
Растителната
селекция при

зърнено-житните култури
в отговор на климатичните
и екологични проблеми



Последствия от изменение на климата

• По-високи температури.

• Пряк и косвен ефект от увеличаване

концентрацията на СО2.

• Увеличена честота на екстремни климатични

явления.

• Нарастване на процента на замърсени почви.

• Увеличаване честотата на биотичен стрес.

• Загуби на биологично разнообразие.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Растителната селекция за устойчиво 

производство

• Увеличаване на продуктивността - добив, устойчивост на болести и

неприятели, стабилни качествени показатели.

• Подобряване ефективността на използване на ресурсите – почва,

вода, торове и пестициди.

• Редуциране на вредните въздействия на средата – иновативни

технологии.

Постигане на устойчиво производство

ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ПО-МАЛКО ВРЕДНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДАТА



Генетичен потенциал

Биологичен 

потенциал 

на културата

Биологичен 

потенциал 

на сорта____ __ 

___ 

_____

Реакция при 

конкретни 

условия на 

средата

____ __ 

___ 

_____

Резултативен
добив

Висок – 70%
Среден- 50 %

Нисък- под 30%

____ __ 

___ 

_____

Резултативно
качество

Високо
Средно
Ниско



Растителната селекция за устойчиво 
производство

 Сортова

структура:

 Методи и 
решения:

 Генетично
разнообразие:

 Биологични
особености



Биологични особености на

зърнено-житни култури

покълване

поникване

Фенологично развитие

Критични фактори: температура, светлина и влага.

братене вретенене изкласяване

цъфтеж

формиране и

наливане на зърното

зрелост



h

IX         X          XI         XII        I           II           III        IV         V           VI        VII

Зимен
тип

Пролетен
тип

Vrn гени

изкласяване

Ppd гени
изкласяване

Ppd гени
изкласяване

няма изисквания
към яровизация

слаби изисквания 
към фотопериода



Силна зависимост от условията на 

средата

•Растеж и развитие през всички сезони

•Реакция към промяна на условията

•Адаптация към конкретни метео
условия

КУЛТУРИ НА МИКРОКЛИМАТА



Опазване на генетичното разнообразие



Разширяване на генетичната база

• Фенологично развитие

• Структура на добива

• Устойчивост на абиотичен стрес

• Устойчивост на болести и неприятели

• Генотипна специфика на хранене

. . . . . . . . . . . . . .

Създаване на генетично разнообразие



Предизвикателствата на природата като 

рискови фактори...



Умерено континентален климат:
ниски отрицателни температури при липса на снежна 

покривка;

значителни температурни амплитуди;

чести периоди на разкаляване

МЕТОДИ И РЕШЕНИЯ



 ИЗМРЪЗВАНЕ

 ЛЕДЕНА КОРА – ПРЕКЪСВАНЕ

 ФИЗИОЛОГИЧНО ИЗТОЩАВАНЕ

 НАВОДНЯВАНЕ (УДАВЯНЕ)

 ФИЗИЛОГИЧНА  СУША

 ИЗТЕГЛЯНЕ

ТИПОВЕ повреди



Изпитване нивото на

лабораторна студоустойчивост



Сеитбата се извършва в съдове, подредени върху платформи с височина 0.5 m. Закалява

не при естествени условия на открита площадка.



Замразяване в хладилни камери.

Постепенно понижаване на температуритр с 2-3 С на денонощие. 
Крайната температура се поддържа в продължение на 30 часа. 



Следва постепенно повишаване на температурата, с 1-2 С за един час до 0С. 
Размразяването продължава в помещение при около 5С.
Растенията се преместват в оранжерия за  възстановяване.

След отрастване в продължение на 20 дни, се отчита броят на оцелелите растения. 



Закаляване - разкаляване       

ниска студоустойчивост

средна студоустойчивост

висока студоустойчивост



МЕТОДИ И РЕШЕНИЯ

Специфична особеност на българската 

селекция – високо ниво на 

сухоустойчивост



МЕТОДИ И РЕШЕНИЯ

Изпитване нивото на 

сухоустойчивост 

при лабораторни 

условия



Прецизно земеделие

• Индекси за оценка на стреса.

• Математическо моделиране.

• Скрининг на селекционните материали и

създадените сортове – съдържание на хлорофил,

ниво на фотосинтеза, транспирация и устична

проводимост, индекс на листната повърхност...



Генетична устойчивост към болести



Генетична устойчивост към болести

РЕШЕНИЯ

• Системен мониторинг и информация относно вирулентния

потенциал на патогените.

• Идентифициране на нови източници на гени за устойчивост.

• Внедряване на сортове, съчетаващи механизмите на

вертикална и хоризонтална устойчивост.

Интегриран контрол на болестите и 

неприятелите



СОРТЪТ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО 

ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО

Познаване на биологичните
особености на зърнено-житните
култури

Характеристика на района –
лимитиращи фактори за добив и
качество

Стопански качества на сортовете



СОРТОВА СТРУКТУРА – принципи на 

изграждане

Обем на площта и големина на
района.

Вероятност от стрес и колко силен
е той (студ, суша, болести).

Възможности за прилагане на
адекватна на биологичните заложби
на сорта агротехника.

Използване на сертфицирани
семена.



СОРТОВА СТРУКТУРА



Специфични особености

 по-бързо възстановяване на вегетацията през

пролетните месеци;

 по-ранна дата на изкласяване, цъфтеж,

опрашване и оплождане;

 динамична връзка между продължителност и

темп на наливане на зърното



Специфични особености
на българската селекция на зърнено-житни култури

Височина на растението
 граници на вариране 85-110 см

Rht гени           устойчивост на стрес       

устойчивост на полягане



Структура на добива

 Брой зърна от клас  

 Маса на 1000 зърна

 Продуктивна братимост

Тенденции
 Балансирана комбинация между 

компонентите на добива







Много висока зимоустойчивост,

висока сухоустойчивост.



Приз за иновативност
IVнационално изложение 

„Изобретения, технологии и иновации 2012" 



Конкурс за иновации
Раздел “Научна дейност и разработки”

Международна селскостопанска изложба 

АГРА 2013









Тритикале : 12 сорта

Твърда пшеница : 6 сорта

Ечемик: 6 сорта



Сортове ечемик устойчиви на абиотичен стрес, селекция 

на Институт по земеделие - Карнобат

Устойчиви на суша

Устойчиви на студ

Зимнопролетен сорт 

двуреден ечемик Орфей

Зимен двуреден сорт

ечемик Одисей

Зимен двуреден сорт 

ечемик ИЗ Сайра

Зимен двуреден сорт 

ечемик Дария

Зимен многореден сорт 

ечемик Ахинора



Сорт Вариетет Презимували

растения

%

Процент живи растения след 

температурно въздействие

-100С        -120С  -140С  х     

LT50 Група

по 

студоус-

тойчивост

Орфей nut 90 100 70 46 72 -13.70С III

Одисей nut 90 98 68 46 71 -13.60С III

Дария nut 85 100 72 44 72 -13.60С III

Ахинора par 85 100 64 44 69 -13.40С III

Сайра nut 95 100 72 46 73 -13.70С III

Стандартна скала

Памина pall 95 100 90 61 81 -15.10С II

Доминатор pall 90 100 75 41 72 -13.50С III

Ютта pall 90 90 71 31 64 -13.00С IV

Мираж pall 90 57 56 17 44 -12.30С V

Ценадер pall 80 41 39 0 30 -11.20С VI

Астакус pall 80 43 28 0 25 -10.60С VII

Студоустойчивост на сортове ечемик

0
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Dariya

Orfey

Ahinora

Sayra

Odissey

Коефициент на сухоустойчивост 

при сортове ечемик



Институт по растителни генетични ресурси

„К. Малков“ – Садово

Нови сортове зимна обикновена пшеница, 2020

НАНИ

САШЕЦ



ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ – Чирпан

Твърда пшеница

ПРЕДЕЛ               ДЕНИ ЕЛБРУС



Сеитбата на сертифицирани семена –

предпоставка за ефективно земеделие
Сортоподдържане и семепроизводство

I година
Отбор на 

автентични класове

II година
СИП I

година

III година
СИП II
година

IV година Предварително 
размножение

V година
Предбазови

семена

VI година
Базови
семена



Сеитбата на сертифицирани семена –

предпоставка за ефективно земеделие

Специфични наблюдения през вегетацията

Прецизен фитосанитарен контрол

Разходи при заготовка

Такси за апробация и издаване на 

сертификат

Роялти



ПАРТНЬОРСТВА




