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Дисертационният труд е написан на 179 страници, текст и приложение, съдържа 87 таблици и 

14 фигури. Списъкът на цитираната литература включва 301 източника, от които 42 на 

кирилица и 259 на латиница.  

 

 

Експрименталната работа по темата е изведена в Института по полски култури – Чирпан през 

периода 2010-2016 г.  

 

 

Дисертационният труд е обсъден на разширено заседание на ПНЗ (Протокол №......... и насрочен 

за защита на ......... от .... часа.  
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I. УВОД 

 

Памукът е основна влакнодайна и важна маслодайна култура. Основният продукт, 

заради който се отглежда е влакното. Качествата на памуковото влакно като хигроскопичност, 

мекота и електронеутралност в много случаи го правят незаменимо от изкуствените влакна. 

Освен влакно от памука се получават семена, богати на белтъчини – 27-32 % и мазнини – 23-26 

%. Използват се за фураж на животните или за производство на масла за продоволствени и 

технически цели.  

Памукът е стратегическа суровина, чието търсене в световен мащаб расте непръкъснато. 

Памуковото влакно в ЕС не достига, а само четири страни (Гърция, Испания, Португалия и 

България) имат условия за отглеждане на памук. Поради недостиг на памуково влакно ЕС 

силно стимулира памукопроизводството в тези страни.  

Селекционната работа с памука у нас е насочена към създаване на ранозрели и 

продуктивни сортове, с подобрено качество на влакното, толерантни на абиотичен и биотичен 

стрес. Необходимо е да се задълбочат селекционно-генетичните изследвания, да се проучи 

генетичния контрол на най-важните селекционни признаци, да се обогатят и усъвършенстват 

методите на селекция, и да се подобри отбора на родителските форми, за постигане на 

максимална продуктивност и добро качество на влакното. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Основната цел на изследването е да се направи селекционно-генетичен анализ на най-

важните признаци, свързани с продуктивността и качеството на влакното, при вътревидови и 

междувидови хибриди памук, с оглед  повишаване ефективността на селекционния процес.   

 За постигане на поставената основна цел изследванията са насочени към изясняване и 

решаване на следните задачи:  

1. Да се проучи наследяването и установи генетичния контрол на изследваните признаци 

при диалелни и линия × тестер кръстоски; 

2. Въз основа на оценките за генетичните параметри и показатели да се направят 

препоръки за водене на ефективен отбор в хибридните генерации;  

3. Да се проучат начините на наследяване и установят проявите на хетерозис по 

продуктивност и някои качества на влакното при междувидови кръстоски на 

Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L.; 

4. Да се определи типа на генното действие контролиращо изследваните признаци при 

междувидовите кръстоски във връзка с избора на селекционна стратегия и работа с 

хибридните потомства;   

5. Да се определи общата (ОКС) и специфичната (СКС) комбинативна способност на 

родителските форми и излъчат най-добрите общи комбинатори по всеки признак, и да 

се отберат най-добрите хибридни комбинации за селеционните програми. 

 

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Опитни постановки и материал 

 Експериментите са проведени в Институтa по полски култури – гр. Чирпан на почвен 

тип излужена смолница през периода 2010-2016 г.  

- Генетичен анализ на селекционни признаци при диалелни кръстоски памук (2010-

2011 г.; 2012-2013 г.). Изследвани са хибридните популации на две диалелни комбинации с 

участието на представените по-долу родителски компоненти. 
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I-ва диалелна комбинация 

(ДК F1 - 2010-2011 г.) 

II-ра диалелна комбинация 

(ДК F1 - 2012-2013 г.) 

Р1 – Бели Искър Р1 - Чирпан-539 

Р2 – Барут 2005 Р2 – Хелиус 

Р3 - Дарми Р3 - Руми 

Р4 – Митра Р4 -  Бояна 

Р5  - Хелиус Р5 –  Наталия  

Р6 – Дорина Р6 -  Нелина 

 

Кръстоските са извършени по непълна диалелна схема. Изучавани са F1 хибридите от 

правите кръстоски и родителите. Върху експерименталните данни са проведени 22 диалелни 

анализа на признаците: продуктивност от едно растение; маса на кутийката; дължина и 

рандеман на влакното. Изследвани са генетичната структура на признаците, генетичните 

компоненти на варианса и показатели на наследяването, ОКС и СКС на родителските форми.  

- Определяне характера на наследяването, общата и специфичната комбинативна 

способност на родителските компоненти при линия × тестер (2013-2014 г; 2014-2015 г; 

2015-2016 г.). Изследвани са хибридните популации на 55 кръстоски със следните майчини и 

бащини компоненти:   

 

Майки Бащи     

I-ва опитна постановка – 2013-2014 г. 

 Назили 954 Митра Корина 

Чирпан-539 + + + 

Хелиус + + + 

Руми-67 + + + 

Бояна + + + 

Нелина + + + 

II-та опитна постановка - 2013-2014 г. 

 FR-H-1001 FR-H-1002  

Чирпан-539 + +  

Хелиус + +  

Дарми + +  

III-та опитна постановка - 2014-2015 г. 

 Назили 954 FR-H-1001  

л. 266 + +  

л. 339 + +  

л. 341 + +  

л. 346 + +  

л. 191 + +  

IV -та опитна постановка - 2015-2016 г. 

 Назили 954 FR-H-1001 Милениум 

Авангард-264 + + + 

Наталия + + + 

Колорит + + + 

Руми-67 + + + 

ИПК Нелина + + + 

Бояна + + + 

Вики + + + 

Деница + + + 
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Кръстосването е извършено по метода “линия × тестер”, всяка от майките (линия или 

сорт) е кръстосвана със всеки от бащите (сортове, линии). Българските сортове са използвани за 

майки, линиите българска селекция - за бащи. Чуждестранните сортовете Милениум, Корина 

(гръцки), Назили 954 (турски) FR-H-1001 и FR-H-1002 (испански) са използвани за опрашители 

(бащи). Изучавани са селекционната ценност на родителските форми, наследяването и проявите 

на хетерозис по признаците: тегло суров памук от едно растение; маса на кутийката; дължина и 

рандеман на влакното. Изследвано е влиянието на условията на годините върху ефектите на 

общата и специфичната комбинативна способност, и върху наследяването.  

- Наследяване при междувидовото кръстосване на G. hirsutum L. × G. barbadense L. 

(2014-2015 г.). В хибридизация с вида G. hirsutum L. от вида G. barbadense L. за първи път 

участват 3 испански сорта -  FR-B-201, FR-B-202 и FR-B-203. От вида G. hirsutum L. са 

включени сортовете Чирпан-539, Хелиус, Наталия, Дарми и Бояна (българска селекция). 

Родителските форми от двата вида са използвани като майчини и като бащини компоненти. 

Изследвани са хибридните популации на 15 реципрочни кръстоски, общо 30 кръстоски. 

Изучавани са наследяването на стопански ценните признаци и селекционната ценност на 

родителските форми. 

2. Методи на изследване 

Биометричните измервания по параметрите на памуковия храст са на 10 растения от всяко 

повторение. За определяне масата на кутийката, дължината и рандемана на влакното, 

анализирано е влакното от кутийките на 1-во плодно място, втора плодна клонка. Дължината на 

влакното е определена по метода на “пеперудките” в mm.   

Математико-статистически методи 

За обработка на експерименталните данни са използвани следните математико-

статистически методи: 

- Еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ, извършен по Шанин (1977) и 

Лидански (1988). Използвана е програма “ANOVA”; 

- Степен на доминантност (d/a), определена по Огнянова (1975); 

- Диалелен анализ, проведен по Hayman (1954a; 1954b; 1957; 1958; 1960a; 1960b), Jinks 

(1954), Mather (1967), Mather and Jinks (1971). Използвана е програма за диалелен анализ на 

Hayman B. J., Aksel R., Johnson L. P. V.; Пригодността на данните за диалелен анализ е оценена 

с регресионния коефициет b и t(Wr-Vr) (Mather and Jinks, 1982; Singh and Chaudhary, 1985). 

Диалелните графици са представени със и без отстраняване на родителите, предизвикващи 

неалелни взаимодействия, генетичните компоненти са изчислени с отстраняване на такива 

родители, но за някои признаци са със и без отстранени родители, за да се сравни генетичната 

информация.  

Определени са следните компоненти на вариране: 

D –компонент на изменчивост, обусловен от адитивените генни ефекти; 

H1 – компонент на изменчивост, обусловен от доминантните генни ефекти; 

H2 – компонент на изменчивост, обусловен от доминирането, свързано с разпределението 

на положителните и отрицателните ефекти на гените;  

F – компонент на изменчивост, отразяващ относителната честота на доминантните и 

рецесивните алели; 

h2 – доминантен ефект като алгебрична сума по всички локуси, намиращи се в 

хетерозиготно състояние във всички хибриди;  

Е – паратипичен компонент на изменчивост (изменчивост, дължаща се на влиянието на 

условията на средата). 

Въз основа на посочените компоненти са изчислени следните показатели: 

(H1/D)
1/2

 – мярка за средната степен на доминиране във всеки локус (<1 – непълно 

доминиране; =1 – пълно доминиране; >1 – свръхдоминиране); 

H2 / 4H1 – съотношение на положителните и отрицателните алели на локусите показващи 

доминиране в родителите. При равни честоти има максимална стойност 0,25.  
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KD/DR = (4DH1)
1/2

 + F / (4DH1)
1/2

 – F – показва съотношението на доминантните към 

рецесивните гени в родителите: >1 преобладават доминантните, <1 преобладават рецесивните; 

К = (h2/H2) – брой на ефективните фактори (брой на групите/гените, които контролират 

признака и изразяват доминиране).  

H
2
 и h

2 
– наследяемост в широк и тесен смисъл, изчислени по Mather and Jinks (1982), 

Singh and Chaudhary (1985);   

- Комбинативна способност – при диалелните кръстоски определена по метод 2 модел 

II на Griffing (1956) (използвана е програма на Mark Burow and James G. Coors); при 

кръстосването “линия × тестер” - по Савченко (1984). 

 

V. УСЛОВИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 

 1. Почвенa характеристика на района  

 Опитното поле на Института по полски култури – Чирпан, където е изведена 

експерименталната работа, е разположено върху почвен тип излужена смолница, с мощен 

хумусен хоризонт (70-115 cm). Почвата се характеризира като слабо до средно запасена с азот, 

слабо обезпечена с фосфор и добре снабдена с калий. 

 2. Климатична характеристика на района 

 Според климатичното райониране на страната от Събев и Станев (1963) районът на 

Чирпан попада в Преходно-континенталната подобласт на Европейско-континенталната област. 

Характеризира се със сравнително мека зима и горещо лято, с чести и добре изразени 

засушавания. Есента е суха, топла и продължителна - до средата на ноември. Годишната сума 

на валежите е 500-600 mm. Засушаванията настъпват по-рано – през юли и са по-

продължителни от тези в умерената климатична област. Периодът на устойчиви температури 

над 15 
о
С обхваща 157 дни (4 май до 8 октомври), с температурна сума 3230 

о
С, благоприятна за 

отглеждане на ранозрели сортове памук (Милковски и др., 1969).   

 3. Климатична характеристика за района на ИПК – Чирпан за периода ІV–Х на  

2010 - 2016 г.   

Периодът на изследване (2010-2016 г.) се очертава като по-топъл в сравнение с 

многогодишен (табл. 1 от Дисертацията). През всички години на изследването, месеците юли 

(с изключение на 2010 г. и 2013 г.) и август (с изключение на 2011 г., 2014 г. и 2015 г.) - период 

на цъфтеж и плодообразуване, са с недостатъчна валежна обезпеченост и високи, стресиращи 

развитието на памука температури (фиг. 1 от Дисертацията). 

  

VI. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Наследяване, хетерозис и комбинативна способност при диалелни кръстоски 

1.1. Продуктивност от едно растение 

Диалелен анализ на продуктивността от едно растение е направен за F1-2010-2011 г. (І-ва 

диалелна комбинация) и F1-2012 г. (ІІ-ра диалелна комбинация). Подреждането на родителите 

по низходяща стойност на признака, средно за 2010-2011 г., е следното: Р5 - Хелиус; Р1 - Бели 

Искър; Р6 - Дорина; Р3 - Дарми; Р4 - Митра и Р2 - Барут. Продуктивността е сложен признак, 

който силно се влияе от условията на средата (годините). В резултат на взаимодействието 

“генотип-среда” родителите от ДК F1-2010-2011 г. променят подреждането си по години, като 

смяната на ранговете е по-значителна при сортовете Митра, Дарми и Дорина. Родителите с 

високи (Р5 - Хелиус) и ниски (Р2 - Барут) стойности на признака в общи линии запазват своите 

позиции. Различията между Р5 - Хелиус и Р2 - Барут са големи, съответно 32,5 g и 20,7 g от едно 

растение, средно за двете години. При ДК F1-2012 г. различията между Р5 - Наталия и Р4 – 

Бояна, съответно с най-висока и най-ниска продуктивност, са малки – 20,8 g и 16,4 g от едно 

растение. Предварителният анализ на варианса показа доказани различия сред генотиповете. 



 7 

Резултатите от проведения анализ за съответствие на данните за диалелен анализ са 

представени в табл. 1. Регресионният коефициент b за F1-2012 г. е достоверно по-малък от 1, 

което показва наличие на комплементарен епистаз. Варирането на родителските редове по 

критерия Wr-Vr за F1-2010-2011 г. и F1-2012 г. е статистически незначимо и не показва наличие 

на неалелни взаимодействия. При всички анализи обаче, регресионните коефициенти са ниски 

(със занижени стойности) и се счита, че рeгресионните линии в диалелните графици не 

представят адекватно зависимостта между ковариансите (Wr) и вариансите (Vr) от диалелната 

комбинация (Mather, Jinks, 1971; 1977; 1982;  Rood and Major, 1981).  

Таблица 1  

 

Тест за адитивно-доминантен модел и епистаз при ДK F1–2010-2011 г. и ДK F1–2012 г. за 

продуктивността от едно растение 

 

Диалелна 

кръстоска, година 

Изключен 

родител 
bWr/Vr 

0>b>0 

b≠0 

1>b>1 

b≠1 
t (Wr-Vr) 

 ДK F1–2010-2011 

ДK F1–2010 г. 
- 0,690 ± 0,211 3,278

+
 1,470 0,948 

Р6 0,851 ± 0,167 5,104
+
 0,890

 
0,663 

ДK F1–2011 г. 
- 0,614 ± 0,242 2,537 1,597 0,929 

Р6 0,715 ± 0,217 3,292 
+ 

1,309 0,920 

 ДK F1–2012 

ДK F1–2012 г. 
- 0,568 ± 0,211 2,696 2,370 1,368 

Р5 0,719 ± 0,304 2,049 0,922 0,389 

 

 Много автори съобщават за непълно или частично съответствие на признаци, свързани с 

добива и качеството на влакното (Amjad et al., 2008; Ali et al., 2008; 2009) Според Jinks (1954), 

Jana (1972), Rood and Major (1981), в някои ситуации изключването на един или на повече 

родители от диалелния ред може да подобри съответствието на данните с адитивно-

доминантния модел.  

След изключване на един от родителите – Р6 (Дорина) от диалелната схема на F1-2010-

2011 г., за който може да се предполага, че е евентуален носител на неалелни взаимодействия, 

полученият набор удовлетворява изискванията за диалелен анализ. Диалелната схема на F1-

2012 г. от която е изключен Р5 (Наталия) осигурява най-константни стойности на разликите Wr-

Vr, а това означава, че вече съответства на адитивно-доминантния модел.  

 На фиг. 1a е представен графичен анализ на диалелната кръстоска F1-2010 г. без 

изключване на родители, за които се смята, че предизвикват неалелни взаимодействия, а на 

фиг. 1b – същата диалелна кръстоска с изключен Р6 (Дорина). От графиката с пълния набор 

родители се вижда, че регресионната линия пресича ординатата малко под нулевата точка, т.е. в 

отрицателната й част, и показва слабо свръхдоминиране. Сортовете Митра (Р4), Дарми (Р3), 

Бели Искър (Р1), Хелиус (Р5) и Дорина (Р6), с висока и средна продуктивност, са в доминантната 

част, близко до началната точка, което означава, че са носители на голям брой доминантни 

гени. Сортовете Митра (Р4) и Дарми (Р3) се очертават като родителите с най-много доминантни, 

а сорт Барут (Р2) – с най-много рецесивни гени. Двата доминантни родителя са с почти еднаква, 

висока продуктивност (46,5 g и 44,6 g), сорт Митра е с най-високата, докато сорт Барут е с най-

ниската продуктивност (23,0 g). От местоположението на сорт Барут (Р2) може да се съди, че 

той се намира далеч от възможната пълна рецесивност, не се знае точно къде параболата 

пресича регресионната линия. В диалелния график след изключен Р6 (сорт Дорина), 
регресионната линия пресича ординатата в нулевата точка, което означава пълно доминиране. 

Родителите запазват местоположението си или се изместват слабо, сортовете Бели Искър (Р1) и 

Хелиус (Р5) се преместват малко по-надолу.  

 Според Мерсинков (2000), Стоилова (2012) изключването на родители от диалелната 

схема води само до ограничаване на получаваната от анализа информация.   
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                      a 

    
                  b     

    
Фиг. 1. Графичен диалелен анализ на продуктивността от едно растение на ДК F1-2010 

a - с всички родители; b - с изключен Р6 

 

В сравнение с 2010 г. има значително разместване на родителите през 2011 г. (фиг. 2a и 

2b от дисертацията) в резултат на взаимодействието им със средата. Регресионната права 

пресича ординатата в отрицателната й част и показва свръхдоминиране. С висока доминантност 

са сортовете Барут (Р2), Бели Искър (Р1) и Дарми (Р3), със сравнително еднаква и висока 

продуктивност, а с ниска доминантност (съдържащ най-много рецесивни алели) е сорт Митра 

(Р4), който е с най-ниската продуктивност. Сортовете Дорина (Р6) и Хелиус (Р5), които по 

продуктивност заемат първите две места, са в средната част на регресионната линия, което 

изразява изравняване на доминантните и рецесивните алели. Възможно е всички родители да 

съдържат повече доминантни гени, отколкото рецесивни, не се знае точно къде регресионната 

линия пресича параболата. Отклонението на регресионната линия надолу от наклона 45
º
 

свидетелства за наличие на комплементарен епистаз (Mather, 1967; Jinks et al., 1969). Действие 

на епистатни гени за всички изследвани признаци, освен за броя на симподиите, установяват 

Singh et al., (2009). Shanget et al. (2016), чрез QTL моделиране на признака брой кутийки на 

едно растение, установяват, че епистзът играе важна роля в експресията на хетерозиса.  

 

   
Фиг. 2. Графичен диалелен анализ на продуктивността от едно растение на ДК F1-2011 

с всички родители 
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В диалелния график след изключен Р6 (сорт Дорина) изместването на сортовете е слабо.  

В диалелния график на F1-2012 г. (фиг. 3) регресионната линия пресича ординатата под 

нулевата точка и показва свръхдоминиране. Отклонението на регресионната линия надолу от 

нормалната права показва наличие на комплементарен епистаз. С висока доминантност, 

съдържащи повече доминантни алели, са сортовете Руми (Р3) и Хелиус (Р2), а с висока 

рецесивност е сорт Бояна (Р4). Първите два сорта са с най-високата продуктивност, а сорт Бояна 

– с най-ниската. Останалите два сорта – Чирпан-539 (Р1) и Нелина (Р6) заемат междинно 

полжение, като първият е с повече доминантни, а вторият – с повече рецесивни алели. Сорт 

Чирпан-539 (Р1) е с висока продуктивност и при него превес имат доминантните алели, той е в 

по-доминантната част на диалеления график.   

    
Фиг. 3. Графичен диалелен анализ на продуктивността от едно растение на ДК F1-2012 

с изключен Р5 

Генетичните компоненти от извършения диалелен анализ са представени в табл. 2. 

Статистически достоверни са както адитивните, така и доминантните генни ефекти. 

Параметърът D има относително ниски стойности и показва, че адитивното действие на гените 

има малко значение за варирането на признака. Доминантното генно действие превъзхожда 

адитивното през всички години на изследването, и отразява голямото значение на доминантния 

варианс в наследяването на продуктивността. Параметърът H1 показва висока степен на 

доминантност. Показателят H1/D показва свръхдоминиране в кръстоските, а H1/D
1/2 

– 

свръхдоминиране във всеки отделен локус. Вторият доминантен параметър H2 също е с високи 

стойности. Съотношението H2/4H1 изразява неравно разпределение на положителните и   

отрицателните алели в локусите проявяващи доминиране при родителите през 2010 и 2011 г., с 

пълен набор родители, и почти равно през 2011 г., с изключен родител, и 2012 г. Параметърът F 

е с положителен знак през всички години, но стойността му е доказана само за ДК F1-2010 г., 

което означава превес на доминантните алели, докато тази стойност за ДК-2011 г. и ДК-2012 г. 

е недоказана, и следва да се приеме, че доминантните и рецесивните алели имат еднаква 

относителна честота. Доказаните и положителни стойности на h
2 

потвърждават нарастващата 

позиция на доминантните гени. Съотношението KD/KR отразява превъзходство на доминантните 

алели над рецесивните, по-слабо изразено за  F1-2011. Коефициентът на наследяемост в тесен 

смисъл h
2
 е от много нисък до средно висок, вследствие голямото влияние на доминантното 

генно действие в наследяването на признака. Това означава, че ефективен отбор по 

продуктивност може да се води само в по-късните хибридни генерации - F3-F4, когато 

доминантните генни ефекти са намалели. Корелационната връзка между средните значения на 

родителите и сумарните коварианс-вариансни значения rxp(Wr+Vr) е средна до много висока и 

отрицателна при двете диалелни комбинации. Сортовете Дарми, Хелиус, Бели Искър и Дорина 

(2010-2011 г.), Руми и Чирпан-539 (2012 г.), с висока продуктивност, имат ниски Wr+Vr 

стойности. Това означава, че високата им продуктивност се обуславя от доминантни гени с 

еднопосочно, увеличаващо продуктивността им действие. Стойностите за к (брой на 

ефективните фактори) сочат най-малко 2 до 3 гена или групи гени. Larik et al. (2008) заключават 

също, че поне 3 групи гени контролират добива суров памук.  
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Таблица 2 

 

Генетични компоненти на признака продуктивност от едно растение за ДK F1–2010-2011 г. и ДK F1–2012 г. 

 

Генетични  

компоненти 

 

 ДK F1-2010 г. ДK F1-2011 г.  ДK F1-2012 г. 

Пълен набор 

родители 

b=0,690  

Без Р6  

b=0,851  

Пълен набор 

родители 

b=0,568 

Без Р6 

b=0,719 

Пълен набор 

родители 

b=0,568 

Без Р5 

b=0,719 

Параметри 

D 81,161±12,807 99,989±8,058 3,806 ± 1,125 4,488±1,328 1,776±0,332 1,000±0,303 

F 80,780±31,286 69,983±20,129  1,720±2,748  2,276±3,318 1,409±0,811 1,276±0,756 

H1 152,258±32,511 123,936±21,762 30,058±2,855  34,457±3,588 4,558±0,843 7,065±0,817 

H2 116,752± 29,042 100,128±19,734 24,774±2,550  30,898±3,254 4,089±0,753 6,371±0,741 

h
2 

238,734±19,548 191,563±13,326 27,229±1,717    30,091±2,197 4,738±0,507 5,482±0,501 

E 0,460±4,840 0,434±3,290  0,496±0,425  0,457±0,542 0,479±0,125 0,395±0,124 

Показатели 

H1/D 1,876 1,239 7,898 7,678 2,566 7,065 

H1/D
1/2 

1,370 1,113 2,810 2,771 1,602 2,658 

ML1 – ML0 59,747 47,960 6,876 8,096 1,251 1,434 

F
2
/4D.(H1-H2)

1/2
 60,775 50,190 0,330 0,648 3,623 0,977 

H2/4H1 0,192 0,202 0,206 0,224 0,224 0,225 

KD/KR 2,141 1,917 1,175 1,201 1,658 1,632 

r xp (Wr+Vr) -0,978 -0,993 -0,703 -0,745 -0,926 -0,944 

k 2,045 1,913 1,099 0,974 1,159 0,860 

Наследяемост, % 

H
2
 0,990 0,992 0,952 0,959 0,750 0,820 

h
2 

0,377 0,514 0,355 0,261 0,218 0,095 

YD 49,254 49,83 20,282 19,538 20,813 19,849 

YR 24,218 23,55 14,306 14,664 14,708 15,352 
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Допълнителна информация за доминантността/рецесивността на родителите дава 

критерия Fr, изчислен за всеки родителски ред (табл. 4 от Дисертацията). Сортовете Дарми, 

Дорина, Бели Искър (2010-2011 г), Руми и Наталия (2012 г.) са родителите съдържащи най-

много доминантни гени и са най-подходящи за включване в кръстоски, а сортовете Барут, 

Митра (2010-2011 г.), Бояна и Нелина (2012 г) са с най-много рецесивни гени. Сорт Хелиус е с 

висока доминантност през 2010 г. и 2012 г., и с ниска през 2011 г., т.е. има непостоянна 

доминантност. С непостоянна доминантност/рецесивност са и чуждите сортове Митра и Барут, 

които при нашите условия са много къснозрели и немогат да реализират продуктивния си 

потенциал, дават несигурни и непостоянни по години добиви. В някои случаи степента на 

доминантност се изменя при промяна в диалелната схема (при изключване на родители), което 

вероятно се дължи на вътрешни взаимодействия между генотиповете, както в случая със сорт 

Хелиус. 

 При ДK F1-2010 и ДK F1-2011 г. преобладават кръстоските с положително 

свръхдоминантно наследяване на продуктивността – 86,6% през 2010 г. и 66,7% през 2011 г. 

(табл. 5 от дисертацията). Свръхдоминирането обуславя ясно изразен хетерозис,  най-силно 

проявен при кръстоските Бели Искър × Дорина и Барут × Дорина, съответно 25,1% и 22,0%, 

средно за двете години. Двете кръстоски са с висока продуктивност - 37,9 g и 39,0 g/растение. 

При ДК F1-2012 г., при 40% от кръстоските наследяването на продуктивността/растение е с 

положително свръхдоминиране, което обуславя хетерозис, при други 40% непълно доминира 

родителя с по-високата продуктивност (табл. 6 от дисертацията). Хетерозисните прояви са по-

слабо изразени - до 17,7%.  

  За изследваният признак има доказани ОКС и СКС ефекти при І-ва диалелна 

комбинация, докато при ІІ-ра диалелна комбинация доказани са само СКС ефектите. С доказани 

високи положителни ОКС ефекти са сортовете Бели Искър (І-ва диалелна комбинация) и 

Наталия (ІІ-ра диалелна комбинация), с висока продуктивност/растение (табл. 3). Наличието на 

положителна ОКС при някои от родителските форми е в зависимост от условията на годината.  

 

Таблица 3 

Ранжиране на  родителите по ОКС по продуктивност от едно растение при   

ДК F1-2010 г., ДК F1-2011 г. ДК F1-2012 г. 

  

Ранжиране по обща комбинативна способност 

ДК F1-2010 г. ДК F1-2011 г. ДК F1-2012 г. 

Родител х  ОКС Родител х  ОКС Родител х  ОКС 

Р5-Хелиус 46,1 3,354 Р1-Б. Искър 18,7 1,763 P5-Наталия  20,8 0,910 

Р6-Дорина 43,6 1,929 Р2-Барут 18,5 0,937 P3-Руми  19,4 0,318 

Р1-Б. Искър 43,9 0,996 Р6-Дорина 18,8 0,087 P1-Ч-н-539 18,1 -0,032 

Р3-Дарми 44,6 0,296 Р5-Хелиус 18,9 -0,433 P2-Хелиус 19,1 -0,182 

Р4-Митра 46,5 -0,717 Р3-Дарми 17,2 -0,912 P6-Нелина   17,9 -0,428 

Р2-Барут 23,0 -5,858 Р4-Митра 13,6 -1,442 P4-Бояна  16,4 -0,586  

GD 5 % 2,1   GD 5 % 2,0   GD 5 % 1,8  

Ст. грeшка  0,366 Ст. грешка   0,356 Ст. грешка  0,309 

 

 Анализът на компонентите на варианса на ОКС и СКС (табл. 10 от дисертацията) 

показва, че от значение за наследяването на продуктивността/растение са неадитивните генни 

ефекти, което потвърждава резултатите от диалелния анализ. Получените от нас резултати 

потвърждават изследванията на други автори, че добивът суров памук се влияе по-силно от 

неадитивните генни ефекти  (Pole et al., 2008; Gamel et al., 2009; Ali et al., 2009; Khan et al., 

2009b; 2011; Makhdoom, 2011; Khan, 2013). 

1.2. Маса на кутийката 

След направения тест за съответствие на диалелния анализ на адитивно-доминантния 

модел и за наличие на епистаз, от ДК F1-2010 г. са изключени два от родителите (Р2 – Барут и Р3 
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– Дарми), от ДК F1-2013 г. - един родител (Р5 – Хелиус). На фиг. 4 са представени графично 

данните от анализа за І-ва диалелна комбинация - ДK F1–2010 г. с изключени Р2 и Р3. 

Наследяването на проучвания признак в популацията е свръхдоминантно,  регресионната линия 

пресича ординатата под нулата. Местоположението на сортовете Митра (Р4) и Хелиус (Р5), с 

най-високи показатели за този признак, ги очертава като родители с висока доминантност, а с 

висока рецесивност е сорт Дорина (Р6), с най-малка маса на кутийката. Сорт Бели Искър (Р1) 

заема междинно положение, но  се намира в по-доминантната част и е с повече доминантни, 

отколкото с рецесивни гени.  

 

 
Фиг. 4. Графичен диалелен анализ на масата на кутийката на ДК F1-2010 с изключени Р2 и Р3 

 

При ІІ-ра диалелна комбинация - ДK F1–2013 г. с изключен Р2  (фиг. 5), с висока 

доминантност, съдържащ най-много доминантни гени е сорт Чирпан-539 (Р1). 

Местоположението на сортовете Руми (P3) и Наталия (P5), ги очертава като родители с най-

много рецесивни гени. Сорт Наталия е родителят с най-малката маса на кутийката. Сорт Бояна, 

с най-голяма маса на кутийката, заема междинно положение, но е в по-доминантната част, 

което означава, че доминантните гени при него преобладават над рецесивните.  

    
Фиг. 5. Графичен диалелен анализ на масата на кутийката на ДК F1-2013 с изключен Р2  

 

Проведеният диалелен анализ (табл. 4) показва достоверни стойности на адитивните (D) 

генни ефекти само за ДК F1-2010 г. и доминантните (H1, H2) за ДК F1-2010 г., и ДК F1-2013 г. 

Доминантното генно действие превъзхожда адитивното, което означава, че доминантният 

варианс е от по-голямо значение за наследяването на този признак. Параметърът H1/D показва 

свръхдоминиране при кръстоските в положителна посока. Стойностите на показателя (H1/D)
1/2

 

показват също свръхдоминиране в локусите, контролиращи признака. Съотношението H2/4H1 

изразява почти равно разпределение на положителните и отрицателните алели в родителските 

форми от І-ва диалелна комбинация и неравно от ІI-ра диалелна комбинация. Стойността на 

параметъра F за ДК F1-2010 г. е положителна, за ДК F1-2013 г. – отрицателна, но и в двата 

случая недоказана, от което следва да се приеме, че доминантните алели са равни на 

рецесивните. Съотношението KD/KR отразява превъзходство на доминантните алели за ДК F1-

2010 г. и  превъзходство на рецесивните за ДК F1-2013 г. Доказаните и положителни стойности 

на h
2
 не потвърждават нарастващата позиция на рецесивните гени при ДК F1-2013 г. 
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Параметърът F
2
/4D(H1-H2)

1/2 
е с почти нулево значение и изразява наличие в кръстоските на 

силно вариращо по локуси доминиране. Корелационните коефициенти между средните 

стойности на родителите и сумарните коварианс-вариансни значения Wr+Vr са в граници от -

0.9801 (много висок) до –0.6388 (средно висок). Отрицателната им стойност означава, че 

основните групи гени доминират в посока към увеличаване на признака. Стойностите на 

показателя к показват, че 1 или 2 гена, или групи гени, контролират масата на кутийката.  

Коефициентите на наследяемост в широк смисъл (H
2
)
 
са  високи, което означава, че 

генотипното разнообразие по масата на кутийката е високо, а в тесен смисъл (h
2
)
 
са ниски до 

средновисоки, което означава, че генетичното вариране е слабо до средно високо, и пред вид 

голямото доминиране, отборът по този признак трябва да се води в по-късните хибридни 

генерации - F3-F4.  

Таблица 4 

  

Генетични компоненти за масата на кутийката при ДK F1-2010 г. и  ДK F1-2013 г. 

 

Генетични компоненти ДK F1 – 2010 г. 

Без Р2 и Р3  b=0,839 

ДK F1 – 2013 г.  

Без Р2 b=0,780 

Параметри 

D 0,0654±0,0188 0,0153±0,0160 ns
 

F 0,0265±0,0482 ns -0,0166±0,0411ns 

H1 0,2463±0,0545 0,1681±0,0465 

H2 0,2431±0,0504 0,1541±0,0429 

h
2 

0,2597±0,0084
 

0,2338±0,0291 

E 0,0213±0,0342 ns 0,0161±0,0072 

Показатели 

H1/D 3,7660 10,9869 

H1/D
1/2 

1,9410 3,3146 

ML1 – ML0 0,0689 0,0158 

F
2 

/ 4D(H1-H2)
1/2

 0,0243 0,0383 

H2 /4H1 0,2468 0,2292 

KD/KR 1,2333 0,7190 

r xp (Wr+Vr) -0,9801  -0,6388 

k  1,0544 1,5172 

Наследяемост  % 

H
2 

0,7930  0,9190 

h
2
  0,2030 0,5210 

 

 Сортовете Митра (P4), Хелиус ( P5), Б. Искър (P1) (ДK F1– 2010 г.) и Бояна (P4) (ДK F1– 

2013 г.), с по-голяма маса на кутийката, имат ниски Wr+Vr стойности (табл. 13 от 

дисертацията). Това означава, че по-голямата маса на кутийката при тях се обуславя от 

доминантни гени, с еднопосочно, увеличаващо признака действие.  

 Направеният диалелен анализ показа, че в генетичния контрол на масата на кутийката 

при ДК F1-2013 г. участват неадитивни генни ефекти, докато при ДК F1-2010 г. участват 

адитивни и неадитвни генни ефекти като по-голямо значение имат неадитивните. Неадитивен 

тип на генното действие със свръхдоминиране за този признак отбелязват Murtaza (2005), Iqbal 

et al. (2005), Larik et al. (2008), ChengQi et al. (2009), Hussain et al. (2009), Ali et al. (2011), Khan 

and Hassan (2011). 

1.3. Рандеман на влакното 

При ДК F1-2010 г., с изключен P3 – сорт Дарми, регресионната линия пресича ординатата в 

положителната й част и показва непълно доминиране (фиг. 6). С висока доминантност е сорт 

Барут, а с висока рецесивност – сорт Дорина. Останалите три сорта заемат междинно 
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положение. Възможно е всички сортове да имат повече доминантни алели, не се знае точно 

къде параболата пресича регресионната линия.  

 

    
Фиг. 6. Графичен диалелен анализ за рандемана на влакното на ДК F1-2010 с изключен Р3 

  

На фиг. 7 са представени графично резултатите от диалелния анализ на ДК F1-2011 г. с 

пълен набор родители. Регресионната линия пресича ординатата в отрицателната й част и 

показва свръхдоминиране. Местоположението на сортовете Барут (Р2), Митра (Р4), Хелиус (Р5) 

и Бели Искър (Р1) ги очертава като родители с най-много доминантни гени, а на сорт Дорина 

(Р6), с най-висок рандеман на влакното, с най-много рецесивни гени. Последният се намира 

далеч от възможната пълна рецесивност, не се знае точно къде параболата пресича 

регресионната линия. Сорт Дарми, с най-нисък рандеман на влакното, заема междинно 

положение.  

    
Фиг. 7. Графичен диалелен анализ на рандемана на влакното на ДК F1-2011  

с всички родители 

 

След изключен Р1 - сорт Бели Искър няма разместване на точките на родителите. След 

изключен Р6  - сорт Дорина се наблюдава слабо изместване на родителите, които се намират в 

доминантната част на диалелния график (фиг. 8b и 8c от дисертацията).  

На фиг. 8 е представен графичен анализ на диалелната кръстоска F1-2012 г. с изключен  Р2  

- сорт Хелиус. Регресионната линия пресича ординатата в отрицателната й част и показва 

свръхдоминиране. Местоположението на сортовете Руми (Р3) и Наталия (Р5), с най-нисък 

рандеман на влакното, ги очертава като родители с най-много доминантни гени, а на сорт 

Чирпан-539 (Р1), с най-висок рандеман на влакното – с най-много рецесивни гени. От 

местоположението му може да се съди, че той се намира далеч от възможната пълна 

рецесивност. Останалите два сорта заемат междинно положение.  

След изключване на Р5 (сорт Наталия) от диалелния анализ, сортовете Нелина и Бояна се 

преместват забелижимо по-наляво, в доминантната част на графиката. Тези два сорта, както и 

сортовете Хелиус и Бояна, показват висока доминантност (фиг. 9b от дисертацията). Сорт 

Чирпан-539 запазва местоположението си. 
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Фиг. 8. Графичен диалелен анализ на рандемана на влакното на ДК F1-2012 с изключен Р2 

 

Има значителни до противоположни премествания на местата на родителите при промяна 

на екологичните условия (годината). В диалелния график на F1-2013 г., с пълен набор родители, 

регресионната линия пресича ординатата в отрицателната й част и показва свръхдоминиране 

(фиг. 9а). С най-висока доминантност са сортовете Руми и Чирпан-539, с различен рандеман на 

влакното, а с най-висока рецесивност е сорт Хелиус (Р2).  

                         a 

    
          b 

    
Фиг. 9. Графичен диалелен анализ на рандемана на влакното на ДК F1-2013 

a – с всички родители;   b - с изключен Р5 

След изключен Р2 (сорт Хелиус) има слабо разместване на родителите (фиг. 10b от 

дисертацията).  

След изключване на  Р5 – сорт Наталия, с най-висока доминантност е сорт Хелиус (Р2), а с 

най-висока, пълна рецесивност, е сорт Бояна (Р4) (фиг. 9b). Сортовете Руми (Р3) и Чирпан-539 

(Р1) са също в доминантната част на диалелния график и показват превес на доминантните 

алели над рецесивните.  
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Проведеният диалелен анализ показва достоверни стойности за адитивните и 

доминантните ефекти (табл. 5 и 6). Генетичният параметър D варира в съотношения с 

доминантните параметри H1 и H2 показващи много добре изразено неадитивното действие на 

гените, с изключение на ДК F1-2011 г. с изключен P6 – сорт Дорина (І-ва диалелна комбинация). 

Показателят H1/D има стойности изразяващи свръхдоминиране при двете диалелни 

комбинации. Средното доминиране в локусите, представено с H1/D
½
,
 
е също свръхдоминантно. 

Съотношението H2/4H1 показва, че разпределението на положителните и отрицателните алели 

на локусите, показващи доминиране в родителите, е неравно, с изключение на ДК F1-2010 г. 

Параметърът F за ДК F1-2010 г. и ДК F1-2012-2013 г. е недоказан и сменя знака си, което 

означава, че доминантните и рецесивните алели са с еднакви честоти. Стойностите на F за ДК 

F1-2011 г. показва превъзходство на доминантните алели, като нарастващата им позиция се 

потвърждава доказано от параметъра h
2 

само при изключен Р6 (сорт Дорина). При пълен набор 

родители и изключен Р1 положителните стойности на h
2 

са
 
 недоказани. Стойностите на този 

компонент на варианса (h
2
) са положителни и доказани за ДК F1-2012 г. и ДК F1-2013 г., което 

означава, че не потвърждават параметъра F, чийто недоказани стойности дават основание да се 

приеме, че доминантните и рецесивните алели са с еднакви честоти. Съотношението KD/KR 

изразява превес на доминантните алели, с изключение на ДК F1-2010 г. и ДК F1-2013 г. (с 

всички родители и с изключен Р5). При тях F е с отрицателен знак, което означава превес на 

рецесивните алели, стойностите h
2
 са положителни, но недоказани, и не подкрепят нарастващо 

значение на доминантните алели.  

Таблица 5 

Генетични компоненти за рандемана на влакното при ДК F1 2010-2011 г.    

  

Генетични 

компоненти 

ДК F1-2010 г. ДК F1-2011 г. 

Без P3 
Всички 

родители 
Без P1 Без P6 

b 0,551 ± 0,446 0,779 ± 0,174 0,827 ± 0,235 1,033 ± 0,174 

Параметри 

D   1,212±0,302     2,761±0,367     3,404±0,473    2,031±0,168   

F (FR)  -0,916±0,755    2,778±0,897   2,872±1,182    1,013±0,420 

H1  3,218±0,816    7,287±0,932  8,218±1,278     2,825±0,453   

H2   2,651±0,741   4,838±0,833   6,183±1,159     2,392±0,412 

h
2 

 0,055±0,500    0,112±0,561   0,303±0,783    3,079±0,278 

Е   0,132±0,123    0,143±0,139   0,134±0,193     0,177±0,069   

Показатели 

H1 /D1 2,655 2,639 2,414 1,391 

H1 /D1
1/2

 1,629 1,250 1,554 1,179 

(ML1-ML0)
2 

0,035 0,048 0,097 0,798 

F
2
//4D (H1- H2)/

1/2
 0,618 1,484 1,550 0,547 

H2/4 H1 0,026 0,166 0,188 0,212 

Kd/kr 0,624 1,897 1,745 1,536 

r xp (Wr + Vr) 0,143 0,305 0,218 -0,925 

k 0,021 0,023 0,049 0,057 

Наследяемост % 

H
2
 0,939 0,820 0,840 0,805 

h
2
 0,630 0,095 0,358 0,240 
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Таблица 6  

Генетични компоненти на признака рандеман на влакното при DK F1 2012-2013 г. 

 

Генетични 

компоненти 

 

 DK F1 - 2012 г. DK F1 - 2013 г. 

Изключен Р2 

b=0,931 

Изключен Р5 

b=1,172 

Всички 

родители 

b=0,668  

Без Р2  

b=1,00 

Без Р5 

b=0,964 

Параметри 

D 1,179±0,163 0,766±0,116 1,921±0,361 1,913±0,410 1,428±0,237 

F 0,500±0,407 0,517±0,290 -0,802±0,903 0,052±1,054 -0,149±0,609 

H1 2,203±0,440 2,028±0,314 6,605±0,976 5,523±1,193 5,828±0,689 

H2 2,101±0,399 1,878±0,285 6,223±0,885 5,128±1,101 5,512±0,636 

h
2 

1,405±0,269 0,738±0,192 6,716±0,598 6,578±0,747 8,414±0,431 

E 0,176±0,066 0,162±0,047 0,133±0,147 0,127±0,183 0,188±0,106 

Показатели 

H1/D 1,869 2,648 3,438 2,887 4,081 

H1/D
1/2 

1,367 1,627 1,854 1,699 2,020 

ML1 – ML0 0,379 0,210 1,700 1,668 2,139 

F
2
/4D.(H1-H2)

1/2
 0.360 0,394 0,135 0,00 0,010 

H2/4H1 0,239 0,231 0,235 0,232 0,236 

KD/KR 1,367 1,524 0,797 1,016 0,949 

rxp(Wr+Vr) 0,960 0,883 -0,380 -0,891 -0,866 

k 0,669 0,393 1,079  1,283 1,526 

Наследяемост % 

H
2
 0,840 0,805 0,959 0,950 0,925 

h
2 

0,358 0,240 0,479 0,445 0,377 

 

 Корелационните коефициенти между средните значения на родителите и сумарните 

коварианс-вариансни значения rxp(WR+VR) за ДК F1-2010 г. и ДК F1-2011 г., с всички родители и 

изключен Р1, са ниски и положителни, с изключен Р6 – корелационният коефициент е висок и 

отрицателен, което предполага, че високият рандеман  на родителите с ниски WR + VR стойности 

се обуславя от доминантни гени. Родителите с максимум доминантни гени са отговорни за 

увеличаване рандемана на влакното при ДК F1-2011 г. с изключен Р6. При слаба (до средна) 

връзка трудно може да се оцени характера на доминантната детерминация на признака в 

популацията. При ДК F1-2012 г. тази връзка е висока и положителна, което предполага, че 

високият рандеман  на родителите с високи WR + VR стойности се обуславя от рецесивни гени. 

Родителите с максимум рецесивни гени са отговорни за увеличаване рандемана на влакното при 

ДК F1-2012 г. При ДК F1-2013 г. корелацията е от ниска отрицателна (при пълен набор 

родители) до висока отрицателна (при изключени родители), което означава, че високият 

рандеман на влакното на родителските форми се обуславя от доминантни гени, с еднопосочно, 

усилващо признака действие. Стойностите на к - брой на ефективните фактори сочат един или 

една група гени, контролиращи рандемана на влакното. Садику (1998) съобщава също за 1 ген, 

Bhatade (1981) – за три гена. Коефициентите на наследяемост в широк смисъл (H
2
) са високи, а 

в тесен смисъл (h
2
) са много ниски до средно високи. Сравнително висок е h

2
 при ДК F1-2010 г., 

което разкрива  възможност за ефективен отбор в ранните хибридни генерации - F2-F3. 

От І-ва диалелна комбинациия (табл. 31 от дисертацията) с най-високи стойности за 

рандемана на влакното и най-висока ОКС са сортовете Дорина и Барут, а от ІІ-ра диалелна 

комбинациия (табл. 32 от дисертацията) – сортовете Чирпан-539 и Хелиус, също с най-висок 

рандеман на влакното, останалите родители са с негативни ОКС ефекти. Средните стойности на 

родителите показват положителна връзка с тяхната ОКС. Сортовете Дорина, Барут (І-ва 

диалелна комбинациия), Чирпан-539 и Хелиус (ІІ-ра диалелна комбинациия), с най-висок 

рандеман, се явяват най-добри общи комбинатори по този признак.  
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 1.4. Дължина на влакното 

На фиг. 10 и фиг. 11 са представени графично данните от анализа за ДК F1-2010-2011 г. с 

всички родители. По графиките на родителските форми могат да се направят следните 

характеристики на F1 популациите: наследяването на проучвания признак в популациите е 

свръхдоминантно, регресионната линия пресича ординатата под нулевата точка; има 

преместване на точките при промяна на екологичните условия; при изключване на родители от 

диалелния анализ, за които се счита, че са носители на неалелни взаимодействия, останалите 

родители запазват местоположението си.                                                                 

                                  
Фиг. 10. Графичен диалелен анализ на дължината на влакното на ДК F1-2010 с всички родители  

    
Фиг. 11. Графичен диалелен анализ на дължината на влакното на ДК F1-2011 с всички родители 

 

 На фиг. 12 е построен диалелния график на ДK F1-2012 г. без изключване на родители. 

Регресионната линия пресича ординатата под нулевата точка и изразява свръхдоминиране. С 

висока доминантност, с най-много доминантни гени, е сорт Хелиус (с късо влакно), а с най-

много рецесивни гени е сорт Нелина, с най-голяма дължина на влакното. Останалите сортове са 

в доминантната част на диалелния график, което означава превес на доминантните алели над 

рецесивните.                                                                                      

           
Фиг. 12. Графичен диалелен анализ на дължината на влакното на ДК F1-2012 с всички родители 
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 След изключване на Р1 (Чирпан-539) има забелижимо преместване на родителските 

точки към средата на регресионната линия, което означава изравняване на доминантните и 

рецесивните гени, но не се знае къде точно параболата пресича регресионната линия (фиг. 13 b 

от дисертацията). 

В сравнение с ДК F1-2012 г., в ДК F1-2013 г. (фиг. 13) има слабо преместване на 

родителите под влияние условията на годината, като сортовете Руми, Бояна и Чирпан-539 

запазват високата си доминантност, а сортовете Хелиус и Наталия, с висока доминантност през 

2012 г.,  са със средно висока доминантност през 2013 г., точките им са изместени по към 

средата на регресионната линия. Има забелижимо разместване на родителските сортове след 

изключване на Р5 (сорт Наталия) (фиг. 14b от дисертацията), което вероятно се дължи на 

вътрешни взаимодействия между родителските сортове.    

                                                              

                 
   

Фиг. 13. Графичен диалелен анализ на дължината на влакното на ДК F1-2013 с всички родители 

  

Генетичните компоненти от извършения диалелен анализ са представени в табл. 7. 

Статистически достоверни са адитивните и доминантните генни ефекти. При ДК F1- 2010 г. 

доминантното генно действие слабо превъзхожда адитивното (D) или двата компонента на 

варианса имат еднакво участие - при изключен P5 (сорт Хелиус), докато при ДК F1- 2011 г. и  ДК 

F1- 2012-2013 г. доминантното генно действие е много по-силно изразено от адитивното и 

показва голямото значение на доминантния варианс във варирането на признака. 

Съотношението H1/D е в съответствие със значението на двата варианса и показва 

свръхдоминиране, с изключение на ДК F1-2010 г., с изключен Р5 (сорт Хелиус), при която се 

наблюдава пълно доминиране. Средното доминиране в локусите, изразено с H1/D
1/2

, е съответно  

свръхдоминиране и пълно доминиране. Показателят ML1–ML0 показва, че  доминирането е в 

посока към увеличаване дължината на влакното при двете диалелни комбинации. Двата 

доминантни параметъра - H1 и H2, в повечето случаи са с близки значения, но съотношението 

H2/4H1 разкрива неравно разпределение на положителните и отрицателните алели, показващи 

доминиране, с изключение на ДК F1-2011 г. с пълен набор родители. Нулевото значение на 

параметъра F
2
/4D(H1-H2)

1/2
 означава наличие на силно вариращо по локуси доминиране в 

кръстоските. Средната стойност на параметъра F в повечето случаи има положителен знак и 

може да се приеме, че доминантните алели преобладават над рецецивните. Нарастващото 

значение на доминантните алели се потвърждава от положителните и доказани стойности на 

параметъра h
2
, с изключение на ДК F1-2010 г. без Р4 (сорт Митра). Параметърът F има 

отрицателен знак при ДК F1-2011 г., но е недоказан при пълен набор родители и може да се 

приеме, че доминантните и рецесивните алели в популацията са с еднаква честота. 

Съотношението KD/KR отразява превъзходство на рецесивните алели, докато за всички други 

опитни постановки (ДК F1-2010 г. и ДК F1-2012-2013 г.) показва превъзходство на 

доминантните алели.  

  

 



 20 

 

Таблица 7 

 

Генетични компоненти на дължината на влакното при ДК F1 - 2010-2011 г. и ДК F1 - 2012-2013 г. 

 

Генетични 

компоненти 
ДК F1–2010 г. ДК F1–2011 г. DK F1 - 2012 г. DK F1 - 2013 г. 

 Параметри 

 

Пълен набор 

родители 

b=0,815 

Без Р4 

b=0,876 

Без Р5 

b=0,881 

Пълен набор 

родители 

b=0,656 

Без Р1 

b=0,840 

Пълен набор 

родители 

b=0,815 

Без Р4 

b=0,876 

Без Р5 

b=0,881 

Пълен набор 

родители 

b=0,656 

Без Р1 

b=0,840 

D 1,272±0,087  1,592±0,142  1,538±0,118   0,242±0,088   0,192±0,040  1,231±0,135 1,052±0,094 1,283±0,174 0,434±0,184 0,155±0,034 

F 0,562±0,212  0,793±0,355  0,926±0,295   -0,352±0,21   -0,630±0,09  0,581±0,329 0,385±0,234 0,982±0,434 0,427±0,460 0,301±0,087 

H1 1,925±0,220  2,019±0,383  1,506±0,319  2,135±0,223   2,577±0,108   2,412±0,342 1,990±0,253 2,703±0,469 2,481±0,497 1,418±0,099 

H2 1,349±0,197  1,556±0,348  1,180±0,289  2,144 ±0,199   2,471±0,977  1,992±0,305 1,797±0,230 2,393±0,425 2,327±0,451 0,938±0,091 

h
2 0,275±0,133 -0,043±0,235  0,834±0,195   0,131±0,134   0,158±0,066  0,306±0,206 0,433±0,155 0,562±0,287 0,147±0,304 -0,004±0,062 

E 0,130±0,033  0,131±0,058  0,132±0,048  0,245 ±0,033   0,272±0,016  0,141±0,051 0,133±0,038 0,148±0,071 0,068±0,075 0,070±0,015 

 Показатели 

H1/D 1,513 1,268 0,979 8,822 13,422 1,959 1,892 2,107 5,716 9,148 

H1/D
1/2 1,230 1,126 0,990 2,970 3,664 1,400 1,375 1,451 2,391 3,025 

ML1 – ML0 0,087 0,230 0,010 0,067 0,083 0,096 0,130 0,164 0,048 0,020 

F
2
/4D.(H1-

H2)
1/2

 
0,184 0,519 0,606 0,000 0,415 0,235 0,165 0,765 0,267 0,212 

H2/4H1 0,175 0,196 0,193 0,251 0,230 0,207 0,226 0,221 0,234 0,165 

KD/KR 1,438 1,874 1,568 0,606 0,381 1,406 1,307 1,716 1,518 1,946 

r xp (Wr+Vr) -0,710 -0,823 -0,738 0,486 -0,048 0,619 0,960 0,674 0,503 0,752 

k 0,204 0,028 0,707 0,061 0,064 0,154 0,241 0,235 0,063 -0,004 

 Наследяемост,  % 

H
2
 0,883 0,886 0,853 0,773 0,799 0,800 0,869 0,859 0,907 0,825 

h
2 0,579 0,548 0,523 0,273 0,343 0,455 0,425 0,290 0,110 0,354 
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Корелационната връзка между средните значения на родителските форми и сумарните 

ковариaнс-вариансни значения е отрицателна и висока при ДК F1-2010 г., което означава, че в 

популацията действат доминантни гени, с еднопосочно, усилващо признака действие. При ДК 

F1-2011 г. тази връзка е много слаба отрицателна до слаба положителана, което показва, че в 

популациите действат гени с разнопосочно действие. При такава връзка трудно може да се 

оцени характера на доминантната детерминация на проучвания признак в диалелните 

кръстоски. Високата и положителна корелация при F1- 2012-2013 г. е указание, че родителите с 

максимум рецесивни гени са отговорни за увеличаване дължината на влакното. Високите 

WR+VR стойности при ДК F1-2012-2013 г. са в положителна корелация с родителските 

стойности, а при ДК F1-2010 г. – в отрицателна. Това означава, че при ДК F1-2012-2013 г., 

родителите с високи показатели за дължината на влакното, имат най-много рецесивни гени, 

докато при ДК F1-2010 г., родителите с по-дълго влакно са с най-много доминантни гени, чиито 

действие е в посока към увеличаване на признака. Стойностите на к - брой на ефективните 

фактори, сочат една група гени отговорни за проявата на признака. Коефициентите на 

наследяемост в широк (H
2
) смисъл в повечето случаи са високи, в тесен (h

2
) смисъл са ниски до 

средно високи и ефективен отбор по дължината на влакното при някои диалелни кръстоски 

(при по-голям контрол на признака от рецесивните гени) може да се води още в ранните 

хибридни генерации - F2-F3.   

При ДК F1-2010 г. родителските форми с високи средни значения за дължината на 

влакното (Дорина, Дарми, Митра) са с ниски Wr+Vr стойности, т.е. имат висока доминантност 

(табл. 40 от дисертацията). Високата им доминантност ги прави много ценни за селекцията на 

по-дълго влакно, при тях доминантните гени действат в положителна посока към увеличаване 

значенията на признака. При ДК F1-2012-2013 г. сортовете Нелина и Наталия, с високи средни 

значения, имат високи Wr+Vr стойности, т.е. имат висока рецесивност (табл. 41 от 

дисертацията). Останалите сортове, които са с по-късо влакно (Хелиус, Чирпан-539, Руми и 

Бояна) имат ниски Wr+Vr стойности и са с висока доминантност, но при тях доминантните гени 

действат за намаляване дължината на влакното. Стойностите на rxp(Wr+Vr) са положителни и 

средно високи до много високи при ДК F1- 2012 г. с изключен Р1 (сорт Чирпан-539 носител на 

доминантни гени за по-късо влакно).  

  Има достоверни разлики между изпитваните кръстоски по ОКС и СКС. Положителна и 

висока ОКС в различни среди (и през двете години на изследването) са проявили сортовете 

Дарми, Митра, Дорина от І-ва диалелна комбинация и Наталия от ІІ-ра диалелна комбинация 

(табл. 8 и табл. 9). Тъй като ОКС се определя от адитивно действащи гени, може да се счита, че 

тези сортове притежават най-голям брой адитивни гени.   

 От анализа на  резултатите следва, че в наследяването на дължината на влакното 

участват адитивни и неадитивни генни ефекти. Неадитивното генно действие преобладава над 

адитивното. Получените резултати са в съответствие с тези, съобщени от други автори (Ahuja 

and Dhayae 2007; Preetha and Ravendran 2008; Deoskar et al., 2009a; Hussain et al., 2010; Singh et 

al., 2010; Bölek et al., 2014; Khan et al., 2017), които също  съобщават, че неадитивните генни 

ефекти имат по-голямо значение за дължината на влакното. 

2.  Наследяване, хетерозис и комбинативна способност при линия × тестер   

       кръстоски   

 Линия × тестер анализът осигурява информация за комбинативната способност на 

родителите форми и техните F1 хибриди, полезна за селекционните програми (Shakeel et al., 

2012, Ali et al., 2013).  

2.1. Наследяване и комбинативната способност при F1 линия × тестер кръстоски        

        заложени през 2013 – 2014 г. 

     F1  - сорт × сорт, 5 майки (български сортoве) и 3-ма бащи (Назили-954, Митра, 

Корина) 

С положително свръхдоминиране по продуктивността са 6 от 15 кръстоски (табл. 52 от 

дисертацията), което обуславя хетерозис от 10,0% до 39,1%, а продуктивността/растение 
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достига 40,3 - 50,2 g. Негативно свръхдоминиране показва една кръстоска, непълно и пълно 

доминантно към родителя с по-високата или по-ниската продуктивност е наследяването при 

шест кръстоски, адитивно – при една кръстоска. Значение за наследяването на продуктивността 

има генотипът на родителските сортове (майки и бащи) и комбинативната им способност. 

Кръстоските с турския сорт Назили-954 наследяват масата на кутийката с положително 

свръхдоминиране и слабо проявен хетерозисен ефект – 1,8-3,5%. Непълно доминиране на 

родителя с по-високата стойност показват 8 кръстоски, а към  родителя с по ниската стойност - 

две кръстоски на сорт Руми с гръцките сортове Митра и Корина.   

Наследяването на рандемана на влакното при кръстоските с турския сорт Назили 954 

през първата година на изследването е с частично доминиране на родителя с по-ниската 

стойност до негативно свръхдоминиране (табл. 53 от дисертацията). Изключение прави 

кръстоската Нелина × Назили 954, при която непълно доминира родителя с по-високата 

стойност. При кръстоските с гръцките сортове Митра и Корина наследяването на този признак е 

с положително свръхдоминиране, изключение правят кръстоските на сорт Руми, при тях то е с 

негативно свръхдоминиране. През втората година на изследването, положително 

свръхдоминиране се наблюдава само при кръстоската Чирпан-539 × Корина, негативно 

свръхдоминиране има при 4-ри кръстоски, а при останалите непълно доминира родителя с по-

ниската или по-високата стойност. 

Разнообразие има и в типа на наследяване на дължината на влакното (табл. 54 от 

дисертацията). При кръстоските с баща сорт Назили 954 наследяването на този признак е от 

частично доминиране на по-дългото влакно на този сорт до положително свръхдоминиране. 

Изключение прави кръстоската Нелина × Назили-954, при която през първата година на 

изследването то е с положително свръхдоминиране, а през втората година – с негативно 

свръхдоминиране. При кръстоските с бащи Митра и Корина наследяването е от частично 

доминиране до свръхдоминиране на по-дългото влакно на двата сорта, но се наблюдава и 

негативно свръхдоминиране. 

 Има доказани ОКС и СКС ефекти по продуктивността от растение. ОКС и СКС по 

рандемана на влакното са доказани в двете години на изследването, по дължината на влакното - 

само в едната година, като достоверни са само ОКС ефектите на майките (табл. 55 от 

дисертацията).  

Изчислените компоненти на генетичния варианс за продуктивността са: σ
2

ОКС=0,712; 

σ
2

СКС=9,132 (при F=1, σ
2

A=1,424; σ
2

D=9,132). Съотношението σ
2

ОКС/σ
2
СКС разкрива, че 

неадитивните генни ефекти са от по-голямо значение за наследяването на продуктивността. 

Получените резултати са сходни с тези на Senthilkumar et al. (2010), Karademir et al. (2016), 

Sajjad et al. (2016), Memon et al. (2017), Sivia et al. (2017). които също установяват 

преобладаване на неадитивните генни ефекти за добива суров памук, прилагайки метода линия 

× тестер. 

Изчислените компоненти на генетичния варианс за рандемана на влакното са: σ
2

ОКС=0,007, 

σ
2

СКС=0,398 (при F=1, σ
2

A=0,014, σ
2

D=0,398) през 2013 г.; σ
2

ОКС=0,201, σ
2

СКС=0,594 (при F=1, 

σ
2

A=0,402, σ
2

D=0,594) през 2014 г. Съпоставянето на σ
2

ОКС//σ
2

СКС показва, че неадитивните генни 

ефекти са от по-голямо значение за наследяването на рандемана на влакното. 

Изчислените компоненти на генетичния варианс за дължината на влакното σ
2

ОКС=-0,223 и 

σ
2

СКС=0,141 (при F=1, σ
2

A=-0,446, σ
2

D=0,141) потвърждават по-голямото значение на 

неадитивните генни ефекти в наследяването на признака. 

С доказана положителна ОКС за продуктивността от растение, от майките са сортовете 

Бояна, с най-висока продуктивност при условията на 2014 г., и ИПК Нелина, а от бащите - 

сортовете Митра и Корина. Ниските варианси на СКС (табл. 56 от дисертацията) показват, че 

високите им ОКС ефектите се определят основно от адитивни генни ефекти и тези сортове са 

по-подходящи за синтетичната селскция.  

 С доказна положителна и постоянна по години ОКС за рандемана на влакното от 

майките са също сортовете Бояна и ИПК Нелина, от бащите – сорт Назили 954 (табл. 57 от 

дисертацията). Сортовете Бояна и ИПК Нелина са с ниски варианси на СКС, а сорт Назили 954 
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е с висок варианс на СКС, което показва, че високата му ОКС се дължи на присъствие както на 

адитивни, а така също и на неадитивни генни действия и взаимодействия.  

По отношение дължината на влакното, от майките с положителна ОКС са сортовете 

Чирпан-539 и Руми, а от бащите с положителна, но недоказана ОКС е сорт Корина (табл. 59 от 

дисертацията). Сорт Чирпан-539 е с ниски варианси на СКС, при него високата ОКС се дължи 

основно на адитивни генни ефекти, сорт Руми, който е с по-висока ОКС от Чирпан-539, е със 

средно високи варианси на СКС, което означава, че високата му ОКС, освен от адитивни генни, 

в значителна степен се дължи и на неадитивни генни действия и взаимодействия. Сорт Корина, 

с положителна, но недаказана ОКС, е с високи варианси на СКС, при него положителната ОКС 

се обуславя от адитивни и неадитивни генни действия и взаимодействия.  

Линия × тестер кръстоски на 3 български сорта - майки с  2 испански - бащи (FR-H-

1001 и FR-H-1002) 

При кръстосването на 3 български сорта, използвани за майки, с 2 испански - бащи, 

наследяването на продуктивността от едно растение е от негативно до положително 

свръхдоминиране (при 3 кръстоски) (табл. 60 от дисертацията). Свръхдоминирането обуславя 

хетерозисен ефект от 8,9% до 39,0%, а продуктивността достига 41,5 до 43,6 g/растение. Масата 

на кутийката се наследява адитивно и с непълно доминиране на родителя с по-високата 

стойност. В посока на по-добрия родител е наследяването и на рандемана на влакното. По-

високият рандеман на влакното на бащите - испанските сортове, се наследява адитивно, 

непълно и пълно доминантно, и свръхдоминантно. Дължината на влакното при кръстоските е 

27,1-28,8 mm, а наследяването – непълно доминантно към родителя с по-ниската стойност при 4 

кръстоски, адитивно при една кръстоска и с частично доминиране на по-добрия родител при 

една кръстоска.  

Доказани са ОКС ефектите на майките и бащите за продуктивността от едно растение, 

ОКС и СКС за рандемана на влакното, ОКС на майките и СКС за дължината на влакното (табл. 

61 от дисертацията). 

Изчислените компоненти на генетичния варианс за рандемана на влакното са: 

σ
2

ОКС=0,256 и σ
2

СКС=0,169; за дължината на влакното са: σ
2

ОКС=0,007 и σ
2
СКС=0,166. 

Съпоставянето на σ
2

ОКС/σ
2

СКС показва, че адитивните генни ефекти са от по-голямо значение за 

наследяването на рандемана, а неадитивните – за дължината на влакното. 

 С положителна ОКС за продуктивността от растение, от майките е сорт Дарми, а от 

бащите - FR-H-1002 (табл. 62 от дисертацията). С висока положителна ОКС за рандемана на 

влакното, от майките е сорт Чирпан-539, от бащите с положителна ОКС е сорт FR-H-1001. За 

дължината на влакното, от майките с положителна ОКС е сорт Дарми, а от бащите - сорт FR-H-

1001. Испанският сорт FR-H-1001 е с положителна ОКС за дължината и рандемана на влакното, 

което го прави много ценен за селекционните програми с оглед на по-оптимално съчетаване на 

двата признака, които са в негативна корелация. 

 Сорт Дарми, от майките, с положителна ОКС по продуктивността и дължината на 

влакното, е с ниски варианси на СКС по двата признака, което го прави много подходящ за 

синтетичната селекция. 

2.2. Наследяване и комбинативната способност при F1  линия × тестер кръстоски    

        заложени през 2014 – 2015 г. 

     F1 – линия × сорт, 5 майки (селекционни линии) и 2-ма бащи (Назили-954 и  

FR-H-1001) 

 При кръстоските с висока продуктивност от едно растение (20,7-26,8 g), наследяването е 

с положително свръхдоминиране, което обуславя хетерозисен ефект от 7,3% до 31,1%. Масата 

на кутийката показва различни типове на наследяване, преобладава положителното 

свръхдоминиране (в 9 от 12 кръстоски). Положително свръхдоминиране и хетерозисни прояви 

по рандемана на влакното се наблюдават в отделни кръстоски. С най-голяма дължина на 
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влакното са кръстоските FR-H-1001 × л. 266 и л. 346 × FR-H-1001, с положително 

свръхдоминиране и проявен хетерозис по нея, съответно 8,4% и 5,7%. 

 Има доказани ОКС и СКС ефекти по продуктивността от едно растение и дължината на 

влакното. За масата на кутийката доказани са само СКС ефектите, а за рандемана на влакното – 

само ОКС ефектите на майки и бащи (табл. 66 от дисертацията). 

 Изчислените компоненти на генетичния варианс за продуктивността от едно растение  

са: σ
2

ОКС=0,104, σ
2
СКС=2,416; за дължината на влакното са: σ

2
ОКС=0,020, σ

2
СКС=0,138.   

Неадитивните генни ефекти са от по-голямо значение за наследяването на двата признака  - 

σ
2

ОКС < σ
2
СКС и не може да се очаква бърза селекция по тях. 

 От майчините форми, л. 266 е с висока ОКС по продуктивността от едно растение, л. 191 

– по продуктивността и рандемана на влакното, л. 346 – по рандемана и дължината на влакното, 

което ги прави добри общи комбинатори по тези признаци, а от бащините форми, турският сорт 

Назили 954 е с висока ОКС по продуктивността от едно растение, докато испанският сорт FR-

H-1001 е с висока ОКС по рандемана и дължината на влакното. Високите варианси на СКС 

разкриват, че високата им ОКС се обуславя от адитивни и неадитивни генни действия и 

взаимодействия. 

2.3.  Наследяване  при F1 линия × тестер кръстоски заложени през 2015 – 2016 г. 

       Сорт × сорт -  8 майки (български сортове) и 3-ма бащи (Назили 954, FR-H-1001, 

Милениум) 

 В наследяването на продуктивността при изучаваните 24-ри кръстоски (сорт × сорт) през 

2015-2016 г., преобладава от слабо до силно положително свръхдоминиране - при 17 кръстоски 

(70,8%), което обуславя хетерозисен ефект от 4,4% до 50,3% (табл. 69 от дисертацията). При 

останалите 7 кръстоски се наблюдава непълно доминиране на родителя с по-високата стойност 

и адитивност (при две кръстоски). По рандемана на влакното 14 кръстоски (58,3%) показват 

непълно и пълно доминиране на родителя с по-ниската стойност и негативно свръхдоминиране 

(табл. 70 от дисертацията). Положително свръхдоминиране се наблюдава при 4 кръстоски, с 

добре изразен хетерозисен ефект само при едната кръстоска - Вики × Назили 954 (3,9%). Пълно 

и частично доминантно към родителя с по-високата стойност е наследяването на рандемана при 

останалите 6 кръстоски. По дължината на влакното преобладава свръхдоминантният тип на 

наследяване (11 кръстоски), което обуславя слаб хетерозисен ефект от 1,5% до 3,4% (табл. 71 

от дисертацията). Наблюдава се също негативно свръхдоминиране (при 5 кръстоски). 

 Обощени резултатите от изпитването на кръстоските линия × тестер показват, че 

адитивни и неадитивни гени контролират варирането на продуктивността от едно растение, 

масата на кутийката, рандемана и дължината на влакното, което е в съответствие със 

съобщеното от други автори. Ashokkumar et al. (2010), Azam et al. (2013), Swami et al. (2013), 

Memon et al. (2017) при линия × тестер анализи съобщават, че двата варианса адитивен и 

неадитивен са важни и участват в контрола на добива суров памук и неговите компоненти. 

Резултатите от проведените изследвания показват, че неадитивните генни ефекти са от по-

голямо значение и основни за наследяването на продуктивността от едно растение и дължината 

на влакното. Присъствие на неадитивнo генно действие в експресията на много признаци, 

свързани с добива и качествените показатели на влакното, е съобщено от Karademir et al. (2016), 

Sajjad et al. (2016), Sivia et al. (2017). При наследяването на рандемана на влакното, в някои 

случаи, по-важни са неадитивните генни ефекти, а в други, от по-голямо значение са 

адитивните, в зависимост от подбора на родителските форми, включени в кръстоски. По всички 

признаци са констатирани прояви на хетерозис най-силно изразени по продуктивността от едно 

растение. Намерени са родители с доказани високи ОКС ефекти по всички признаци, 

подходящи за синтетичната селекция, и F1 хибридни комбинации, подходящи за хетерозисната 

селекция. СКС е важна за хетерозисната селекция за използването на хетерозиса, ОКС – за 

селекционните програми за подбор на родителските сортове за хибридизация (Jatoi et al., 2011). 
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3.  Наследяване, хетерозис и комбинативна способност при междувидови кръстоски 

      G. hirsutum L. × G. barbadense L. 

3.1. Наследяване и хетерозис  при междувидови хибриди G. hirsutum L. x G.             

       barbadense L.  

Сортовете от двата вида се различават силно по продуктивност от едно растение. При 

хибридите G. hirsutum L. × G. barbadense L. наследяването на продуктивността от растение е 

основно свръхдоминантно и не зависи от посоката на кръстосване (табл. 72 от дисертациата). 

Пълно и непълно доминиране на по-продуктивния родител от вида G. hirsutum L. се наблюдава 

при 5 кръстоски – 3 прави и 2 с майка G. barbadense L. При някои кръстоски продуктивността е 

по-висока при майка G. hirsutum L., но няма изразен закономерен характер. Свръхдоминантният 

тип наследяване обуславя хетерозис от 5,2% до 36,1% при кръстоските с майка G. hirsutum L. и 

от 7,2% до 32,7% при кръстоските с майка G. barbadense L. От значение за наследяването и 

степента на хетерозиса е комбинативната способност на родителските сортове от двата вида. С 

най-висока продуктивност от растение (40,0-44,5 g) и най-висок хетерозисен ефект (20,2-36,1 

%) са кръстоските Чирпан-539 × FR-B-201, Чирпан-539 × FR-B-202, FR-B-201 × Чирпан-539, 

FR-B-202 × Чирпан-539, FR-B-202 × Хелиус и FR-B-203 × Чирпан-539. Високият хетерозисен 

ефект по продуктивността от едно растение е свързан с висок хетерозисен ефект по броя на 

заложените и задържани кутийки, и съответно броя на узрелите кутийки на едно растение. В 

резултат на по-добро плодообразуване и задържане на по-голям брой кутийки, в сравнение с 

двата вида, хибридите F1 се отличават с голяма родовитост.  

Сортовете от вида G. hirsutum L. имат маса на кутийката 5,4-6,0 g, сортовете от вида G. 

barbadense L. – 2,4-3,7 g. В повечето случаи хибридите наследяват масата на кутийката 

адитивно и с непълно доминиране на родителя с по-високата стойност от вида G. hirsutum L. 

(табл. 75 от дисертацията). Непълно доминиране на по-малката кутийка на вида G. barbadense 

L. се наблюдава при 4 кръстоски. При рецепрочните кръстоски на сортовете Чирпан-539 и 

Хелиус масата на кутийката е средно с 0,2 g по-голяма при майка тези сотове, при останалите 

различия в зависимост от посоката на кръстосване не се установяват. Получените резултати 

потвърждават междинния характер на наследяване на този признак (Попова и др., 1979; 

Стоилова, 1987; Адетунджи, 1997).  

Рандеманът на влакното се наследява с негативно свръхдоминиране при 12 от 27 

кръстоски, непълно и пълно доминиране на по-нискорандеманния родител от вида G. 

barbadense L. – при 3 кръстоски или на по-високорандеманния родител от вида G. hirsutum L. – 

при 11 кръстоски, и с положително свръхдоминиране – при 1 кръстоска (табл. 76 от 

дисертацията). Значение за наследяването на този признак има и посоката на кръстосване. При 

хибридите с майка G. barbadense L. рандеманът на влакното е по-нисък, при тях 7 от 12 

кръстоски (58,3%) показват негативно свръхдоминиране по признака. 

Относно дължината на влакното непълно доминира родителя с по-високата стойност от 

вида G. barbadense L. (табл. 77 от дисертацията). В отделни случаи наследяването е адитивно 

или с положително свръхдоминиране. Хибридите F1 са с дължина на влакното 30,1-34,5 mm, с 

2,5 mm до 8,2 mm по-дълго от това на родителските сортове от вида G. hirsutum L. Хетерозисни 

прояви по дължината на влакното са съобщени от Божинов (1963; 1972), Бъркалов (1968), 

Стоилова (1987), Адетунджи (1997), Bõlek et al. (2014). Негативен хетерозис по този признак, 

съобщен от Omran et al. (1974), не се наблюдава при нито една от кръстоските. Случаи на 

свръхдоминиране се наблюдават при двете посоки на кръстосване, по-често при майка видът G. 

barbadense L. - при 5 кръстоски, докато при майка видът G. hirsutum L. – само при една 

кръстоска. При хибридите с майка видът G. barbadense L. се формира по-голяма дължина на 

влакното, средно с 0,6-1,3 mm. Влияние на посоката на кръстосване е установено и от други 

автори (Schwendiman, Lefort, 1974a,b). Получените по-големи дължини на влакното са в 

съответствие с резултатите съобщени от Бъркалов (1968), Божинов (1972), Стоилова (1987), 

Адетунджи (1997). За отсъствие на реципрочен ефект съобщават Сагидулина (1977) и Ахмедов 

(1977). В изследванията на Стоилова (1987) влиянието на посоката на кръстосване също не се 

потвърждава като закономерено явление. Според същия автор, в получаването на хибриди с по-
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дълго влакно, значение има дължината на влакното на сортовете от вида G. barbadense L. В 

нашето изследване сортовете от този вид не се различават по дължината на влакното. От 

родителските форми от вида G. hirsutum L, с най-дълго влакно е сорт Наталия, но хибридите с 

него не показват по-голяма дължина на влакното. Най-силно увеличена е дължината на 

влакното, спрямо родителската форма от вида  G. hirsutum L., при реципрочните кръстоски на 

сортовете Чирпан-539 и Бояна, средно с 6,2-6,3 mm, което вероятно се дължи на по-добрата им 

комбинативна способност със сортовете от вида G. barbadense L.    

 3.2. Kомбинативна способност при междувидови хибриди G. hirsutum L. x G.       

        barbadense L. (майка G. hirsutum L.) 

 Анализът на варианса на комбинативната способност, при хибридите с майка G. hirsutum 

L., показва достоверни различия по ОКС на майчините форми и СКС за продуктивността от 1 

растение и рандемана на влакното, недостоверни за двата признака са ОКС на башините форми 

(табл. 78 от дисертацията). Достоверни различия по ОКС на бащините форми и СКС се 

наблюдават за дължината на влакното, недостоверна е  ОКС на майчините форми. Наличието 

на доказани варианси на ОКС и СКС (по признаците продуктивност, рандеман и дължина на 

влакното,) показва, че за наследяването им значение имат адитивните и неадитивните генни 

ефекти. За масата на кутийката достоверни са вариансите на ОКС майки и бащи, и 

недостоверни са СКС ефектите, а за броя на узрелите кутийки достоверна е само ОКС – майки.  

 Изчислените компоненти на генетичния варианс за продуктивността от едно растение са: 

σ
2

ОКС=0,185; σ
2

СКС=1,807 (при F=1, σ
2

A=0,370; σ
2

D=1,807). Участието на σ
2

ОКС и σ
2

СКС в 

генетичния варианс разкрива, че неадитивните генни ефекти са от по-голямо значение за 

наследяването на продуктивността, което е в съответствие със съобщеното от Basal et al. (2009) 

и Munir et al.  (2017). 

  Изчислените компоненти на генетичния варианс за рандемана на влакното са: σ
2

ОКС=-

0,013, σ
2

СКС=0,850 (при F=1, σ
2

A=-0,026, σ
2

D=0,850); за дължината на влакното са: σ
2

ОКС=0,013,  

σ
2

СКС=0,346 (при F=1, σ
2

A=0,026, σ
2

D=0,346). Оценките на компонентите на варианса за σ
2

ОКС и 

σ
2

СКС показват, че неадитивните генни ефекти са от по-голямо значение за наследяването на 

двата признака.  

   Hosseini (2014) при пълна диалелна кръстоска с 9 генотипа памук (G. hirsutum L. × G. 

barbadebse L.)  докладва, че във F1 генерация, повечето от признаците са повлияни от адитивно 

генно действие. Хетерозис е намерен за височината на растенията, добива суров памук и 

ранозрелостта. Рандеманът е контролиран от неадитивни гени, което е в съответствиe с 

получените от нас резултати. За неадитивно генно действие при наследяването на рандемана и 

дължината на влакното съобщават Patel et al. (2014), Bõlek et al.  2014, Munir et al.  (2017). По-

голямо  значение на адитивните гени за дължината на влакното посочват Basal et al. (2009). 

От майчините форми, с положителна ОКС по продуктивността от едно растение е сорт 

Чирпан-539, сорт Хелиус е с положителна, но недоказана ОКС по този признак. По броя на 

узрелите кутийки с положителна ОКС е сорт Чирпан-539, сорт Бояна е с положителна, но 

недоказана ОКС, а по масата на кутийката с положителна ОКС са сортовете Хелиус и Чирпан-

539 (недоказана) (табл. 8). От бащините форми, FR-B-201 е с доказана положителна ОКС за 

масата на кутийката и с положителна, но недоказана ОКС за продуктивността от едно растение, 

а FR-B-203 е с положителна, но недоказана ОКС за броя на узрелите кутийки. Предвид, че ОКС 

се определя от адитивно действащи гени, може да се счита, че най-голям брой адитивни гени за 

продуктивността от едно растение и броя на узрелите кутийки, от майчините форми притежава 

сорт Чирпан-539. Сорт Хелиус от майките и сорт FR-B-201 от бащите са с най-много адитивни 

гени за масата на кутийката. От майчините форми, с доказана положителна ОКС по рандемана 

на влакното е сорт Чирпан-539 (табл. 9). С положителни, но недоказани ОКС ефекти по този 

признак, са сортовете Хелиус, Бояна (от майките) и FR-B-201 (от бащите). От майките, с 

доказана положителна ОКС по дължината на влакното е сорт Дарми, а от бащите, доказани 

високи ОКС ефекти по този признак притежава сорт FR-B-203, докато сортовете FR-B-201 и 

FR-B-202 са съответно с доказана и недоказана негативна ОКС.  
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Таблица 8 

 

Оценка на ОКС ефектите по продуктивността, броя узрели кутийки и масата на 

кутийката при F1 междувидови хибриди  на G. hirsutum L. × G. barbadense L.,  

средно за 2014-2015  

  

Майки ОКС Бащи ОКС 

Продуктивност от 1 растение 

Чирпан-539 4,758 FR-B-201 0,949 

Хелиус 0,458 FR-B-202 -0,611 

Наталия -0,398 FR-B-203 -0,338 

Дарми -3,464   

Бояна -1,353   

Стандартна грешка 1,145  0,887 

Брой узрели кутийки 

Чирпан-539 1,011 FR-B-201 -0,180 

Хелиус -0,300 FR-B-202 -0,133 

Наталия -0,422 FR-B-203 0,313 

Дарми -0,555   

Бояна 0,267   

Стандартна грешка 0,509  0,394 

Маса на кутийката   

Чирпан-539 0,122 FR-B-201 0,200 

Хелиус 0,255 FR-B-202 -0,010 

Наталия -0,211 FR-B-203 -0,010 

Дарми -0,133   

Бояна -0,033   

Станд. грешка 0,109 Станд.грешка 0,084 

 

Таблица 9 

 

Оценка на ОКС ефектите за рандемана и дължината на влакното при F1 междувидови 

хибриди  на G. hirsutum L. × G. barbadense L., средно за 2014-2015 г. 

 

  Рандеман на влакното Дължина на влакното     

Майки ОКС Бащи ОКС Майки ОКС Бащи ОКС 

Чирпан-539 0,980 FR-B-201 0,527 Чирпан-539 -0,333 FR-B-201 -0,847 

Хелиус 0,202 FR-B-202 -0,300 Хелиус -0,089 FR-B-202 -0,327 

Наталия -0,309 FR-B-203 -0,227 Наталия -0,144 FR-B-203 1,173 

Дарми -1,409   Дарми 0,600   

Бояна 0,536   Бояна -0,033   

Ст.грешка 0,467  0,362 Ст.грешка 0,337  0,261 

 
От оценките на ОКС ефектите се потвърждава, че родителските форми имат различно 

проявление на ОКС по дължината и рандемана на влакното. При положителна ОКС за 

дължината на влакното, показват негативна ОКС по рандемана и обратно. Изключение правят 

сортовете Наталия (от майките) и FR-B-202 (от бащите), с недоказана отрицателна ОКС по 

двата признака. От майчините форми, сорт Чирпан-539 е с положителна ОКС по 

продуктивността/растение и елементите й - брой узрели кутийки и маса на кутийката 

(недоказана) и рандемана на влакното. Сорт FR-B-201 от бащите е с положителна ОКС по 
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продуктивността от едно растение (недоказана), масата на кутийката и рандемана (недоказана). 

Наличието на доказана и висока ОКС, и на недоказана, но положителна, по няколко признака ги 

прави много ценни за селекцията. 

 Родителските форми с висока ОКС по продуктивността (сортовете Чирпан-539 и FR-B-

201) са с високи варианси (s
2

i, s
2
j) на СКС и се препоръчват за получаване на високохетерозисни 

хибриди. Родителските форми с висока ОКС по рандемана, сортовете Чирпан-539 и FR-B-201 

(недоказана), са съответно с нисък и висок варианс на СКС. Сорт Дарми, с висока ОКС по 

дължината на влакното от майките, е с нисък варианс на СКС и подходящ за синтетичната 

селекция, а сорт FR-B-203, с висока ОКС от бащите, е с висок варианс на СКС и подходящ за 

хетерозисната селекция. 

 Оценките на вариансите на СКС на родителските форми с високи ОКС ефекти за 

рандемана и дължината на влакното показват, че тези от вида G. hirsutum L. са с ниски варианси 

на СКС по двата признака и високата им ОКС се определя основно от адитивни генни ефекти, 

което ги прави подходящи за синтетичната селекция, а тези от вида G. barbadense L. имат 

високи варианси на СКС и високата им ОКС се дължи на адитивни и неадитивни генни 

действия и взаимодействия, и са по-подходящи за хетерозисната селекция. 

3.3. Комбинативна способност при междувидови хибриди G. barbadense L. x G.     

        hirsutum L. (майка  G. barbadense L.) 

При хибридите от обратните кръстоски G. barbadense L. × G. hirsutum L. има   

достоверни различия по ОКС - майки и бащи, и СКС за рандемана и дължината на влакното 

(табл. 83 от дисертацията). За продуктивността от растение достоверни са ОКС ефектите на 

майките и бащите, недостоверни са СКС ефектите. Относно масата на кутийката достоверни са 

само ОКС ефектите на майките, недостоверни са ОКС на бащите и СКС ефектите. 

Следователно, майките – сортовете от вида G. barbadense L. се различават по ОКС по 4 

признака, а бащите - сортовете от вида G. hirsutum L. – по 3 признака. Родителските форми от 

двата вида се различават по СКС за рандемана и дължината на влакното.  

Изчислените компоненти на генетичния варианс за рандемана на влакното са: 

σ
2

ОКС=0,044, σ
2
СКС=0,009 (при F=1, σ

2
A=0,088, σ

2
D=0,009); за дължината на влакното са: 

σ
2

ОКС=0,065, σ
2

СКС=0,143 (при F=1, σ
2

A=0,130, σ
2

D=0,143). Съотношението σ
2

ОКС/σ
2
СКС показва, че 

за рандемана по-важен е адитивният варианс, а за дължината на влакното – неадитивният.  

При посока на кръстостване G. barbadense L. × G. hirsutum L., родителските форми от 

вида G. barbadense L. показват доказани ОКС ефекти за по-голям брой признаци, в сравнение с 

правите кръстоски. ОКС на сортовете от вида G. barbadense L., използвани като майки, освен за 

масата на кутийката и дължината на влакното, доказана при правите кръстоски (където те са 

използвани като бащи), е доказана и за продуктивността от едно растение и рандемана на 

влакното, недоказана при правите кръстоски. Посоката на кръстосване е оказала влияние върху 

генетичната структурата на признака рандеман на влакното. При правите кръстоски, 

генетичният компонент на варианса за рандемана е от неадитивен тип, докато при обратните, от 

по-голямо значение са адитивните генни ефекти. 

СКС ефектите при кръстоските с майка  G. barbadense L са доказани за дължината и 

рандемана на влакното, както при правите кръстоски, но са недоказани за продуктивността от 

едно растение. Може да се счита, че по-високата продуктивност при някои от правите 

кръстоски, с майка видът G. hirsutum L., се дължи до голяма степен на наличието на доказани 

СКС ефекти.  

От майчините форми, с висока и доказана ОКС по продуктивността от едно растение е 

сорт FR-B-202, сорт FR-B-201 е с положителна, но недоказана ОКС по този признак. 

Положителните ОКС ефекти на двата сорта по продуктивността от растение са свързани с 

положителни, но недоказани ОКС ефекти по общия брой на заложените и задържаните 

кутийки/растение, и масата на кутийката. От бащите, с най-висока ОКС по продуктивността от 

едно растение е сорт Чирпан-539. Сорт Бояна е с положителна, но недоказана ОКС по 

продуктивността, свързана с положителна ОКС по масата на кутийката. С положителни ОКС 

ефекти по общия брой на кутийките е сорт FR-B-201 от майките, а по масата на кутийката, с 
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положителни ОКС ефекти е сорт Хелиус от бащите. По рандемана на влакното с положителни и 

доказани ОКС ефекти от майките са сортовете FR-B-201 и FR-B-203, от бащите – сорт Чирпан-

539, а по дължината на влакното - от бащите FR-B-202 и FR-B-203, от майките Наталия (с 

висока и доказана ОКС), Чирпан-539 и Бояна, с положителни, но недоказани ОКС ефекти 

(табл. 85 от дисертацията).  

Обобщени резултатите от оценките на ОКС показват, че родителските форми от двата 

вида, с малки изключения, проявяват положителни, а в някои случаи високи ОКС ефекти за 

едни й същи признаци като майчини и като бащини компоненти. Някои родители проявяват 

високи ОКС ефекти по два или повече признака, независимо от посоката на кръстосване. 

Чирпан-539 е с висока ОКС по продуктивността от растение и рандемана на влакното, 

използван в качеството на майчин и бащин компонент. Този сорт може да се окаже много ценен 

за селекционните програми за подобряване качеството на влакното, чрез прилагане метода на 

междувидовата хибридизация G. hirsutum L. × G. barbadense L., като в качеството на майчин 

компонент се използва дълговлакнестия родител от вида  G. barbadense L., а за баща – сорт 

Чирпан-539, с оглед на по-добро съчетаване на продуктивност, рандеман и дължина на 

влакното в един генотип. Сорт Хелиус е с положителна ОКС по масата на кутийката при двете 

посоки на кръстосване. От вида  G. barbadense L., сорт FR-B-201 е с добра ОКС едновременно 

по продуктивността, масата на кутийката и рандемана на влакното като майка и като баща.  

При майка видът G. barbadense L. вариансите на СКС са недоказани за продуктивността 

и елементите й (табл. 86 от дисертацията), но има кръстоски с полжителни и доказани СКС 

ефекти по тях. С най-високи стойности на СКС по продуктивността от растение са кръстоските 

FR-B-202 × Хелиус и FR-B-203 × Наталия. Високата СКС на първата кръстоска е свързана с 

положителни СКС ефекти по общия брой на кутийките. С най-високи и доказани стойности на 

СКС по общия брой кутийки (заложени и задържани) са кръстоските FR-B-201 × Чирпан-539 и 

FR-B-202 × Наталия, а по масата на кутийката - FR-B-201 × Наталия и FR-B-202 × Бояна. 

Посоката на кръстосване може да бъде от значение за проявлението на общата и 

специфичната комбинативна способност на родителските форми от двата вида по някои от 

изследваните селекционни признаци (продуктивност, маса на кутийката, рандеман и дължина 

на влакното). По-високата продуктивност, наблюдавана при някои кръстоски с майка G. 

hirsutum L., може да се обясни с по-добрата приспособеност на сортовете от този вид 

(използвани като майки) към местните климатични условия, които са неподходящи за 

отглеждане на вида G. barbadense L. у нас. За влиянието на посоката на кръстосване по 

признаците рандеман и дължина на влакното, значение за рандемана може да има в собствена 

(като майка) или в чужда цитоплазма (като баща) се намира геномът на вида G. hirsutum L., а за 

дължината на влакното -  геномът на вида  G. barbadense L. 

 

VII. ИЗВОДИ 

1. Генетичният контрол на продуктивността, броя и масата на кутийките, при изследваните 

набори от сортове и линии, включени в диалелни и линия×тестер кръстоски, е основно 

неадитивен. Преобладава свръхдоминантното действие на гените с възможно проявление на 

комплементарен епистаз. Kоефициентите на наследяемост са ниски и не е възможен отбор в 

ранните хибридни генерации. 

2. Много добри общи комбинатори по продуктивност са сортовете Бели Искър, Наталия, 

Дарми, Бояна, ИПК Нелина и л. 191, с висока продуктивност и високи ОКС ефекти в 

различни екологични среди.  По маса на кутийката добри общи комбинатори са сортовете 

Митра, Хелиус и Бояна, с най-едра кутийка и висока ОКС. 

3. Адитивните и неадитивните генни ефекти са от значение за наследяването на дължината и 

рандемана на влакното. Преобладава неадитивното действие на гените и отборът трябва да 

се води в по-късните хибридни генерации - F3-F4. При някои линия × тестер кръстоски 

генетичният варианс на рандемана е адитивен и може да се очаква по-бърза селекция. 
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4. С висока доминантност за висок рандеман на влакното в различни екологични среди са 

сортовете Барут и Чирпан-539, а с висока рецeсивност е сорт Дорина. Тези сортове 

проявяват висока ОКС и са много добри общи комбинатори за увеличаване рандемана на 

влакното. 

5. Сортовете с дълго влакно притежават доминантни гени, които действат за увеличаване 

дължината на влакното, докато сортовете с късо влакно имат доминантни гени, които 

действат за намаляването ù. Много добри общи комбинатори по този признак са Дарми, 

Митра, Дорина и Наталия, с дълго влакно и висока ОКС в различни среди. 

6. При отделните диалелни и линия × тестер кръстоски се наблюдават различни типове на 

наследяване на изследваните признаци, положително свръхдоминиране и хетерозисни 

прояви. Хетерозисният ефект е най-висок за продуктивността от едно растение и при някои 

кръстоски достига до 52,6%, където може да се очаква трансгресивно разпадане във F2. 

7. Много добри общи комбинатори едновременно по два признака са: сорт Дарми по 

продуктивност и дължина на влакното, сортовете Бояна,  ИПК Нелина и л. 191 – по 

продуктивност и рандеман на влакното, л. 346 – по рандеман и дължина на влакното.  

8. От чуждите сортове, Назили 954 и FR-H-1002 са добри общи комбинатори по 

продуктивност, FR-H-1001 – по дължина и рандеман на влакното, Корина – по дължина на 

влакното.  

9. При междувидовите кръстоски G. hirsutum L. × G. barbadense L. значение за наследяването 

имат адитивните и неадитивните генни ефекти. Генетичният варианс на масата на кутийката 

е от адитивен тип, което предполага по-бърза селекция. За рандемана на влакното 

преобладава адитивното или неадитивното действие на гените, в зависимост от подбора на 

родителските сортове, а за останалите признаци генетичният варианс е основно неадитивен. 

10.  Хибридите F1 G. hirsutum L. × G. barbadense L. наследяват непълно, пълно и 

свръхдоминантно по-високата продуктивност на вида G. hirsutum L. Преобладава 

свръхдоминирането, което обуславя хетерозис до 36,1% при майка G. hirsutum L. и до 32,7% 

при майка G. barbadense L. Посоката на кръстосване не показва закономерен характер върху 

наследяването.  

11. По-дългото влакно на вида G. barbadense L. се наследява непълно доминантно, в отделни 

случаи адитивно или с положително свръхдоминиране със слабо проявен хетерозис. При 

хибридите с майка видът G. barbadense L. се формира по-голяма дължина на влакното. 

12.  С висока ОКС по продуктивност от вида G. hirsutum L. е сорт Чирпан-539, а от вида G. 

barbadense L. положителна ОКС проявяват FR-B-201 и FR-B-202. Много добри общи 

комбинатори по масата на кутийката са сортовете Хелиус - G. hirsutum L.  и  FR-B-201 - G. 

barbadense L. 

13. От вида G. hirsutum L., с висока ОКС по дължината на влакното са сортовете Дарми и 

Наталия, а от вида G. barbadense L. с висока ОКС са  FR-B-202 и FR-B-203. Относно 

рандемана на влакното, с висока ОКС е сорт Чирпан-539 - G. hirsutum L. и FR-B-201 - G. 

barbadense L. Родителските форми от вида G. hirsutum L. с висока ОКС по двата признака са 

с ниски варианси на СКС и са много подходящи за синтетичната селекция. 

14. Посоката на кръстосване може да бъде от значение за проявлението на общата и 

специфичната комбинативна способност на родителските форми от двата вида по 

изследваните признаци.  
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VIII. ПРИНОСИ 

I. Приноси с теоритичен характер 

1. На базата на получените резултати от извършените диалелни и линия × тестер кръстоски и 

анализи е установен генетичния контрол на признаците, свързани с продуктивността и 

качеството на влакното, и са изяснени възможностите за отбор, и определена селекционната 

ценност на родителските форми: 

 Продуктивността от едно растение, масата на кутийката и дължината на влакното са 

повлияни основно от неадитивно генно действие и отборът по тях в ранните хибридни 

генерации не може да бъде ефективен; 

 В наследяването на рандемана при някои линия × тестер кръстоски генетичният варианс 

е от адитивен тип и отборът може да се води в по-ранните хибридни генерации - F2-F3.  

2. Установено е, че увеличаването на дължината на влакното е свързано с натрупването на 

доминантни гени в популацията, а увеличаването на рандемана – с натрупването на 

доминантни и рецесивни гени, което има значение за селекционната стратегия.  

3. Определен е типа на наследяване на признаците по кръстоски. Прояви на хетерозис са 

установени по всички признаци. Хетерозисният ефект е най-силно изразен по 

продуктивността от едно растение и достига до 52,6 % спрямо по-добрия родител.   

4.  Установено е, че при междувидовите кръстоски G. hirsutum L. × G. barbadense L., 

признаците, с изключение на масата на кутийката и рандемана на влакното, са повлияни по-

силно от неадитивното действие на гените и отборът може да бъде ефективен само в по-

късните хибридни генерации – F4-F5.  

5. Установено е, че при по-голямата част от междувидовите кръстоски, наследяването на 

продуктивността от растение е с положително свръхдоминиране, което обуславя 

хетеробелтиозис до 36,1% при майка G. hirsutum L. и до 32,7% при майка G. barbadense L. 

6. Установено е, че при хибридите с майка видът G. barbadense L. се формира по-голяма 

дължина на влакното, средно с 0,6-1,3 mm.  

7. Констатирани са различия в проявлението на ОКС и СКС на родителските форми от двата 

вида по продуктивност, рандеман и дължина на влакното, в зависимост от посоката на 

кръстосване, както и наличие на неадитивна изменчивост при родители с висока ОКС по 

продуктивност.  

II. Приноси с научно-приложен характер 

1. Чрез диалелни и линия × тестер схеми на кръстосване са намерени много добри общи 

комбинатори по всички изследвани признаци, които биха могли да се използват в 

комбинативната селекция за подобряване на продуктивността и качеството на влакното:  

 Подходящи за селекцията на продуктивност са сортовете Бели Искър, Наталия, Дарми, 

Бояна и ИПК Нелина, и л. 191;  

 За подобряване рандемана на влакното могат да се използват сортовете Барут, Чирпан-

539,  Дорина и Хелиус;  

 За подобряване дължината на влакното ценни за селекцията са сортовете Дарми, Митра, 

Дорина и Наталия;   

 От чуждите сортове много подходящи за включване в кръстоски за подобряване на 

продуктивността са Назили 954 и FR-H-1002, за подобряване на дължината на влакното 

– Корина, за рандемана и дължината -   FR-H-1001.  

2. При междувидовите кръстоски G. hirsutum L. × G. barbadense L. са идентифицирани 

родителските форми от двата вида с положителна и висока ОКС по изследваните признаци, 
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които биха могли да се включат в кръстоски за селекционно подобряване качеството на 

влакното на сортовете от вида G. hirsutum L.:  

 От вида G. hirsutum L. сорт Чирпан-539 е много добър общ комбинатор по 

продуктивност и рандеман на влакното, сортовете Дарми и Наталия – по дължина на 

влакното. От вида G. barbadense L. FR-B-201 е с положителна ОКС по продуктивност, 

маса на кутийката и рандеман на влакното, FR-B-202 по продуктивност и дължина на 

влакното. 

3. Идентифицирани са родителските форми, подходящи за хетерозисната и синтетичната 

селекция: 

 Подходящи за хетерозисната селекция на продуктивност са сортовете Чирпан-539, FR-B-

201 и FR-B-202 с висока ОКС и високи варианси на СКС;  

 Сортовете Дарми и Наталия с висока ОКС по дължината на влакното и сорт Чирпан-539 

с висока ОКС по рандемана са с ниски варианси на СКС и са много подходящи за 

синтетичната селекция. 

4. Установен е висок хетерозисен ефект по продуктивността от едно растение със значение за 

хетерозисната и синтетичната селекция, за получаване на трансгресивни сегреганти.  

5. Отбрани са най-добрите вътревидови и междувидови хибридни комбинации за 

селекционните програми. 
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SELECTION AND GENETIC RESEARCH IN INTRA-AND INTERSPECIFIC COTTON 

CROSSES  

 (Doctoral Thesis Summary) 

Auther: Valentina Todorova Dimitrova 

The main goal of the dissertation thesis was selection and genetic analysis of the most important traits 

related to the productivity and fiber quality in intra-and inter-specific cotton hybrids in order to 

increase the effectiveness of the selection process. The hybrid populations of two diallel, 55 line × 

tester and 30 inter-specific Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. crosses were studied. The 

experiments were carried out during the period 2010-2016 at the Field Crops Institute in Chirpan. In 

the studied sets of varieties and lines included in various schemes of crosses - diallel and line × tester, 

the genetic control of productivity/plant, boll number and boll weight was basically non-additive and   

selection shoud lead in the later hybrid generations - F3-F4. Very good general combinators or the 

productivity appered to be the varieties Beli Iskar (1
st
 diallel cross) and Natalia (II

nd
 diallel cross) 

showed high productivity and significant high GCA effects in different ecological environments, and 

for the boll weight these have emerged the varieties Mytra (1
st 

diallel cross), Helius (1
st
 and II

nd
 diallel 

crosses) and Boyana (II
nd

 diallel cross) with the highest boll weight and high GCA. Additive and non-

additive gene effects were important for inheriting the fiber length and lint percentage. In both diallel 

crosses the non-additive effect of the genes predominated and prognosis for selection in the early 

segregation generations could not be good. In some line × tester crosses, the genetic variance for fiber 

lint percentage was additive and faster selection could be expected. High dominance for high fiber lint 

percentage in different ecological environments was found for the varieties Barut (I
st
 diallel cross) and 

Chirpan-539 (II
nd

 diallel cross). Dorina variety (1
st
 diallel cross) was highly recessive for high lint 

percentage. The varieties Dorina, Barut (I
st
 diallel cross), Chirpan-539 and Helius (II

nd
 diallel cross) 

with high lint percentage and high GCA for this trait, appeared to be the best genral combinators. 

Long-fiber varieties had dominant genes that acted to increase the fiber length. Positive and high GCA 

for this fiber quality in different environments was found for the varieties Darmy, Mytra, Dorina (I
st
 

diallel cross) and Natalia (II
nd

 diall cross). The type of inheritance of traits was determined for each 

cross and heterotical manifestations were found for all characters such as for the productivity/plant 

heterosis reached 52.6% to the better parent. Of the varieties and lines Bulgarian selection, included in 

crosses with foreign varieties, Darmy variety has emerged as a good general combinator for the 

productivity and fiber length, the varieties Boyana and IPK Nelina, and line 191 - for the productivity 

and fiber lint percentage, Chirpan- 539 variety – for the lint percentage, line 266 – for the productivity, 

line 346 – for the lint percentage and length of the fiber. Of the foreign varieties, the Turkish Nazili 

954 and the Spanish FR-H-1002 have emerged as good genral combinators for the productivity, FR-H-

1001 (Spanish) – for the fiber length and lint percentage, Korina (Greek) – for the fiber length. In the 

inter-specific G. hirsutum L. × G. barbadense L. crosses, with the exception of the boll weight and 

fiber lint percentage, the studed traits were more strongly influenced by non-additive gene action and 

the selection could only be effective in later hybrid generations - F4-F5. In most of the inter-specific 

crosses, inheritance of the productivity/plant was positively over-dominance, giving heterobeltiosis up 

to 36.1% with mother G. hirsutum L. and up to 32.7% with mother G. barbadense L. Hybrids with 

mother G. barbadense L. species formed longer fiber by 0.6-1.3 mm. In the reciprocal crosses there 

were differences in the manifestation of GCA and SCA of parental forms for some of the studied traits 

(productivity, lint percentage and fiber length), as well as the presence of non-additive variability in 

parents sowed high GCA. Parental forms suitable for heterotical and synthetic selection have been 

identified. The varieties Chirpan-539, FR-B-201 and FR-B-202 showed high GCA for the productivity 

had high variance of SCA and could be recommended for the heterotical selection. The varieties 

Darmy and Natalia exhibited high GCA for the fiber length and Chirpan-539 variety indicated high 

GCA for the fiber lint percentage had low variance of SCA and appered to be very suitable for the 

synthetic selection. 

 


