  влияние  на  засоляването,  е

добивът от единица растителна продукция. Той е основен показател за ефективността
на едно производство. Стандартният добив на единица продукция е основна съставна
част  от  общия  добив.  На  фигура  6  е  представен  стандартен  добив  от  присадени  и
неприсадени  краставични  растения  сорт  Киара  F1 върху  подложки  от  сем.
Cucurbitaceae.

През експерименталната 2013 година стойностите на стандартния добив бележат
понижение с 20 – 28% при всички изпитвани присадни комбинации при концентрация
на разтвора ЕС 3,7 mS.

Фиг. 6.  Стандартен добив по години и средно за периода 2013-2015 г.  на присадени и
неприсадени  оранжерийни  краставици  сорт  Киара  F1,  върху  подложки  от  сем.
Cucurbitaceae.

Приложеното засоляване от ЕС – 5,5  mS  чувствително понижава стандартния
добив  при  всички  комбинации,  най-силно  изразено  при  сорт  Киара  F1,  достигащо
намаление  от  53,37%  спрямо  контролата.  Отчетеният стандартен  добив  при
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използваните присадни комбинации е по-висок в сравнение с контролните неприсадени
растения от сорт Киара F1 при всички изпитвани концентрации на хранителния разтвор.
С най-силно превишение в добива се откроява присадната комбинация Киара/Cucurbita
maxima x Cucurbita moschata Carnivor F1 (K/CMM-K), със стойности 35,12%, 48,74% и
61,90% (ЕС – 1,8; 3,7; 5,5 mS) спрямо контролните неприсадени растения.

През  2014  година  се  отчита  най-силно  намаление  в  стандартния  добив  при
присадната  комбинация  Киара/Cucurbita  moschata Мускатна  51-17  (K/CMo-M),  като
стойностите в процентно изражение са от 49,54% (ЕС – 3,7  mS) до 67,21% (ЕС – 5,5
mS), дължащо се на изпитваните концентрации. През 2015 година при тази присадна
комбинация е отчетено най-слабо повлияване на стандартния добив от приложените
концентрации  на  хранителния  разтвор,  като  понижението  в  добива  варира  между
15,04% и 21,63% (съответно при ЕС 3,7 и 5,5 mS) спрямо стандартната концентрация на
разтвора (фиг.  6).  И през тази година най-слабо се повлиява отново  Киара/Cucurbita
maxima x Cucurbita moschata Carnivor F1 (K/CMM-K), като стойностите на повишението
спрямо контролните нетретирани растения се движат в границите 25,58%, 24,07% и
63,93% (ЕС – 1,8; 3,7, 5,5 mS).

Получените резултати през 2015 запазват тенденцията за понижаване на добива
под въздействие на увеличени нива на засоляване, като най-силно е изразена при ЕС –
5,5  mS.  Най-нисък  стандартен  добив  е  установен  при  присадната  комбинация
Киара/Cucurbita  moschata Мускатна  51-17  (K/CMo-M),  където  стойностите  спрямо
контролите са 44,99%, 35,47% и 18,52% (съответно при ЕС 1,8; 3,7, 5,5 mS) (фиг. 6).

От осреднените резултати се  вижда,  че  стандартният добив се  повлиява най-
силно при ЕС – 5,5 mS за всички присадени и неприсадени краставични растения. По-
слабо негативно влияние на засоляването се наблюдава при Киара/Cucurbita maxima x
Cucurbita moschata Carnivor F1 (K/CMM-K). Налице е по-висок стандартен добив при
растенията, присадени върху Киара/Cucurbita maxima x Cucurbita moschata Carnivor F1

(K/CMM-K) и при трите изпитвани солеви концентрации, съответно със 17,06%, 19,69%
и 42,21% (ЕС – 1,8; 3,7, 5,5 mS) спрямо нетретираните растения.

През отчетния период са проведени физиологични, биометрични и биохимични
изследвания  и  тестове  за  солеустойчивост  на  краставици  сорт  Киара  F1,  присадени
върху три типа подложки от сем. Cucurbitaceae - Cucurbita moschata, хибрид Cucurbita
maxima Duchesne х  Cucurbita moschata Duchesne Carnivor и  Lagenaria  vulgaris,  за
идентифициране  на  толерантни  на  засоляване  генотипи.  Като  толерантни  към
приложения стрес се отличват присадните комбинации Киара/Lagenaria siceraria (K/LS)
и  Киара/Cucurbita  maxima x  Cucurbita  moschata Carnivor  F1 (K/CMM-K),  а
чувствителност  проявяват  Киара  F1 и  Киара/Cucurbita  moschata Мускатна  51-17
(K/CMo-M).  От  получените  резултати  като  най-подходящи  подложки  се  очертават
Cucurbita maxima x  Cucurbita moschata Carnivor F1 (K/CMM-K)  следвана от  Lagenaria
siceraria (K/LS).
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V. ИЗВОДИ

1.  Повишените  концентрации  на  хранителния  разтвор  (ЕС  0,9;  1,8;  3,7;  5,5  mS)  не
повлияват  съществено  покълващата  способност  на  семената  при  видовете  от  сем.
Cucurbitaceae – Cucurbita moschata Мускатна 51-17 (CMo-M), Cucurbita pepo Изобилна
F1  (CP-I),  Luffa  cylindrica (LuS)  и  Lagenaria  siceraria (LS).  Негативният  ефект  от
приложеното засоляване е проявен най-силно при Cucurbita maxima Пловдивска (Cma-
P), където процентът на покълване е по-нисък с 33,3% (ЕС 0,9 mS) - 50% (ЕС 3,7 mS)
спрямо контролните растения.
2. Солевият стрес, постигнат чрез повишаване концентрацията на хранителния разтвор
(ЕС  3,7;  5,5  и  9,2  mS)  оказва  по-слабо  влияние  върху  кълняемостта  и  растежните
параметри на младите прорастъци краставици (Cucumis sativus L.) от това на генотипа.
По-слабо се инхибира растежът на надземните части в сравнение с корените.
3.  В  разсадна  фаза  генотипите  Cucurbita  maxima x  Cucurbita  moschata Сarnivor  F1

(CMM-K), Cucurbita pepo Изобилна F1 (CP-I) и Lagenaria siceraria (LS) се очертават като
толерантни  към  повишени  концентрации  на  хранителния  разтвор.  Като  генетичен
материал  те  могат  да  намерят  приложение  както  в  използването  им  за  подложков
материал,  така  и в  селекция на  толерантни към засоляване междувидови подложки.
Чувствителност  към  приложеното  засоляване  в  разсадна  фаза  проявяват  генотипите
Luffa  sp.  (LuS),  Cucurbita  moschata Мускатна  51-17  (CМo-M)  и  Cucurbita  maxima
Пловдивска (Cмa-P).
4. Солевият стрес в разсадна фаза води до промени в параметрите на листния газообмен
и  съдържанието  на  фотосинтетичните  пигменти,  по-силно  изразени  при  14-дневна
продължителност на засоляването. При вида Cucurbita moschata Мускатна 51-17 (CМo-
M)  са  установени  силно  лимитирани  стойности  на  нето-фотофинтезата  (А),
интензивността на транспирацията (Е) и устичната проводимост (gs).
5. Като чувствителни сортотипи в разсадна фаза се открояват  Cucumis sativus Тони F1

(CS-Т) и Вихра F1 (CS-V), при които концентрацията ЕС 9,2 mS се оказа летална при
14-дневно засоляване. Тази концентрация може да бъде използвана като физиологичен
праг за скрининг на толерантни към засоляване сортотипи краставици.
6. От изпитаните генотипи тиквови култури, подложени на засоляване с NaCl (100 и 300
mM)  в  ранните  фази  от  развитието  на  растенията,  като  толерантни  се  проявяват
междувидовият  хибрид  C.maxima x  C.moschata ‘Tr  x  51-17’ (CMM-B)  и  Lagenaria
siceraria ‘Macis’ (LS-M),  генотипите  дини  Citrullus  lanatus ‘Nosztalgia’ F1 (CL-N)  и
Citrullus  lanatus ‘Lentus’ F1 (CL-L)  и  пъпеши  Cucumis  melo ‘Vitalia’ F1 (Cme-V)  и
Cucumis melo ‘Ceşme’ (Cme-Ç).
7.  Установената от нас толерантност на междувидовите хибриди към засоляването с
NaCl се обуславя от способността им да ограничават приемането на Na+ и Cl- йони от
корените към листата. Те могат да бъдат използвани с успех в селекционните програми
за  създаване  на  сортове,  толерантни  към  засоляване  с  NaCl.  Чувствителност  към
приложения стрес прояви видът Cucurbıta pepo var. giromontia ‘Изобилна’ F1 (CP-I). 
8.  По  отношение  на  ранозрелостта  концентрацията  на  разтвора  оказва  най-силно
негативно  влияние  върху  присадната  комбинация  Киара  F1/Cucurbita  maxima x
Cucurbita moschata Carnivor F1 (K/CMM-K). Най-слабо се повлиява сорт Киара F1. От
присадките най-висока е ранозрелостта при присадната комбинация Киара/Lagenaria
siceraria (К/LC).
9.  Засоляването  през  репродуктивния  период  повлиява  негативно  продуктивността
както на неприсадените, така и на присадените краставични растения, като редукцията
е  най-силна  при  по-високата  концентрация  на  хранителния  разтвор.  С  най-високи
стойности  на  общия и стандартен  добив се  отличава  присадната  комбинация Киара
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F1/Cucurbita maxima x  Cucurbita moschata Сarnivor F1 (K/CMM-K) при всички нива на
засоляване,  съответно  със  17,06%,  19,69%  и  42,21%  (ЕС  –  1,8;  3,7,  5,5  mS)  над
контролите. Растенията от тази комбинация проявяват по-висока жизненост, по-слаби
отклонения  в  биометричните,  физиологични  и  биохимични  показатели,  което  ги
характеризира като толерантен генотип.
10.  Факторът генотип оказва  по-силно влияние върху сензорните характеристики на
плодовете  при  изпитваните  типове  подложки.  Всички  признаци  от  дегустационната
оценка  се  повлияват  до голяма  степен  от  използваните  комбинации,  като  варират  в
границите от 30,24% до 44,43%; най-силно проявление се регистрира при външния вид,
цвят на плода и аромата (44,43%; 43,23%; 40,35%). Концентрацията  на хранителния
разтвор  има  по-слаба  сила  на  въздействие  върху  дегустационните  качества,    в
границите от 6,19% до 29,81%; най-слабо проявление се установява при текстурата,
горчивината на плода и вкуса на плода (6,19%; 8,12%; 9,97%).

VІ. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

1.  Проведено е мащабно изследване за оценка на толерантността към засоляване на
видове от сем.  Cucurbitaceae.  За първи път в България е проучено въздействието на
засоляване с повишени концентрации на хранителния разтвор (ЕС 3,7; 5,5 и 9,2 mS)
върху биометричните,  физиологичните,  биохимичните  и  продуктивни  показатели  на
подложков и присадков материал от краставици (Cucumis sativus L.) и други видове от
сем. Cucurbitaceae и върху присадени растения в различни фази от тяхното развитие.
2. Установена е реакцията на различни генотипи от сем. Cucurbitaceae и сортотипове от
вида  Cucumis  sativus L.  към  засоляване  с  повишени  концентрации  на  хранителния
разтвор през разсадна фаза от развитието на растенията.
3. Проучена е реакцията към краткосрочно и дългосрочно засоляване с NaCl (100 и 300
mM)  на  генотипи  от  сем.  Cucurbitaceae с  различен  произход,  използвани  като
подложков мaтериал. Оценена е толерантността на генотипи от листата на Института по
зеленчукови култури „Марица“ спрямо междувидови и директни подложки, прилагани
в производството на оранжерийни краставици.
4.  Проучена  е  реакцията  на  краставици  сорт  Киара  F1 –  неприсадени  растения  и
присадени върху подложки Cucurbita maxima x Cucurbita moschata Carnivor F1 (K/CMM-
K),  Cucurbita moschata Мускатна  51-17 (K/CMo-M) и  Lagenaria siceraria (K/LS), към
засоляване с повишени концентрации на хранителния разтвор през репродуктивна фаза
от развитието на растенията. Обогатена е информацията за биологичните особености на
изпитваните  подложко-присадкови  комбинации  и  е  направена  оценка  на  тяхната
толерантност към приложеното засоляване.
5.  Направена  е  оценка  на  влиянието  на  засоляване  с  повишени  концентрации  на
хранителния разтвор (ЕС 3,7 и 5,5 mS) върху добива от оранжерийни краставици и
преодоляване  на  негативния  ефект  от  засоляването  чрез  използване  техниката  на
присаждане.
6.  Чрез  комплекс  от  биометрични,  физиологични  и  биохимични  параметри  са
установени  най-подходящите  комбинации  между  сорт  Киара  F1 и  подложки  от
Cucurbita  maxima x  Cucurbita  moschata Carnivor  F1 (K/CMM-K),  Cucurbita  moschata
Мускатна  51-17 (K/CMo-M) и  Lagenaria siceraria (K/LS) при засоляване с повишени
концентрации  на  хранителния  разтвор  през  репродуктивна  фаза  от  развитието  на
растенията.признаци  от  дегустационната  оценка  се  повлияват  до  голяма  степен  от
използваните комбинации, като варират в границите от 30,24% до 44,43%; най-силно
проявление се регистрира при външния вид, цвят на плода и аромата (44,43%; 43,23%;
40,35%).  Концентрацията  на  хранителния разтвор има по-слаба сила на  въздействие
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върху  дегустационните  качества,  в  границите  от  6,19%  до  29,81%;  най-слабо
проявление  се  установява  при  текстурата,  горчивината  на  плода  и  вкуса  на  плода
(6,19%; 8,12%; 9,97%).
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Assessment of salt tolerance in species of Cucurbitaceae family

Summary

The  purpose  of  the  thesis  is  to  assess  the  tolerance  to  salinity  of  species  of
Cucurbitaceae family, optimization of choice and purposeful creation of tolerant  to  salinity
grafted plants.

Experimental work was carried out in the period 2013-2016. During this period, seven
separate  experiments  were  performed  (laboratory and vegetation)  to  assess  the  impact  of
increased concentrations of the nutrient solution - increasing all nutrient contents (macro and
micro),  as  well  as  with  NaCl,  on  biometric,  physiological,  biochemical,  sensory  and
productive  index of  rootstock, scion and grafting material from cucumber (Cucumis sativus
L.) and other species of the  Cucurbitaceae family, as well as on grafted plants in different
phases of their development.

On the basis of the obtained results the following conclusions were made:

1.  Increased  concentrations  of  the  nutrient  solution  (EC  0.9;  1.8;  3.7;  5.5  mS)  have  no
significant effect on seed germination in species of the  Cucurbitaceae family -  Cucurbita
moschata Muscatna 51-17 (CMo-M),  Cucurbita pepo Izobilna F1 (CP-I),  Luffa cylindrica
(LuS) and  Lagenaria siceraria (LS). The negative effect of salinity is most pronounced in
Cucurbita maxima Plovdivska (Cma-P), where germination is 33.3% lower (0.9 mS EC) -
50% (3.7 mS EC) relative to control plants.
2. Salt stress, achieved by increasing the concentration of the nutrient solution (EC 3.7; 5.5
and 9.2 mS), has a smaller effect on the parameters of germination and growth of young
cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings than the genotype. The growth of the shoot parts is
less suppressed compared to the roots.
3. In the seedling phase, the genotypes Cucurbita maxima x Cucurbita moschata Carnivor F1
(CMM-K),  Cucurbita  pepo Izobilna  F1 (CP-I),  and  Lagenaria  siceraria (LS)  seem to  be
resistant to increased concentrations of the nutrient solution. They can be used as a genetic
material when used as a rootstock as well as in the selection of saline-tolerant interspecific
rootstocks. Sensitivity to the applied salinity in the seedling phase demonstrate the genotypes
Luffa  sp.  (LuS),  Cucurbita  moschata Muscatna  51-17  (CMo-M)  and  Cucurbita  maxima
Plovdivska (Cma-P).
4. Salt stress in the seedling phase leads to changes in the parameters of leaf gas exchange and
the content of photosynthetic pigments, more pronounced in 14-day duration of salinization.
In the species Cucurbita moschata Muscatna 51-17 (CMo-M) were found very limited values
of net photophynthesis (A), transpiration intensity (E) and stomatal conductivity (gs).
5. Cucumis sativus Tony F1 (CS-T) and Vihra F1 (CS-V) stand out as susceptible cultivars at
the  seedling  stage,  in  which  EC  concentration  of  9.2  mS  was  lethal  after  14  days  of
salinization. This concentration can be used as a physiological threshold for screening in salt
tolerant cucumber varieties.
6. From the tested genotypes of Cucurbitaceae family to salinization with NaCl (100 and 300
mM)  in  the  early  stages  of  plant  development,  the  interspecific  hybrid  C.maxima x
C.moschata  'Tr  x  51-17'  (CMM-B),  Lagenaria  siceraria 'Macis'  (LS-M),  the  watermelon
genotypes  Citrullus lanatus 'Nosztalgia' F1 (CL-N) and  Citrullus lanatus 'Lentus' F1 (CL-L)
and the melon  Cucumis melo 'Vitalia' F1 (Cme-V) and Cucumis melo 'Ceşme' (Cme-C) are
tolerant.
7. Established tolerance of interspecific hybrids to salinization with NaCl is determined by
their ability to limit the uptake of Na+ and Cl- ions from the roots to the leaves. They can be
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used successfully in breeding programs to create varieties tolerant to salinization with NaCl.
Sensitivity to the applied stress was shown by the species  Cucurbıta pepo var.  giromontia
‘Izobilna’ F1 (CP-I).
8. In terms of early maturity, the concentration of the solution has the strongest negative effect
on  the  graft  combination  Kiara/Cucurbita  maxima x  Cucurbita  moschata Carnivor  F1

(K/CMM-K). The least affected variety Kiara F1. The early maturity is highest in the graft
combination Kiara/Lagenaria siceraria (K/LC).
9.Salinization during the reproductive period adversely affects the productivity of nongrafted
and grafted cucumber plants, the reduction is greatest at higher nutrient concentrations. With
the highest  values are   total  and standard yields  at  Kiara/Cucurbita maxima x  Cucurbita
moschata Carnivor F1 (K/CMM-K) in all salinity levels, respectively, from 17.06%, 19.69%
and 42 to 21% (EC – 1,8; 3,7, 5,5 mS) above the control. The plants from this combination
show  a  higher  viability,  less  deviations  in  biometric,  physiological  and  biochemical
parameters, which characterize them as a tolerant genotype.
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