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ХАБИЛИТАЦИОННА РАЗШИРЕНА СПРАВКА 

ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

на доц. д-р Даниела Ганева Ганева 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” 

в професионално направление 6.1 Растениевъдство, 

научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” 

 

Доматите (Solanum lycopersicum L.) са най-широко разпространената зеленчукова 

култура както в България, така и в световното зеленчукопроизводство. Благоприятните 

климатични условия и добрият вкус на плодовете правят тази култура предпочитана от 

населението на страната. Повишеният интерес към доматите, като храна и основна 

суровина за консервната промишленост, поставя пред селекцията необходимостта от 

бързо създаване на високодобивни, ранозрели, транспортабилни сортове, устойчиви към 

болести и неприятели, с добри хранителни и вкусови качества.  

 

1. Стопански, морфологични, биохимични, технологични и сензорни 

качества на линии, сортове и образци домати. Селекционни методи, конкурсни 

сортови опити. 

Всички новосъздадени сортове домати се оценят по техните биологични и 

стопански качества, при определени агроклиматични условия, което не гарантира 

потвърждаване на резултатите при други условия и в други страни. Независимо от 

масовото навлизане на чужди сортове, българската селекцията на дадения етап предлага 

не малък брой от сортове домати, притежаващи висока продуктивност, високо качество, 

устойчивост на биотични и абиотични фактори.  

В условията на повишена конкуренция се търсят и предлагат по-продуктивни и 

висококачествени доматени сортове, отговарящи на повишените изисквания на 

производителя, преработвателната промишленост и пазара. В България все по-често се 

търсят хибридни сортове, които в по-голяма степен съчетават търсения комплекс от 

качества. Преимуществата на хибридите пред директните сортове са безспорни и все 

повече производителите ги предпочитат. Правилният избор на сорт има решаващо 

значение за получаването на висок добив и качествена продукция. Новите сортове, носят 

в себе си определени биологични заложби.  

Провеждани са сравнителни изпитвания на най-новите и по-широко 

разпространени в производството български и чужди индетерминантни и 

детерминантни хибриди домати, селекционни линии и образци, подходящи за различни 

производствени направления. На основата на комплексна оценка по ранозралост, 

продуктивност, морфологични и биохимични показатели на плодовете са 

идентифицирани и препоръчани перспективни хибриди за съответното производствено 

направление. Установените контрастни разлики между изследваните генотипове по 

основни признаци на растения и плодове са добра основа, целяща да се идентифицират 

донори на ценни характеристики. 

Успешното изпълнение на селекционните програми в значителна степен зависи 

от правилния подбор на изходния материал за селекция, проучването на неговия 

произход и еволюция, и използването в селекционния процес на форми с ценни 

признаци и свойства, съобразно целите на конкретната програма. 

Събирани, проучени и съхранени са сортове, образци, селекционни линии, 

местни популации, диви видове и полукултурните разновидности домати които са ценен 
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източник за подобряване на стопанските, морфологичните, биохимичните и сензорните 

характеристики, устойчивост на абиотични и биотични фактори.  

Като основен фактор на еволюцията, отборът винаги действа в посока към 

подобряване на адаптивните възможности на растителните форми, като открива, 

фиксира и съхранява желаните генотипове. Съвременната селекция, освен отбора, 

обхваща широк кръг от методи за ускоряване на селекционния процес и генетично 

подобряване на растенията. Научните основи на селекцията са изградени върху 

съвременните знания за генетичните закономерности на наследствеността и 

изменчивостта на растенията, както и на явленията и методите, чрез които се създават, 

отбират и запазват желаните генотипове.  

За първи път в България е проведено комплексно изследване за оценка на 

фенотипното разнообразие на 150 образци домати, представители на 21 държави. 

Проучено е вътре- и междугруповото вариране, използвайки 28 конвенционални 

дескриптора (CD) и 47 дескриптора чрез програмата Доматен анализатор (ТА), свързани 

с морфометрията на растения и плодове. Оценено е фенотипното разнообразие в домати 

и е проучено вътре- и междугруповото вариране на  морфологичните признаци на 

растението. Йерархичният клъстерен анализ разделя образците в 10 клъстера въз основа 

на формата и размера на плода. Обяснена е връзката между съответните CD и TA мрежи 

за корелация. Комбинираният подход на фенотипиране чрез конвенционални 

дескриптори и доматен анализатор позволява да се разкрие фенотипното разнообразие 

на вегетативните и репродуктивни признаци, оценени на етапи преди и след прибиране 

на реколтата. 

Използването на дивите видове домати в качеството на донори на ценни 

стопански признаци, преди всичко на устойчивост към абиотични и биотични стресове, 

е изключително трудно. Поради продължителността на този процес и прехвърлянето в 

генома на реципиента едновременно както на положителни, така и на отрицателни 

признаци, чието отстраняване изисква време, селекцията се насочва към търсене и на 

други възможности.  

Наблюдава се търсене на старите местни сортове домати, които бяха 

позабравени. Българският консуматор желае възстановяване и запазване на 

традиционните вкусови качества. Местните популации и сортове са известни като 

“златен фонд на селекцията”. Формирайки се под влияние на продължителен естествен 

или изкуствен отбор в една или друга местност, те много добре се приспособяват към 

неблагоприятните условия на даден район. Много от местните сортове се разглеждат не 

само като източници на адаптивни признаци, но и като геноносители на устойчивост към 

патогени, на добри вкусови качества на плодовете и други стопански ценни признаци. 

Извършена е агробиологична оценка и е проведен отбор по фенологични, 

морфологични, биохимични и фитопатологични показатели на колекция от местни 

образци домати, отглеждани в Южна България. Определени са параметрите и границите 

на вариране. Отбрани са образци с добри морфологични и химико-технологични 

признаци. Използването на местен генофонд от домати включва отбор на чисти линии 

за създаване на сорт или скрининг от признаци представляващи интерес за селекционния 

процес.  

Представени са основните направления и приоритети на селекцията на домати и 

необходимостта от паралелното използване на конвенционалните селекционно-

генетични и съвременните молекулярно-генетични методи при създаване на нови 

български хибриди и сортове домати. Генетичното подобряване на новите сортове 

домати и обогатяването им с нови признаци се постига основно чрез междувидова и 

вътревидова хибридизация, използване на мутантния генофонд, а през последните 

години с приложението на съвременни биотехнологични методи. Нараства количеството 
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на практически достъпните за селекционерите молекулярно-генетични методи и се 

увеличават възможностите за ускоряване на селекционния процес, чрез въвеждане на 

желани характеристики в сортовете домати. 

Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) маркерната система е подходяща за 

използване в селекционната програми при доматите за установяване на генетичното 

разнообразие по отношение на основни признаци на растенията и плодовете, подбиране 

на родителски двойки за включване в хибридизация и потвърждаване на хибридния 

характер на F1 потомството. Приложената молекулярна маркерна система в 

селекционната програми при доматите изисква малки количества геномна ДНК, 

използва сравнително прост протокол за амплификация, води до получаването на 

надеждни резултати и ускорява селекционния процес. 

Наред с успешното изпълнение на селекционните програми, не по-маловажен е и 

постселекционния процес (сортоподдържането и семепроизводството). Прилагането на 

най-подходящите схеми на сортоподдържане и научно-обосновани технологии за 

семепроизводство, са надеждна гаранция за получаване на високи и устойчиви добиви 

при селскостопанските култури. От тях в голяма степен зависи продължителността на 

живота на сорта, размерите на заеманите площи и реализирането на потенциалните му 

продуктивни възможности. Посочена е и необходимостта от усъвършенстване 

технологията на хибридното семепроизводтво при доматите с оглед улесняване и 

ускоряване на хибридизационния процес и повишаване  контрола на чистотата на 

хибридните семена и автентичнотта на посевния материал. 

Целите и задачите на селекционните програми трябва да са съобразени и с 

изискванията на пазара, включително с транспортабилността и външния (естетичния) 

вид на продукта, които паралелно с хранително-вкусовите качества повишават 

потребителската стойност на продукцията. 

За добрия търговски вид важна качествена характеристика е твърдостта на 

доматените плодове и тяхната текстура. Търсят се причините за постепенното омекване 

на тъканите и впоследствие влошаване на вкуса на доматените плодове. Тъй като 

доматите са нетраен плод, важно е да знаят физическите свойства, свързани с узряване 

и съхранение на домати плодове за намаляване на тяхното загуби след прибиране на 

реколтата и постигане на по-дълго съхранение. 

Доматите са универсален зеленчук, който се консумира, както в прясно, така и в 

преработено състояние. Изследванията, свързани с биологичните свойства през 

последните години нарастват значително. Доматите са ценен източник на 

антиоксиданти, от които най-добре проучени са ликопен, β-каротен и витамин С. 

Ликопенът и β-каротенът инхибират синтеза на холестерол и намаляват нивата на LDL 

в кръвния ток. Каротеноидите и токоферолите притежават антиоксидантна и 

имуномодулираща активност Лутеинът намалява риска от развитие на хронични 

заболявания на сърдечно-съдовата система. Надеждността на адаптираните методи за 

количествено определяне на каротени и токофероли в различни сортове домати 

позволява рутинното им ползване за анализ и качествен и количествен контрол в 

лабораторни условия за целите на селекция.  През последните години учените насочват 

изследванията си и към друга голяма група вторични метаболити, синтезирани в 

растенията – полифенолите. Основните класове полифенолни съединения в доматите са 

флавоноидите и фенолните киселини. Антиоксидантното им действие се дължи на 

тяхната химична структура и най-общо се изразява чрез директно улавяне на свободните 

радикали, чрез прихващане на йони на преходните метали, които са катализатори на 

образуването на хидроксилни радикали или чрез инхибиране на дейността на ключови 

ензими, отговорни за продуцирането на оксиданти в организма. Епидемологични 

изследвания показват, че при повишена консумация на домати намалява рискът от 
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различни видове рак, заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система. 

Съдържанието на биологично активни вещества в плодовете на доматите зависи основно 

от генотипа, но също така и от външните фактори като: температура, светлина, хранене 

на растенията и нападение от болести и неприятели.  

Изследвана е кинетиката на процеса на екстракция на полифенолни съединения 

при домати и е предложен теоретичен модел, описващ процеса на екстракция. Създаден 

е математически модел който осигурява теоретичното първоначално количество 

полифеноли в доматените плодове и може да се използва в селекционните програми за 

отбор на сортове с високо количество полифенолни съединения 

Определена е антиоксидантната активност и полифенолен състав на български 

сортове домати. Най-високо съдържание на общи полифеноли (61.34 mg/l00g) и рутин 

(3.20 mg/100 g) е установено в плодовете на сорт Идеал. Този сорт се отличава с най-

висока антиоксидантна активност, измерена и по двата използвани метода (9.7 µmol 

ТЕ/g за ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) u 5,14 µmol GAE/g зa HORAC( 

Hydroxyl Radical Averting Capacity).  

Установено е, че доматите от сортовете ИЗК Аля и Пловдивска каротина, 

отглеждани в полски условия, имат по-високо съдържание на полифеноли, 

съдържанието на рутин и по-голяма антиоксидантна активност, спрямо същите сортове, 

отглеждани в оранжерии. Растенията, отглеждани при полски условия са изложени на 

пряка слънчева светлина, рязка смяна на дневните и нощни температури, засушаване и 

други неблагоприятни условия. Установено е, че ултравиолетовото лъчение и другите 

екстремни фактори на средата стимулират биосинтеза на фенолните съединения, като 

по този начин растенията се предпазват от възникналия стрес. Това вероятно е 

причината за наблюдаваните по-високи нива на полифенолите в плодовете на домати, 

отглеждани при полски условия, в сравнение с оранжерийните, където влиянието на 

факторите на околната среда е по-ограничено. По отношение стойностите на 

антиоксидантната активност, измерени по ORAC и HORAC тенденцията е същата както 

и при рутин и общи полифеноли. Установена е също и зависимост между 

концентрацията на общите полифеноли и антиоксидантната активност с много високи 

коефициенти на корелация – r 2 =0.88 за ORAC и r 2 =0.83 за HORAC.  

В сравнение със сорт Пловдивска каротина, при сорт Аля съдържанието на общи 

полифеноли е по-високо с 1.3-1.5 пъти, а на рутин – 2-4 пъти. Това се дължи на факта, 

че фенолните съединения се натрупват предимно в кожицата, а при доматите, тип 

„Чери”, какъвто е сорт Аля, съотношението между кожицата на плода и перикарпа е по-

голямо. Установено е повишено съдържание на полифенолни съединения и микро- и 

макроелементи в линии получени в резултат на междувидова хибридизация. С най-

високи стойности за общи полифеноли, рутин, хлорогенова киселина, минерали и 

антиоксидантна активност са отчетени в линиите 1620/10, 1203/06 и XXIV-a. 

Изследваните селекционни линии домати могат да се използват като геноносители за 

високо качество и висока антиоксиданта активност 

Доматите са богат източник на различни биологично активни съединения, в това 

число и на органични киселини и др. Органичните киселини представляват ниско 

молекулни съединения с обща химична формула RCOOH, като голяма част от тях са 

включени в основните метаболитни пътища. Разработен е бърз и ефективен HPLC метод 

за количествено определяне на органични киселини - аскорбинова, лимонена, фумарова 

и ябълчена киселини в плодовете на доматите. Методът HPLC е евтин, бърз и прецизен. 

Предложената екстракционна процедура е новост за аналитичната практика. 

Включването на бутилхидрокситолуол в екстракционната смес позволява получаването 

на достоверни и възпроизводими резултати. Надеждността на предлаганата система е 

доказана чрез тест за възпроизводимост с екстракти от различни български генотипове 
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домати. Установено е, че концентрацията на органичните киселини намалява със 

зреенето на плода, което се дължи на използването на органичните киселини като 

респираторни субстрати или на тяхното метаболизиране до захари. Лимонената 

киселина притежава свойството да образува комплекси с различни метали и 

следователно, тя има синергистично-редукторен ефект. Аскорбиновата киселина е една 

от най-важните органични киселини в плодовете и зеленчуците, по отношение на 

тяхната хранителна стойност (и притежава мощни антиоксидантни свойства, с което 

ограничава въздействието на свободните радикали в организма. Ябълчената киселина е 

важен показател за свежест на плодовете и нейната концентрация се повишава по време 

на съхранението. Това повишение е съпроводено с намаление на концентрацията на 

лимонeнaта киселина .  

Зрелостта, добивът и продължителността на плододаване са свързани със 

съхранението и преработката. Обикновено това е сортова особеност. Оцветяването на 

плода до ботаническа зрелост преминава от тъмно зелено, млечнозелено до 

светлозелено. Цветът на доматите за свежа консумация е важна външна характеристика 

за оценка на зрелостта и следберитбеното им съхранение и определящ покупателното 

решение на консуматора. Червеният цвят е резултат както от деградация на хлорофила, 

така също и от синтез на ликопен и други каротеноиди, като хлоропластите преминават 

в хромопласти при съзряването на плода. Тези процеси са от значение при дозряване 

след беритба, тъй като правилно подбраният момент на влияе върху крайния цвят на 

плода. Доматите в ботаническа зрелост имат червен, оранжево-червен, розов, кафяв, 

жълт или друг цвят с различен интензитет. 

Срокът през който се прибират индетерминантните домати е твърде дълъг. При 

различни сортове и линии е проследено как се изменят основните химични компоненти. 

Доказано е, че генотипът влияе най-силно на съдържанието на сухо вещество (71%) и 

аскорбинова киселина (70%). Влиянието на периода на прибиране на реколтата (34%) е 

по-силно от влиянието на генотипа върху титруемите органични киселини. 

Взаимодействието между двата фактора варира от 10% до 34% и доказва специфична 

реакция на генотип спрямо химичния състав в зависимост от времето на прибиране. Тези 

заключения имат важно методологическо значение по отношение на оценката на 

качеството на индетерминантни домати за прясна консумация. 

Определена е продължителността на следберитбеното съхранение на доматени 

плодове от сортове с различен тип на растеж на растенията, при регулируеми условия в 

температурни камери с и без въздушно охлаждане. Проследено е изменението в 

твърдостта на перикарпа и текстурата на плода по време на зреене и съхранение, като е 

приложен различен температурен режим. Твърдостта на перикарпа на охладените 

домати е с по-високи стойности в сравнение с тази при неохладените. Най-малките 

промени в консистенцията са установени при индетерминантни едроплодни домати с 

удължен срок на съхранение. Получени са регресионни модели за промяна на 

текстурата, които могат да се прилагат за определяне на срока на годност при 

съответната температура. 

През последните години усилено се работи върху разработването на методи и 

технологии за оползотворяване на получените от преработката на домати отпадъчни 

продукти чрез извличане на съдържащите се в тях ценни съставки и влагането им като 

добавки в различни хранителни и козметични продукти. Имайки предвид 

благоприятните ефекти на тези биологично активни вещества върху човешкото здраве, 

дълбочинното оползотворяване на отпадъчните продукти от домати води от една страна 

до повишаване на здравния статус, а от друга до по-добро решаване на екологичните 

проблеми, свързани с управление на отпадъците и опазване на околната среда. При 

промишлената преработка на доматите се отделят големи количества отпадъчни 
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продукти (основно семена и кожици), което създава голям екологичен проблем. 

Обикновено тези отпадъчни продукти се използват за храна на животни или за 

наторяване. Те, обаче, съдържат ценни биологично активни вещества, поради което 

представляват значителен интерес за хранително-вкусовата промишленост. 

За първи път е определено съдържанието на каротеноиди в кожиците на два 

български сорта домати - Стела и Каробета, предназначени за промишлена преработка. 

Чрез провеждане на двуфакторен дисперсионен анализ е доказано, че количествата им 

зависят от сортовите особености и условията на отглеждане. Кожицата на домати от 

сорта „Стела“, е подходяща за извличане на ликопен и β-каротен, а тази на „Каробета“ 

за извличане само на β-каротен. Чрез провеждане на пълен факторен експеримент са 

изведени регресионни уравнения от втори ред, които адекватно описват екстракцията на 

каротеноиди от кожици на домати от сортове “Стела” и “Каробета” и могат да се 

използват за оптимизиране и прогнозиране. Определените коригирани коефициенти на 

детерминация са в интервала от 0,927 до 0,998. 

 

2. Проучване устойчивостта към икономически важни за България болести 

и неприятели при доматите.  

Съвременните насоки в растителна защита, както и в много други области, са 

поставянето им на екологични основи, т.е. съобразяването им с основни екологични 

принципи и подходи на устойчивото биологично земеделие: хармонично съчетаване 

интересите на човека с възможностите на природата; използване на методи и средства, 

които не вредят на околната среда; производство на здравословни храни; разумно и 

пестеливо използване на енергията и природните ресурси. Растителнозащитната 

практика трябва да допринася за осигуряване на достъп до здравословна храна и 

прозрачна информация относно производството й. Тенденциите за екологично 

земеделие изискват да се търси алтернатива на конвенционалното производство. Това са 

устойчивите сортове, интегрираните системи за производство и биологичният метод за 

борба с болестите и неприятелите при зеленчуците. В света се работи интензивно по 

разработване и производство на биопродукти, чрез които в почвата се внасят полезни 

микроорганизми, които подобряват нейното плодородие и здравословния статус на 

растенията. Основната цел е редуциране употребата на химични продукти за растителна 

защита. Най-широко използваният екологосъобразен метод за борба с болестите у нас и 

в света е отглеждането на устойчиви сортове, което е и най-практичната и сигурна 

стратегия за получаване на екологично чиста продукция. Създаването на сортове с 

дълготрайна и комплексна устойчивост е продължителен и сложен процес, който 

изисква задълбочени, многообразни и предхождащи селекцията, имунитетни 

проучвания.  

 

2.1. Устойчивост към вирусни болести 

Вирусът на доматената мозайка (ToMV) е един от икономически най-важните 

вируси при доматите (Solanum lycopersicum L.) в България, който се предава лесно 

механично и чрез семена. Селекцията, основана на генетично контролирана 

устойчивост, е най-ефективният и успешен подход за борба с ToMV при доматите 

поради доминиращия моногенен генетичен контрол, управляван от три единични гена 

на устойчивост (Tm-1, Tm-2 и Tm-22). Ген Tm-1 влияе върху размножаването на ТоМV 

от патотип Р0 и предотвратява развитието на мозайка при растенията. Това е ген, 

определящ толерантност към ТоМV, тъй като някои щамове се размножават в 

сравнително високи концентрации, но не предизвикват мозайка. Другите два гена са 

алелни, т.е. разположени са на едно и също място в хромозомата и не могат да се 

пирамидизират в един генотип. Гени Tm-2 и Tm-22 контролират транспорта на вируса в 
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растенията. Генът Tm-2 2 се използва в цял свят за създаване на сортове, устойчиви на 

ТоМV, които са внедрени в практиката повече от 50 години. До сега не са установени 

щамове на ТоМV, преодоляващи устойчивостта на Tm-22.  

Приложен е нов подход, за идентифициране на Tm гени за устойчивост на 

селекционни линии домати чрез използване на молекулярни маркери SCAR, CAPS и AS. 

За доказване на надежността на молекулярното изследване паралелно се провеждат, като 

контролни тестове, и скринингови тестове с три ToMV патотипа (0, 1 и 2). Открити са 

селекционни линии с устойчивост към трите патотипа. 

Резултатите, както от пресяващите тестове, така и от молекулярния анализ за 

идентифициране на Tm-1 ген не показаха неговото присъствие в нито една от 

изследваните устойчиви линии домати. Въпреки това, ако в един генотип присъства алел 

за устойчивост от Tm-2 локуса, фенотипната изява на Tm-1 ще бъде подтисната при 

провеждането на инфекциозни тестове. Генотипи, които притежават алели за 

устойчивост и от двата локуса (Tm-1 Tm-2, Tm-1 Tm-22 или Tm-1 Tm-2/Tm-22 ) ще бъдат 

устойчиви и на трите патотипа на ToMV т.е. фенотипната изява на такива генотипове 

ще бъде подобна на Tm-22 /Tm-22 генотипове. Ето защо използването на специфични 

маркери за Tm-1 гена би помогнало за разпознаването му в такива случаи. В нашия 

случай липсата на фрагмент или полиморфизъм при прилагането на доминантни или 

кодоминантни SCAR маркери за Tm-1 ген е доказателство за отсъствието на този ген в 

изследваната генплазма. Като източник на устойчивост в съвременните сортове, не се 

използва Tm-1 гена поради недостатъчното ниво на устойчивост която осигурява. 

Независимо от това, комбинацията на Tm-1 с доминантните алели на Tm-2 локуса се 

препоръчва от някои автори. Устойчивите алели на Tm-2 локуса осигуряват по-високо 

ниво на устойчивост в сравнение с Tm-1 гена. В резултат на това, Tm-2 и/или Tm-22 са 

широко използвани в съвременните сортове домати.  

Сравняването на резултатите получени от CAPS и алелспецифичните маркери 

(AS) за Tm-2 локуса показа някои несъответствия. CAPS маркерът установи 

присъствието на Tm-22 алела в хомозиготно състояние при 12 устойчиви растения, 

докато AS маркерите показаха, че 10 от тези 12 растения притежават генотип Tm-2/Tm-

22 и само две растения Tm-22 /Tm-22 генотип. Получените резултати показват че AS 

маркер за Tm-2 алела амплифицира фрагмент и при индивидите, които притежават Tm-

22 алел. По-задълбоченото обследване на секвенциите на праймерите за Tm-2 локуса 

установи, че правия праимер Tm2R-f1c е общ за Tm-2 (AS2) и Tm-22 (AS3) алели, докато 

обратните праймери Tm2R-r3 и Tm2aR-r3 се различават само по три нуклеотида 

разположени в средната им част. Позитивните сигнали за присъствие и на двата алела 

Tm-2 и Tm-22 в един генотип може да бъде обяснено с възможността обратните 

праймери да се прикрепват към един и същи участък на ДНК матрицата. Макар, 

съществуването на генотип Tm-2/Tm-22 да е възможно, твърде трудно е да се приеме 

присъствието и на трите алела – един рецесивен и два доминантни в един и същи 

генотип, според AS маркери.  

Получените резултати с AS2 са фалшиви положителни за присъствието на Tm-2 

алела. Това прави маркера неприложим за характеризиране на изследваната генплазма. 

Поради амплифицирането на фрагмент при индивиди с генотип Tm-22 при повечето от 

тестираните растения AS2 маркерът се държи като неспецифичен маркер който може да 

бъде използван за идентифицирането на Tm-2 или Tm-22 в хомо или хетерозиготно 

състояние. Подобна двойствена природа на AS2, според получените данни, не би бил 

особено полезен при селекцията подпомагана от молекулярни маркери. 

Приложението на CAPS маркер може да се  използва за генотипиране на локуса 

Tm-2, по време на генотипирането на селекциони линии домати. 
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2.2. Устойчивост към причинителите на бактерийни струпясвания  

Бактерийните струпясвания (Xanthomonas vesicatoria, X. gardneri и Pseudomonas 

syringae pv. tomato) са икономически важни болести по доматите полско производство, 

причиняващи сериозни загуби на добива и качеството на продукцията. 

Природната популация на причинителите на бактерийно струпясване в доматени 

полета, засети със селекционни линии, местни образци, български и интродуцирани 

сортове и хибриди е хетерогенна по вид, патотип и раси. Разпространени са видовете X. 

vesicatoria и X. gardneri. Популацията на X. vesicatoria се отнася към доматен Т и 

пиперно- доматен РТ патотип, диференцирани са расите Т1, Т2 и Т3.  

Расите на българските щамове на X. gardneri варират при диференциацията и 

нямат постоянен състав.  

Патогенната популация на причинителя на черно бактерийно струпясване Р. 

syringae pv. tomato е хомогенна по фенотип и хетерогенна по расов състав. Състои се от 

раси R0 и R1 в съотношение 34:66. Раса R1 преобладава при изолати от селекционни 

образци и местни генотипове. 

Патогенните щамове, изолати от растителни части на домати, са идентифицирани 

на базата на метаболитната активност на Грам отрицателните бактерии да усвояват 95 

въглеродни източници (алкохоли, захари, органични и аминокиселини и техните 

производни) включени в системата Biolog TM. Получените резултати се анализират с 

програмен продукт Micro Log 1, Version- MicroLogTM 4.20.05 (BiologTM, CA, USA). 

Метаболитеният профил на X. gardneri ясно се разграничава от този на X. 

vesicatoria в усвояването на dextrin, glycogen, gentibiose, malonic acid, proptonic acid, D 

alanine. Реакцията на X. gardneri към тези въглеродни източници винаги е отрицателна 

Атоматизираната система Biolog™ може да се използва за бърза идентификация на 

причинителите на бактерийно струпясване от род Xanthomonas. 

BiologTM бързо и точно идентифицира причинителя на черното бактерийно 

струпясване (Р. syringae pv. tomato), който се характеризира с типичен метаболитен 

профил. Разлика в метаболитната активност на щамовете на P. syringae pv. tomato 

диференцирани като раса R0 и R1 не се регистрира.  

Причинителите на бактерийните струпясвания се съхраняват и пренасят със 

семената на доматите и плевелите, развиват се безсимптомно по листата и ризосферата 

на гостоприемници и негостоприемници, и резидентно по обичайната плевелна 

асоциация в доматените посеви. Тези особености в жизнения цикъл на фитопатогенните 

бактерии водят до затрудняване на борбата с агротехнически мероприятия и химически 

средства. Въпреки прилагането на сеитбообращения, използването на различни методи 

на обеззаразяване на семената и пръскане на листната маса през вегетацията с медни 

препарати, ежегодно бактерийните струпясвания са сериозен проблем в доматено-

производствените райони и загубите могат да достигнат 50-60%. Основен надежден, 

икономически ефективен и безопасен за здравето на хората и животните метод за 

биологична борба с фитопатогените е използването на устойчиви сортове. Създаването 

на сортове домати с добър вкус на плодовете, висока продуктивност и комплексна 

устойчивост на причинителите на листни бактериози е продължителен и сложен процес, 

които изисква задълбочени, многообразни и предхождащи селекцията имунитетни 

проучвания. Това налага да се изследват патогенните свойства на бактериите: видов и 

расов състав; конкурентоспособност на популациите, да се контролира в динамика 

расовия и генетичен състав на патогените и своевременно да се идентифицират появата 

на нови видове и раси, застрашаващи устойчивостта на сортове; да се проучват типовете 

устойчивост, да се провеждат генетични и физиолого-биохимични изследвания за 

отделните типове устойчивост. Резултатите от всички тези изследвания ще позволят да 

се разработи стратегия за повишаване и удължаване на полезния живот на 
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устойчивостта. Без тези проучвания селекционирането на устойчиви сортове е 

практически невъзможно, както и осъществяването на биологично и интегрирано 

производство. Селекционната цел е създаване на имунен сорт, на сорт с 

расовоспецифична (вертикална) устойчивост, на сорт с расовонеспецифична 

(хоризонтална) устойчивост или на толерантни сортове.  

2.2.1. Устойчивост на сортове и хибриди домати българска селекция към 

причинителите на бактерийни струпясвания 

Цикличността в развитието и разпространението на причинителите на 

бактерийни струпясвания по доматите, появата на нови видове и раси в страната изисква 

периодично проучване на устойчивостта на районираните сортове и хибриди, намиране 

на нови устойчиви генотипове, създаване и запазване устойчивостта на образци с ценни 

стопански качества и съхранение на уникалния вкус на българските домати.  

Изследваните сортове и хибриди домати, българска селекция показват различна 

степен на нападение при изкуствено заразяване с X. gardneri, X. vesicatoria (Т1, Т2 и Т3) 

и P. syringae pv. tomato (R0, R1). Имунни сортове и с комплексна устойчивост към 

разпространените в България патогени не са установени. Устойчиви на X. vesicatoria 

раса Т1 и слабо чувствителни на Т2 и Т3 са Пловдивска каротина и БГ Фантазия. 

Реакцията на устойчивост е свръхчувствителна реакция (HR). Слабо чувствителни са 

сортовете Николина F1 и Топаз. Устойчиви български образци не са установени на 

силно вирулентната и широко разпространена в страната раса Т2.  

Устойчиви на X. gardneri са детерминантния едроплоден сорт Николина F1 и 

индетерминантния чери сорт ИЗК Аля, слабо чувствителни са индетерминантните 

сортове Пловдивска каротина, Розов блян и Розалина роса F1 и детерминантните Елена 

прима F1, Трапезица, Стела, Топаз и Капри 

Силно чувствителни на X. vesicatoria и X. gardneri са сортовете Бонония, Венера 

и Бела (детерминантни за промишлена преработка с овална форма на плода). 

С комплексна устойчивост към расите на P. syringae pv. tomato е сорт Пловдивска 

каротина. Устойчив на раса R1 и слабо чувствителен към раса R0 е ИЗК Аля. Слабо 

чувствителни към R0 иR1 са сортовете Ръгби F1 (ранно полско производство) и 

Николина F1  Сортовете Елена прима F1, Копнеж F1, Каробета и Розов блян са по-слабо 

чувствителни към раса R1. Силно чувствителен към двете раси е сорт Стела 

(детерминантен едроплоден сорт за промишлена преработка и свежа консумация) и сорт 

Невен.  

Българските сортове домати (хибридни и директни), които масово се отглеждат 

на територията на страната не са устойчиви на расите на P. syringae pv. tomato и X. 

vesicatoria. Основната цел на селекционните програми е търсене на нови източници на 

устойчивост и създаване на трайно устойчиви високопродуктивни сортове, с ценна 

биологична стойност, подобрени вкусови и технологични качества. Създаването на 

сортове с дълготрайна устойчивост, особено на комплексно устойчиви е продължителен 

и сложен процес, които изисква задълбочени, многообразни и предхождащи 

имуноселекцията, имунитетни проучвания, които включват: патогенна характеристика 

на причинителите на болести, расов състав, източници на устойчивост, селекционна 

стойност и възможности за внедряване в имуноселекцията; целенасочен отбор и 

стабилизиране на устойчивостта. Без тези проучвания селекционирането на устойчиви 

сортове е практически невъзможно. 

Надеждни източници на устойчивост към причинителите на бактерийни 

струпясвания са сортовете ИЗК Аля и Пловдивска каротина, при които трябва да се 

провежда целенасочен отбор и стабилизиране, за получаване на линии с комплексна 

устойчивост. 
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2.2.2. Устойчивост на линии домати получени в резултат на междувидова 

хибридизация към причинителите на бактерийни струпясвания 

Високоефективен, икономичен и екологосъобразен метод за борба с бактерийните 

струпясвания по доматите е използването на устойчиви сортове, за създаването на които 

е необходимо да се намерят подходящи донори.  

Важно условие за генетичните проучвания в системата гостоприемник - домат - 

патоген - X. vesicatoria, X. gardneri, P. syringae pv. tomato е наличието на източници на 

устойчивост. Културният вид Solanum lycopersicum се характеризира с незадоволително 

ниво на устойчивост към причинителите на бактерийни струпясвания. Дивите видове от 

род Solanum section Lycopersicon са “резервоар” на гени за устойчивост (R гени), които 

могат да бъдат включени в създаването на нови сортове.  

Селекционни линии получени в резултат на хибридизация на S. lycopersicum с 

дивите видове S. cheesmaniae, S. pimpinellifolium, S. racemigerum, S.chilense и S. hirsutum 

показват различна степен на нападение при изкуствено заразяване с X. gardneri, расите 

на X. vesicatoria и P. syringae pv. tomato. Имунни и силно възприемчиви към расите на 

патогените не са установени.  

Селекционните линии устойчиви към отделните раси на X. vesicatoria са:  

L622 (S. cheesmaniae), L1052 (S. pimpinellifolium), L787, L791 (S. racemigerum)-Т1; 

L791 (S. racemigerum), L1052 (S. pimpinellifolium) - Т2; 

L1052 (S. pimpinellifolium), L781 (S. hirsutum), L791 (S. racemigerum) - Т3.  

С комплексна устойчивост са L1052 (S. lycopersicum х S. pimpinellifolium) и L791 

(S. lycopersicum х S. racemigerum). Устойчивостта се дължи на участието на дивите 

видове S. pimpinellifolium и S. racemigerum. 

Проведеният целенасочен индивидуален отбор на здрави и с HR растения води до 

повишаване и стабилизиране на устойчивостта към: раси Т1, Т2 и Т3 на X. vesicatoria 

при линии L787 и L791; раси Т1 и Т2 - L927, L921; раса Т2 - L930 и раса Т3 - L923. В 

генома на устойчивите линии присъстват съответно дивите видове S. racemigerum, S. 

chilense и S. hirsutum . 

Линия L791 е устойчива при изкуствена инфилтрация с X. gardneri, Отборът на 

здрави и с HR растения води до понижаване на възприемчивостта при L930, L921 и L787, 

които от слабо устойчиви стават устойчиви към X. gardneri.  

В генома на устойчивите линии към X. gardneri и X. vesicatoria получени чрез 

хибридизация с диви видове участват S. racemigerum и S. chilense. 

Носител на устойчивост към видовете X. gardneri и расите на X. vesicatoria e S. 

racemigerum (L791), към раса Т1 и Т3 - S. chilense (L927, L921). 

Различна степен на нападение при изкуствено заразяване с расите на P. syringae 

pv. tomato показват линиите с участие на диви видове. Линия L781 (S. habrochaites) е 

устойчива на раса R0. Устойчиви на раса R1 са L930 (S. chilense) и L1052 (S. 

pimpinellifolium). Проведеният последователен изкуствен отбор за получаване на семена 

от плодове на добити само от здрави и с HR растения при L787 (S. racemigerum), 

заразявани с R0 и R1 води до редуциране на средната степен на нападение, повишаване 

на броя на здравите и тези с HR, и отсъствие на растения с по-голям брой от 10 петна на 

едно растение. 

Линиите устойчиви на X. gardneri и X. vesicatoria (раси Т1,Т2,Т3) са силно 

чувствителни на расите на P. syringae pv. tomato. Провеждането на изкуствен отбор на 

растения без симптоми и такива с HR стабилизира устойчивостта при образци в които 

участва S. racemigerum. Линиите получени от междувидова хибридизация с дивите 

видове S. pimpinellifolium (L1052-R1), S. chilense (L930 - R1) и S. hirsutum (L781 - R0) 

повишават и стабилизират диференцирано устойчивостта към P. syringae pv. tomato.  
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За повишаване на ефективността на съвременните селекционни програми при 

доматите от особено значение са наличието и идентифицирането на различни източници 

на устойчивост към причинителите на болести и провеждане на генетичен контрол. 

Дивите видове домати се използват като източници на устойчивост в селекцията, заради 

генетичното им многообразие. При избор на донор на устойчивост от род Solanum 

/Lycopersicon/ е важно да се познава тяхната генетична близост с културния вид, 

бариерите на несъвместимост и начините на преодоляването им.  

Създаването на линии с участието на S. chilense, S. pimpinellifolium и S. 

racemigerum е предпоставка за намиране на нови източници на устойчивост към X. 

vesicatoria, X. gardneri и P. syringae pv. tomato. Комплексна устойчивост към X. gardneri, 

расите на X. vesicatoria и P. syringae pv. tomato е установена при линия L787 (S. 

racemigerum).  

Дивият вид S. racemigerum повишава устойчивостта към X. gardneri, расите на X. 

vesicatoria и P. syringae pv. tomato в линии домати получени в резултат на междувидова 

хибридизация, съобщението е първо в специализираната литература 

2.2.3. Устойчивост на линии домати получени в резултат на отбор в местни 

популации към причинителите на бактерийни струпясвания 

Местните популации домати се формират под влияние на продължителен 

естествен или изкуствен отбор в една или друга местност и много добре се 

приспособяват към неблагоприятните условия на даден район. Локалните генотипове се 

разглеждат не само като източници на адаптивни признаци, на добри вкусови качества 

на плодовете и други стопански ценни признаци, но и като геноносители на устойчивост 

към причинителите на болести. 

Местните образци домати (31 генотипа) се характеризират с различна проява на 

устойчивост към причинителите на бактерийно струпясване (X. gardneri и расите на X. 

vesicatoria и P. syringae pv. tomato) при изкуствено заразяване. 

Проведеният отбор на здрави и с HR растения повишава и стабилизира 

устойчивостта към расите на X. vesicatoria.  

Устойчивостта към X. gardneri се повишава и стабилизира при провеждане на 

целенасочен отбор към вирулентната и агресивна раса Т2 на X. vesicatoria, който води до 

получаване на нови устойчиви местни образци 

В случаите, когато индивидуалния отбор се провежда към отделните раси на X. 

vesicatoria и вида X. gardneri устойчивостта към раса Т2 не се повишава.  

Необходимо е отборът да продължи, до стабилизиране на устойчивостта в 

местните генотипове, които да се използват като донори в селекционните програми за 

създаване на нови хибриди и сортове домати с добри стопански, вкусови качества и с 

висока адаптивна способност. 

Устойчиви към раса R0 на P. syringae pv. tomato са местните генотипове: L1227, 

L1125 и L1131; към раса R1 са L1260, L1227, L1268, L1272, L1139, L1168, L1268 и L1131. 

С комплексна устойчивост към двете раси на P. syringae pv. tomato са L1227 и L1131. 

Чувствителността е по-силно изразена към раса R0 в сравнение с раса R1. Устойчивостта 

в генотиповете е получена в резултат на целенасочен, последователен подбор на здрави 

растения. 

Преобладаващ е броят на устойчивите и слабо чувствителните местни генотипове 

към X. vesicatoria в сравнение с P. syringae pv. tomato. 

Проучваните местни образци се характеризират с по-добра природна устойчивост 

към X. vesicatoria - раси Т1,Т2,Т3 (причинител на бактерийно струпясване) в сравнение 

с расите на P. syringae pv. tomato (черно бактерийно струпясване).  

Местните популации домати се характеризират с по-висока природна 

устойчивост придобита през годините чрез естествен отбор към расите на X vesicatoriа 



12 
 

в сравнение с P. syringae pv. tomato (R0,R1). Линия L 1131 е с комплексна устойчивост 

към причинителите на бактерийни струпясвания. Отборът към раса Т2 на X vesicatoriа 

повишава устойчивостта към X. gardneri и расите на P. syringae pv. tomato. 

2.2.4. Устойчивост на линии домати с различно от традиционното червено 

оцветяване на плодовете към причинителите на бактерийни струпясвания 

Изследваните селекционни линии домати с не типично от традиционното червено 

оцветяване на плодовете, показват различна степен на нападение при изкуствено 

заразяване с расите на X. vesicatoria. Проведеният изкуствен отбор към всяка отделна 

раса на патогена, води до получаването на стабилни резултати и повишаване на 

устойчивостта към X. vesicatoria. 

Създадени са устойчиви линии, след проведен последователен отбор на здрави и 

с HR растения към отделните раси на X. vesicatoria:  

L1078, L1083, L1115, L1130 и L1207- раса Т1; 

L1078, L1083-раса Т2;  

L1078, L1083, L1115, L1088 и L584-Т3. 

С комплексна устойчивост към X. vesicatoria (T1,T2,T3,) са образците с различно 

съдържание на антоциан в листата, със специфична форма (кръгли, бутилкообразни, 

крушовидни, овални) и нетрадиционно обагрени плодове (жълти, лилави, кафяви, 

оранжеви, антоцианови - черни). Устойчивостта към X. vesicatoria е свързана с проявата 

на HR, която се разглежда като моногенна и вертикална и се определя от наличието на 

авирулентните гени avrRxv и avrXv3 в патогена и съответните гени в гостоприемника 

Rxv и Xv3. Реакцията на устойчивост към X. vesicatoria не винаги е свързана с HR. 

Произходът PI114490 е устойчив на раса Т2 на X. vesicatoria без индуциране на HR (Scott 

et al., 2003). В нашите изследвания определени генотипове (L1078, L1083) реагират с 

появата на HR при заразяване с раса Т2 на X. vesicatoria. 

С комплексна устойчивост към X. vesicatoria (T1,T2,T3) и X. gardneri са линиите 

L1078, L1083, L1088, L1115 и L1207 с антоцианово оцветяване на листата, с 

разнообразна форма (кръгли, бутилкообразни, крушовидни, овални) и нетрадиционен 

цвят на плодове (жълти, лилави, кафяви, оранжеви, черни антоцианови). 

Проведеният отбор към агресивната и вирулентна раса Т2 на X. vesicatoria чрез 

отглеждане на полето само на здрави и с HR растения, последвано от инокулация през 

следващия вегетационен период с X. gardneri води до повишаване и стабилизиране на 

устойчивостта към този вид. Обратният вариант отбор към X. gardneri и инфилтриране 

с раса Т2 на X. vesicatoria не е така сполучлив и не води до повишаване на устойчивостта 

към двата патогена. Отборът към раса Т3 повишава и стабилизира устойчивостта към 

раса Т2, по-слаб е ефекта на проявата на устойчивост при отбор към раса Т1/Т2. 

Устойчиви линии на P. syringae pv. tomato (R0) са L1078 и L1083; слабо 

чувствителни- L1130, L1294, L1115, L1088, L584; чувствителна - L525, L1207, L1304 и 

L1308. Интерес за селекцията и практиката представляват образците със стабилна, 

устойчива и слабо-чувствителна реакция. 

Проведеният последователен изкуствен отбор на здрави и с HR растения при 

L1078, L1083 и L1088 стабилизира устойчивостта към раса R0 на P. syringae pv. tomato. 

Реакцията на устойчивост при изкуствения отбор е HR.  

Устойчиви на раса R1 са L1078, L1083, L1130. Слабо чувствителни са L1304, 

L1088, L584. Чувствителни са L1308, L1294, L1207, L1115 и L525. След проведения 

двукратен отбор при L1078, L1083, L1088 и трикратен L584, L1130 броя на здравите и 

HR растения значително се повишава в сравнение с първоначалното заразяване. Линия 

L584 се характеризира със стабилизиране на устойчивостта само към раса R1.Интересен 

е факта, че по-голям брой от образците с нетрадиционен цвят на плодовете са устойчиви 

на раса R1. Това ни дава основание да допуснем, че гена отговорен за устойчивостта към 
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раса R1, не определя устойчивостта към раса R0. Устойчивостта към раса R0 се обуславя 

от наличие на протеина Pto, който разпознава един от двата ефектора към патогена 

AvrPto или AvrPtoB. 

Особено ценни са генотиповете L1078, L1083, L1130 и L1088, които са устойчиви 

на R0 и R1 на P. syringae pv. tomato. Атракция и предизвикателство пред масовия 

потребител са тези високопродуктивни линии с кафяво-червени, черни, червено-лилави 

плодове. 

Устойчивостта към двете раси на P. syringae pv. tomato се повишава само при 

условие, че тя е стабилизирана към всяка раса поотделно. Регистрираните образци с 

кафяво-червени (L1078 и L1083), червено-лилави (L1130) и розови плодове 

(L1088,L584) са ценен донор на устойчивост в комбинативната и хетерозистната 

селекция. Проблем за селекцията е съчетаването в един генотип на устойчивост, добив 

и качество на продукцията.  

Създадени са линии с добри стопански качества, нетрадиционен цвят на 

плодовете и с комплексна устойчивост към P. syringae pv. tomato, X. vesicatoria и X. 

gardneri, ценен източник на устойчивост в комбинативната и хетерозисна селекция при 

създаването на нови атрактивни сортове  

2.2.5. Устойчивост на линии домати от тип чери към причинителите на 

бактерийни струпясвания 

Доматите тип чери възникват в доисторически времена и поставят началото на 

култивиране на дивите домати. Отнасят се към подвид S. lycopersicum var. cerasiforme 

(L. esculentum var. cerasiforme). Плодовете на чери доматите се отличават с високо 

съдържание на сухо вещество, захари и витамин С, но имат по-нисък добив и брането е 

трудоемко. Видовете от тип чери са ценен генофонд и се използват в хибридизационните 

програми за подобряване на стопански, морфологични признаци и устойчивост на 

причинителите на болести. 

Изследваните линии са с различна степен на нападение при заразяване с расите 

на X. vesicatoria. Линия L1080 е устойчива на раса Т1 и се характеризира с високото 

съдържание на антоциан в листата маса и кафяво - черни плодове. Реакцията на 

устойчивост са здрави растения, които преобладават в сравнение с тези с HR.  

Диференцирана е устойчивостта на отделните образци към расите на X. 

vesicatoria. Устойчиви на раса: Т1 - L206; Т2 - L707; Т3 - 1528 и Т1 и Т3- L225. Слабо 

чувствителни на расите на патогена са L221 и L759 .Проведеният отбор на здрави и с HR 

растения при линиите, дава възможност за стабилизиране на проявата на устойчивост. 

Изследваните образци се характеризират с по-слаба чувствителност към раса Т1 и Т2 

растенията. 

Ценен източник на устойчивост към расите на X. vesicatoria са линиите тип чери: 

L1080, L206, L1096, L1220 и L1298. 

Устойчиви на X. gardneri са L206, L1528, L1096, L707, L759, L1298, L225 и L1080. 

Резултатите от предварителното тестиране на чери линиите с расите на P. 

syringae pv. tomato, показват устойчива до слабо чувствителна реакция, с изключение на 

L220, която е чувствителна към раса R0.  

С комплексна устойчивост към расите на P. syringae pv. tomato е L206; към раса 

R1-  L221 и L1080. Проведеният последователен изкуствен отбор стабилизира 

устойчивостта към расите на P. syringae pv. tomato при линиите тип чери: L206, L1528, 

L1096, L707, L221, L1298, L225 и L1080. Линия L759 показва слабо чувствителна 

реакция независимо от проведения изкуствения отбор.  

С комплексна устойчивост към P. syringae pv. tomato (R0 и R1), X.vesicatoria (T1, 

T2, T3) и X. gardneri са L1080 и L206. Диференцирана устойчивост към X. gardneri и X. 

vesicatoria е установена при девет от линиите. Образците от сортотип чери, устойчиви 
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на X. gardneri, расите на X. vesicatoria и P. syringae pv. tomato са нов донор за целите на 

селекцията. Проучваните линии „тип чери“ са индетерминантни. Притежават много 

добра способност за завръзване на плодове, като броят на съцветията достига до 30, но 

независимо от това добивът е нисък. Разнообразието е голямо по размер, форма, цвят, 

твърдост, сухо вещество, химичен състав и вкусови качества на плодовете. Те са дребни, 

с размер на череши, кръгли, различно оцветени много красиви. Отличават се с много 

добри вкусови качества, малкият им размер ги прави подходящи да се ядат цели, без да 

се налага да се режат. Плодовете с овална форма са с по-плътна консистенция и по-

висока твърдост от кръглите. Днес в България чери доматите са добре познати, но не се 

ценят особено. Брането им е трудоемко, добивът е по-нисък, а цената по-висока.. 

Чуждата селекция предлага голямо разнообразие от сортове и хибриди тип чери. В 

България има създадени два сорта Елица и Мила. 

Чери доматите са надежден източник на устойчивост към причинителите на 

болести и неприятели. Хибридизацията с културния домат е успешна и е възможно 

прехвърляне на устойчивостта чрез бекросиране.  

2.2.6. Устойчивост на селекционни линии с добри стопански качества към 

причинителите на бактерийни струпясвания 

Изследваните линии са получени в резултат на комбинативна селекция. 

Отличават се с добри стопански, морфологични, химико-технологични и вкусови 

качества. 

Изследваните селекционни линии (полудетерминантни, индетерминантни, 

детерминантни едроплодни, детерминантни - тип за белени домати) се характеризират с 

диференцирана устойчивост към расите на X. vesicatoria. Полудетерминантните линии 

са слабо чувствителни и чувствителни към расите на бактерията. Целенасоченият отбор 

на здрави и с HR растения естествено води до повишаване на устойчивостта. Устойчиви 

са: на раса Т1 - L1314; Т3- L741 и на раси Т1, Т3 - L 762 и L767. Полудетерминантните 

линии са възприемчиви на силно вирулентната раса Т2, масово разпространена в 

доматените посеви в страната. Проведеният отбор при тези генотипове леко стабилизира 

проявата на устойчивост, но в рамките на слабо чувствителната групата (ms 0,65 - 1,15). 

Детерминантните едроплодни селекционни линии са слабо чувствителни и 

чувствителни към расите на X. vesicatoria. Двукратният отбор на здрави и с HR растения 

при високодобивна L503, стабилизира устойчивостта към расите на X. vesicatoria. 

Плодовете на линията са много едри 250-280 g, без зелен пръстен преди узряване и 

интензивно червени в ботаническа зрелост, кръгли, многокамерни, без целулоза, с много 

добри вкусови качества, подходящи за свежа консумация и за промишлена преработка 

в сокове и концентрати. Устойчива към раса Т1 и Т3 е детерминантната едроплодна 

L546, високодобивна, с много добри морфологични и химико - технологични показатели 

на плодовете. Устойчиви на раса Т2 няма. 

Линиите от групата на детерминантни - тип белени домати, са чувствителни и 

силно чувствителни към расите на X. vesicatoria. Проведеният последователен отбор при 

L473 към всяка раса по отделно води до повишаване на устойчивостта към патогена. 

Линията е високодобивна, с много добра комбинативна способност. Създадените от 

L473 нови генотипове притежават комплексна устойчивост към X. vesicatoria (Т1,Т2,Т3) 

и  могат да се използват като донор на устойчивост при домати за промишлена 

преработка – тип за белени.  

Селекционните линии с добри стопански качества се характеризират с по-добра 

устойчивост към X. gardneri, сравнително нов за страната причинител на бактерийно 

струпясване с ограничено разпространение 

Полудетерминантна, ранозряла, високодобивна линия геноносител на 

устойчивост към доматена мозайка L 1314 е устойчива на X. gardneri.  
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Изследваните селекционни линии домати с добри стопански, морфологични, 

химико-технологични и вкусови качества се характеризират с ниска степен на 

устойчивост към причинителя на черното бактерийно ступясване. 

Полудетерминантните линии се характеризират с добри стопански и вкусови 

качества, едри, червено оцветени плодове и представляват интерес за селекция на 

домати за ранно полско производство. Устойчива на R0 на P. syringae pv. tomato е L741. 

Слабо чувствителна са L767, L762 и L1314. Към раса R1 линиите L762 и L1314 са слабо 

чувствителни.  

Индетерминантната линия L1316 е слабо чувствителна към расите на P. syringae 

pv. tomato. 

Детерминантните едроплодни линии – за свежа консумация и промишлена 

преработка не са устойчиви на расите на P. syringae pv. tomato. Слабо чувствителна 

реакция към раса R0 на патогена е регистрирана при L 503, към R1 при L1207. 

Детерминантните линии - тип за белени домати са силно възприемчиви на расите 

на патогена. При белените домати интерес от селекционна гледна точка, представлява 

линия L239, устойчива на R0 и R1. Линия L339 е устойчива на R0 и слабо чувствителна 

на R1. Линия L473 устойчивата на расите на X. vesicatoria е силно чувствителна на P. 

syringae pv. tomato (R0, R1). 

 

1.3. Устойчивост към причинителите на гъбни болести 

Създаване на устойчиви хибриди и сортове домати към гъбни болести е свързано 

с проучване на патогените и вътревидовата им диференциация, взаимовръзката им с 

околната среда и взаимоотношенията с други микроорганизми в ризосферата на 

растението-гостоприемник. Създадените в България сортове домати Миляна, Стела, 

Марти, Топаз, Яна, Трапезица са устойчиви на вертицилийното и фузарийно увяхвания, 

но селекционната работа днес е насочена към създаване на нови сортове, способни да се 

противопоставят на развитието на актуалните днес болести. В резултат на оценка на 

устойчивостта към вертицилийно (Verticillium dahliae Kleb.) и фузарийно (Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici) увяхване са отбрани детерминантни линии домати 

притежаващи високо ниво на устойчивост към съответните патогени с добри 

морфологични и стопански качества. Те могат да бъдат включени в селекционните  

програми за създаване на сортове, устойчиви на вертицилийно и фузарийно увяхване. 

Заслужено място в селекционните програми продължават да имат задачите за 

създаване на нови сортове културни растения с генетична устойчивост към по-широк 

комплекс от икономически важни болести, съобразени с условията (в култивационни 

съоръжения и на открити площи) и регионите на отглеждане. 

Сравнително отскоро болестите характерни само при почвено отглеждане на 

доматите в оранжерийни условия – корки рут (Pyrenochaeta lycopersici) и фузарийното 

кореново гниене (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici), са открити в полски 

условия в България и значението им непрекъснато нараства. Установено е влиянието на 

сорта и торенето върху индекса на заразеност с корки рут (Pyrenochaeta lycopersici Schn., 

Gerl.) при домати, отглеждани в култивационни съоръжения. Най-добър ефект срущу 

корки рут е регистриран при вариант - торене с вермикомпост 6 kg/m+ефективни 

микроорганизми ЕМ 27l/da (i=24,49%). Заболяването е намалено с 56,47% спрямо 

контролата. Най-слабо заразяване с корки рут е отчетено при сорт тип „чери“ Ruby Rush 

и линии BBS 713 и BBS 714. 

Богатата колекция от сортове и хибриди домати българската селекция е ценен 

материал за научни изследвания и търсене на нови геноносители на устойчивост. Една 

от най-вредоносните и разпространени болести по доматите е фитофтората с 

причинител Phytophthora infestans. В годините на епифитотии, загубите на добивите 
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стигат до 70-100%. Устойчивостта на фитофтора е полигенно обусловена. На дадения 

етап полска устойчивост на фитофтора е установена само в няколко сортове, отнасящи 

се към полукултурните разновидности на вишневидните (L. esculentum Mill var. 

cerasiforme) и многогнездните (L. esculentum Mill var. succenturiatum) домати. В другите 

разновидности на полукултурния домат, както и в сортовете на културния подвид 

устойчиви форми не са открити. Не са открити устойчиви на фитофтора форми и в 

перувианския вид (L. peruvianum Brezh.). Полска устойчивост на фотофтора е установена 

в образци на власистия вид (L. hirsutum Humb. et Benp.), но поради лошата 

кръстосваемост с обикновения домат (L. esculentum Mill – понастоящем Solanum 

lycopersicum L.), интерес за селекцията не представлява. 

Определена е степента на устойчивост на фитофтора при лабораторни и полски 

условия. Отбрани са едроплодни и дребноплодни образци детерминантни домати за 

средноранно полско производство.  Степента на устойчивост на линиите към патогена, 

определена от лабораторен метод, съответства на устойчивостта на линии, оценявани на 

полето, използвайки индекса на развитие на болестта. Получените данни дават 

основание да се смята, че лабораторен метод задоволително оценява нивото на частична 

устойчивост на сортовете домати към фитофтора на нивото на агресивност към патогена 

Ph. infestans и може да се използва за предварителен отбор. 

 

1.4. Устойчивост към неприятели 

Доматеният миниращ молец - Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) е 

един от икономически най-важните вредители по доматите, отглеждани в оранжериини 

условия и на открито. Борбата с този вредител е трудна поради скрития начин на живот 

на ларвите в листните мини или вътрешността на плодовете, големия брой поколения, 

развивани годишно и устойчивостта на вредителя към редица прилагани инсектициди. 

Понастоящем са разработени стратегии за борба, включително агротехнически мерки, 

селективни инсектициди, използване на биоагенти, биопродукти и устойчиви сортове 

домати. Установена е ефективността на седем продукта за растителна защита за борба 

срещу доматеният миниращ молец Tuta absoluta при средноранно производство на 

домати в неотопляеми оранжерии. Инсектицидите Алверде 20 ml/da, Конфидор Енерджи 

ОД 0,08% и Авант 15 ЕC 20 ml/da са с висока ефективност (над 75%) срещу първа - втора 

фаза на ларви на доматения миниращ молец. Тези продукти могат да бъдат включени в 

системите за растителна защита за борба с вредителите при отглеждане на домати в 

култивационни съоръжения.  

Разработени са допълнителни алтернативни методи за борба, базирани на 

използването на полов феромон на насекомото T. absoluta с различни дози. Резултатите 

показват че най-голям брой уловени молци са отчетени в диспенсер с феромон с 1 mg. 

Руските уловки „Delta“с феромон в доза 0,500 и 1 mg могат да бъдат използвани за 

мониторинг на T. absoluta при отглеждане на домати при полски условия. Високата 

биологична ефективност на синтетичния полов феромон се запазва над 35 дни в 

естествени условия. 

Създаването на устойчиви сортове е практически невъзможно без да се изследват 

патогенните свойства на причинителите на болести: патотип, раси, щамове; 

вирулентност, агресивност, конкурентоспособност на популациите; да се наблюдават 

промените във видовия и расов състав на патогените и появата на нови раси и щамове, 

способни на преодолеят устойчивостта на внедрените в практиката сортове; да се 

провеждат генетични изследвания за определяне типа на устойчивостта.  
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3. Устойчивост на генотипове домати към абиотични стресови фактори 

Климатичните промени, свързани с повишаването на температурата на въздуха и 

засушаването, са важни фактори, които понижават продуктивността и влошават 

качеството на доматите. В научната литература съществуват данни, че от края на 19-ти 

век досега температурата на въздуха в световен мащаб се е увеличила, а първото 

десетилетие на 21-ви век е най-топлият регистриран период. От началото на 80-те 

години на миналия век в България също се отчитат повишени летни температури. 

Многогодишни изследвания за режима и количеството на валежите показват тенденция 

към намаляването им и засушаване в много региони на страната. 

Доматите са силно чувствителни към фактори, свързани с околната среда. 

Водният дефицит, в резултат на недостатъчни валежи или влажност на почвата, е 

стресов фактор, който инхибира растежа и развитието на растенията, нарушава 

метаболизма, инхибира клетъчното делене и елонгацията, намалява активността на 

фотосинтезата и др. При високотемпературен стрес най-често се засяга морфологията на 

цвета, фертилността на полена, причинява се хормонален дисбаланс което води до липса 

на опрашване и абортиране на цвета. В резултат се наблюдава понижаване на добивите 

и влошаване на качеството на продукцията. 

Отговорът на растенията към водния дефицит и високи температури зависи преди 

всичко от генотипа, но и фазата на развитие през която са изложени на стрес. Смята се, 

че едни от най-надеждните критерии за подбор на устойчиви към засушаване 

генотипове/сортове са фенологичните и агрономичните характеристики (добив и 

компонентите на добива). Допълнителни параметри са размер на плода, цвят на плода, 

растителна биомаса, съдържание на разтворими сухи вещества, витамин С и ликопен. 

Оценката на толерантността към засушаване става все по-сложна поради нестабилната 

проява на този стресов фактор и взаимодействието му с високата температура, 

слънчевата светлина и др. При чувствителните сортове в зависимост от 

продължителността и силата на стреса може да се достигне до загуба от 30% до над 80% 

от продукцията. Ето защо изборът на сорт, приспособен за отглеждане в условия на 

почвено засушаване и/или висока температура, би довело до по-слаб ефект върху 

количеството и качеството на добива при екстремни неблагоприятни климатични 

прояви. Промените на климата в глобален аспект и в частност в нашата страна през 

следващите десетилетия неминуемо ще изискват отглеждането на сортове домати от 

ново поколение. В тази връзка е необходимо да се провежда целенасочена селекция за 

създаване на сортове, толерантни към редуциран воден режим и висока температура с 

добри стопански, морфологични и вкусови качества. Както и да се търсят нови 

източници на устойчивост в местната генплазма, която е добре адаптирана към 

промените в даде район. 

Проучена е реакцията на генотипове домати към стреса от засушаване при два 

режима на напояване - оптимален и  редуциран в полски условия. Водният стрес 

намалява броя на цветовете с 25% и броя на плодовете с 58% в сравнение с контролните 

растения. Най-голямо е намалението на средна маса на плода съответно с 76,1% и 78,3% 

отчетено при 4-то и 5-то съцветие. В резултат на редуцираното напояване и високите 

температури намалява продуктивността от растение, определено на базата на броя (13,3-

57,1%) и средното тегло на плодовете (5,0-57,8%). Проучените индетерминирани 

образци домати показват по-ниска толерантност към висока температура в сравнение с 

детерминираните образци. По-ниска толерантност към засушаване проявяват 

детерминантните едроплодни домати в сравнение с доматите за преработка. Подбрани 

са перспективни образци домати, подходящи за селекция при засушаване.  

За първи път е установено влиянието на водния дефицит върху фенологични и 

морфологични характеристики на различни генотипове домати. Индетерминантните и 
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детерминантните домати реагират на водния дефицит с понижение на броя на плодовете 

(съответно 53,0% и 32,2%), средната маса на плодовете (42,9% и 19,2%), биомаса (36,0% 

и 37,5%) %), брой на цветовете (19,1% и 11,5%), дебелина на перикарпа (19,1% и 10,6%), 

дължина на плода (17,9% и 13,5%) и ширина на плодовете (15,9% и 8,1%).  Регистрирани 

са силни до много силни корелационни зависимости между височината на растението, 

броя на цветовете, броя на плодовете и теглото на плодовете при оптимално напояване 

и същите характеристики при редуцирано напояване Този факт показва, че селекцията 

на устойчивост или толерантност към воден дефицит трябва да се провежда комплексно 

по всички показатели. 

Проучено е влиянието на водния стрес върху някои основни химични 

съединения, свързани с биологичната стойност и сензорните качества на доматени 

плодове. Доказано е, че при всички изследвани генотипове редуцирано напояване 

увеличава общото съдържание на разтворими сухи вещества и аскорбинова киселина. 

Генотипната реакция към водния дефицит се изразява главно с повишаване 

съдържанието на ликопен и титруеми органични киселини. След двугодишен 

експеримент на голяма българска колекция домати, десет са определени като толерантни 

към засушаване. 

Определено е съдържанието на аскорбинова киселина на колекция от домати 

Solanum cheesmaniаe, състояща се от 58 рекомбинантни инбредни линии, получени в 

резултат на хибридизация между Solanum lycopersicum и Solanum cheesmaniae, отгледана 

при оптимално и редуцирано напояване. Установено е, че генотипа влияе по-силно 

върху синтеза на аскорбинова киселина в плодовете на домати в сравнение с  режима на 

напояване.  

Установено е влиянието на водния дефицит върху сензорните характеристики на 

доматите. Отрицателно влияние на редуцираното напояване се наблюдава върху 

външния вид, формата и общата сензорна оценка на доматените плодове, независимо от 

типа на растението. При детерминантните домати за преработка е отчетено отрицателно 

влияние върху консистенцията, а при детерминантните домати за прясна консумация 

върху нежността на кожицата. За всички изследвани генотипи домати сладостта е по-

силно изразена при отглеждане в условия на воден дефицит. Редуцираното напояване не 

влияе върху аромата, цвята на кожицата и видимите фибри.  

Чрез двуфакторен диспердионен анализ е доказано влиянието на генотипа върху 

сензорните признаци в интервала 39.56 - 74.79% при индетерминантните образци 

домати, 33.49 - 56.05% при детерминатнитен домати за преработка, 14.96 - 62.93% при 

детерминантните домати за прясна консумация. Индетерминантните образци домати 

Розово сърце и BG 21β, детерминантните образци за преработка BG 2086 и 

детерминантните за прясна консумация Марти и BG 252 показват най-добър сензорен 

профил и при двата режима на напояване. 

Установено е влиянието на водния стрес върху физиологичните процеси в 

доматени растения в резултат на формирането на активни кислородни радикали. За 

първи път е установено е, че ензимите GPOD, APOD, SPOD и MDA са особено 

подходящи индикатори за оценка на толерантността на доматите към воден стрес. 

 

4. Нови алтернативни, екологично чисти методи и технологии за 

повишаване на продуктивността и качеството на доматите. 

Сортовото разнообразие от домати у нас е много голямо и се обуславя от силно 

развитата световна и наша селекция. Различните сортове домати имат специфични 

биологични, морфологични и стопански качества и изискват различни технологии на 

отглеждане. За да се осигурят високи и качествени добиви, индетерминантните домати 

се отглеждат на опорна конструкция. Проблем е механизирането на технологичните 
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процеси. Използването на много ръчен труд оскъпява производството. Предложената 

висока опорна конструкция позволява механизиране на някои от технологичните 

процеси и позволява удължаване на вегетацията и повишава добива. 

При отглеждането на домати се извършва мулчиране на почвата. Чрез използване 

на пшеничена слама, дървесни стърготини, различно оцветени полиетиленови фолиа и 

други подръчни материали. С това мероприятие се постигат по-високи добиви и 

качество на продукцията. Напоследък като подходящи за тази цел се посочват и 

покритията от полипропилен. Ефектът от мулчирането е пряко свързан с вида на 

мулчиращия материал. Затова и у нас по този проблем се провеждат многобройни 

изследвания. Що се отнася до многообразието от нови, наричани още „нетъкани” 

материали от полипропилен, данните за нашата страна са оскъдни. Проучена е 

възможността за използване на полипропиленови (PP) покрития от тип „Спанбонд” като 

мулчиращо средство при отглеждането на детерминантни домати. 

Предложени са нови възможности за повишаване на продуктивността при 

сортове домати чрез нетрадиционно стимулиране на растенията. Проучени са 

алтернативни, екологично чисти методи и технологии за стимулиране посевните 

качества на семената чрез обработката им в електромагнитни полета. Доматите са 

традиционна зеленчукова култура за нашата страна. Получаването на високи и 

качествени добиви е в тясна връзка с посевните свойства на семената. Кълняемата 

енергия и кълняемостта са едни от най-важните характеристики на семената. Ниската 

кълняема енергия е причина за по-бавния първоначален темп на развитие на корена и 

хипокотила при покълване на семената от домати и по-късно при поникване в полски 

условия. В зависимост от кълняемостта на семената се определя сеитбената норма. 

Установена е силна корелация между лабораторна и полска кълняемост. 

След проведени лабораторни изследвания на предсеитбени електромагнитни 

обработки на семена от български сортове домати е констатирана сортова особеност, 

която зависи от продължителността на предсеитбеното електромагнитно въздействие и 

срока на съхранение до засяването. Предсеитбената електромагнитна обработка с 

параметри: напрежение U=12 kV и продължителност на обработката =35 s може да се 

препоръча като най-ефективна за стимулиране на кълняемата енергия и кълняемостта на 

семената на българските сортове домати. Установено е, положителното въздействие на 

предсеитбената електромагнитна обработка върху посевните качества и 

морфологичните признаци на семена от домати, които са престояли 4, 8 и 12  денонощия 

след електромагнитното им въздействие до сеитбата. Благотворното предсеитбено 

електромагнитно въздействие върху семена от български сортове домати се запазва и 

след престой до засяването в продължение на 365 дни. 

Предсеитбената електромагнитна обработка генерира висок енергиен потенциал, 

който впоследствие рефлектира стимулиращо върху развитието, растежа и 

продуктивността на растенията. Установено е, доминиращо положително въздействие 

върху биометричните показатели на разсад, отгледан от семена на домати сорт Миляна 

след предсеитбена електромагнитна обработка в поле на променливотоков коронен 

заряд със стойности на управляемите фактори: напрежение U=12kV, продължителност 

на обработка τ = 35 s и продължителността на престоя на семената от третирането до 

сеитбата T=4 дни и T=12 дни. При такава обработка се постига повишаване на 

стойностите на наблюдаваните параметри: височина на стъблото, диаметър на стъблото, 

маса на стъбло, дължина на корена, свежа коренова маса, брой листа и свежа листна маса 

спрямо контролата.. От качеството на разсада зависи количеството и качеството на 

ранния и общия добив.  
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5. Създадени са нови сортове домати, сортоподдържане и семепроизводство  

Създадените нови сортове и хибриди домати представляват принос за 

обогатяване на генофонда, разширяване на сортовата структура при индетерминантни и 

детерминантни сортове подходящи за различни производствени направления. Тяхното 

отглеждане дава възможност, пазара да бъде снабден с пресни плодове с традиционен 

български вкус и да се осигури на консервната промишленост висококачествена 

суровина за производство на разнообразни доматени продукти и здравословни храни.  

Сорт Копнеж F1 е нов български средноран детерминантен хибриден сорт 

домати за свежа консумация и промишлена преработка. Създаден в резултат на 

целенасочена селекция за повишаване на натуралните антиоксиданти в плодовете и 

запазване на традиционния български доматен вкус. Храстът е мощен, растенията са 

добре облистени. Листата са обикновени, средни до дълги, средно широки до широки, 

хоризонтално до полунаведено разположени, с двойнопереста петура. Съцветията са 

прости. Вегетационният период е от 115-118 дни. Плодовете са интензивно-червени, 

много едри, със средна маса на плода 180-280 g, кръгли, многокамерни, плътни, без 

целулоза, непукливи, с оптимална твърдост и съхраняемост. Приятният сладко-кисел 

вкус, съчетан с добър външен вид, типичен доматен аромат, нежна кожица и текстура 

определят сорта Копнеж F1, като подходящ за прясна консумация. Високото съдържание 

на сухо вещество, общи захари и титруеми органични киселини дефинират сорта като 

технологично пригоден за преработка в доматен сок и концентрати. Ценното качество 

на сорта Копнеж F1 е високата биологична стойност, която се определя от високото 

съдържание на общи багрила от 9.26 до 12.60 mg% и ликопен от 8.29 до 9.95 mg%. 

Високото съдържание на ликопен, вещество с антиоксидантни свойства, характеризира 

сорта Копнеж F1 като подходящ за производство на натурални сокове, пюрета и други 

доматени продукти, които могат успешно да се използват в профилактичното и 

диетично хранене като функционална храна.  

Сортът Копнеж F1, се отглежда без опорна конструкция на висока равна леха, 

двуредова лента по схема 120+40/30-35, като се спазва общоприетата технология за 

отглеждане на средноранни детерминантни едроплодни сортове домати. Средните 

добиви са между 5500-7000 kg/da. За реализиране на максимални добиви, сортът изисква 

да се отглежда на топли, дълбоки, аерирани, влагоемни и плодородни почви, да се 

извършва редовно поливане и своевременна и целесъобразна растителна защита. Сорт 

Копнеж F1 е устойчив на вертицилийно и фузарийно увяхване.  

Сорт ИЗК Олимп F1 е високодобивен детерминантен хибриден сорт домати за 

средноранно полско производство. Растенията са компактни, добре облистени, което 

осигурява добра защита на плодовете от слънчев пригор. Съцветието е просто, 

плодовете са без зелен пръстен преди узряване, интензивно червени при узряване, 

овално-продълговати, 2-3 камерни, средно тегло – 60-65 г, плътни, твърди, непукливи, с 

малка дръжчената ямичка и плитка ликова тъкан под нея. Съдържанието на сухо 

вещество - 5,2-5,6%. Среден добив  6500–7500 kg/da. Отглежда се на висока двуредова 

равна леха, по схема 120–40/25–30. Плодовете са подходящи за производство на доматен 

сок, концентрати, цели белени и небелени домати, замразяване и сушене. Устойчив е на 

вертицилийно и фузарийно увяхване.  

Сорт домати Розово сърце е подходящ за отглеждане, както в култивационни 

съоръжения, така и на открито – при полски условия за ранно и средноранно 

производство. Създаден чрез целенасочен отбор в местна популация домати, известна в 

района на гр. Пловдив като Момино сърце. Растенията са индетерминантни 

(високорастящи). Стъблото е средно дебело със средни до дълги междувъзлия. Листата 

са светли, полунаведени, леко засукани към върха. Плодове са интензивно розови, 

сърцевидни, много едри със средната маса 300-550 g, многокамерни, непукливи, 



месести , плътни , без  целулоза , с  нежна  кожица  и  текстура , с  оптимална  твърдост  и  
съхраняемост . Плодовете  са  с  приятен  сладко -кисел  вкус  и  типичен  доматен  аромат . 
Отличават  се  с  отлични  вкусови  качества . Сорт  Розово  сърце  е  устойчив  на  
вертицилийно  увяхване . 

При  полски  условия , среден  добив  4800-6500 kg/da. При  оранжерийни  условия  се  
получат  добиви  до  8000-9000 kg/da. Сорт  Розово  сърце  се  отглежда  на  висока  опорна  
конструкция , едноредово  по  скема  70-80/30-35 см ., едностьблено  или  двусrьблёно  на  6- 
8 съцветия . 

Сорт  доматн  Алено  сърце  е  средноран  с  вегетационен  период  от  107-108 дни . 
Създаден  в  резултат  на  целенасачен  многократен  индивидуален  отбор  в  местна  
популация  домати , известна  в  България  като  сорт  Биволско  сърце . Растенията  са  мощно  
развити , сrьблото  е  с  индетермининтен  хабитус , средно  дебело  със  средно  дълги  до  
дълги  междувъзлия , добре  облистено . Листата  се  обикновени . Съцветията  са  прости , 
разположени  през  три  листа , формиращи  по  2-5 плода . Сорrьт  Алено  сърце  е  устойчив  
на  вертицилийно  увякване . Узрелите  плодове  са  интензивно  аленочервени , сърцевидни , 
много  едри  със  средна  маса  300-700 g, многокамерни , месести , плътни , с  нежна  текстура  
и  кожица , без  целулоза , непукливи , с  оптимална  твърдост  и  съхраняемост . Високото  и  
балансирано  съдържание  на  общи  захари  и  титруеми  органични  киселини  —определят  
приятнйя  сладко -кисел  вкус  на  плодовете  и  предназначението  им  за  прясна  консумация . 
По  съдържание  на  вещества  с  антиоксидантно  действие  — аскорбинова  киселина , общи  
багрила  и  ликопен  сорrьт  Алено  сърце  превишава  Биволско  сърце . Съчетанието  на  
приятен  сладко -кисел  вкус  и  типичен  доматен  аромат  с  добър  външен  вид  и  нежна  
текстура  определят  сорта  като  подходящ  за  прясна  консумация . 

Сорrьт  е  с  добра  адаптивна  способност  и  може  да  се  отглежда , както  в  
култивационни  съоръжения , така  и  на  открито  — при  полски  условия  за  ранно  и  
средноранно  производство . При  оранжерийни  условия  добивите  са  — 5000-7000 kg/da, a 
при  полски  условия  4500-6000 kg/da. Сортьт  Алено  сърце  се  отглежда  на  висока  опорна  
конструкция , растенията  се  превързват  u редовно  се  колтучат . Подходяща  схема  за  
разсаждане  едноредово , 70-80/30-35 см , на  6-8 съцветия  или  без  прекършване  на  
растежния  връх . 

Сорrьт  Алено  сърце  съчетава  жизненост , родовитост , добри  морфологични , 
химични  и  вкусови  качества  на  плодовете , устойчивост  на  вертицилийно  увяхване . С  
неговото  внедряване  в  производството  се  разнообразява  сортовата  структура  u ce 
обогатява  българския  пазар  с  висококачествени  домати  с  традиционен  български  вкус  и  
аромат . 

Под  методичното  ръководство  на  селекционера  се  извършва  сортоподдържане  и  
семепроизводство  на  предбазови , базови  и  стандартни  семена  от  сортовете  домати . 

~ 

Изготвил : 
(Доц . д- Д . анева ) 
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