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Изследванията са проведени в колекционни насаждения на Институт по земеделие – 
Кюстендил през периода 2014-2016г. 
 
Дисертационния труд е написан на 137 страници, съдържа 18 таблици и 49 фигури. 
Цитирани са 161 литературни източника, от които 70 са на кирилица и 91 на латиница. 

 
 
 
 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ……………г. от …………. часа в 
заседателната зала на Институт по земеделие – Кюстендил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се на сайта: http:iz-
kyustendil.org и в библиотека на Институт по земеделие – Кюстендил. 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 УВОД 
 

Черешата /Prunus avium L./ е един от най-старите овощни видове, заинтригувал 
вниманието на първобитния човек. Предполага се, че произхожда от зоната на 
умерения климат между Черно и Каспийско море (Мала Азия, Иран, Ирак и Сирия). 
Останки от черешови костилки са намерени в разкопките oт новокаменната епоха от 
времето на наколните жилища в Швейцария и Италия, а през средните векове е 
култивирана широко и в други страни от Западна Европа. Разпространена е в Северна 
Америка, Средна Азия, Кавказките области, Западен Сибир, Иран, Туркестан, Северна 
Африка, Австралия, остров Шри Ланка и др. Вирее по склоновете до 1200 м надморско 
равнище и между 35˚ и 61˚ северна географска ширина.  

До 1966г. са отглеждани не малък брой местни и чужди сортове, на повече от 
които плодовете се отличават с меко плодово месо, незадоволителни вкусови качества 
и търговска стойност. Това налага необходимостта на по-късен етап от подобряване на 
черешовият сортимент. 

В световната и българска селекция на сорта се отдава особено важно значение. В 
нашата страна, тази дейност е насочена в две селекционни направления – интродукция 
на чуждестранни и селекция на нови български сортове, притежаващи ценни 
биологични и стопански качества. Основното е създаване на сортове с висока 
родовитост, едроплодност, с по-добри вкусови качества с повишена устойчивост към 
стресови абиотични фактори (ниски зимни температури, повратни пролетни мразове, 
сухоустойчивост, устойчивост на напукване на плодовете и др.). Качеството 
самофертилност е изключително ценно при черешата. 

С изграждане на черешово-вишневия пояс през 70те години на миналия век на 
площ над 28000 da, Кюстендил се превръща в един от основните 
черешопроизводителни региони за страната, известен със своята висококачествена 
продукция. 
 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
 Цел – Проучване на нови черешови сортове и елити в района на Кюстендил и 
отбор на най-перспективните, отговарящи на съвременните изисквания за умерен или 
слаб растеж, с много добра родовитост и качество на плодовете и повишена 
устойчивост на стресови абиотични фактори. 

За постигане на целта са разработени следните научни задачи: 
1. Отбор на перспективни сортове и елити с много добри биологични и стопански 
качества.  
2. Да се направи помологична характеристика на отбрани сортове и елити. 
3. Сортове, показали комплекс от ценни качества да бъдат предложени за 
внедряване в производствената практика, а елити за утвърждаване пред ИАСАС, като 
нови сортове. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Сортоизучаването е проведено през периода 2014-2016г. в черешово насаждение 
на Институт по земеделие - Кюстендил. 

Обект на изучаване са новоинтродуцираните черешови сортове – Победа 
Кримска, Вега, Мерчант, Трагана Едесис, Ванда и три отбрани елита – № 6546, 6541 
(Стела х мутантна форма на Дроганова жълта № 2187) и 6374 (Стела х 
Гермерсдорфска). Като стандарт за сравнение е използван Ван, а Бигаро Бюрла, Бинг и 
Козерска са включени в изследването, като широко разпространени сортове. 

Дърветата са засадени през пролетта на 2002г. и присадени върху отбрана в ИЗ – 
Кюстендил семенна махалебкова подложка ИК-М9. Всеки сорт е представен с по 3 
дървета, които се отчитат като отделно повторение. Формирани са в свободнорастяща 
корона с височина на ствола 40-45 cm. Общата площ на селекционното насаждение е 5 
декара и се отглежда при неполивни условия. Разстоянията на засаждане са 6.0 х 5.0 m. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ 
1. Вегетативни прояви на дърветата 

1.1. Обхват на ствола (сm) 
1.2. Размери на короната (m) 
1.3. Обем на короната (m3) 
1.4. Форма и проекция на короната (m2) 

 
2. Фенологични наблюдения за протичане на цъфтежа 
2.1. Ход и срок на цъфтежа  
2.2. Продължителност на вегетационния период 
2.3. Взаимоотношение при опрашване и оплождане при изучаваните черешови 

сортове и елити 
2.4. Срок на узряване на плодовете 
 

3.  Продуктивни прояви на дърветата 
3.1. Добив на плодове от дърво (kg) 
3.2. Коефициент на продуктивност (kg/cm2) 
3.3. Добив от единица обем от короните на дърветата (kg/m3) 
3.4. Теоретичен добив (kg/da) 

 
4. Качество на плодовете 
4.1. Средна маса на плода, костилката и дръжката (g)  
4.2. Размери на плода, костилката(g) и дължина на дръжката (mm) 
4.3. Рандеман на плода (%) 
4.4. Плътност на плодовото месо (kg/cm2) 
4.5. Химичен състав на плодовете 

 
5. Реакция към някои стресови абиотични фактори 
5.1. Чувствителност към ниски зимни температури 
5.2.  Чувствителност към късни пролетни мразове 
5.3. Чувствителност към засушаване 
5.4.  Чувствителност към напукване на плодовете 
 В полски условия 
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 В лабораторни условия 
 

6. Сравнителна икономическа оценка на отбрани черешови сортове и елити  
Използван е LSD-критерий за доказване статистическата значимост на установените 

разлики между контролата и вариантите. Оценката е направена при нива на значимост 
+/- (P≤0.05), ++/-- (P≤0.01) и +++/---(P≤0.001) (Манева, 2007). 

Данните за климатичните условия са взети от клетката на ИЗ - Кюстендил. 
 

7. Помологична характеристика на отбрани като перспективни сортове и 
елити 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
1.  Вегетативни прояви на дърветата 

1.1.  Обхват на ствола  
 

 За периода на изучаване 2014-2016г. опитните дърветата ги разделяме на: 
 Умерено до силнорастящи –Мерчант (22.3 cm), Трагана Едесис (20.7 cm), с 
доказана разлика при P≤0.001, а Победа Кримска (21.0 cm) и Ванда (19.6 cm) без 
степен на доказаност. 
 Слабо до умеренорастящи – тук се включват всички останали изучавани сортове 
и елити –№ 6546 (18.3 cm), № 6374 (17.5 cm), Бинг (16.9 cm2), № 6541 (16.7 cm) и 
Вега (15.2 cm) при P≤0.001, спрямо стандарта Ван (19.1 cm) (фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1. Обхват на ствола на черешови сортове и елити, средно за  
периода на изследване 2014-2016г. 
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1.2. Размери на короната 
В края на периода (2016г.) между повечето сортове няма установени съществени 

различия отностно височината на дърветата и средния диаметър на короната. 
Изключение се наблюдава само при Мерчант, Трагана Едесис и Победа Кримска с 
доказаност на разликите по отношение на Ван (табл. 1). 
 
1.3. Обем на короната  

 
В края на изследвания период (петнадесетата вегетация), стойностите по този 

показател не се различават съществено от тези на предходната година. Ниското 
количество на валежите, заедно с високите среднодневни температури на въздуха, 
доведоха до липса на прираст през 2016г. 
 
Таблица 1. Растежни прояви на дърветата начерешови сортове и елити по години 

*ns – недоказани разлики, +/- при (P≤0.05), ++/-- при (P≤0.01), +++/--- при (P≤0.001) 
 

1.4. Форма и проекция на короната 

  От данните за проекцията на короната върху почвената повърхност е видно, че 
най-малка площ заемат дърветата на Победа Кримска (10.06 m2), Козерска (10.34 m2), 
№ 6374 (10.46 m2), Ванда (14.72 m2), Трагана Едесис (15.06 m2), а по-голяма при 
Мерчант (16.54 m2). 

Стойностите при останалите сортове и елити са близки с тези на стандарта Ван 
(табл. 2). Спрямо формата и проекцията на короната им, възприетото разстояние на 

 

Сорт/Елит 
Размери на короната Размери на короната Размери на короната 
Висо-
чина, 
(m) 

Широ-
чина, 
(m) 

Обем, 
(m3) 

Висо-
чина, 
(m) 

Широ-
чина, 
(m) 

Обем, 
(m3) 

 

Висо-
чина, 
(m) 

Широ-
чина, 
(m) 

Обем,  
(m3) 

 

2014г. 2015г. 2016г. 

Ван-st. 3.13 3.75  11.68 3.21 3.85  12.63 3.21 3.85  12.63 

№ 6546 3.13ns 3.68ns 11.18ns 3.23ns 3.80ns 12.27ns 3.29ns 3.81ns 12.48ns 

Победа Кримска 3.76+ 3.47ns 12.40ns 3.90+ 3.58ns 13.66ns 3.91+ 3.58ns 13.66ns 

Бигаро Бюрла 2.95ns 3.85ns 11.53ns 3.10ns 3.94ns 12.67ns 3.10ns 3.94ns 12.67ns 

№ 6541 3.70ns 3.78ns 13.87ns 3.80ns 3.89ns 15.02ns 3.80ns 3.89ns 15.02ns 

№ 6374 3.66ns 3.49ns 11.72ns 3.81ns 3.64ns 13.26ns 3.81ns 3.64ns 13.26ns 

Вега 2.81ns 3.68ns 10.12ns 2.96ns 3.83ns 11.63ns 2.98ns 3.86ns 11.75ns 

Козерска 3.38ns 3.48ns 10.70ns 3.53ns 3.63ns 12.59ns 3.53ns 3.63ns 12.59ns 

Мерчант 2.70ns 4.44++ 13.92ns 2.88ns 4.59++ 15.89ns 2.88ns 4.59++ 15.89ns 

Трагана Едесис 3.53ns 4.21ns 16.46ns 3.68ns 4.38+ 18.54+ 3.68ns 4.38+ 18.54+ 

Ванда 3.83+ 4.18ns 18.11+ 3.93+ 4.33ns 19.98+ 3.93+ 4.33ns 19.98+ 

Бинг 3.50ns 3.76ns 12.93ns 3.60ns 3.84ns 13.84ns 3.60ns 3.84ns 13.84ns 

F 3.41 3.27 1.98 3.05 3.33 1.86 3.00 3.30 1.83 

SD 0.29 0.24 2.39 0.30 0.24 2.69 0.30 0.24 2.69 

LSD 0.05 0.61 0.50 4.95 0.62 0.51 5.58 0.62 0.51 5.57 



7 
 

засаждане 6.0 x 5.0 m е възможно да се оптимизира на 5.0 х 4.0 m, като изключение 
правят само Мерчант, Ванда и Трагана Едесис. 

 
Таблица. 2. Форма и проекция на короните на черешови сортове и елити, в края 

на петнадесета вегетация 

 
 

2. Фенологични наблюдения 
2.1.  Ход и срок на цъфтеж 
 

Сортовете и елитите ги разделяме на три групи: 

 Раноцъфтящи – между 9 и 10 април (Бинг, Бигаро Бюрла и Ванда). 

 Средноцъфтящи – между 11 и 12 април (Ван, елит № 6541,Мерчант и Вега). 

 Късноцъфтящи – протича между 15 и 16 април (Трагана Едесис, Победа 

Кримска, Козерска, елити № 6374 и 6546) (фиг. 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорт/Елит 

 

Форма на короните 

 

Проекция на 

короните, m2 

Ван – st. Широкопирамидална 11.63 
№ 6546 Пирамидална 10.06 
Победа Кримска Пирамидална 11.63 
Бигаро Бюрла Широкопирамидална 12.19 
№ 6541 Обратнопирамидална 11.88 
№ 6374 Пирамидална 10.46 
Вега Ширококълбовидна 11.70 
Козерска Пирамидална до широкопирамидална 10.34 
Мерчант Широкопирамидална 16.54 
Трагана Едесис Ширококълбовидна 15.06 
Ванда Широкопирамидална 14.72 
Бинг Широкопирамидална 11.58 
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Фиг. 2. Фенограма ”начало на пълен цъфтеж” на черешови сортове и елити през периода 2014-2016г.

1-10 април 11-20 април 21-30 април 
Сорт/Eлит   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

   

Бинг                                     
        

   
                         Ванда   
 

                                  
       

   
                         Бигаро Бюрла   
  

                              
               

                              Ван   
  

                                
              

                              № 6541   
  

                                
              

                              Мерчант   
   

                              
              

                              Вега   
   

                                  
            

                              Трагана Едесис   
      

                            
            

                              Победа Кримска   
      

                                  
         

                              № 6374   
      

                                  
         

                              № 6546   
      

                                    
        

                              Козерска   
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2.2. Продължителност на вегетационния период 
Продължителността на вегетационния период се определя от фенофазите „начало на 
цъфтежа“ и „край на листопада“. Средно за периода продължителността варира от 219 
(Бинг) до 211 дни 
(№ 6546). 

Таблица 3. Продължителност на вегетационния период при черешови сортове и 

елити, средно за 2014-2016г. 
 

Сорт/Елит 

Начало на 

цъфеж, (дата) 

Край на листопад, 

(дата) 

Продължителност на вегет. 

период, (дни) 

Ван-st. 09.04 14.11 218 

№ 6546 12.04 11.11 211 

Победа Кримска 13.04 14.11 214 

Бигаро Бюрла 08.04 12.11 216 

№ 6541 09.04 14.11 218 

№ 6374 13.04 14.11 213 

Вега 10.04 14.11 217 

Козерска 14.04 14.11 213 

Мерчант 09.04 12.11 216 

Трагана Едесис 13.04 12.11 214 

Ванда 08.04 14.11 217 

Бинг 07.04 15.11 219 

2.3. Взаимоотношение при опрашване и оплождане 
Подходящи опрашители: 
За Вега – Ван; 
За Ванда – Ван; 
За Победа Кримска – Козерска; 
За Мерчант – Ван и Бинг; 
Като лош опрашител за сорта Вега се оказа Бинг с нисък процент на завръз, спрямо 
контролната клонка. 
Данните от проведените кръстоски ни дават основание да твърдим, че елит № 6374 
(Стела x Гермерсдорфска) има частична самофертилност. 
Възможно е наличието на кръстосана несъвместимост, между сортовете Козерска и 
Трагана Едесис. 
2.4. Срок на узряване на плодовете 
В зависимост от средната дата на узряване на плодовете разпределяме изучаваните 
сортове и елити в три групи: 
 Ранозреещи – първите две седмици от сезона на узряване на черешите (Бигаро 
Бюрла); 
 Среднозреещи – трета и четвърта седмица от сезона на узряване на черешите 
(Мерчант, Ван, Победа Кримска, Ванда, Бинг, Вега и № 6541); 
 Къснозреещи – с плодове, зреещи през пета и шеста седмица от сезона (Трагана 
Едесис, Козерска и елити № 6374 и 6546) (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Фенограма на узряване на плодовете на черешови сортове и елити през периода 2014-2016г. 

    1-10 юни 11-20 юни 21-30 юни   

Сорт/Елит 
  1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

 

Бигаро Бюрла           

Мерчант         

Победа Кримска               

Ванда                     

Ван                                 

Вега               

Бинг                       

№ 6541                             

Трагана Едесис                                   

Козерска                                 

№ 6546                   

№ 6374                           



11 
 

3. Продуктивни прояви на дърветата 
3.1. Добив от дърво 

Средно за периода на изучаване 2014-2015г. с много добър добив от дърво се 
отличават сортовете Ванда (36.2 kg), Бинг (33.9 kg), Ван (32.2 kg) и Победа Кримска 
(31.1 kg). Всички останали сортове и елити имат по-нисък добив (фиг. 4). 

 

 

Фиг. 4. Добив от дърво при черешови сортове и елити, средно  
за периода 2014-2015г. 

 

3.2. Коефициент на продуктивност 

Средно за периода на изучаване 2014-2015г. по-висок специфичен добив имат 
дърветата на Бинг (0.38 kg/cm2), спрямо стандарта Ван (0.29 kg/cm2). Висок коефициент 
на продуктивност също има елит № 6374 (0.34 kg/cm2), което е в пряка зависимост от 
средния добив към площта на напречното сечение. 

 
Фиг. 5. Коефициент на продуктивност при черешови сортове и елити, 
средно за периода 2014-2015г. 
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3.3.  Добив на единица обем от короните на дърветата 
 
 Добивът на единица обем от короните на дърветата варира в широки граници. 
Установена е най-голяма стойност при стандарта Ван (2.65 kg/m3), следван от Бинг 
(2.53 kg/m3), № 6546, 6374 (2.42 kg/m3) и Победа Кримска (2.39 kg/m3). 
 Междинно положение заемат останалите сортове и елити – Бигаро Бюрла (1.98 
kg/m3), Вега (1.88 kg/m3), Мерчант (1.77 kg/m3) и № 6541 (1.69 kg/m3), като най-нисък е 
при Трагана Едесис (1.36 kg/m3) (фиг. 6). 
 

 

Фиг. 6. Добив на единица обем от короните на дърветата при  
черешови сортове и елити, средно за периода 2014-2015г. 
 

3.4.  Теоретичен добив 
 

Ако сортът, респ. елитът не е достатъчно родовит се губи интересът от неговото 
отглеждане. Средно за периода на изследване 2014-2015г. висок теоретичен добив от 
декар е отчетен за Ванда (1194.6 kg/da), Бинг (1118.7 kg/da), Ван (1062.6 kg/da) и Победа 
Кримска (1026.3 kg/da). 

С добра родовитост, но под един тон от декар се отличават елити № 6374 (996.6 
kg/da), 6546 (933.9 kg/da) и Козерска (900.9 kg/da). Сравнително по-ниска стойност по 
този показател има сорт Вега (676.5 kg/da) (фиг. 7). 

Данните за 2016г. не са включени при изчисляване на теоретичния добив. 
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Фиг. 7. Теоретичен добив при черешови сортове и елити, 
средно за периода 2014-2015г. 

 
4. Качество на плодовете 
4.1. Средна маса на плода, костилката и дръжката 
 Средна маса на плода 
 

Средно за периода на изследване 2014-2016г. с най-високи стойности за маса на 
плода е сорт Вега (7.7 g) с доказаност, следван от Мерчант и елит № 6546 (6.8 g), 
спрямо стандарта Ван (5.5 g). Със стойности по-ниски от контролата са елит № 6541 
(4.9 g) и Победа Кримска (4.8 g) без статистически доказани разлики (табл. 4). 

 
 Средна маса на костилката 
 

Средно за периода на изследване 2014-2016г. с по-голяма средна маса са 
костилките на Мерчант (0.36 g), а с по-малка на Бигаро Бюрла (0.19 g). С по-високи 
стойности, отличаващи се от стандарта са елит № 6546 (0.30 g) и сортовете Вега, 
Козерска и Бинг (0.26 g). Всички останали сортове и елити се доближават до масата на 
Ван, но разликите не са доказани. 

 
 Средна маса на дръжката 
 

Средно за периода 2014-2016г. е установена по-голяма маса на дръжките на 
плодовете при сорт Мерчант (0.14 g), спрямо контролата Ван (0.11 g). По-малка маса 
имат плодовите дръжки на Бигаро Бюрла, Бинг, № 6546 (0.09 g), 6541 (0.08 g) и Трагана 
Едесис (0.06 g). Останалите сортове и елити заемат междинно положение, като няма 
установена статистическа доказаност (табл. 4). 
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Таблица 4. Средна маса на плода (П), костилката (К), дръжката (Д), (g) при 
черешови сортове и елити 

Сорт/Елит * 2014г. 2015г. 2016г. Средно (2014-2016г.) 
 
Ван – st. 

П. 7.9 3.3 5.3 5.5 
К. 0.25 0.16 0.23 0.21 
Д. 0.13 0.10 0.10 0.11 

 
№ 6546 

П. 7.0 6.2 7.1 6.8 ns 
К. 0.23 0.33 0.33 0.30 ns 
Д. 0.08 0.10 0.10 0.09 ns 

 
Победа Кримска 

П. 6.0 3.0 5.5 4.8 ns 
К. 0.30 0.26 0.30 0.29 ns 
Д. 0.12 0.10 0.10 0.11 ns 

 
Бигаро Бюрла 

П. 7.5 4.7 4.6 5.6 ns 
К. 0.14 0.26 0.19 0.19 ns 
Д. 0.14 0.06 0.08 0.09 ns 

 
№ 6541 

П. 5.6 3.8 5.4 4.9 ns 
К. 0.23 0.20 0.30 0.24 ns 
Д. 0.08 0.10 0.07 0.08 ns 

 
№ 6374 

П. 10.7 3.9 6.5 7.0 ns 
К. 0.29 0.20 0.27 0.25 ns 
Д. 0.14 0.10 0.10 0.11 ns 

 
Вега 

П. 9.8 4.2 9.1 7.7 + 
К. 0.26 0.23 0.30 0.26 ns 
Д. 0.16 0.10 0.10 0.12 ns 

 
Козерска 

П. 9.1 4.4 5.9 6.5 ns 
К. 0.29 0.23 0.25 0.26 ns 
Д. 0.15 0.10 0.10 0.12 ns 

 
Мерчант 

П. 8.2 5.8 6.3 6.8 ns 
К. 0.40 0.37 0.30 0.36 ns 
Д. 0.15 0.16 0.10 0.14 ns 

 
Трагана Едесис 
 

П. 8.4 3.3 4.6 5.4 ns 
К. 0.29 0.17 0.23 0.23 ns 
Д. 0.01 0.08 0.10 0.06 ns 

 
Ванда 

П. 9.2 3.3 5.4 5.9 ns 
К. 0.25 0.20 0.27 0.24 ns 
Д. 0.13 0.08 0.10 0.10 ns 

 
Бинг 

П. 8.3 3.9 5.4 5.9 ns 
К. 0.27 0.23 0.27 0.26 ns 
Д. 0.09 0.10 0.10 0.09 ns 

F (2014-2016)  
П. 

1.93 
0.89 
1.85 
2.76 
3.54 
7.34 
1.53 
2.16 
4.48 

SD (2014-2016) 
LSD 0.05 (2014-2016) 
F (2014-2016)  

К. SD (2014-2016) 
LSD 0.05 (2014-2016) 
F (2014-2016)  

Д. SD (2014-2016) 
LSD 0.05 (2014-2016) 
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4.2. Размери на плода, костилката и дължина на дръжката 
 Височина на плода 

Средно за периода на изследване 2014-2016г. е установено, че височината на 
плода варира от 22.2 mm (Мерчант) до 18.5 mm (Ван) при доказаност на разликите 
P≤0.05, а при останалите сортове и елити нямат доказани разлики, спрямо стандарта 
(табл. 5). 

 
 Широчина на плода 

Средно за периода 2014-2016г. плодовете на черешовите сортове и елити се 
отнасят към клас „Екстра” (табл. 5). 

 
 Дебелина на плода 

От изучаваните сортове и елити през 2014-2016г. с по-голяма дебелина се 

отличават плодовете на № 6546 (20.6 mm), Вега (19.8 mm) и Мерчант (19.7 mm), спрямо 

контролата Ван (18.1 mm). 

 

 Височина на костилката 
 Костилките на Трагана Едесис (7.9 mm), № 6541 (7.6 mm) и Ванда (7.3 mm) са 
по-дребни, спрямо стандарта Ван (8.2 mm). По-малки са стойности за елит № 6546 mm 
и сорт Мерчант (8.9 mm) (табл. 5). 
 
 Широчина на костилката 

През периода на изследване широчината на костилките варира в тесни граници. 
По-голяма стойност за широчина на костилката е отчетена при сорта Мерчант (11.2 
mm), следван от елит № 6374 (10.7 mm), спрямо контролата (8.6 mm) при статистическа 
доказаност (P≤0.05). Най-ниска стойност имат костилките на плодовете на Трагана 
Едесис (8.8 mm), Бигаро Бюрла, Ван (8.6 mm) и Ванда (8.0 mm) без доказани разлики. 

 
 Дебелина на костилката 
 По-голяма дебелина на костилките имат Козерска (7.6 mm) и елит № 6546 (7.0 
mm), спрямо контролата Ван (6.3 mm). 
Установени са по-малки стойности за сорта Ванда (5.2 mm), без статистически доказани 
разлики (табл. 5). 
 
 Дължина на плодовата дръжка 

За периода 2014-2016г. се отчете, че с дълги дръжки са плодовете на сорт Победа 

Кримска и елит № 6374 (42.0 mm) със статистическа доказаност при P≤0.001. С най-

къси дръжки се отличават плодовете на стандарта Ван (25.5 mm) и Вега (29.2 mm), без 

доказаност на разликите между тях (табл. 5). 



16 
 

Таблица 5. Размери на плода, костилката и дължина на дръжката (mm), средно за 
периода 2014-2016г. 
 

Сорт/Елит 
 

Размери на плода 
 

Размери на 
костилката 

Дължи- 
на на 

дръжка 
та 

Висо- 
чина 

Широ- 
чина 

Дебе- 
лина  

Висо- 
чина 

Широ- 
чина 

Дебе- 
лина 

Ван – st. 18.5 20.7 18.1 8.2 8.6 6.3 25.5 
№ 6546 21.9 ns 23.4 ns 20.6 ns 8.9 ns 9.8 ns 7.0 ns 34.6 +++ 
Победа Кримска 19.2 ns 21.4 ns 17.2 ns 8.6 ns 9.7 ns 6.7 ns 42.0 +++ 
Бигаро Бюрла 21.0 ns 21.2 ns 19.2 ns 8.6 ns 8.6 ns 6.3 ns 30.9 + 
№ 6541 19.5 ns 19.7 ns 17.5 ns 7.6 ns 10.1 ns 6.0 ns 35.4 +++ 
№ 6374 21.8 ns 21.9 ns 18.9 ns 8.3 ns 10.7 + 6.2 ns 42.0 +++ 
Вега 21.2 ns 23.4 ns 19.8 ns 8.2 ns 10.0 ns 6.4 ns 29.2 ns 
Козерска 20.3 ns 21.9 ns 19.1 ns 8.4 ns 10.0 ns 7.6 ns 38.8 + ++ 
Мерчант 22.2 + 23.4 ns 19.7 ns 8.9 ns 11.2 + 6.7 ns 35.5 +++ 
Трагана Едесис 18.9 ns 20.6 ns 17.8 ns 7.9 ns 8.8 ns 6.2 ns 36.9 +++ 
Ванда 19.8 ns 23.3 ns 18.9 ns 7.3 ns 8.0 ns 5.2 ns 34.0 +++ 
Бинг 19.2 ns 23.0 ns 18.4 ns 8.3 ns 9.8 ns 6.4 ns 33.4 +++ 

F 1.05 0.53 0.87 0.72 2.02 1.13 10.93 
SD 1.78 2.50 1.51 0.80 0.92 0.76 2.08 

LSD 0.05 3.69 5.17 3.13 1.67 1.91 1.58 4.31 
* ns - недоказани разлики, +/- (P≤0.05), ++/-- (P≤0.01), +++/--- (P≤0.001); 
 
4.3. Рандеман на плода 

Числените стойности на плодовото месо между отделните сортове и елити 
варират в рамките на 1-4%. С изключение на Победа Кримска (91.7%) и Мерчант 
(92.6%) всички останали сортове имат по-висок рандеман на плода, спрямо Ван (93.7%) 
(фиг. 8). 

 
Фиг. 8. Рандеман на плода на черешови сортове и елити, 
средно за периода 2014-2016г. 
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4.4. Плътност на плодовото месо 
Резултатите са разнопосочни през трите години на изследването, вследствие 

динамиката на климатичните условия и едрината на плодовете. 
През третата година се наблюдават по-съществени различия в стойностите по 

този показател. С изключение на Победа Кримска  всички останали сортове и елити 
имат по-висока плътност - № 6541 (1.58 kg/cm2), Трагана Едесис (1.42 kg/cm2), № 6546, 
Козерска (1.32 kg/cm2), № 6374 и Ванда (1.25 kg/cm2), Вега (1.10 kg/cm2) и  Мерчант 
(1.08 kg/cm2) сравнени с контролата (0.91 kg/cm2) с висока степен на доказаност. Това 
ги определя като плътномесести (табл. 6). 

 
Таблица 6. Плътност на плодовото месо на черешови сортове и елити, (kg/cm2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ns – недоказани разлики, +/- (P≤0.05), ++/-- (P≤0.01), +++/--- (P≤0.001); 
 
4.5. Химичен състав на плодовете 

От анализа на данните за периода 2014-2016г. е установено, че по-високо 
съдържание на абсолютно сухо вещество има в плодовете на сортовете Бинг (19.5%), 
Мерчант (19.4%), Вега и елит № 6546 (19.0%). Най-малко е количеството при елит № 
6541 (16.3%), Ванда (16.2%) и 6374 (16.0%), спрямо контролата Ван (18.0%). При 
останалите сортове и елити няма съществена разлика, спрямо стандарта (фиг. 9). 
 

 
Сорт/Елит 

Години 

2014 2015 2016 
Ван – st. 0.87  1.17  0.91  

№ 6546 0.63 -- 0.86 ns 1.32+++ 

Победа Кримска 0.65 -- 0.89 ns 0.80 ns 

№ 6541 0.77 ns 0.82 ns 1.58+++ 

№ 6374 0.90 ns 0.78 ns 1.25+++ 

Вега 0.54 --- 0.93 ns 1.10++ 

Козерска 0.84 ns 0.99 ns 1.32+++ 

Мерчант 0.81 ns 0.80 ns 1.08+ 

Трагана Едесис 0.83 ns 0.95 ns 1.42+++ 

Ванда 0.86 ns 0.76 ns 1.25+++ 

Бинг 0.85 ns 1.08 ns 0.95 ns 

F 4.799 44.805 25.431 
SD 7.628 2.721 6.644 

LSD 0.05 0.293 0.104 0.255 
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Фиг. 9. Съдържание на сухо вещество при черешови сортове 
 и елити, средно за периода 2014-2016г. 

 
 

Средно за периода 2014-2016г. общите захари при черешовите плодове варират в 
тесни граници. Установени са по-високи стойности при сорт Мерчант (10.6%) и елит № 
6546 (9.5%), а по-ниски за № 6374 (8.0%). Съдържанието на захари при сортовете 
Победа Кримска и Трагана Едесис (8.6%) почти се доближава до това на контролата 
(8.8%) (фиг. 10). 

 

 
Фиг. 10. Съдържание на общи захари при черешови сортове  
и елити, средно за периода 2014-2016г. 
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Средно за периода на изучаване 2014-2016г. общите киселини на плодовете 
варират между 0.4% (№ 6541, 6374 и Трагана Едесис) до 0.7% (Вега). По-високото 
съдържание на киселини в плодовете на Вега, допринася за сладко-киселия им вкус. 
Останалите сортове и елити имат еднакво съдържание на киселини със стандарта Ван - 
0.5% (фиг. 11). 
 

 
Фиг. 11. Съдържание на общи киселини при черешови сортове  
и елити, средно за периода 2014-2016г. 

 
За 2014-2016г. захаро-киселинния коефициент заема стойности от 13.0 (Вега) до 

21.5 (Трагана Едесис). Доказано е, че най-сладки са плодовете на сорт Трагана Едесис, 
спрямо контролата Ван, чийто плодове имат доказано хармоничен вкус. С по-висок 
глюкоацидиметричен коефициент са и сортовете Мерчант (21.2), Бинг (20.6), № 6541 
(20.3) и 6374 (20.0), спрямо Ван (17.6) (фиг. 12). 

 

 
Фиг. 12. Захаро-киселинен коефициент при черешови сортове и 
 елити, средно за периода 2014-2016г. 
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5.  Реакция към някои стресови абиотични фактори 
 
5.1.  Чувствителност към ниски зимни температури 
 

Абсолютната минимална температура през месец януари 2015г. се понижи до -
14.3ºС. Това ни даде възможност да направим отчитане за степентта на 
студоустойчивост на изследваните обекти, при което бяха установени незначителни 
повреди по генеративните органи. Ниски зимни температури от този порядък не са 
критични за цветните зачатъци при черешата (табл. 7). 

 
Таблица 7. Повреди от ниски зимни температури (-14.3ºС) по генеративните органи 

при черешови сортове и елити, 2015г. 

Сорт/Елит 
 

Отчетени цветни 
зачатъци, (бр.) 

Измръзнали цветни 
зачатъци, (%) 

Ван - st 203 0 
№ 6546 157 0 
Победа Кримска 233 10.9 
Бигаро Бюрла 182 0 
№ 6541 180 0 
№ 6374 204 0 
Вега 254 6.3 
Козерска 227 0 
Мерчант 200 0 
Трагана Едесис 217 0.9 
Ванда 200 2.0 
Бинг 196 0 

 
 Тъй като ниските зимни температури са рядко явление си позволихме да 
добавим към периода на изследването 2014-2016г. данни и от следващата 2017г. При 
понижаване температурата на въздуха на 08 януари 2017г. до -29.5ºС  с 
продължителност около 2 часа, бяха отчетени значителни щети върху цветните 
зачатъци при черешата. Най-големи са те при сортовете Бинг (94.4%), Победа Кримска 
(92.8%) и Вега (91.9%). С добра студоустойчивост се отличават елит № 6546 (39.7%) и 
сорт Ванда (53.3%). Задоволителна студоустойчивост показаха № 6541, Козерска и № 
6374 със стойности между 75.4% и 77.0% измръзнали цветни зачатъци (табл. 8). 
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Таблица 8. Повреди от ниски зимни температури (-29.5ºС) по генеративните 

органи при черешови сортове и елити, 2017г. 

Сорт/Елит 
 

Отчетени цветни 
зачатъци, (бр.) 

Измръзнали цветни 
зачатъци, (%) 

Ван - st 140 82.8 
№ 6546 146 39.7 
Победа Кримска 141 92.8 
Бигаро Бюрла 180 81.7 
№ 6541 228 75.4 
№ 6374 100 77.0 
Вега 172 91.9 
Козерска 115 76.5 
Мерчант 153 81.0 
Трагана Едесис 102 85.3 
Ванда 120 53.3 
Бинг 250 94.0 

 
5.2. Чувствителност към късни пролетни мразове 
 С понижаване температурата на въздуха на 22 април 2016г. до -2°С с 
продължителност около 2 часа във фаза ''край на цъфтеж'' е установено, че сортовете и 
елитите проявяват сравнително добра студоустойчивост. Почти незначителни са 
повредите при формиращите се завръзи – Победа Кримска (13.3%), Козерска (15.5%) и 
Трагана Едесис (17.6%). Отчетени са по-високи стойности за Бигаро Бюрла (43.7%), 
Ван (41.4%) и Бинг (39.8%) (табл. 9). 
 
Таблица 9. Повреди от късен пролетен мраз (-2°С) при черешови сортове и  

елити, 2016г. 

Сорт/Елит Отчетени завръзи, (бр.) Повреди, (%) 
Ван – st. 116 41.4 
№ 6546 203 22.2 
Победа Кримска 292 13.3 
Бигаро Бюрла 343 43.7 
№ 6541 350 29.1 
№ 6374 296 25.7 
Вега 258 29.1 
Козерска 180 15.5 
Мерчант 267 28.1 
Трагана Едесис 159 17.6 
Ванда 174 22.4 
Бинг 133 39.8 

 
 

След понижаването на температурата на въздуха на 27 април до -4.0°С с 
продължителност около 5 часа, повредите по образувания завръз на всички изучавани 
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сортове и елити са значителни. Това доведе до значително редуциране на черешовата 
реколта. От анализа на данните се установи, че повреди от късни пролетни мразове при 
формиралите се завръзи във фаза ''грахово зърно'' са значителни. За отделните сортове и 
елити степентта на повредата е различна – Победа Кримска (73.2%), № 6541 (73.9%), 
Козерска (78.8%) и Трагана Едесис (79.9%). Почти напълно бяха компрометирани 
завръзите при Бинг (92.4%) и Ванда (90.6%) (табл. 10). 

 
Таблица 10. Повреди от повратен късен пролетен мраз (-4°С) по завръза на 
черешови сортове и елити, 2016г. 

Сорт/Елит Отчетени завръзи, (бр.) Повреди, (%) 
Ван – st. 220 83.2 
№ 6546 139 87.0 
Победа Кримска 325 73.2 
Бигаро Бюрла 142 82.4 
№ 6541 268 73.9 
№ 6374 110 86.4 
Вега 185 82.7 
Козерска 151 78.8 
Мерчант 225 85.3 
Трагана Едесис 142 82.4 
Ванда 128 90.6 
Бинг 106 92.4 

 
5.3.  Чувствителност към засушаване 

От анализа на данните е видно, че колкото са по-високи стойностите на листният 
воден потенциал (MLWP), толкова стресът е по-нисък и обратно, с тяхното намаляване 
стресът на растенията се увеличава. 

 
Таблица 11. Листен воден потенциал и визуални симптоми на воден стрес  
през 2015-2016г. 

Сорт/Елит 2015г. 2016г. Визуални симптоми 

Ван – st. -22.2 -36.5 Ладиевидно завиване на листните петури, 
пожълтяване на част от листата 

№ 6546 -24.3 -34.5 Слабо ладиевидно завиване на листните 
петури 

№ 6541 -24.8 -32.0 Ладиевидно завиване на листните петури 
№ 6374 -23.8 -37.0 Силно ладиевидно завиване на листните 

петури и покафеняване на част от листата 
Вега -24.0 -34.0 Слабо ладиевидно завиване на листните 

петури 
Мерчант -27.0 -34.0 Слабо ладиевидно завиване на и 

провисване на листата 
Ванда -24.7 -37.0 Спарушване на плодовете 

*При някои от сортовете, изследванията по този показател не са извършени, поради 
липса на визуални симптоми (табл. 11). 
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5.4. Чувствителност към напукване на плодовете 
 
 В естествени условия 

От направените отчитания определен интерес, относно чувствителността към 
напукване на плодовете в естествени условия, представлява елит № 6374, който е със 
сравнително добра устойчив към напукване (до 1%). Другите сортове и елити, които 
проявяват също слаба чувствителност са: Мерчант (9%), Трагана Едесис (10%), Ванда 
(15%) и елит № 6546 (20%). Установена е средна чувствителност по този показател за 
Бигаро Бюрла (26%), Победа Кримска (29%), № 6541, Ван (34%) и Бинг (40%). От 
изучаваните сортове най-чувствителен към напукване е сорт Вега – до 79% повредени 
плодове. 

 
   Таблица 12. Напукване на черешови плодове, 2014г. 

Сорт/Елит 
 

Дата на 
узряване 

Здрави, (%) Напукани, (%) 

Ван – st. 22.06 66 34 
№ 6546 25.06 80 20 
Победа Кримска 16.06 71 29 
Бигаро Бюрла 03.06 74 26 
№ 6541 26.06 66 34 
№ 6374 20.06 99 1 
Вега 19.06 21 79 
Козерска 29.06 85 15 
Мерчант 12.06 91 9 
Трагана Едесис 28.06 90 10 
Ванда 19.06 85 15 
Бинг 23.06 60 40 

 
 

Индекс на напукване в лабораторни условия 
 

Установено е, че с най-нисък индекс на напукване (1.1) са плодовете на елит № 
6374 и той се отнася към групата на устойчивите сортове. Към същата група спадат и 
Победа Кримска (12.6), Ванда (13.3), Козерска (15.5) и Вега (20.9), които не се 
различават съществено от стандарта Ван (15.2). Слабо чувствителен към напукване на 
плодовете е сорт Трагана Едесис (21.7). Средна чувствителност проявява елит № 6546 
(40.1%), с много висока доказаност по отношение на Ван (P≤0.001%) (табл. 13). 
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Таблица 13. Напукване на черешови плодове в лабораторни условия (по метода 
на Вернер), 2015г. 

Сорт/Елит Индекс на напукване  
Ван-st. 15.2 
№ 6546 40.1+++ 
Победа Кримска 12.6 ns 
№ 6374 1.1--- 
Вега 20.9 ns 
Козерска 15.5 ns 
Трагана Едесис 21.7 ns 
Ванда 13.3 ns 

F 
SD 

LSD 0.05 

24.02 
6.87 
3.19 

 
6. Сравнителна икономическа оценка на отбрани черешови сортове и елити 

 
С най-висока себестойност на продукцията е сорт Вега (0.50 lv/kg), а с най-ниска 

Ванда (0.41 lv/kg). При елити № 6546 (0.45 lv/kg), 6374 (0.44 lv/kg) и Победа Кримска 
(0.43 lv/kg), тя почти не се различава от тази на Ван (0.42 lv/kg), а при Бинг е съща, като 
при контролата (фиг. 13). 

 

 
Фиг. 13. Себестойност на продукцията на черешови сортове  
и елити, средно за периода 2014-2015г. 
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Установената норма на рентабилност варира от 31.9% (Вега) до 59.6% (Ванда). 
Стойностите по този показател при Победа Кримска (52.7%) и № 6374 (51.4%) са почти 
еднакви с тези на контролата (54.4%) (фиг. 14). Междинно място заемат № 6546 
(48.3%), Козерска (46.5%), Мерчант (44.9%) и Бинг (42.4%). 

 

 
Фиг. 14. Норма на рентабилност на черешови сортове и елити,  
средно за периода 2014-2015г. 

 
7. Помологична характеристика на отбрани като перспективни сортове и елити 
 
МЕРЧАНТ 
Произход – Английски сорт, получен от свободно опрашване на сорт Norfolk. 
Плодовете са едри със средна маса 6.8 g, а при стандарта Ван (5.5 g). Средната дата на 
зреене на плодовете е с около една седмица по-рано от тази на Ван. Размерите на плода 
(22.2 x 23.4 x 19.7 mm) превишават тези на стандарта (18.5 x 20.7 x 18.1 mm).  
Дървото е умерено растящо и образува широкопирамидална форма на короната. 
Достойнства: Мерчант е тъмноплоден, едроплоден, родовит сорт с много добри 
вкусови качества. Проявява добра устойчивост към късни пролетни мразове и 
напукване на плодовете при естествени условия. 
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ВАНДА 
Произход – Чешки сорт получен от кръстоската на Бинг и Виктор. 
Плодовете са едри със средна маса 5.9 g, а при стандарта Ван (5.5 g). Узряват с около 
два дни преди тези на Ван. Размерите на плода (19.8 x 23.3 x 18.9 mm) превишават тези 
на стандарта (18.5 x 20.7 x 18.1 mm). 
Дървото е умерено растящо и образува широкопирамидална форма на короната. 
Достойнства: Ванда е тъмноплоден, едроплоден, родовит сорт с много добри вкусови 
качества. Проявява добра устойчивост към ниски зимни температури и напукване на 
плодовете. 
 
ПОБЕДА КРИМСКА 
Произход - неизвестен. У нас е внесен от Македония през 2000г. 
Плодовете са средно едри до едри. Средната маса е 4.8 g срещу 5.5 g при Ван. 
Размерите на плода не се различават съществено от тези на Ван (19.2 x 21.4 x 17.2 mm и 
18.5 x 20.7 x 18.1 mm). 
Дървото образува пирамидална корона. 
Достойнства: Победа Кримска е родовит сорт с атрактивен външен вид на плодовете. 
Отличават се с добри до много добри вкусови качества. При продължителни валежи по 
време на зреенето на плодовете се напукват незначително. Цъфтежът е късен, настъпва 
с 4 дни след този на стандарта. 
 

  
 
ЕЛИТ№ 6546 
Произход – Получен е от кръстосване на сорт Стела с мутантна форма на Дроганова 
жълта (№ 2187). 
Плодовете са едри до много едри. Узряват с около 5 дни след тези на Ван. Средната им 
маса е 6.8 g срещу 5.5 g за Ван. Размерите на плода (21.9 x 23.4 x 20.6 mm) превишават 
тези на Ван (18.5 x 20.7 x 18.1 mm). 
Дървото образува широкопирамидална корона. 
Достойнства: Къснозреещ, родовит черешов елит с едри до много едри плодове. 
Цъфтежът е късен. Плодовото месо е тъмно червено, сочно, плътно със сладко-кисел 
вкус. Напукване на плодовете не е установено. Студоустойчивостта на елита е много 
добра. 
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ЕЛИТ № 6374 
Произход – Получен е от кръстосване на сортовете Стела и Гермерсдорфска. 
Плодовете са едри до много едри широкосърцевидни със средна маса 7.0 g, като 
размерите на плода са по-високи, спрямо тези на контролата (21.8 x 21.9 x 18.9 и 18.5 x 
20.7 x 18.1 mm) имат широкосърцевидна форма. 
Дървото образува пирамидална корона.  
Достойнства: Тъмноплоден родовит елит с едри плодове и с много добри вкусови 
качества. Плодовото месо е рубинено червено, плътно, сладко-кисело. Има много добра 
устойчивост към напукване на плодовете. Отличава се с късния цъфтеж. 
 
 

 
 

Изводи: 
 При условията на Кюстендилския район са изучени 9 черешови сорта и 3 елита, в 
резултат на което могат да се направят следните изводи: 
1. По отношение на растежните прояви (обхват на ствола и обем на короната) 
изучените сортове и елити са умерено до силнорастящи – Мерчант, Ванда, Трагана 
Едесис и Победа Кримска и слабо до умеренорастящи – Вега, Ван, Бинг и елити № 
6546, № 6374, № 6541. 
2.  Въз основа на проекцията на короната, възприетото разстояние на засаждане 6.0 x 
5.0 m е възможно да се оптимизира на 5.0 х 4.0 m при изучаваните сортове и елити с 
изключение на Мерчант, Ванда и Трагана Едесис. 
3. Според срока на цъфтеж изучаваните сортове и елити са раноцъфтящи – Бинг, 
Бигаро Бюрла и Ванда; средноцъфтящи – Ван, № 6541, Мерчант и Вегa; късноцъфтящи 
– Трагана Едесис, Победа Кримска, № 6374, № 6546 и Козерска. 
4.  Периодът на узряване на плодовете е ограничен в интервала от 03 юни до 29 юни. 
Спрямо датата на узряване на плодовете сортовете и елитите са ранозреещи – Бигаро 
Бюрла; среднозреещи – Мерчант, Победа Кримска, Ванда, Ван, Бинг, Вега и № 6541; 
къснозреещи – Трагана Едесис, Козерска и елити № 6374 и 6546. 
5.  С много добър добив от дърво и теоретичен добив от декар се отличават сортовете 
Ванда, Бинг, Ван и Победа Кримска. 
С най-висок добив на единица обем от короните на дърветата са Ван, Бинг и елити № 
6546 и 6374. 
6.   С най-голяма средна маса на плода се отличават сортовете Вега (7.7 g), Мерчант и 
№ 6546 (6.8 g). Средната маса на костилките варира от 0.36 g (Мерчант) до 0.19 g 
(Бигаро Бюрла), а на плодните дръжки от 0.14 g (Мерчант) до 0.08 g (№ 6541). 
7.   Изучаваните сортове и елити са плътномесести с изключение на Победа Кримска. 
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8. Химичният състав на плодовете варира в тясни граници. С най-високо количество 
сухо вещество е сорт Бинг (19.5%), общи захари – Мерчант (10.6%) и киселини – Вега 
(0.7%). Захаро-киселинният коефициент е най-висок при Трагана Едесис (21.5). 
9.  Проучваните сортове реагират по различен начин към стресови абиотични 
фактори. 
Потвърдено е, че температури на въздуха от порядъка на -14.3°C не са критични за 
плодните пъпки на черешата. 
 Сортовете Победа Кримска, Козерска, Трагана Едесис и елит № 6541 са най-
устойчиви към късни пролетни мразове. 
 Дърветата изпитват различен воден стрес, при засушаване, което се потвърждава 
от различните стойности на листния воден потенциал. 

 Най-устойчиви към напукване са плодовете на елит № 6374 и сорт Мерчант. 
10.  Икономически най-ефективен е сорт Ванда, формиращ най-висок нетен доход и 
норма на рентабилност, а най-неефективен е сорт Вега за отглеждане в условията на 
района. 
11.  Като перспективни за разпространение в практиката предлагаме Ванда, Мерчант и 
Победа Кримска, притежаващи комплекс от ценни качества. 
12.  Елити с номера № 6546 и 6374 да могат бъдат използвани, като донори за 
студоустойчивост и устойчивост към напукване на плодовете. 
 
VIII. Научни приноси 
1. С оригинален характер 
 Установено е, че за сорт Мерчант най-подходящи опрашители са Ван и Бинг. 
Процентът на завръз при тези комбинации е достатъчен за нормалното плододаване на 
черешовите дървета. Резултатите от изучаването на взаимоотношението при опрашване 
и оплождане имат не само научна стойност, но могат да намерат приложение и в 
практиката при изготвяне на схеми за засаждане в нови черешови насаждения с цел 
ефективно плододаване. 
 Установените резултати, относно качеството на плодовете (външен вид, вкусови 
качества, размери на плода, големина на костилките, рандеман, плътност, химичен 
състав), характеризират по-пълно проучваните сортове и елити и са научен принос към 
помологичната им характеристика. 
 Установената степен на чувствителност към стресови абиотични фактори 
(зимните студове, късни пролетни мразове, сухоустойчивост и напукване на плодовете) 
са принос към биологичната характеристика на сортовете и елитите и допринасят за 
правилното им райониране. 
 
2. С потвърдителен характер 
 В хода на фенологичните наблюдения се потвърждава становището, че по-рано 
цъфтящите сортове са по-податливи на повреди от късни пролетни мразове. 
 Потвърждава се становището за сортово отклонение до 16 дни във времето на 
цъфтеж на черешови сортове и елити. 
 Още веднъж е доказано, че сорт Ванда проявява добра устойчивост към ниски 
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зимни температури. 
3. С научно-приложен характер 
 Отбрани като перспективни са сортовете – Мерчант, Ванда, Победа Кримска. За 
внедряване и разпространение в практиката предлагаме сорт Мерчант и Ванда. Сорт 
Победа Кримска препоръчаме за любителски градини. 
 Елитите № 6546 и 6374 да бъдат вторично изпитани и предложени пред ИАСАС 
за утвърждаване като нови български сортове. 
 Сорт Ванда и елит № 6546 могат да бъдат използвани като донори за 
студоустойчивост, а № 6374 като донор за устойчивост към напукване на плодовете в 
селекционна работа. 
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Kyustendil” 
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Abstract 
 
The investigation was carried out from 2014 to 2016 in a sweet cherry plantation of 

the Institute of Agriculture – Kyustendil with studied 5 cultivars (Pobeda Krimska, Vega, 
Merchant, Tragana Edesis, Vanda) and 3 elites (№ 6546, 6541, 6374). The trees were planted 
in the spring of 2002 and grafted on IK-M9 mahaleb rootstock with planting distance of 6 m x 
5 m. Each cultivar was respesented with 3 trees and each individual tree was treated as a 
replication. The susceptibility to low winter temperature, late spring frost, fruit cracking and 
drought was estabilished. 

The purpose was to evaluate new sweet cherry cultivars and elites in the region of 
Kyustendil and select the most promising from them for novel requirements for moderate or 
weak growth, with very good productivity and fruit quality, and increased resistance to stress 
abiotic factors. 

Pobeda Krimska and Tragana Edesis cultivars, and elite 6541 were the most resistant 
to late spring frosts. 

The highest resistance to cracking was observed in the fruits of elite № 6374 and 
Merchant cultivar. 

Considering the growth in the region, the most economically efficient cultivar was 
Vanda, which had the highest net income and rate of profitability, and the most inefficient 
was Vega cultivar. 

Vanda, Merchant and Pobeda Krimska cultivars, are suitable for distribution in the 
practice with complex of valuable biological and economic qualities. 

Elites № 6546 and 6374 can be used as donors for cold resistance and fruit cracking. 
 


