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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

BAP - Бензил аминопурин
GA - Гиберелинова киселина
GC-MS - Газова хроматография с мас-спектрометрия (Gas chromatography-mass

spectrometry)
HPLC - Високоефективна течна хроматография (High performance liquid

chromatography)
IBA - Индолил маслена киселина
MS - Хранителна среда Murashige &Skoog
QL - Хранителна  среда Quoirin&Lepoivre
RI - Индекс на задържане на Ковач, (Kovach retention indexes)
RT - време на задържане
UPOV - International Union for the Protection of New Varieties of Plants
WPM - Хранителна  среда Woody Plant Medium
VC - Коефициент на вариация
± SD - Стандартно отклонение
АБИ - Агробиоинститут
ИПЖЗ - Институт по планинско животновъдство и земеделие



4

I. УВОД
Флората е неизчерпаем резервоар на нови растителни видове, чрез които непрекъснатото се

обогатяват генетичните ресурси в селското стопанство с нови видове,  в т.ч. овощни и
плодоволекарствени култури.

Японската дюля (Chaenomeles sp.) наричана още ябълче, планински лимон е широкозастъпено
декоративно растение у нас. Освен с красиви цветове, хеномелесът привлича вниманието през
есента със златисти ароматни плодове. Те не само не са отровни, но поради богатия си химичен
състав намират приложение в медицината и кулинарията от дълбока древност до наши дни в
Китай, Япония и Древна Елада.  В китайската медицина растението успешно се прилага като
средство за засилване на имунитета, ставни, чернодробни и много други заболявания. Редица
съвременни учени доказват ефикасността на плодовете от Chaenomeles sp. при лечението на
туморни заболявания, СПИН, ревматоиден артрит и др.

В условията на променящият се климат, хеномелесът се явява култура, която заслужава
голямо внимание заради повишената си студо- и сухоустойчивост. Възможността за отглеждането
му в градски условия позволява използването на този вид в борбата с въглеродните емисии.

В световен мащаб производството на храни през последните години е с непрекъснато
нарастващо съдържание на биологично активни вещества.  В отговор на повишения интерес към
чисти селскостопански продукти, японската дюля е подходяща култура за  включване в
биологично производство и устойчиво развитие на земеделието в България.

Тази уникална плодоволекарствена култура е с доказани лечебни, декоративни, хранителни и
противоерозионни качества. Проучванията са свързани със съхранение на биоразнообразието,
ефективно използване на слабопродуктивни земи в планински и предпланински райони, борба с
повишените въглеродни емисии и не на последно място производството на биологично чисти
продукти с изключително богат биохимизъм.

II. ЦЕЛ
Целта на настоящият дисертационен труд е характеризиране на  генетичните ресурси от

хеномелес / Chaenomeles sp./ в колекционните насаждения на ИПЖЗ, разположени в
предпланинските и планинските райони на Стара Планина. Поставихме си за изпълнение
следните задачи:

1. Регистриране и маркиране на генотипове с ценни качества
2. Фенология и мониторинг на агрометерологичните условия по време на цъфтеж и зреене.
3. Оценка на вегетативните прояви на переспективните генотипове Chaenomeles sp.
4. Оценка на репродуктивни прояви на перспективни генотипове Chaenomeles sp.
5. Биохимични  характеристики на перспективни генотипове Chaenomeles sp.

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОД
3.1. Растителен материал
Проучването на наличните генетични ресурси в ИПЖЗ-Троян, е проведено през периода 2008-

2012 в 4 броя колекционни насаждения от хеномелес. От наличните 410 бр. растения на
Chaenomeles sp. са отбрани 20 семенни форми, получени от свободно опрашване, притежаващи
ценни декоративни, лекарствени и хранителни качества.

Първото насаждение от японска дюля е създадено през 1982 г. в квартал „Кнежки лъг” на град
Троян върху алувиарно-ливадни почви, със семена от Chaenomeles japonica (Thrunb) Lindl. и
Chaenomeles maulej (Мast) C.K.Schneid, получени от Централна Ботаническа градина – Беларус,
унищожено при реституиране на земята, но най- ценното е пренесено през 1994 г. в района на
ИПЖЗ (на триъгълника).

Нови насаждения са създадени от проф. Мондешка (2005) през април 1996 г. (насаждение 4 -
Триъгълника), март 2002 г. (насаждение 2 - при сливовата градина), 2004 г. (насаждение 3 – при
Демо градината) със семенни поколения от  избрани ценни форми от първото и следващите
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насаждения и 2001г. насаждение 1 - до оранжерията, с безбодилести генотипове. Селекцията е
водена по метода на първичния отбор, като приоритет са били качествата: отсъствие или слабо
изразено отръняване на леторастите, ценни декоративни характеристики, родовитост, едрина на
плодовете, високо съдържание на БАВ.

Предпосадъчната подготовка на площите при създаване на нови насаждения е извършена по
траншейния метод (локално запасяващото органично торене). Засаждането е по схема 2,5m/1m.
Храстите са отглеждани при неполивни условия, естествено затревени междуредия, косени
няколкократно в зависимост от валежите през вегетационния период. Резитба и торене не са
провеждани.

При първичният отбор, приоритетно са подбрани  признаците свързани с отсъствието или
слабо изразено отръняване на храстите, родовитост, едрина на плода, високо съдържание на  БАВ
и декоративни качества.

В процеса на изследването, в зависимост от особеностите, касаещи решаването на посочените
задачи, са прилагани публикувани методики  за изучаване на растителните генетични ресурси при
овощните растения, като залагане на полски опити, биометрични, тегловни,  агробиологични и
химически анализи (Недев и кол., 1979 г.) и UPOV (Rumpunen, 2002).

За постигане на поставените цели са направени наблюдения върху проявата на ценни
признаци в 4 полски опита:

Насаждение 1 Насаждение 2

Насаждение 3 Насаждение 4

І опит. Проучване на безбодилести генотипове в насаждение 1- до оранжерията – със
селекционни номера 1I, 3 I, 4 I, 5 I, 6 I. Проучвани са фенологичен календар; вегетативни показатели
на храст, лист, цвят, плод, отръняване, прираст; репродуктивни : добив от храст, маса и размери на
плода, химичен състав.

ІІ опит. Проучване на отбрани генотипове хеномелес в насаждение 2 - при сливовата
градина- с номера 24, 26, 27, 29, 30, 40.  Приоритет при първичният отбор е  отсъствието или
слабоизразено отръняване на храстите, родовитост, едрина на плода, високо съдържание на
биологично активни вещества и декоративни качества.
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ІІІ опит. Проучване на безбодилести генотипове в насаждение 3 – при Демо градината – с
означения Tch, 2Д.

ІV опит. Проучване на генотипове в насаждение 4 – на триъгълника – с номера 2, 3, 11, 16, 22,
32, 33. Проучвани са фенологичен календар; вегетативни показатели на храст, лист, цвят, плод,
отръняване, прираст; репродуктивни : добив от храст, маса и размери на плода, химичен състав.

Биологични и качествени характеристики на плодове от отбраните генотипове
Chaenomeles sp. :

Фенологичен календар
Проследени са сроковете на настъпване на фенофазите: начало на вегетация; начало на

цъфтежа (10% отворени цветчета), пълен цъфтеж (80% отворени цветчета) и край на цъфтежа
(повечето от 90% опадване на  венчелистчета); Времето на узряване е отчетено в момента на
пълната зрялост, когато плодовете са достигнали най-доброто качество и аромат, а семената са
тъмнокафяво оцветени.

Вегетативни показатели:
 Форма на храстите по методиката на UPOV, адаптирана от Rumpunen за Chaenomeles sp.,

през 2003г.

 Размер на храстите- височина и среден диаметър на храстите, изчислен като
средноаритметично от диаметъра по посока на реда и диаметъра по посока на междуредията (сm).

 Обем на храстите(m3), изчислен по формулата за обем на полусфера

V=1/12. π.d3 , където :
π=3,14,

d -среден диаметър, получен от  (d1 + d2 ). ½

 Форма на храста - хабитус по Rumpunen (2003) по UPOV
 Едногодишен прираст (cm) - брой едногодишни клонки, средна дължина на едно клонче и

сумарен едногодишен прираст, измерван еднократно в края на вегетацията.
 Отръненост отчетена по скала на Rumpunen (2003)- по UPOV
 Отръненост на двегодишен  летораст (без връхните 5 cm).
 Размери на бодлите
 Лист- форма на листната петура,  листен връх , периферия на листа
 Лекота на откъсване на плодовете (по Rumpunen (2003)- по UPOV)
 Декоративни характеристики на японската дюля
 Морфологичен строеж на цвета
 Брой на цветните бутони в една пъпка
 Брой, форма и позициониране на венчелистчетата
 Едрина и форма на цветовете
 Обагряне на венчелистчетата
 Несъвършени (дефектни) цветове (с недоразвити плодници)- по Rumpunen (2003).

Репродуктивни признаци:
Добив- кg /хpаст. Отчетен е добивът от храст, като е изчислен и спрямо обема на храста (кg/

cm2) (средно за период от 3 години).
Средна маса на 1 плод(g.)- теглото на плода и на семената е определено с претегляне на

произволно избрани 10 плода техните семена с везнa – model GP-KS007 с точност до 1g (с точност
до третият знак), a семената на електронна аналитична везна.

Отчетени са сумите на ефективните температури, при които протичат фазите - начало на
вегетация, начало на цъфтеж, масов цъфтеж, край на цъфтежа и срок на зреене.
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Размери на плодовете- Размерите на плода височина (mm), широчина (mm) и дебелина на
мезокарпа (mm), са определени чрез измерване на 10 произволно избрани плод и семена с
помощта на шублер ( Inox 1/20 mm, с точност ±0.01mm).

Рандеман (плодово месо/семенни камери) тегловно. Съотношението на мезокарпа (%) е
определено чрез измерване на съотношението (маса на плода – маса на семената) х 100/ тегло на
плода.

Химически анализ на плодовете

 Сухо вещество- % (рефрактометрично)
 Захари- %(по Шоорл)
 Органични киселини- % (титриметрично с 0,1n NaOH)
 Дъбилни вещества-% (по Нойбауер и Льовентал)
 Пектин (по Мелиц)
 Аскорбинова киселина (mg%)
 GS-MS хроматографски анализи на плод, листа и корени

Размножаване
 In vitro –размножаване на Chaenomeles sp.

Таблица 1.  Варианти на модификирани хранителни среди

ВАРИАНТИ BAP mg/l GA mg/l IBA mg/l SUCROSE g/l D-GLUCOSE g/l

1
2
4
5

0.5
1.5
0.5
1.5

0.3
0.5
0.3
0.5

0.3
0.3
0.3
0.3

20
20
-
-

-
-

30
30

Таблица 2. Варианти на среди за индуциране на коренообразуване

Като изходни експланти са използвани апикални пъпки на млади леторасти  (2-3cm) взети от
колекционното насаждение на ИПЖЗ - Троян. Тези експланти са промити внимателно на течаща
вода и няколко капки детергент. След това се стерилизират 30s. в 95% C2H5OH и 0.1% HgCl2 за
90s, последвано от четирикратно промиване със стерилна дестилирана вода. Сегментите (с
апикална пъпка) с големина около 1cm са поставени вертикално върху три основни хранителните
среди - MS, QL, WPM и 6 g/l Агар (табл. 1). Изпитано е влиянието на различни концентрации на

Variants Macro salts Carbon mg/l IBA mg/l D-Glucose g/l

QL1 1 / 1 - 0.2 30
QL2 1 / 1 - 0.5 30
QL3 1 / 2 - 0.2 30
QL4 1 / 2 - 0.5 30
QL5 1 / 2 1 - 30

WPM1 1 / 1 - 0.2 30
WPM2 1 / 1 - 0.5 30
WPM 3 1 / 2 - 0.2 30
WPM4 1 / 2 - 0.5 30
WPM5 1 / 2 1 - 30
WPM6 1 / 2 - 1 30
WPM7 1 / 2 - 2 30
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цитокинин (ВАР), гиберелин (GA), и на различни въглехидратни източници: захароза и глюкоза
(табл. 1). In vitro експлантитеса отглеждани при контролирани условия във фитостатно помещение
при  температура 22 ± 20С, фотопериод 16/8 и осветеност 2000 - 3000 lux, осигурени от
луминисцентни лампи с бяла светлина. Субкултивирането на здравите експланти  върху свежа
хранителна среда се осъществява в интервал от 25 дни. Отделените издънки при пролиферация на
експлантите, са прехвърлени върху различни варианти на  хранителни среди за вкореняване в
комбинация със активен въглен или различни концентрации на индолил маслена киселина (IBA)
(табл. 2).

 Вегетативно размножаване.
Проучвана е възможността за използване на японската дюля като подложка за круша, дюля,

ябълка и глог и обратно, по методите Т-образно присаждане на спяща пъпка и подобрена
английска копулация (калем).

Данните са обработени и представени със средна стойност; стандартна грешка; вариационен
коефициент (VC %).

Експерименталните резултати от сортовите опити са обработени по метода на дисперсионния
анализ, като е използван LSD-критерий за доказване статистическата значимост на установените
разлики между контролата и вариантите по Лидански (1998). Статистическият анализ и графично
оформление на получените резултати са извършени с помощта Microsoft Excel 2007.

IV. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Регистриране и маркиране на генотипове с ценни качества
Проучванията са проведени в  период 2007-2012г. в опитни полета на ИПЖЗ – Троян.

Колекционните насаждения са създадени и допълвани от проф. Мондешка и В. Оряшков
(Мондешка, 2005), както следва :

Chaenomeles sp. е популярен в България като декоративен вид. Една от основните причини е,
че разпространените декоративни форми на Японската дюля са без или с много малко плодове,
които са със слаб или отсъстващ  аромат.

До този момент размножаването на Chaenomeles sp. в България е семенно, в резултат на
свободно кръстосано опрашване. Получените растения са твърде хетерогенни с много големи
вариации по отношение на икономически важните признаци, като размер на храста и качество на
плодовете. Това затруднява създаването на промишлени насаждения и в последствие получаване
на висококачествена продукция.

Ето защо, целта на настоящата разработка е насочена към оценка на наличните генетични
ресурси от японска дюля, отбор и характеризиране на перспективните генотипове, подходящи
като родителски форми, които да допринесат за слелекциониране на ценни клонове, които в
бъдеще ще се използват за създаване на първите български сортове японска дюля.

 Наличие на бодли
Този селекционен признак е нежелателен, поради възможността бодлите да наранят плодовете

по време на беритба, затруднява обработката на храстите и събирането на реколтата. За разлика от
повечето плодови култури, развитието на бодлите е черта характерна за възрастните растения.
Затова според нас най-подходяща възраст за отбор, по отношение на този показател, е на млади
двугодишни растения.  Kviklys (1998) и Rumpunen (2001) предлагат подбора на форми за селекция
да бъде проведен след третата година. Според тях при младите растения не се наблюдават бодли.

Насаждение 1 се състои само от растения без бодли. В насаждение 2 и в насаждение 3 има по
един безбодилест генотип , което съставлява 6% от цялото насаждение и в най-старото насаждение
са 17% (3 безбодилести генотипа). (фиг.2).
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Фигура 1. Разпределние на без бодилестите генотипе в насажденията от Chaenomeles sp. (%)

Фенологичен календар на отбрани генотипове от японска дюля

Проучването свързано с изработване на фенологичен календар на отделните генотипове е
направено по насаждения.

Насаждение 1
В това насаждение са маркирани 5 безбодилести генотипове. По отношение на фенологията,

те не се различават съществено по срокове на набъбване на пъпките. Варирането на показателя,
регистрирано в фиг. 2. е предизвикано от различните агрометеорологични условия през зимно-
пролетните месеци на отделните години на опита. С изключение на 6’ останалите 4 генотипове
най-рано са встъпили във вегетация през 2010 г. (от 4 до 7 март). Причина за това са сравнително
високите дневни температури и валежи през месеците февруари и март на същата година
Наблюдаваните генотипове  в насаждение 1 са  започнали сравнително рано вегетативното си
развитие през 2008 и 2009 години. Най-късно (през последната десетдневка на месец март) са
набъбнали пъпките на тези форми хеномелес през 2011 и 2012 години, които се отличават с по-
ниски температури през януари и февруари.

Данните от фиг. 3 показват, че температурната сума, необходима за встъпването на
генотипове 1’,3’,4’,5’,6’, във вегетация е средно 142оС, като варирането между тях е в много тесни
граници – от 0,3 до 2,9оС.

През повечето от годините на експеримента, началото на цъфтежа на хеномелеса настъпва
между края на първата десетдневка и средата на месец април (фиг. 3). Само през 2010 г. цъфтежът
закъснява и започва към 20 април, въпреки, че същата година пъпките са набъбнали най- рано.

Масовият цъфтеж на храстите настъпва от 5 до 10 дни след началния, което в календарен срок
е от 15 до 27 април. През 2011 и 2012 години масовият цъфтеж при всички генотипове е бил по-
късен спрямо този през 2008 и 2009 години.

Цъфтежът най- рано е преминал през 2011 г.- на 10 май. През другите години на опита той е
приключвал между 12 и 15 май. Прави впечатление, че през 2012 г. цъфтежът е преминал две
седмици по-рано – в края на месец април. Форсираният цъфтеж е резултат от рязкото повишение
на средно денонощните температури през последната десетдневка на април.

Продължителността на цъфтежа е различна – от 10 през 2012 г. до 30 дни при генотип 4’; до
33 дни при генотип 3‘  през 2009 г.
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Фигура 2. Фенограма на отбраните генотипове  в насаждение 1(Оранжерия)

Температурната сума, необходима за започването на фенофаза цъфтеж на безбодилестите
генотипове в 1-во насаждение  е от 392,4 (3’) до 408,5 0С (6’) (фиг. 3).

Фиг. 3. Температурна сума на начало на вегетация
Срокът на узряване на плодовете е късен- в края на м. Септември (2012 г.) до 6-8 октомври

(2011г.).
Температурната сума при която плодовете узряват е от 3905,70 С (генотип 5’ и 6’) до 3910,8

0С (генотип 1’ и 3’).

Насаждение 2
Отбраните форми хеномелес във второ насаждение не са започвали едновременно вегетация.

Най- ранно набъбване на пъпките на 14 януари е регистрирано при форма  30  през 2008 г. и на 28
февруари –през 2010 г., а най- късно – на 1 април  при 24 през 2012 г. Ранното затопляне през
първите месеци на 2008 година (средномесечната температура за месец март е 7,50 С) е причина 6-
те наблюдавани генотипа да встъпят във вегетация по едно и също време- от 5 до 10 март (фиг. 4).
През 2009 и 2010 години варирането на показателя е в по-широки граници. При най-рано
събуждащата се форма 30- от 28 февруари (2010 г) и 5 март (2009 г) до 20 март при генотип 26
(2009 г.) През последните две години на експеримента 5 от генотиповете (с изключение на 30) са
всъпили във вегетация по едно и също време в края на март и първи април.
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В фиг. 3 сумарните температури, при които набъбват пъпките и започват вегетация отделните
форми хеномелес от 2-ро насаждение варират в по-широки граници, спрямо тези от 1-во
насаждение. Най-кратък период на покой има генотип 30, която започва развитие при сума на
ефективните температури 1400С. Сравнително по-високи са температурните суми на генотипове
24 и 26 – 1730С. Останалите, включени във втори опит генотип (27, 29 и 40) заемат междинно
положение по този показател - от 142,20 С (генотип 27) до 164,70 С (генотип 40).

Фигура 4.  Фенограма на отбраните генотипове в насаждение 2 (Сливова градина)

Генотип 30 се утвърждава като по-раноцъфтящ, тъй като и през 5- те години на опита започва
да цъфти пръв - преди 10 април. Следва я генотип 27, цъфтежът, на който с изключение на 2008 г.,
започва през втората десетдневка на април (фиг. 4).

При останалите генотипове от 2-ро насаждение, началото на цъфтежа  започва по-рано само
през 2008 г. поради споменатото вече по-ранно затопляне през м. март. И през м. април същата
година средно дневната температура е много висока - 11,40 С, което я определя като едната от
двете години (и 2012 г -12,20 С) на опита с най-топли зимно пролетни месеци.

През всички години на опита при генотипове, с номера 24, 26, 29 и 40 цъфтежът започва през
втората половина на април.

Температурните суми, при които започва цъфтежът на отбраните генотипове от 2-ро
насаждение потвърждават факта, че най раноцъфтящ е   30 (330,40 С), следван от   27 (364,70 С).
Останалите номера имат  стойности на този показател по-големи от 4000 С. (фиг. 3).

Масовият цъфтеж настъпва от три дни при генотип   24 ( през 2010 г.);  26 (през 2009 и 2012
г.);   29 (през 2010 г.) и   40  (през 2010 г.) до тринадесет дни след началото му (генотип  27 през
2008 г.; генотип  30 през 2012 г.). Само при генотип  30  през 2009 г. масовият цъфтеж е започнал
16 дни след изцъфтяването на първите му цветове.

Беритбена зрялост на плодовете от генотип 24, 26 и 27 от втория опит са достигнали през
първата десетдневка на октомври през 2008, 2009, 2010 и 2011 години. Само през 2012 година са
узрели в края на месец септември. През месеците юли и август средномесечните температури са
достигнали рекордните стойности съответно от 24,2 и 32,30 С. При останалите три генотипа - 29,
30 и 40 плодовете са обрани 3-4 седмици по- късно. Например  29 и 30 през 2009 и 2010 години са
обрани съответно но 26 и 20 октомври, а 40 през 2008 г. на 29 октомври. Тук трябва да отбележим,
че при определянето на беритбената зрялост на плодовете съществува известна условност, тъй
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като се приема за настъпила при  пожълтяване на 2/3 от общото им количество. След това протича
период на след беритбено дозряване, през който всички плодове добиват типичните за генотипа
украска и аромат.

Плодовете на хеномелеса трябва да бъдат прибрани от полето преди първите слани, защото
силно влошават качеството и съхраняемостта им.

Температурната сума на узряването при отделните форми хеномелес и от 2-ро насаждение е от
39270 С (  27) до 4136,90 С ( 30). Последният генотип, въпреки по- ранния срок на встъпване във
вегетация и цъфтеж, не узрява по- рано от останалите (фиг.3).

Насаждение 3
Подобно на генотиповете от разгледаните до сега опити, проучваните в трето насаждение две

форми на безбодилести храсти хеномелес са започнали вегетативното си развитие най-рано през
2008 г (първа десетсневка на м. март). и най – късно през 2011 и 2012 години(последна
десетдневка на март) (фиг. 5). Този хронологичен ред се запазва и при протичането на втората
фенофаза- начало на цъфтеж. Сравнявайки фенологичния календар на двата генотипа прави
впечатление, че първият е с малко по- кратък период на покой, което се отразява и на започването
на цъфтежа (първата десетдневка на април (с изключение на 2012 г. – 13 април), докато втория
започва да цъфти през втората половина на април. Температурните суми, при които протичат тези
фенофази са по-малки при Тсh ( съответно 152,30 С - за начало на вегетация и 348,90 С – за начало
на цъфтеж) спрямо тези на 2Д – съответно 165,70 С и 425,30 С)(фиг.3).

Масовият цъфтеж на първата форма започва през второто десетдневие на  май, а при 2Д - през
третото. Цъфтежът и на двете форми приключва най- рано – на 5 май през 2012 година. През
останалите години на опита цъфтежът е приключвал до средата на май.

Фигура 5.  Фенограма на продължителността на цъфтежа на отбраните генотипове  в
насаждение 3 (Демоградина).

И тук не се наблюдава зависимост между по-ранния срок на пролетно развитие и зреенето на
плодовете на Тсh. То е по-ранно – на 29 септември само през 2008 и 2012 години, а през
останалите е като при 2Д, дори през 2011 година и по-късно с една седмица (фиг. 5).
Температурните суми при които протича последната фенофаза при двата генотипа са с близки
стойност (3968,30 С – за Тсh и 4066,80 С – за 2Д) (фиг 3).

Насаждение 4

В четвърто насаждение е изработен фенологичния календар на 7 безбодилести генотипа с
номера 2, 3, 11, 16, 22, 32, и 33. Всички те за започнали по- рано да се развиват през пролетните
месеци на 2008, 2009 и 2010 години – от 2 до 10 март. През 2011 и 2012 години  и 7-те форми са
встъпили във вегетация с 10-15 дни по-късно – от 17 до 24 март (фиг. 6). При най-малка
температурна сума (с най- кратък период на покой), встъпват във вегетация форми  33 – 1140 С и
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32 - 116,30 С (фиг. 3). Първите цветове в 4-то насаждение през 5-те експериментални години са
наблюдавани при генотип 33.

Фигура 6. Фенограма на отбраните генотипове  в насаждение 4 (Триъгълник)

При останалите, включени в опита 6 форми не е доловена определена закономерност или
последователност при започването на тази фенофаза.

Температурната сума, при която започва цъфтежа естествено е най- ниска при 33-312,10 С, а
при останалите варира  от 330,40 С ( 30) до 400,20 С ( 32) (фиг. 3). Масовият цъфтеж при всички
форми е започнал по- рано през 2008 и 2009 години. През останалите години  фенофазата е
протичала в последната десетдневка на м. април. Изключение прави форма 33, при която и през
2010 г. масовият цъфтеж е настъпил в средата на същия месец. Форсиран цъфтеж при генотипове
2, 3 и 16 през 2012 година е регистриран в края на април, а при останалите номера – в началото на
май. Причината вече бе обяснена – екстремно затопляне през април (12,20 С), съпроводено с висок
сумарен месечен валеж – 174 mm. През останалите 4 години храстите са прецъфтявали до средата
на май.

Продължителност на цъфтежа
Продължителният цъфтеж на храстите от японска дюля, в съчетание с едри и изящно обагрени

венчелистчетата компилират по-висока декоративна стойност и се предпочитат за включване в
интериора на паркове или по- малки цветни и площи. Те са високо оценени и заради богатите си
на нектар цветове. Според някой източници – Chaenomeles sp.  e един от рекордьорите по
медоносност и от 1 da насаждение може да се събере до 34 кг мед (http://forum.zelena-
prolet.com/viewtopic.php?t=66).

Включените в проучването 20 броя различни форми хеномелес по средна продължителност на
цъфтежа се подреждат в следния хронологичен низходящ ред:  22 - 35 дни;  33- 34 дни;  30-31
дни;   4- 30 дни;  11- 30 дни; Тсh – 30 дни;  3- 27 дни;  27- 27 дни;  1’- 27 дни;  16 - 26 дни;  32- 26
дни;  6’- 26 дни;  5’- 25дни; 3’- 25дни;  4’- 24дни;  29- 23 дни; 40- 21 дни;  2Д- 21 дни;  24- 20 дни;
26- 20 дни. Върху продължителността на цъфтежа най-силно влияние оказват комплекса от
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климатичните фактори температури, влага, силно слънце и др. Например през 2008 г и 2009 г. 10
генотипа са цъфтяли по-дълго от един месец, като 33 е достигнал 40 дни (фиг. 6). Същите тези
храсти, както и всички останали, включени в проучването през 2012 г. са прецъфтели в много по-
кратки срокове (от 7 дни при генотип 40 до 16 дни при 6’). Причините за форсирания цъфтеж вече
бяха обяснени с рязко повишаване на температурите през месеците април и май. Прави
впечатление обаче, че двете форми с най-продължителен цъфтеж през повечето години на опита и
през горещата 2012 г имат отново най-дълъг цъфтежен период, съответно  33- 26 дни и  22 – 30
дни, което ги утвърждава като генотипове с най-добре изявени декоративни характеристики
(фиг.6).

Зреенето на плодовете  при генотипове   33 и  22 има по- ранен срок – края на септември (с
изключение на 2011 година – в началото на м. октомври). При останалите форми само през 2012
година е регистрирано зреене през месец септември, а при  2 и  3 и на 1 октомври 2008 г. През
годините 2009, 2010 и 2011 плодовете на хеномелеса са узрявали от 10 до 28 октомври (фиг. 6).
Сумарната температура на зреенето е с най-малки стойности при 33- 3905,90 С и с най-високи –
при 32 – 4200,90 С (фиг. 3).

Обобщено можем да кажем, че сравнително по-рано узряват 6 генотипа от включените в
четирите насаждения: 5’, 6’, 33( с температурна сума 39050 С); 1’, 3’, 4’( с температурна сума 39100

С). Късно зреещи са 2Д,   29,  30 и  32 с температурни суми от 4066,80 С до 42000 С.

Биологични и качествени характеристики при плодовете от отбраните генотипове
Chaenomeles sp.

Вегетативни показатели
 Форма(хабитус) на храста

Формата на храста е много важен белег в сортоизучаването, определящ различията им един от
друг. В систематиката на Upov (Rumpunen, 2003) в зависимост от формата храстите на японската
дюля са диференцирани 4 основни групи (фиг.7). Към 1 група с полегнали храсти се отнасят 4 от
проучваните от нас генотипове- 4‘, 6‘, 24, 26; към 2 група с полу- изправен храст се отнасят
номерата 1‘, 3‘, 5’; към 3 група с изправен храст се отнасят най-много от нашите  образци – 2, 3,
11, 16, 22, 27, 32, 40, 2Д и Tch; към 4 та група, имаща храст с няколко основни стъбла (по- висок,
отколкото широк) се отнася само 33.

Приложено са показани различните форми на храста:

1- полегат храст 2- полу-изправен храст

3-изправен храст 4-храст с няколко основни стъбла
(по-висок, отколкото широк)

Фигура 7. Форма на храста
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 Размер на храстите
За да потвърдим обективността на визуалното определяне хабитуса на храстите, ще

разгледаме основните им вегетативни характеристики като височина на храста, диаметър по
посока на реда и перпендикулярно на него (към междуредията) и обем на храстите.

 Височина на храста
Височината на храстите на отделните генотипове варира в много широки граници, които

бихме могли условно да разделим така:
- по- ниски от 1 m
- с височина от 1 до1,5 m
- от 1,5 до 2 m
- над 2 m

Таблица. 3. Размери и обем на храстите
Генотип Височина

(cm) Диаметър 1 (cm) Диаметър 2 (cm) Среден диаметър (cm) Обем (cm3)

1' 113.7 219.7 184.0 201.8 2.15
3' 109.0 166.3 166.7 166.5 1.21
4' 131.0 170.0 207.3 188.7 1.76
5' 137.7 208.0 183.3 195.7 1.96
6' 128.7 220.3 233.0 226.7 3.05
2 173.7 218.0 269.0 243.5 3.78
3 182.7 223.3 272.7 248.0 3.99
11 110.0 148.0 89.7 118.8 0.44
16 136.3 158.0 206.0 182.0 1.58
22 155.7 177.3 166.7 172.0 1.33
24 62.0 134.0 136.3 135.2 0.65
26 82.3 133.7 149.0 141.3 0.74
27 211.7 272.3 332.7 302.5 7.24
29 158.7 238.3 204.0 221.2 2.83
30 158.3 213.3 181.3 197.3 2.01
32 135.0 210.0 155.0 182.5 1.59
33 205.0 306.7 213.3 260.0 4.60
40 125.7 157.0 151.3 154.2 0.96

Tch 79.5 147.0 141.5 144.3 0.79
2Д 91.5 96.0 108.0 102.0 0.28

С най-ниски храсти се отличават генотиповете 24 - 62 cm;  26 - 82.2 cm; Tch - 79.5 cm;  2Д -
91.5 cm.

От 1 до 1.5 m височина са храстите на генотипове: 3’ - 109 cm;  11 - 110 cm;1’- 113.7 cm;   40 –
125.7 cm;  6’-128.7cm;  4’-131 cm;  32 - 135 cm;  16 - 136.3 cm;  5’- 137.7 cm;

С височина на храстите от 1.5 до 2 m са:  22 - 155.7 cm;   30 - 158.3 cm;  29 - 158.7 cm; 32 -
173.7 cm; 16 - 182.7 cm.

Най-високи (над 2 m) са храстите на  33-205 cm и  27- 211.7 cm.
При определяне хабитуса на храстите важно значение имат и диаметрите им. Към групата на

полегатите храсти се отнасят образците с по-малка височина. отколкото диаметъра. Например при
6’ височината на храста е 128.7 cm. а средният диаметър е 226.7 cm. При някои генотипове
височината и средния диаметър имат близки стойности. като  2Д – височината е 91.5 cm. а
диаметъра – 102 cm. При други като Tch и   27  ширината на храста е съответно почти два и три
пъти по-голяма от височината (табл.3).
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 Обем на храстите
Обемът на храстите е функция от техните размери и варира от най-ниски  стойности 0.3- 0.9

m3 (при генотипове 2Д. 24. 26. Tch. 40) до  7.2 m3 при  27 и са много подходящи за включване в
ландшафта на по-малки цветни площи (фиг. 6). По-голям брой от проучваните форми хеномелес
(1’. 3’. 4’. 5’. 16. 22. 29. 30. 32)  имат умерено голям обем на храстите – от порядъка на 1-2 m3..
което ги прави много подходящи за декоративни цели в по-големи  цветни градини. Генотиповете.
образуващи най-големи храсти са подходящи за изграждане на живи плетове и декоративни стени
(6’. 2. 3. 27. 33) (фиг. 8).

Фигура 8. Обем на храстите на отбраните форми Chaenomeles sp.

 Едногодишен прираст (брой едногодишни клонки. средна дължина на едно клонче и
сумарен едногодишен прираст).

Поставени при еднакви условия на отглеждане, храстите при отделните генотипове нарастват
различно, което обуславя растежната им сила- една от важните вегетативни характеристики при
овощните видове (Недев и кол. 1979). Подобно на касиса и червеното френското грозде и при
японската дюля се наблюдават два вида едногодишен прираст - единият израства от подземните
части на храста. като издънки. които стават нови стъбла. а другият израства от надземните части –
по леторастите. Най-често издънките имат по-малък брой, но по-голяма дължина, за разлика от
втория вид прираст, който е по-многоброен но с по-малка дължина.

 Лист
Листата на японската дюля са широко обратно яйцевдни или продълговато яйцевидни с

дължина от 3-5 cm, сложно назъбени, формата на основата на листа е закръглено клиновидна.
През пролетта са с червеникав отенък и антоцианово обагрени, а по-късно тъмнозелени, отдолу
малко по-светли, с добре оформени едри прилистници.

Наблюдава се хетерофилия при всички генотипове от колекционното насаждение в ИПЖЗ,
което е в противоречие с описанието за хеномелес (Weber, 1963) и според адаптираната методика
на Rumpunen (2003). Листата разположени върху вегетативните (едногодишни) клончета са
елиптични (при всички изследвани генотипове) до тясно елиптични със заострен до остър връх
напилени или назъбени. Разположени са по единично с добре оформени прилистници,
последователно по летораста. При основните листа (прилистниците) са с бъбрековидна форма.

Върху дву- и повече годишните клонки от смесените пъпки се образуват „листни букетчета”,
листа с различна големина, различни размери, без прилистници. Листната им петура е по-заоблена
– овална, фестонирана по периферията, листният връх е с тъп ъгъл.

При всички проучвани форми се наблюдава многообразие във формата на листата. От
нарастващите клонки оформящи прираста се развиват тясно-елиптични до елиптични листа,
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докато от сложните пъпки се развиват „листни букетчета” съставени от овални листа без
прилистници.

Декоративни характеристики

 Морфологичен строеж на цвета
Основни органи за размножаване на японската дюля са цветовете, плодовете и семената. За

разлика от другите овощни видове от сем. Rosaceae цветовете на вида хеномелес притежават и
добре изразена и високо оценявана декоративна стойност. Общоизвестно е, че цветната дръжка е
видоизменение на летораста, а чашелистчетата, венчелистчетата, тичинките  и плодникът са
модификации (видоизменения) на листата.

 Брой на цветните бутони в една пъпка
Японската дюля подобно на ябълката има смесени генеративни (плодни) пъпки. Те са по-

големи от листните, с по-закръглена форма и съдържат както зачатъчни цветни бутони с
чашелистчета, венчелистчета, тичинки и плодници, така и зачатъци на листа и леторасти, поради
което от тях се развиват цветове(плодове), листа и дървесина. Плодните пъпки най-често се
развиват като странични в пазвите на листата. От една пъпка се израстват различен брой цветове-
от 2-3 до 14 (табл. 4).

Възможно е върху броя на цветовете в една плодна пъпка да оказва влияние агрофона на
отглеждане на растенията, но поставени при еднакви условия проучваните от нас генотипи се
различават съществено по този показател. Например 1’ и 3’ образуват най-голям брой цветове в
една пъпка, съответно – 5.27 и 5.44, което придава на храстите много красив външен вид заради
обилния цъфтеж. Сравнително много цветове, образуват и  2,  3,  40 и Тch – над 4 броя в една
пъпка. С най- малко цветове се отличават  16 – 2,70 бр.;  24 – 2,30 бр. и  26 – 2,40 бр. Останалите
генотипи заемат междинно положение от 3 до 4 цвята в една сложна пъпка.

 Едрина и форма на цветовете
Други много важни признаци за постигане на висока декоративна стойност са едрината и

формата на цветовете. Rumpunen предлага 9 бална скала за диференциране на цветовете по техния
диаметър:

По форма цветовете биват единични, двойни и кичести. От включените в опита генотипи не се
срещат такива с кичести цветове. Към първа група – с много малък диаметър на цвета (до 4,0 cm),
спадат генотипи : 11, 24, 26, 30; във втора (до 4,4 cm) – с малък диаметър са 2Д и 29. Към третата
със среден диаметър (до 4.9 cm) се отнасят  16, 22, 33 и към четвърта - с голям диаметър (до 5,5cm)
са 2, 3, 27 и S7. С най –едри цветове  е Tch – по-големи от 5.5cm.

 Обагряне на венчелистчетата
Обагрянето на венчелистчетата на цветовете на японската дюля остава най- привлекателния

декоративен признак, поради много ранния срок на цъфтеж през пролетта, когато все още в
природата  липсва дори зеленина

При първичният отбор беше включена и форма с бели цветове и едри плодове, но се очерта
като неподходяща при екстремните климатични фактори през последните години.   С розови
цветове са 2, 3, 27 и 30; с оранжеви са генотипове 3’, 4’, 5’, 11, 16, 24, 2Д; с червени – 1’, 6’, 22, 26,
29 и S7. В тъмночервени  са обагрени венчелистчетата на 40 и Tch.

Репродуктивни:
 Процент полезен завръз
Отбраните форми, включени в нашето проучване се различават по своята родовитост. Някои

от тях имат сравнително висок процент на полезен завръз - 30 -29,63%. Със сравнително висока
родовитост са още  1’- 23,68% и  40 – 22,03% (табл. 4). От същата таблица се вижда, че само  33 и
32 имат незадоволително нисък процент на полезен завръз, съответно 1,79% и 2,94%. Под 10 % са
и  11,  24 и  26. (табл.4)



18

Таблица 4. Процент полезен завръз (%)
Генотип 1' 3' 4' 5' 6' 2 3 11 16 22 24 26 27 30 32 33 40 Тch 2Д

Процент
полезен
завръз
(%) 23

.6
8

12
.8

2

15
.6

9

15
.2

8

16
.6

7

11
.7

9

13
.5

6

8.
33

17
.0

2

15
.6

3

4.
35

6.
25

10
.2

3

29
.6

3

2.
94

1.
79

22
.0

3

13
.6

8

16
.1

3

Брой
цветове
от цветен
бутон

5.
27

5.
44

3.
55

3.
38 3.
7

4.
62

4.
38 3 2.
7

4.
14 2.
3

2.
4

3.
36

3.
69 3 3.
9

4.
71

4.
15

3.
08

Преобладаващ брой (6) от останалите генотипи имат над 15% полезен завръз,  което в
съчетание с висок декоративен ефект ги прави привлекателни за отглеждане и перспективни за
размножаване.

 Средна маса на 1 плод
Най-често под плод, в разговорният език, се разбира служещият за храна продукт, който дават

овощните растения. В ботаниката под плод се разбира видоизменения след оплождането плодник,
в чийто силно разраснал се яйчник се намират семената. Плод, който е образуван само от един
плодник е прост плод. Плод, в чийто образуване освен плодника вземат участие и други части на
цвета, например цветното дъно е лъжлив плод. Овощните растения в зависимост главно от
характера на плодовете им са делят на семкови, костилкове, ягодоплодни, черупкови.

Таблица 5. Тегло и рандеман на плодове от Chaenomeles sp.
Генотип Тегло (g) тегло семена (g) Рандеман на мезокарп (%) Рандеман семена (%)

1' 41.73 2.27 94.57 5.43
3' 24.71 2.92 88.18 11.82
4' 35.5 3.73 89.50 10.50
5' 53.47 3.22 93.98 6.02
6' 37.9 3.74 90.14 9.86
2 71.91 7.48 89.60 10.40
3 69.65 5.24 92.47 7.53
11 47.9 5.07 89.42 10.58
16 32.28 3.38 89.54 10.46
22 62.6 5.69 90.92 9.08
24 24.59 1.64 93.31 6.69
26 34.79 2.12 93.91 6.09
27 38.08 4.31 88.68 11.32
29 60.23 5.39 91.06 8.94
30 45.3 4.42 90.25 9.75
32 34.5 4.86 85.93 14.07
33 39.3 2.58 93.42 6.58
40 59.7 1.79 97.00 3.00

Tch 39.13 3.32 91.51 8.49
2Д 39.13 4.19 89.29 10.71
S7 66.80 5.66 91.53 8.47

Японската дюля е семкова култура и подобно на ябълката плодът й е прост и лъжлив. За
разлика от ябълките, плодовете на вида хеномелес са много твърди, много кисели и трудно се
възприемат в свежо състояние. Те имат специфичен морфологичен строеж. Плодът е образуван от
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един плодник с 3-7 близалца, които са причина за формирането на 3 до 7  големи семенни камери,
пълни повече или по- малко с по-едри или по- дребни семена. Това са важни помологични
характеристики.

За средно свежо тегло на плодовете, измерено в грамове предлага 9 бална скала.
По едрина плодовете на проучваните от нас генотипи Chaenomeles sp. се отнасят към:
- 8 група - тежки до много тежки – форма  2 – 71,9 g.;
- 7 група - тежки - 3 – 69,65 g.;   22 – 62,60 g.; 29 – 60,23; S7-66.80g;
- 6 група - средно  към тежко – 40 – 59,7 g. и 5’- 53,47 g.
- 5 група - средно - форма   11 – 47,9 g.;  30 – 45,30 g.;  1’ - 41,73g.
- 4 група - ниско към средно - 33 – 39,30 g.; Tch—39,13 g.;  2Д – 39,13 g.;  27 – 38,08 g.; 6’ -

37,9 g.;   26 – 34,79 g.; 32 – 34,5 g.;   16- 32,28 g.
- 3 група - ниско - 3’- 24,71 g. и   24 - 24,59 g
Преобладават генотипите с ниско към средно тегло на плодовете – от 40 до 49 g. От

безбодилестите форми, с тежки плодове са S7 (66.80g) генотип 22 (62,60 g), които са със сходно
тегло като създадените от Меженски сортове Nina, Nika и Nikolaj (40-100g)
(http://www.mezhenskyjv.narod.ru/eng_page_2.htm) (табл. 5). С различна степен на отръняване на
храстите, но перспективни, по отношение на тегло и едрина на плода са също така и генотипове 2
(62,60 g), 3 (69,65 g) и 29 (60,23 g). Със сравнително тежки  плодове са генотиповете 40 (59,7g.) и
5’ (53,47g.) (табл. 5).  Според скалата на проф. Rumpunen (2003) единадесет генотипа от
проучваните форми попадат в групата на тези със средно тегло, а с най-ниско тегло са два
генотипа 3’ (24,71g.) и 24 (24,59g.).

По тегло на семената в един плод проучваните форми, с малки изключения, не следват
хронологичния ред, в който се подреждат по едрина на плодовете. Форма  2 е с най-голямо
количество семена – 7,48 g., следва   22 – 5,69 g.,  29 – 5,39 g.,   3 – 5,24 g. и  11- 5,07 g. , заедно със
семеначето S7 (5.66g), за което данните са едногодишни.

 Рандеман на плодовото месо (мезокарп).
Табл. 6. Тегло, брой и съдържание на вода в семена от Chaenomeles sp.

Генотип Тегло на свежи
семена (g)

Тегло на сухи
семена (g)

Съдържание на
вода в семена (%)

Брой семена
в плод

Брой семена
в камера

1' 2.27 1.53 1.66 71.94 14.39
3’ 2.92 2.00 2.68 85.17 17.03
4' 3.73 2.39 4.98 83.68 16.74
5' 3.22 2.11 3.58 114.56 22.91
6' 3.74 2.44 4.84 119.35 23.87
2 7.48 4.75 20.35 167.60 33.52
3 5.24 3.13 11.08 103.07 20.61
11 5.07 3.50 7.96 124.18 24.84
16 3.38 2.32 3.57 69.87 13.97
22 5.69 3.83 10.57 114.68 22.94
24 1.64 1.09 0.91 68.94 13.79
26 2.12 1.53 1.26 87.88 17.58
27 4.31 2.75 6.72 83.16 16.63
29 5.39 3.54 9.96 140.01 28.00
30 4.42 2.85 6.93 115.44 23.09
32 4.86 3.35 7.31 115.18 23.04
33 2.58 1.76 2.12 66.80 13.36
40 1.79 1.23 1.01 52.88 10.58
2Д 3.32 2.06 4.20 78.58 15.72
Тch 4.19 2.83 5.71 81.59 16.32

* Дисперсионен анализ (ANOVA):
Свежи семена LSD0.05-0.60 LSD0.01-0.50 LSD0.001-1.01
Сухи семена LSD0.05-0.30 LSD0.01-0.25 LSD0.001-0.51
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На фиг. 9 е изобразено графично съотношението между масата на плода и теглото на семената
в него. Прави впечатление, че най- висок рандеман на плодовото месо(мезокарпа) има при   40,
при който плодовете са едри с малко  семена. При някои други генотипи, при които масата на
плодовете е от средна величина, но имат малък дял на семената също е регистриран сравнително
висок рандеман на мезокарпа, като например при Тch, 1’, 5’, 24, 26, S7 и 33.

С най-нисък рандеман на плодовото месо са   32 – 85,93%;  3’ - 88,18% и  27 – 88,68%, тъй като
тези форми са с най-висок процент на съдържание на семена – от 11,32%(  27); 11,82% (3’) до
14,07% ( 32) (табл. 6).

 Рандеман (плодово месо/ семенни камери) тегловно

Фигура 9.  Съотношение рандеман на мезокарп/ семена (%).

По отношение теглото на семената към теглото на плода Rumpunen ги разделя на три групи: с
малко семена – когато са под 6%, средно – от 6 до 10% и високо, когато са над 10%. От
проучваните генотипи само два 1’ и  40 имат под 6% семена, което както вече бе опоменато е
причина за най- високия рандеман на плодово месо. Десет от генотипите се отнасят към втората
група по този показател, т.е. имат от 6 до 10% семена и осем са към трета група – с над 10%.
Процентното участие на семената в плодовете зависи от съдържанието на вода в тях. Най-високо
водно съдържание имат   22 - 10,57%;  3 – 11,08% и  2 – 20,35% (табл.6). Най-малко вода съдържат
семената на  24 - ,91%;  40 – 1,01%;  26 – 1,26% и  1’ - 1,66%.

 Форма на плода.
Наблюдава се голямо разнообразие по отношение формата на плодовете на плодово-

лекарствената култура хеномелес. Rumpunen описва 7 форми на плодовете: кръгла (овална),
ябълковидна (сплесната), продълговата, яйцевидна, обратнояйцевидна, крушовидна,
обратнокрушовидна

При нас се срещат и по-различни от гореописаните форми. Например при генотип 22
продълговатата форма е без вдлъбнатини в дръжчената и чашечната ямичка, наподобява типичен
лимонов плод. Нито един представител нямаме с крушовидна форма. С обратнокрушовидна форма
на плодовете е  40. Яйцевидни и обратнояйцевидни плодове образува  29, докато плодовете на  26
са само с обратнояйцевидна форма. Най-много бройна е групата с кръгли(овални) плодове. Тук
спадат 1’, 3’, 4’, 5’,  6’, 11, 16 и 24. С ябълковидни плодове са генотип  32 и  33. Продълговати
плодове имат  2,  3,  27, и Тch както и тези на S7 (фиг.10).  Първите плодове на семеначето спадат
към последната група.

75,00
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1' 3' 4' 5' 6' 2. 3. 11.16.22.24.26.27.29.30.32.33.40.Tch2Д S7
Рандеман на мезокарп (%) Рандеман семена (%)
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1- кръгъла(овален) 2-ябълковидна 3- продълговата
сплесната

4- яйцевидна 5-обратнояйцевидна 7-обратнокрушовидна 8 - лимоновидна
Фигура 10. Форма на плода

Pазмери на плодовете - височина, диаметър, дебелина на мезокарпа.

Таблица 7. Размери на плодовете (mm).
Генотип Диаметър на плода (mm) Височина на плода (mm) мезокарп (mm)

1' 39.8 34.58 11

3' 38.9 33.2 10.5

4' 38.5 33.4 9.7

5' 39.45 35.6 9.8

6' 42.04 36.6 11.5

2 49.3 64.8 9.75

3 46.1 52.5 9.95

11 39.7 40.5 9.75

16 38.3 40.1 7.65

22 48.3 57.4 11.5

24 28.6 29.8 10
26 31.4 34.9 7.5
27 46.5 50.7 9.9

29 49.2 56.4 13.1

30 44.2 47.6 11.5
32 38.2 39.6 10
33 35.1 34.4 10.1

40 43.6 57.3 13.5

Tch 46.5 34.52 9.5
2Д 43.2 47.9 10.5
S7 47.43 54.87 12.8
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Най-дребни плодове, с минимални размери (височина и ширина под 3 cm) образува форма  24,
но със сравнително дебел мезокарп - 10 мм. Преобладаващата част от проучваните генотипи имат
височина и ширина на плода в границите от 30 до 40 мм. Това са 1’, 3’, 4’, 5’, 11, 16, 26, 32 и 33.
Само  генотип 2 има плодове със средна височина над 6 cm. и ширина около 5 cm. С сравнително
големи размери на плодовете са (над 5 cm височина и от 4 до 5 cm ширина) са още генотип  3,  22,
27,  29 и  40. Със средни размери са плодовете на  11, 16,  30 и 2Д (табл. 7). На фиг. 9 по-ясно личи
варирането в размерите на плодовете на японската дюля. Генотипи  11, 24 и 33 макар и с различни
стойности имат изравнени ширини и височини на плодовете, докато номерата 1’, 3’, 4’, 5’, 6’ и Тch
са по- широки отколкото високи, а всички останали са с по- голяма височина от ширината им.

Долавя се известна връзка между размерите на плодовете и дебелината на плодовото месо
(мезокарпа) при някои генотипи като  22,  29 и  40. При други форми със сравнително по- малки
размери дебелината на мезокарпа е със стойности като при най- едроплодните, например  1’,6’, 30
(над 11 mm.). С най- тънко плодово месо са   16 и  26 – 7,5 mm. Докато дребноплодният  24 е с
дебелина на мезокарпа 10 mm., едроплодния  2 е с по- тънко плодово месо- 9.75 mm., което както
бе вече обяснено обуславя различния им рандеман.

 Добив- кg/храст

Таблица 8. Добив - кg/храст
Генотип 2007 2008 2009 2010 2011 2012 среден добив ± SD VC

1' 3.45 3.74 3.59 3.82 4.95 4.12 3.95±0.54 13.74
3' 2.50 2.35 2.60 2.40 2.95 2.62 2.57±0.21 8.35
4' 3.85 3.40 3.55 3.75 3.19 3.90 3.61±0.28 7.70
5' 3.85 3.60 3.95 3.65 3.45 3.69 3.70±0.18 4.84
6' 4.65 4.70 4.95 4.05 5.62 5.02 4.83±0.52 10.68
2 10.35 9.60 11.65 11.80 7.50 6.90 9.63±2.06 21.42
3 5.50 6.80 6.66 6.20 5.70 5.95 6.14±0.52 8.47
11 2.25 2.86 2.64 2.50 2.58 2.70 2.59±0.21 7.94
16 2.80 2.30 2.50 2.40 2.55 2.65 2.53±0.18 7.02
22 5.25 4.85 4.60 5.50 5.20 4.73 5.02±0.35 6.93
24 1.75 1.55 1.62 1.80 1.32 0.95 1.50±0.32 21.20
26 2.32 2.10 1.95 2.25 1.25 1.32 1.87±0.47 25.07
27 4.90 4.75 5.40 5.30 5.12 5.00 5.08±0.24 4.82
29 12.3 15.40 22.2 16.8 19.50 7.35 15.59±5.28 33.85
30 4.75 4.50 4.20 4.70 4.60 5.11 4.64±0.30 6.47
32 0.90 1.35 1.46 1.46 1.55 1.36 1.35±0.23 17.15
33 1.45 1.25 1.60 1.50 1.35 1.45 1.43±0.12 8.45
40 3.85 2.95 3.25 3.05 3.45 3.68 3.37±0.35 10.50

Tch 2.40 2.74 2.65 2.90 2.92 3.25 2.81±0.29 10.22
2Д 2.57 2.74 2.24 2.05 2.12 2.92 2.44±0.36 14.56

* Дисперсионен анализ (ANOVA):
LSD0.05-2.57
LSD0.01-1.98
LSD0.001-1.50

Една от целите на нашето проучване е да направим отбор на високородовити форми
хеномелес, притежаващи и ценни декоративни качества. Добивът на плодове от един храст през
шест последователни реколти е отразен в табл.8. Рекорден добив от един храст е получен от  29
през 2009 г – 22,2 kg., когато през месец септември са паднали 105,5 l/m2, (табл.8), което е много
над средното за този месец,  наблюдавано в 40 годишен период.  При същия генотип  е
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регистриран най- висок среден добив през целия период на проучването  29 – 15,590 kg., а най-
нисък, 10 пъти по-малко – при   24,  26,  32 и  33 – до 1,5 kg. Високородовити се очертават още
генотип  2 – 9,63 kg;  3 – 6,14 kg;  22 и  27 – с по 5 kg., следвани от  6’ и  30 – съответно с 4,83kg. и
4,64 kg. Среднородовити са 4 генотипа- 1’ - 3,95 kg;  4’ - 3,61 kg.;  5’ - 3,70 kg. и   40 – 3,37 kg.
Според Rumpunen аnd Kviklys (2001) за Швеция добиви от над 3-4kg се приемат за подходящи за
промишлено плодопроизводство. В тази група попадат 11 от проучваните генотипове, от които 5
са без бодли.

 Потенциален добив
Потенциалният добив дава представа за генетичните характеристики на даден сорт (фиг. 16).

Движи се в границите от 3.430 t/da (29) до 2.119 t/da (2). С най-висок потенциален добив е 29
(3.430 t/da), следван от 2 (2.119 t/da) и 3 (1.350 t/da), и т.н., а с най-малък – 32 (0.296 t/da). При
генотиповете без бодли с по-голяма потенциална възможност се отличават 22 (1.105 t/da) и 6’
(1.063 t/da) (фиг.11). Получените от нас добиви са сходни с тези отчетени от Рупасова и колектив
(2008) в Беларус.

Фиг. 11. Добив от декар (t/da).

Варирането на добива през отделните години при някои форми е в много тесни граници (33,
4’, 16), а при други отклонението е по-голямо - 29 (33,85%) и 26 (25,07%). Не e наблюдавана
алтернативност в плододаването за периода на проучването, а по-ниските стойности на показателя
свързваме с късните летни засушавания непосредствено преди беритбата на плодовете.
Генетичните особености по отношение на добива, са много добре математически доказани
(LSD0.001-1.50) (табл.8).

Таблица 9. Корелационен коефициент между брой цветове, брой цветове от една пъпка,
обем и тегло на плод и добив на храст.

Брой
завръзи

Процентен
завръз

Брой
цветове от

пъпка

Обем плод
(cm3)

Тегло на
един плод

(g)

Добив от
храст (kg)

Брой цветове 0,56 -0,06 0,46 0,12 0,41 0,52
Процентен завръз 0,00 0,73 0,59 0,21 0,58 0,65
Брой цветове от пъпка 0,00 0,43 0,26 0,26 0,35
Обем плод (cm3) 0,00 0,30 0,38 0,44
Тегло на един плод(g) 0,00 0,41 0,63
Добив от храст (kg) 0,00 0,64

Отчетен е корелационният коефициент на Браве и Пирсон по отношение на брой цветове,
брой цветове от една пъпка, обем и тегло на плод и добив на храст. Очаквано се наблюдава силна
корелационна връзка между брой цветове и броя на завръзите – 0,56%, както и между процентният
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завръз, тегло на плод и добив. Не е доказана корелационна връзка между брой цветове и
процентният завръз, което е видно от отрицателният корелационен коефициент (r = - 0.06) (табл.
9).

 Биохимичен анализ на плодовете
В зависимост от метеорологичните условия през годините, количеството на най-използваните

за характеризиране на овощните култури  сухо вещество, пектин, дъбилни вещества, аскорбинова
киселина, варира в широки граници.

Сухото вещество в плодовете на японската дюля е в границите от 8,96%( 4’) до 12,9% (29).
Пет от проучваните двадесет генотипа имат сухо вещество между 10 и 11%, а тринадесет - между
11 и 12% (табл 10). При първите плодове на S7 този показател е с междинна стойност, спрямо този
на останалите генотипове, с отчетена стойност 11% (2012г.). Варирането при всяка форма през
отделните години на опита е свързано с количеството на падналите валежи и размера на добива.
Например през 2009 г то е сравнително ниско- 9,9%, тъй като един месец преди беритбата са
паднали обилни валежи (105,5 ml/m2), а през 2011 г. то е най- високо- 12,88 %, а валежите през м.
септември са най-ниски (8,6 ml/m2).

Варирането на сухото вещество при отделните генотипове (VC от 6,81% до 24.68%) е
сравнително слабо, което е доказателство за неговата стабилност.

Таблица10. Биохимичен анализ на плодовете

Ге
но

ти
п

СВ, (%)
Общи
захари

(%)

Инвертна
захар (%)

Захароза
(%)

Киселини,
(%)

вит.С
(mg/%)

Дъбилни
в-ва (%)

Пектин
(%)

Захарно-
киселинен

индекс

1' 11.19±2.32 2.69±0.93 2.43±0.75 0.25±0.20 2.03±0.23 117.26 ±56.68 0.304±0.161 1.175±1.051 1,33
3' 10.69±1.57 2.76±0.68 2.35±0.92 0.39±0.32 1.97±0.44 122.54±61.28 0.269±0.147 1.193±0.667 1,41
4' 8.96±0.61 2.66±0.52 2.21±1.28 0.43±0.73 2.10±0.24 106.05±48.91 0.445±0.091 0.823±0.568 1,27
5' 11.29±2.24 2.64±0.49 2.56±0.56 0.07±0.15 1.86±0.27 157.30±44.53 0.363±0.219 1.071±0.772 1,42
6' 10.63±2.02 2.79±0.42 2.51±0.76 0.26±0.43 2.23±0.07 183.04±45.92 0.438±0.289 1.038±0.897 1,25
2. 11.56±1.56 2.68±0.53 2.60±0.41 0.07±0.15 2.42±0.38 137.94±56.85 0.638±0.130 1.670±0.482 1,11
3. 10.76±2.06 3.54±1.30 2.80±0.82 0.70±0.57 1.85±0.11 125.62±18.20 0.448±0.215 1.051±0.677 1,91
11. 11.5±2.48 2.95±1.66 2.16±0.64 0.75±1.37 2.18±0.21 129.36±26.76 0.539±0.214 1.307±0.593 1,35
16. 10.56±1.36 2.75±0.83 2.10±0.89 0.62±0.42 2.5±0.3 78.10±54.21 0.446±0.177 1.970±1.394 1,10
22. 11.56±1.69 2.80±0.42 2.46±0.93 1.08±1.40 2.32±0.21 110.44±37.76 0.643±0.127 1.246±0.355 1,21
24. 11.09±2.01 4.30±1.96 2.90±0.10 1.33±1.77 2.05±0.46 109.78±45.56 0.705±0.233 1.198±0.48 2,10
26. 11.78±1.54 3.06±0.68 2.65±0.48 0.39±0.52 2.49±0.38 91.08±20.63 0.703±0.181 1.004±0.487 1,23
27. 12.9±3.0 5.39±1.36 4.19±0.94 1.15±0.83 2.14±0.37 150.72±45.09 0.904±0.432 1.155±0.501 2,52
29. 11.06±1.92 3.58±1.20 3.18±1.27 0.38±0.32 2.36±0.46 170.72±30.83 0.329±0.083 1.296±0.522 1,51
30. 11.38±1.89 3.98±0.95 3.45±0.62 0.50±0.74 1.95±0.31 146.30±52.66 0.568±0.294 0.817±0.285 2,04
32. 11.75±2.9 3.11±0.49 2.71±0.29 0.28±0.33 1.97±0.42 120.56±63.98 0.419±0.183 1.199±0.917 1,58
33. 11.53±1.7 2.31±0.42 2.13±0.59 0.18±0.22 2.54±0.46 103.40±21.81 0.547±0.240 1.592±0.987 0,91
40. 11.00±1.35 3.70±1.01 3.50±0.69 0.09±0.18 2.02±0.33 140.80±50.34 0.438±0.205 1.485±0.779 1,83
Tch 11.49±2.69 3.38±1.55 2.93±0.93 0.43±0.68 2.49±0.47 186.11±50.61 0.607±0.339 1.183±0.331 1,36
2Д 10.88±0.85 2.86±1.32 2.50±1.68 0.35±0.52 2.25±0.52 145.64±83.99 0.477±0.222 1.072±0.265 1,27
S7 11 - 1,9 0.33 1,94 - - - 1,16

С
ре

дн
о

об
щ

о

11.18±1.59 3.20±0.34 2.72±0.78 0.48±0.59 2.18±0.19 129.39±47.73 0.511±0.216 1.227±0.651 1,46

Подчертано киселият вкус на плодовете на вида хеномелес не предполага съдържание на
захари в тях, но химическия анализ показва, че общите захари достигат до 6,86% при 27, през
2011г., а минималните – само до 1,3% при  11 през 2011 г. Регистрираните средни стойности в
плодовете на различните генотипи в рамките на опитния период е от 2,31%( 33) до 5,39%( 27)
(табл 10). Tрябва да се отбележи изключително ниското съдържание на захароза в плодовете на
японската дюля. Това ги прави много подходящи за консумация от диабетици. През отделните



25

години на проучването при повечето генотипи са доловени само следи от захароза, с изключение
на  22,  24 и  27, при които то е над 1%. Захарното съдържание на плодовете се формира предимно
от инвертната захар, която е от 2,1%- при  16 до 4,19% - при  27. Плодовете на последният генотип
от този вид са сравнително най-богати на захари (табл 10).

Оригиналният вкус на плодовете на хеномелес се формира предимно от много високото
съдържание на органични киселини в тях. Въпреки известно вариране в рамките на отделните
генотипи, през различните години органичните киселини, с малки изключения, са със стойности
над 2%, а при  16 и  33 достигат съответно от 2,50% и  2,54%, следвани от  16 и Тch с по 2,49%
(табл.10).

Съотношението захари/киселини говори за качеството на плодовете и се отразява и на по-
нататъшната им обработка. Най- високи стойности се наблюдават при генотипове 27 (2,52%),
следвано от 24 (2,10%), 30 (2,04%), 3 (1,91%). Повече от два пъти по- ниски стойности се
отличават 33 (0,91%), 16 (1,10%), 2 (1,11%). Високото съдържание на органични киселини в
плодовете на японската дюля е причина след диференцирано проучване на отделните видове,
органични киселини да намират широко приложение във фармакологията, хранителната
промишленост и кулинарията.

По отношение на захарно-киселинният индекс, най-високи стойности се наблюдават при 27
(2.52), 24 (2.10), 30 (2.04) , а най- ниска при 30 (0,91). Плодовете на проучваните от нас генотипове
японската дюля сравнени със ябълките Грени Смит (5,36) са от два до повече от пет пъти по-
кисели.
(http://www.jhed.mk/filemanager/JHED%20Vol.%207/03.%20FPP/10.%20Asima%20Begi%C4%87-
Akagi%C4%87.pdf ).

Дъбилните вещества са биохимични вещества, които взимат участие в обмяната на веществата
и в процеса на отделянето на вътрешно клетъчната енергия. Явяват се като защитни вещества,
като имат антиабактриално и фунгицидно действие срещу гъби и бактерии, атакуващи растенията.
На тях се дължи стипчивият вкус на плодовете на японската дюля. В медицината се използват като
адстрингентно средство, при стомашни и чревни заболявания и като кръвоспиращо средство. С
белтъчините алкалоидите, гликозидите и тежките метали дъбилните вещества дават утайка от
неразтворими танати, поради тези свойства се използват като противоотрови.  Високо съдържание
на дъбилни вещества се отличават формите 27 (0,904%), 24 (0,705%) и 26 (0,703%). При тях през
2011г. са отчетени най-високи стойности на дъбилни вещества (1,073-0,970%. ). През тази година
са отчетени най-малко валежи (6,8 mm/m2) през септември, когато  съзряването на плодовете е
съчетано с по-високи температури (18,20С). С най- ниски стойности се наблюдавани през 2010 при
3’, 32 и 40 (0,144 %) следвано от 1’ (0,165%) (табл. 10).

Изменчивостта на признака съдържание на дъбилни вещества на генотиповете през годините
(VC % от 15.05 (6‘) до 46.15 (2Д)) и средната за целия период на изследване е сравнително слаба
(VC % 27.33) и е доказателство за стабилността му.

Плодовете на японската дюля се отличават с високо съдържание на пектин - от 0,817% до
1,970%, (табл. 10). Количеството му зависи както от факторите на околната среда, така и от
генотипа. Най-високи стойности са отчетени през 2011г. при 1‘ (2,66%), годината, в която са
паднали най-малко валежи (6,8 mm/m2), а най-ниски – 0,14%, през 2012 при генотип 3. За
последните две години от проучването , средно годишното количество на пектина е над 1,4%,  в
сравнение с горната граница  при ябълките (1-1,5%).

При ябълките количеството на пектина е около 1.0-1.5%, в същите граници се движи и средно
годишното количество на пектина при японската дюля 0.82% (2010) до 1.44% (2011). Посочените
резултати са в потвърждение на твърденията на Slate (1941 г.),  че Chaenomeles sp. e подходящ
овощен вид за промишлен добив на пектин.

Получените данни (от 0,217% до 1.970%) свидетелстват за висока изменчивост на пектина и
нестабилност на показателя  VC % 24.71-89,44.

Известен факт е, че аскорбиновата киселина е силен антиоксидант и цитрусите са богати на
вит. С. (40-80 mg/%)(Мондешка, 2005). В японската дюля, съдържанието на аскорбинова киселина
е до 5 пъти повече от тях, въпреки че количеството й варира в широки граници през отделните
години и при отделните генотипове. Най- високи стойности са отчетени през 2011 при генотип 2Д
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(263,12 mg/%), а най- ниска през 2009 при генотип 1’ (44 mg/%). В същото насаждение Мондешка
(2005) е отчела най-високата стойност на съдържание на вит. С съобщено до момента - 366,12
mg/%. (табл. 10).

Наблюдава се и тенденция към плавно увеличаване на общото количество вит. С през
годините на проучване от 104,32 mg/% (2009) до 138,97 mg/% (2012). Средното количество
измерено през този период е 129.39 mg%.

 GS-MS Анализ
Корените, листата, плодовете и цветовете на Chaenomeles sp. съдържат много и важни

биологично активни вещества като липиди, моно- и дизахариди, органични киселини,
полифеноли, аминокиселини, както и етерично масло.  Идентифицирани са основните
фитохимични съединения с помощта на GC-MS анализ, които притежават важен биологичен
потенциал за приложението на японската дюля във консервната, фармацефтичната, козметичната
и парфюмерийната промишленост.

Таблица 11. Химичен състав на липиди в корени и листа от Chaenomeles japonica
(Thunb.) Lindl. ex. Spach.

# Хим. съединение RT RI % Area of TIC
Корени Листа

1 Glycerol 5.77 1283.7 1.19 3.32
2 Tetradecanoic acid (Myristic acid)  (C14:0) 8.18 1422.3 0.22 0.15
3 Pentadecanoic acid (C15:0) 10.12 1508.4 0.14 0.08
4 Hexadecanoic acid (Palmitic acid) (C16:0) 16.44 2048 11.15 6.22
5 Octadecadienoic acid (Linoleic acid) (C18:2) 16.88 2099.6 30.11 22.22
6 Octadecatrienoic acid (Linolenic acid) (C18:3) 17.54 2106 24.44 11.16
7 Octadecenoic acid (Oleic acid) (C18:1) 17.68 2108.5 8.22 3.14
8 Octadecanoic acid (Stearic acid) (C10:0) 17.88 2127.8 6.18 5.15
9 2-Hydroxyhexadecanoic acid 18.14 2132.2 0.46 0.52
10 Eicosanoic acid (Arachidic acid) (C20:0) 20.12 2331.9 0.38 0.36
11 Docosanoic acid ( Behenic acid) (C22:0) 22.16 2532.8 1.12 1.16
12 1-Hexadecanoylglycerol 23.18 2606 0.34 0.38
13 Tricosanoic acid (C23:0) 24.36 2634.3 0.28 0.26
14 Tetracosenoic acid (24:1) 26.02 2710.9 0.88 0.76
15 Tetracosanoic acid (C24:0) 26.78 2734.3 0.48 nd
16 Pentacosanoic aicd (25:0) 28.12 2835.2 0.18 nd
17 2-Hydroxy-tetracosanoic acid 29.38 2921.8 0.08 nd
18 Hexacosanoic acid (C26:0) 30.14 2936.2 0.58 nd
19 2-Hydroxy-pentacosanoic acid 31.15 3019.6 0.42 nd
20 2-Hydroxy-hexacosanoic acid 33.16 3119.1 0.29 nd
21 Stigmasterol 35.55 3302.3 1.11 0.58
22 beta-Sitosterol 36.28 3361.4 1.32 0.92

Общо 89.57 56.38

Изолирани и определени са 22 липиди в корените и 16 в листата от японска дюля. В най-
голямо количество и в корените, и в листата е линоловата (съответно - 30.11% и 22.22%) следвана
от Омега-3 мастна киселина (линоленовата киселина) (24.44% в корени  и 11.16% в листа) (табл.
11). Те се използват в козметиката за производство на лосиони и като разтворители във
фармацефтичната промишленост. Линоловата киселина представлява полиненаситена омега-6
мастна киселина, която е от изключителна важност за защитните функции на кожата
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov ).

За олеаноловата (8.22%), миристиновата (0.22%) и юниперовата киселини (0.46%)  изолирани
в корените и листата на японската дюля се съобщава, че притежават антитуморна активност, има
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успех при in vivo тумори в борбата с левкемия; тricosanoic acid (0.28%) притежава  антивирусна
активност при СПИН (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/). Бихме могли да кажем, че
идентифицираните биологично активни вещества, са потвърждение на резултатите от
изследванията на редица китайски учени за антитуморната активност на Chaenomeles sp. (Wang et
al., 1990; Wang et al., 2008; Zhao et al., 2008; Jin Mi Chun et al.,2012).

Изолирани и идентифицирани са общо 28 съединения, които съставляват 56,84 % от
идентифицираните в листата и 90,96% в плодовете (табл. 12). От тях 65.86% (плодовете) и 42.99%
(в листата) са  монозахариди, общо 16 метаболитни компонента. Шест са дизахаридите
разпределени съответно 17,03% (плодовете) и 8,08% (в листата) и 6 органични киселини (8,66 %- в
плодовете и 6,13% в листата). Захарно/киселинният индекс в плодовете при GC-MS анализ е 9,36.
С почти седем пъти повече е разликата от изчисленият и описан в биохимичният анализ на
генотиповете, а именно – 1,43. Тази разлика се дължи на по-прецизният метод.

Таблица 12. Органични киселини и въглехидрати в плодове и листа на Chaenomeles sp.

# идентифицирани хим. съединения RT RI
% Area of TIC

Генотип 1'
листа плодове

1 D-(-)-Citramalic acid TMS 7.37 1482.8 0.61 1.31
2 DL-Malic acid TMS 7.44 1495.5 4.18 5.13
3 α-DL-Arabinofuranose TMS 9.06 1654.2 0.55 1.01
4 D-Xylose-Isomer I TMS 9.96 1728.5 2.33 3.21
* Ribitol (IS) TMS 10.21 1749.5
5 D-Xylose-Isomer II TMS 10.64 1787.5 1.12 2.18
6 α-D-Fructofuranose TMS 10.86 1803.2 1.45 2.88
7 β-D-Xylopyranose TMS 11.04 1814.9 1.16 2.11
8 α-D-Glucofuranose TMS 11.16 1824.1 1.22 2.12
9 D-Fructose-Isomer I TMS 11.33 1835.1 6.14 8.23
10 Sorbopyranose TMS 11.44 1843.1 1.22 4.27
11 D-Fructose-Isomer II TMS 11.49 1846.3 8.88 10.98
12 β-DL-Lyxopyranose TMS 11.79 1866.8 1.37 2.31
13 β-DL-Arabinopyranose TMS 11.88 1873.1 1.18 3.08
14 D-Fructose-Isomer III TMS 12.01 1881.9 3.42 6.39
15 Isocitric acid lactone TMS 12.14 1890.7 0.76 1.26
16 D-Glucose-Isomer I TMS 12.64 1925.2 6.53 8.48
17 D-Xylose-Isomer III TMS 12.76 1934.1 1.36 2.24
18 D-Manitol TMS 13.36 1975.1 2.21 4.53
19 β-D-Galactofuranose TMS 13.75 2001.9 1.82 2.12
20 D-Glucose-Isomer II TMS 14.03 2019.4 3.24 4.25
21 D-Glucuronic acid TMS 14.69 2061.6 0.58 1.16
22 Sucrose-Isomer I TMS 22.75 2590.1 1.02 3.22
23 D-Turanose-Isomer I TMS 23.15 2613.6 1.16 2.12
24 D-Turanose-Isomer II TMS 24.44 2705.4 1.25 2.14
25 Sucrose-Isomer II TMS 24.54 2711.9 1.33 3.03
26 Sucrose-Isomer III TMS 24.66 2720.1 1.57 2.37
27 Maltose TMS 26.47 2851.5 1.75 4.15
28 Epicatechine TMS 27.19 2905.3 2.22 1.12

Oбщо (%) 56.84 90.96
Захарно-киселинен индекс 8.33 9.36

RT – Retention time/Време на задържане
RI – Retention index/Време на задържане
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Таблица 13. Фенолни метаболити в плодове и листа на Chaenomeles sp.

# Идентифицирани хим. съединения RT RI
% Area of TIC

Генотип 1'
листа плодове

1 Benzoic acid TMS 9.93 1199.9 1.41 1.68
2 Acetylsalicylic acid TMS 12.34 1448.1 4.06 1.24
3 Salicylic acid TMS 16.63 1480 6.44 2.11
4 Vanilin TMS (aldehyde) 17.12 1501.3 1.51 3.32
5 trans-Cinnamic acid TMS 17.27 1507 4.64 6.21
6 Vanilic acid TMS 22.31 1730.2 2.71 7.12
7 Gentisic acid TMS 22.64 1748 5.19 4.23
8 Mandelic acid TMS 23.32 1777.4 1.18 1.92
9 Protocatechuic acid TMS 23.56 1787.7 10.99 14.14
* 3,4-dichloro-4-hydroxybenzoic acid TMS (IS) 24.58 1830
10 Syringic acid TMS 25.11 1864.9 6.48 8.25
11 p-Coumaric acid TMS 25.76 1897.9 4.88 6.16
12 Gallic acid TMS 26.44 1933.4 1.19 1.84
13 3,4,5-Trimethoxymandelic acid TMS 28.81 2057.7 1.39 1.72
14 Caffeic acid TMS 30.01 2123.6 6.18 8.33
15 Sinapic acid TMS 31.57 2210.7 6.06 7.61

Идентифицирани са 15 компонента, съответно 64,31%  са в листата и  75,88% - в плодовете на
японската дюля (табл.13). Фенолните метаболити са производни на хидрокси бензоената киселина
(HBA) и на хидрокси канелената киселина (HCA). В процентно съотношение доминираща е
групата на НВА и в листата са 41,04%, а в плодовете 44,25%, спрямо HCA разпределени съответно
21,76% / 28,31% (листа/плодове) (фиг. 11). Най-голямо количество е протокатехиновата киселина
съответно 10.99% (в листата) и 14.14% (в плодовете). За нея е известно, че има способността на
намалява честотата и скоростта на спонтанни или индуцирани тумори. Друг основен флавоноид,
регулира нивата на кръвната захар е люляковата киселина (Syringic acid)  (8.25 % в плодовете,
малко по-малко в листата (6.48%)). Кафеиновата киселина (съответно 8.33% (в плодовете) и малко
по- малко в листата (6,18%)) е антиоксидант, който противодействат на нараняването и вредните
последици от окисляването на животинските тъкани.

Фиг. 11. Производни на Hydroxy Benzoic Acids (HBA) и Hydroxy Cinnamic Acids (HCA)
фенолни метаболити.
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Таблица 14. Аминокиселини в плодове от Chaenomeles sp.

В състава на плодовете на японската дюля са идентифицирани 13 аминокиселини,
съставляващи 5,3%. Най-високо е съдържанието на глутаминова киселина (1,12%), следвана от
аспартикова киселина (0,88 %). Получените резултати потвържават описаните от Hellin и колектив
(2003) аминокиселини, като при тях в Скандинавските страни са идентифицирани и описани 10
важни аминокиселини докато при нас са 3 повече.

Идентифицираните от нас  метаболити са в потвърждение на изследванията на редица автори
относно полезните качества и лечебните свойства на японската дюля по света и в България
(Меженский, 1988; Rumpunen, 1995; Rumpunen, 1995;; Guo Xuemin et al, 1997; Guo Xuemin et al,
1998; Brul and Coote,1999; Sun Lianna et al., 1999; Gao et al., 2003; Jordan et al., 2003; Hellin et al.,
2003; Мондешка, 2005; USPTO Patent Application #: 20050260292, Jaw-Chyun et al., 2007; Zhang et
all, 2007; Zhang et al., 2010;).

Етерично масло, изолиранo от цветовете на Chaenomeles sp. Lindl. ex. Spach. е изследванo чрез
GC-MS. Тридесет и четири компонента са идентифицирани, което представлява 80,05% от общото
количество масло. Количествените и качествени аналитични резултати чрез GC-MS са показани в
таблица 15. Етеричното масло се състои главно от окислени монотерпени и сескитерпени. α-
терпинеол (8.46%), терпинен-4-ол (3,76 процента) и 1,8-цинеол (5,30%) са основните окислени
монотерпени, а б-caryophyllene (6.32 %) е основният сескитерпен. Значително количество са
представени и следните съдинения: р-cymene (1.75 %), линалоол (1.35%), борнеол (0.98%) и
ментол (0.78%). Класификацията на идентифицираните съединения, въз основа на функционални
групи

Маслото се състои главно от монотерпени (67,1%), следвани от сескитерпени (25.9%),
ароматни (4,4%) и други съединения (2,6%). Разпределени по компоненти в съответствие с
функционалните групи показва, че в монотерпените, основните класове вещества са въглехидрати
(въглеводороди) (44,2%), следван от алдехиди и кетони (30.8%), алкохоли (16.2%), етери ( 7,8%) и
естери (1.0%) (фиг.15.). В сескитерпени отново доминиращи съединения са въглехидрати
(въглеводороди) (63.8%), следвани от алкохоли (31.2%), етери (3.2%), алдехиди и кетони (1.8%).

# Идентифицирани хим. съединения RT RI % Area of TIC
1 L-Alanine (2TMS) 8.18 1099.5 0.18
2 Glycine (2TMS) 10.12 1140.2 0.12
3 L-Valine (2TMS) 16.44 1220.5 0.32
4 L-Isoleucine (2TMS) 16.88 1298.4 0.18
5 L-Proline (2TMS) 17.54 1313.6 0.44
6 L-Serine (3TMS) 17.68 1369.3 0.36
7 L-Threonine (3TMS) 17.88 1392.0 0.24
8 L-Aspartic acid (3TMS) 18.14 1519.2 0.46
9 Pyroglutamic acid (2TMS) 20.12 1528.1 0.38
10 L-Glutamic acid (3TMS) 22.16 1626.3 1.12
11 L-Phenylalanine (2TMS) 23.18 1635.1 0.34
12 L-Asparagine (3TMS) 24.36 1681.2 0.28
13 Aspartic acid (4TMS) 26.02 1740.1 0.88
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Таблица 15. Химичен състав на етерично масло от Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
ex. Spach.

# Химично съединение RIa Процент (стойност/ тегло)
1 Benzaldehyde 958 5.56
2 Linaloyl oxide 968 1.69
3 n-Octanal 1002 1.38
4 α-Terpinene 1014 1.52
5 p-Cymene 1022 1.78
6 d-Limonene 1026 2.62
7 1,8-Cineole 1030 5.30
8 (Z)-β-Ocimene 1035 0.25
9 (E)-β-Ocimene 1045 0.28
10 γ-Terpinene 1055 2.40
11 (+)-Carene 1085 1.85
12 p-Cymenene 1090 1.75
13 Linalool 1100 1.35
14 n-Nonanal 1105 4.22
15 p-Menth-3,3-en-8-ol 1147 0.38
16 Menthol 1157 0.78
17 Borneol 1171 0.98
18 Terpinen-4-ol 1178 3.76
19 α-Terpineol 1195 8.46
20 n-Decanal 1205 0.84
21 Carvenone 1255 1.72
22 Bornyl acetate 1283 0.28
23 p-Menth-3-3-en-8-ol, acetate 1318 1.88
24 α-Longipinene 1355 2.70
25 β-Elemene 1378 0.70
26 Longifolene 1405 1.25
27 (β)-Caryophyllene 1428 6.32
28 E-Ethyl cinnamate 1462 1.55
29 (E,E)-α-Farnesene 1502 1.30
30 Germacrene A 1508 1.54
31 δ-Amorphene 1514 2.58
32 (E)-Nerolidol 1558 1.92
33 γ-Eudesmol 1628 4.72
34 α-Cadinol 1652 4.44

80.05Общо

В етеричното масло от цветове на Chaenomeles japonica са идентифицирани тридесет и четири
компонента чрез GC / MS анализ. Като се има предвид съставът на изследваното етерично масло и
факта, че фармацевтичните свойства на ароматните растения донякъде се дължи на етерични
масла, можем да заключим, че етерично масло от Chaenomeles japonica може да бъде използвано
във фармацевтичната индустрия.

Размножаване

 Вегетативно размножаване
Проучвана е възможността за използване на японската дюля като подложка за круша, дюля,

ябълка и глог и обратно, по методите Т-образно присаждане на спяща пъпка и подобрена
английска копулация (калем) в края на август. Единствено успешно /предварителен резултат/ се
наблюдава присаждане на ябълка сорт Ретина по метода на Подобрена английска копулация върху
японска дюля от семенен произход. Едногодишният прираст на присадката е 49 см след
презимуване.

На лице беше ясна несъвместимост между Chaenomeles sp. и глог; Chaenomeles sp. и круша.
При дюля като подложка беше отчетено вторична несъвместитмост – пъпките презимуваха,
развиха се, но след около месец загинаха. За разлика от резултатите получени от ст.н.с В.
Меженский в Украйна, при нашите условия се наблюдава  несъвместимост между круша и
японска дюля още в начален етап.



31

 Размножаване in vitro на Chaenomeles sp.
Използването на биотехнологични методи за размножаване на Chaenomeles sp. се налагат с

цел запазване на ценните сортове и форми. Младите растения по- лесно се адаптират към околната
среда и по- бързо встъпват в плододаване.

До този момент Японската дюля се размножава основно семенно без да се запазват чертите на
изходните родителски форми. Използвани са и вегетативните методи  чрез зелени и зрели резници,
но получените растения са ограничен брой (Eley, 1970). Перспективен метод за съхранение на
ценните генотипове е in vitro. Проучванията показват, че Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex.
Spach не се мултиплицира и не се вкоренява лесно in vitro (Kauppinen, 2001; Panavas, 1994).

Целта на настоящото изследване е да бъде установена подходяща хранителна среда за
въвеждане, мултипликация и среда за коренообразуване при условия in vitro.

При въвеждането е отчетена от 87 до 100 % стерилност на експлантите.
Коефициента на пролиферация варира в широки граници 22,22% (MS1) – 85,36% при МS5

(табл.16). Със стойности над 70% се отличават хранителните среди, в които е използван за
въглехидрат - D-глюкоза.

Фиг. 11. Въвеждане, мултипликация и вкореняване на експланти от Chaenomeles sp.

Таблица 16.  Влиянието на растежни регулатори и макросоли на QL и WPM върху
адвентивното коренообразуване не експланти Chaenomeles sp.

Варианти хранителни
среди за вкореняване % вкоренени експланти Брой корени на експлант

QL1 10.0 2
QL2 33.33 4
QL3 1.67 1
QL4 36.67 5
QL5 53.33 5

WPM 1 41.67 4
WPM 2 15.0 4
WPM 3 26.67 3
WPM 4 16.67 3
WPM 5 55.67 4
WPM 6 28.33 3
WPM 7 31.67 6

Получените и вкоренени in vitro експланти са засадени ex vitro в палети с отделни гнезда
напълнени с торо-почвена смес (1:1:1–перлит, почва и тор) и сa адаптирани при оранжерийни
условия (99%), като са взети под внимание изискванията им към почвените и климатични условия
(светлина и продължителност на деня и влажност) (фиг. 11).

Определени са оптимални хранителни среди за въвеждане, мултипликация и
коренообразуване in vitro. Разликите между МS4 и МS5 варианти за мултиплициране са
минимални. Като се има предвид по-унифицираните експланти при първия вариант, МS4 се
очертава като по-подходящ при in vitro размножаване на Chaenomeles japonica Lindl. ex. Spach.
Заедно със WPM5 (65,67% за 29 дни) за индуциране на коренообразуване.



32

V. ИЗВОДИ

1.   За първи път в България, чрез мултидисциплинарни подходи, са  характеризирани
наличните интродуцирани генетичните ресурси от хеномелес /Chaenomeles sp./ и като
резултат са отбрани 20 семенни форми притежаващи ценни декоративни, лекарствени и
хранителни качества.

1.1. При наблюденията върху развитието на подбраните форми хеномелес, не се отчита
зависимост между по-ранния срок на пролетно развитие и зреенето на плодовете на Chaenomeles
sp.

1.2.Определени са ефективните температурни суми, необходими за започване на отделните
фенофази от вегетацията при проучваните генотипове хеномелес. Начало на вегетация (от 1040С
до 1740С); цъфтеж (от 3300С  до 470 0С)-, и узряване на плодовете(от 39000 С до 4200 0С).

1.3. Установено е, че умерения размер на генотиповете 1’, 3’, 4’, 5’, 16, 22, 29, 30, 32 ги прави
много подходящи за декоративни цели, а генотиповете - 6’,  2,  3,  27,  33 образуващи най-големи
храсти са подходящи за изграждане на живи плетове и декоративни стени.

2.  В резултат на фенотипна оценка на образците хеномелес ясно са разграничени
образци с ценни декоративни и стопански качества.

2.1. С декоративни качества
Преобладаващ брой  от генотипoвете (9) имат над 15% полезен завръз,  което в съчетание с

висок декоративен ефект ги прави привлекателни за отглеждане и перспективни за размножаване.
 С най-голяма растежна сила се отличават генотип 27 и генотип 33. Като най-слабо растящи

се проявиха генотипове 2Д, Tch и джуджевидни генотипове 24 и 26.
 Отбрани са 8 генотипа без бодли, качество което е ценно и в двата аспекта на изследване-

декоративни и стопански  качества.
 Отчетения изобилен растеж при генотипове 32 и 33 е обратно пропорционален на

отчетения брой плодове, което ги очертава като декоративни. С висок декоративен ефект се
отличават и 2, 3, 27, Tch (имат едри красиво обагрени цветове) и алпийските форми 24 и 26;

2.2. Със стопански качества
 Високородовити и редовно плододаващи са генотипове: 29(15,59кg), 2 (9.63 кg) и 3(6,14 кg).

С едри, атрактивни плодове и висок рандеман на плодовото месо се отличават генотип 22 (72,6g);
генотип 2 (71,9 g); генотип 3(69,7 g) и генотип 29(69,2g).

 Установено е, че плодовете на проучените генотипи от Chaenomeles sp.се отличават с богат
биохимичен състав: генотипове 6', 3, 40, Tch, 2Д имат високо съдържание на вит. С; генотипове 6’,
22, 2Д на пектин, а всички без изключение съдържат голямо количество органични киселини.
Хеномелесът е непригоден за консумация в сурово състояние, но с много висока стойност като
хранителна суровина.

 Атрактивния декоративен ефект, ценните хранителни качества и разнообразните
биохимични характеристики отличават генотипове 1’, 6’, 22 и 29 като много перспективни за
отглеждане.

3. Характеризиране на генетичните ресурси чрез GC-MS хроматография
 За първи път в България, чрез GC-MS хроматографски анализ, са идентифицирани основни

фитохимични съединения, които притежават важен биологичен потенциал за приложението на
японската дюля в консервната,фармацевтичната и козметична  промишленост.

 Чрез GC-MS анализ са установени 22 липиди в корените и 16 в листата. В най-голямо
количество са линоловата /30.11% и 22.22% съответно/ и Омега-3 мастна киселина /24.44% и
11.16% съответно/. Тези киселини имат голямо значение в козметиката.

 Чрез GC-MS анализ са идентифицирани 28 съединения – 56.84% в листата и 90.96% в
плодовете.
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 В състава на плодовете от хеномелес са идентифицирани 13 аминокиселини които
превишават съобщените от скандинавските изследователи на хеномелес.

 В анализираното  етерично масло, изолирано от цветовете на хеномелес, са
идентифицирани 34 компонента, които съставляват 80.05% от общото количество на маслото

4. Разработване на система за in vitro размножаване, съхранение и оценка на ценни
образци от японска дюля /Chaenomeles sp./.

 Разработена е in vitro система за размножаване на хеномелес на базата на подходящ
хормонален баланс в основна хранителна среда – MS и WPM.

 Определени са оптимални хранителни среди за въвеждане, мултипликация и
коренообразуване in vitro. МS4 / 0.5mg/l BAP; 0.3mg/l GA; 0.3mg/l IBA и 30g/l D-Glucose/ се
очертава като по-подходящa при in vitro размножаване на Chaenomeles japonica Lindl. ex. Spach., а
използването на WPM5 подобрява индуциране на коренообразуване.

 Разработена е система за успешно адаптиране на получените in vitro регенеранти- 99% в
подходяща торо-почвена смес.

Перспективни генотипове за плодопроизводство

Всички отбрани генотипове заедно със семеначето встъпило за първа година в плододаване,
представляват интерес поради единични или повече ценни качества и са принос към изходния
генетичен материал, за по нататъшна успешна селекционна работа. Като  се направи комплексна
оценка на родовитост, декоративни качества, едрина на плодовете, процент полезен завръз и
химически състав на плодовете се вижда, че по-перспективни са не лидерите при отделните
показатели, а онези форми, които имат малко по-ниски стойности, но при повече фактори.
Отличават се следните четири генотипа, които предлагаме за размножаване и по- задълбочено
проучване и предлагане за сортоизпитване:

Генотип 1‘ - Храста е полуизправен с височина до 1,5m. Безбодилест. Много родовит.
Плодовете са средно едри, ябълковидни, с средно тегло около 40g доста кисели богати на витамин
С.  Използват се за преработка. Очакван добив 0,868 t/da.

Генотип 6‘ - Безбодилест храст е с полегата форма и височина до 1,5m. Плодове са с
ябълковидна форма средно едри с тегло около 40g. Среден добив 1,063t/da.

Генотип 22‘ - Изправен храст без бодли, с височина до 2m. С едри продълговати плодове
със средно тегло около 60g. Очакван добив над 1,105 t/da.

Генотип 29‘ - Полегнал  храст с височина над 2m. Плодовете са едри с яйцевидна форма със
средно тегло около 60g. Добив около 3 t/da.
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ПРИНОСИ

Приноси с оригинален характер
1. Оригиналност на разработката е, че за първи път в България е направена фенотипна и

генотипна оценка на наличните генетични ресури от японска дюля (Chaenomeles sp.).
2. Проучването на основните признаци и качества на изследваните генотипове допринасят за

обогатяване на помологичната наука със сравнително нов за страната овощен вид.
3. Актуалността на разработката се допълва от установените ефективни температурни суми

за встъпване в отделните фенофази на проучваните генотипове хеномелес.
4. За първи път у нас, чрез GC-MS хроматографски анализ са идентифицирани основни

метаболитни съединения, които притежават важен биологичен потенциал за приложението на
японската дюля в консервната, фармацевтичната и козметична промишленост.

4.1. Чрез GC-MS анализ са установени 22 липиди в корените и 16 в листата. В най-голямо
количество са линоловата / 30.11% и 22.22% съответно / и Омега-3 мастна киселина /24.44% и
11.16% съответно /. Тези киселини имат голямо значение в хранителната индустрия и козметиката.

4.2. Чрез GC-MS анализ са идентифицирани 28 съединения – 56.84% в листата и 90.96% в
плодовете.

4.3. В състава на плодовете от хеномелес са идентифицирани 13 аминокиселини, които
превишават съобщените от скандинавските изследователи на хеномелес.

4.4. В анализираното етерично масло, изолирано от цветовете на хеномелес,
са идентифицирани 34 компонента, които съставляват 80.05% от общият състав на маслото.

5. Разработена е in vitro система за размножаване и вкореняване на хеномелес на базата на
подходящ хормонален баланс.

Приноси с приложен характер

1. Въз основа на установените фенологични, вегетативни и репродуктивни свойства  на
генотиповете хеномелес, са определени форми подходящи за стопанско и декоративно
отглеждане.

2. Направен е подбор на генотипове Chaenomeles sp. с ценни стопански качества, които
предстои да бъдат предложени за изпитване  като кандидат сортове.

3. Установените параметри на растеж на храстите позволяват да се определят схеми на
засаждане за всеки отделен генотип.
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