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Abstract 
The study was conducted in IPGR Sadovo during the period 2009-2011. 

Seventy introduced cucumber accessions from the gene bank of the Institute were 
used. The accessions were grown under open field conditions and optimal furrow 
irrigation regime (85% to 100% of the field capacity). In relation to powdery mildew 
resistance – eleven varieties experienced an attack of up to 15%. The highest 
resistance reaction was shown by the following accessions: Lu Chum 22, Viz-60, 
Vert long dechine, 91-55, mostly Asian by origin. Of a complex resistance to 
powdery mildew, mildew and bacteriosis were 11 varieties of Asian origin: cat. № 
A70126, A80107, 91-51, 91-55, 91-58, 91-64, Viz-60, Vert long de Pekin-Da-czu, 
Lu Chum 22, Shogoin 1-48. The varieties established as resistant to diseases are 
of both selection and practical implementation importance for the production. The 
accessions of Asian originare very important for breeding purposes as well as for 
other valuable qualities. 

Key words: cucumber accessions, resistance – mildew, powdery mildew, 
bacteriosis. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Има множество съобщения за успешна селекционна работа с 

краставиците както в Западноевропейския център, така и в други региони на 
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света (Xie and Weher, 2001; Аleksandrov, 1988; Vеlkov, 2003; Vеlkov et al., 
2007). Една от най-богатите колекции от образци от краставици се поддържа 
в Айова – САЩ, ВИР – Санкт Петербург – Русия, Tsukuba – Япония, Beijing – 
генбанката на Китай. Повечето са местни сортове с устойчивост на редица 
болести и други ценни стопански качества (Pizhenkov & Коsаrеva, 1981; 
Tsukuba-Index, 2004; Beijing-Index, 2006). 

Краставиците се нападат от много болести (Velkov et al., 2008). 
Проучване на отношението на някои сортове краставици към причинителите 
на брашнеста мана у нас са извършени от Мihov et al. (1984), Аleksandrovа 
(1988), Vеlkov (2003), Nеyкоv et al. (2005). Те установяват, че сред голям брой 
чуждестранни сортове, посочвани като устойчиви, само някои от тях са 
сравнително устойчиви и може да бъдат използвани.  

В много страни по света поради компрометиране на реколтата от 
краставици вследствие на заразяване от болеста мана все по-усилено се 
търсят устойчиви сортове за целите на селекцията и директно внедряване 
(Аngelov, 1983). Nеyкоv et al. (2000; 2008) проучват много местни и 
чуждестранни сортове и установяват, че никой от изследваните образци не е 
бил имунен на патогена и само сортовете PI-179676, PI-197080, PI-197085,  
PI-197088, PI-227208 и Нацу фушинари реагирали като устойчиви. 

Особено важно направление в селекцията на краставиците е 
създаването на сортове с комплексна устойчивост на болести. Според 
Меdvedev и Меdvedevа (1985), Nеyкоv et al. (2005) най-висока устойчивост 
към мана, брашнеста мана, бактериоза, мозайка са имали сортовете с 
произход от Япония, Индия, САЩ, Холандия. 

У нас при полското производство на салатни краставици все още се 
използват 2-3 сорта, от които основно сортът Гергана, който е чувствителен 
на посочените болести (Neykov et al., 2008). Всичко това наложи да се 
проучат и излъчат образци с различен географски произход с устойчивост на 
брашнеста мана, мана и бактериоза като изходен материал за селекцията. 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Изследването беше проведено в ИРГР – гр. Садово през периода 
2009–2011 г. Използвани бяха 70 интродуцирани образеца от краставици от 
генбанката на института, предварително проучени като перспективни. 

Растенията бяха отглеждани чрез директна сеитба на полето през 
втората десетдневка на май по схема 120+50/40, при контрола сорт Гергана, 
с големина на опитните парцелки 6 m

2
, в четири повторения. За уловител на 

брашнеста мана беше използван сортът Бистренски. Същият е чувствителен 
на мана и бактериоза. 

През вегетацията се извършваха навреме необходимите агротех-
нически мероприятия според възприетата технология за полско производство 
– поддържаше се оптимална влага в почвата (от 85 до 100% от ППВ), като 
напояването се извършваше по бразди с водна струя от 0,95 l/s, влагата в 
почвата се определяше по термостатния метод, евапотранспирацията се 
определяше по балансовия метод. Извършваше се подхранване с минерални 
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торове, окопаване, растителнозащитни мероприятия, които осигуряват 
нормално развитие на растенията (Cholakov, 2009). 

Проучването е извършено съгласно с международни класификатори 
(1980, 2005). Оценката на вегетативното развитие на растенията се 
извършваше във фаза технологична зрелост на плодовете на 10 
последователни растения от сорт, а при сравнителните опити – 10, в две 
повторения.  

Извършени са фенологични наблюдения за настъпване и за 
продължителност на периодите на фенофазите. Половият тип на растенията 
е определян във фаза масов цъфтеж до 10-я възел на главното стъбло.  

За устойчивост към причинителя на брашнеста мана при полски 
условия са тестирани общо 70 образеца краставици, интродуцирани основно 
от генбанките на САЩ – Айова, Тайван и ВИР – Санкт Петербург. При полски 
условия отчитането е извършено в процент, отговарящ на площта, която 
заема брашнестият налеп по листната повърхност (Neykov & Dоbrеv, 1985; 
Masheva et al., 1997) (фиг. 1). Индексът на заболяване е изчисляван по 
формулата на Mc. Kinney. Чрез микроскопски анализ на конидиоспорите на 
патогена се установи причинителят на брашнестата мана.  

 
Фиг. 1. Силно чувствителен сорт към брашнеста мана (над 60%) 

Fig. 1. Highly sensitive cultivar to powdery mildew (over 60%) 

 
Степента на заразяване от бактериоза по листата е отчитана във фаза 

плодообразуване (фиг. 2) по възприета скала от 0 до 100% (Neykov & Dоbrеv, 
1984).  

Отчитането на нападението от мана е извършено върху цялото 
растение чрез оценка на нападението на всеки лист по дължината на 
централното стъбло. 
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Фиг. 2. Степен на нападение от бактериоза (над 30%) 
Fig. 2. Degree of attacked of bacteriosis (over 30%) 

 
За целта е съставена скала от 0 до 100% за нападението на площта на 

листата; 0 – резистентен, до 10% – силно устойчив, от 11 до 20% – устойчив 
(фиг. 3), от 21 до 45% – средно чувствителен, от 46 до 60% – чувствителен, 
над 61% – силно чувствителен (Neykov et al.,1997). 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Проучените морфологични признаци при 70 салатни образеца 
краставици имат съществено значение за селекцията, тъй като на тази 
основа може да се извърши по-правилен подбор на родителските компоненти 
за хибридизация. 

В таблица 1 са представени перспективни сортове с по-висока 
устойчивост на нападение от брашнеста мана, мана и бактериоза (степен на 
нападение под 20%). Резултатите показват, че при климатичните условия в 
нашата страна показателите варират в широки граници. Дължината на 
стъблото има значение за селекцията при подбора на форми за селекцията, 
тъй като унаследяването в първо поколение е междинно (Мihov et al., 1984). 
Средно дължината на стъблото при посочените в таблица 1 образци е от 112 
до 199 cm. 

Според международния класификатор (1980) тези сортове образуват 
средно дълги стъбла, формиращи цветове от тип моноециус – предимно с 
мъжки и по-малък брой женски цветове, разположени поединично по възлите. 
При повечето образци стъблото е със закръгленоръбеста форма, със слаба 
до средна окосменост. Листата са закръгленопетоъгълни, средно едри и с по-
тъмнозелена окраска, характерна за азиатските сортове. Дължината на 
плодовете при сортовете е средно от 14 до 29,5 cm (табл. 1).  
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Фиг. 3. Степен на нападение на листата от мана в % (5, 10, 20) 

Fig. 3. Degree of attack the leaves of mildew in % (5, 10, 20) 
 

 Дълги плодoве (тип Гергана) имат образците Pekin-Da-czu (Китай); кат. № 
9151 и кат. № 8625 (САЩ). Диаметърът на плодовете е средно от 3,6 до 6,3 cm. 
Масата на плодовете е в границите от 195 до 405 g. По-голяма маса 
притежават следните образци – кат. № 8841; кат. № 8625 (САЩ) и кат. № 9158 
(Япония). 
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Той е сортова особеност, но в голяма степен зависи от климатичните 
условия. Високите абсолютно максимални температури, особено през м. 
август 2010 г., се отразиха с депресия на по-чувствителните сортове, като 
прегаряне на листната маса и преждевременно съкращаване на плодода-
ването, а по-слабо се отразиха при сортовете с кат. № 8360; 8382; 8491; 9151; 
9155; 9158; 9304 – всички с азиатски произход. 

Плодовете при повечето сортове са с тъмнозелена и зелена окраска, 
гладка и дребнобрадавичеста повърхност, каквато е и насоката на 
селекцията за полско производство. Формата на плодовете е цилиндрична, 
сърповидна и елипсовидна. 

Високото количество на валежите през летните месеци на 2009 и 2010 
г. бяха предпоставка за развитие на гъбни и бактериални болести, а от там – 
и намаляване на беритбения период. От продължителността на беритбения 
период в голяма степен зависи и продуктивността на образците. 

По-ниска степен на нападение от брашнеста мана, мана и бактериоза 
(до 20%) имат 19 сорта (табл. 1). По отношение на устойчивостта към 
брашнеста мана единадесет сорта са със степен на нападение до 15%. Най- 
висока устойчивост са показали следните образци: Viz-60 (САЩ), Vert long de-
chine (Франция), кат. № 91-55, Lu Chum 22, Shogoin 1-48, Рekin-Da-czu – 
предимно с азиатски произход. 

Тези образци имат и по-ниска степен на нападение (до10%) от мана 
(табл. 1), както и сортовете с кат. № 8773 (Русия), 8832 (Полша). 
Бактериозата се разви в по-голяма степен по средата и в края на вегетацията 
от развитието на растенията. По-висока устойчивост (до 10%) имат 10 
образеца с азиатски произход (табл. 1).  

С комплексна устойчивост на брашнеста мана и мана са 12 сорта, а на 
мана и бактериоза – 19 образеца. Със степен на нападение и при трите 
болести до 15% са 11 образеца, от които два са местни форми, а останалите 
– основно с азиатски произход: кат. № А70126, А80107, 91-51, 9155, 91-58,  
91-64, Viz-60 (САЩ), Vert long de-chine (Франция), Рekin-Da-czu, Lu Chum 22, 
Shogoin 1-48.  

Същите образци имат и по-бърза възстановителна способност след 
нападение от болести.  

Този признак е характерен за сортовете с азиатски произход и се 
създава на базата на филогенеза между растението и паразита в тяхната 
взаимна еволюция и приспособление (Мihov et al., 1984). 

Според методиката се подадоха 18 поливки през трите години на 
изследването, като се поддържаше почвена влага над 85% от ППВ. Средната 
големина на поливката беше 35 mm, а подадената напоителна норма за 
периода на изследване средно беше 630 mm. 

 
  



37 
 

Таблица 1. Перспективни сортове краставици със степен на нападение от брашнеста мана, мана и бактериоза под 20%, 2009-2011 г. 
Table1. Perspective Cucumber varieties with a degree of attack by Powdery mildew, Mildew and Bacteriosis below 20% during 2009-2011 
 
 

 

Кат. №/ 

Cat. № 

Наименование на 

сорта/ 

Name of the variety 

 П
о
л

у
ч
е
н
 o

т/
 

R
e
c
e
iv

e
d

 f
ro

m
 

Д
ъ

л
ж

и
н

а
 н

а
 

с
тъ

б
л

о
то

/ 

L
e
n
g

th
 o

f 
th

e
 

s
te

m
 (

c
m

) 

Д
ъ

л
ж

и
н

а
 н

а
 

п
л

о
д

а
/L

e
n

g
th

 

o
f 
th

e
 f
ru

it
 

(c
m

) 

D
 н

а
 п

л
о

д
а

/ 

D
 o

f 
th

e
 f
ru

it
 

(c
m

) 

Тегло 

на плода/ 

Weight of 

the fruit 

/g/ 

Б
р
а

ш
н
е

с
та

 

м
а

н
а

/ 

P
o

w
d
e

ry
 m

ild
e

w
 

(%
) 

М
а
н
а
/ 

M
ild

e
w

 (
%

) 

Б
а
кт

е
р

и
о
за

/ 

B
a
c
te

ri
o
s
is

 

(%
) 

8268 Washburnos W. САЩ 180 23 5.3 345 - 10 5 

8519 PI 338235 САЩ 128 19 4,7 225 - 10 10 

8729 Koncurent Германия 151 14 4,3 195 - 10 10 

8773 Urozainyi 86 Германия 178 15 5,0 253 - 5 следи 

8832 Inspento W 7 Полша 126 17 4,7 200 - 5 5 

8841 Sredno dolge Сърбия 145 24 5,9 405 - 10 5 

A70121 Local България 119 16 5,5 242 - 15 5 

A70126 Local България 146 23 5,2 328 15 5 5 

A70131 Local България 129 19 5,3 272 20 10 5 

A80107 Local България 112 21 5,4 315 10 5 5 

A80680 Pekin-Da-czu Китай 137 29,5 5,7 370 5 5 10 

9151 PI 282446 САЩ 170 26,5 6,3 360 10 15 15 

9158 PI 172849 Япония 179 25,6 6.0 380 следи 10 10 

9155 PI 172841 Япония 158 24,2 5,5 340 5 10 20 

9164 PI 229571 САЩ 153 24,6 4,3 340 10 10 5 

9304 Lu Chum 22 Китай 199 23 4,6 215 5 10 5 

8332 Viz-60 САЩ 175 19 3,6 230 5 10 15 

8625 Vertlong dechine Франция 186 28 5,6 400 5 5 10 

8364 Shogoin 1-48 Япония 140 24,8 5,4 360 5 10 10 

St. Гергана България 170 28,0 5,4 315 - - - 
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ИЗВОДИ 
1. По отношение на устойчивостта към брашнеста мана дванадесет 

сорта са със степен на нападение до 15%, предимно с азиатски произход.  
2. Със степен на нападение и при трите болести до 15% се 

характеризират 11 образеца, от които два са местни форми, а останалите – 
основно от Япония и Китай: кат. №, А70107, А80126, 91-51, 91-58, 91-64,     
Viz-60 (САЩ), Vert long de-chine (Франция), кат. № 91-55, Рekin-Da-czu, Lu 
Chum 22, Shogoin 1-48. Същите образци имат и по-бърза възстановителна 
способност след нападение от болести и неблагоприятни климатични 
условия. 

3. Установените устойчиви на болести сортове имат както 
селекционно, така и приложно значение за внедряване в производството.  

4. Много подходящи за комбинативната селекция са образците с 
азиатски произход, източници и на други ценни качества. 
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