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Abstract
This study analyzes the change in the yields of oriental tobacco, Virginia tobacco and Burley tobacco
in Bulgaria from 2001 to 2016. Relative stability of this indicator was found in the three varieties for the whole
study period. After 2015, there has been a decline in the production of all types of tobacco, the most sensitive
in Burley. The stability of the yields with respect to the environmental factors is analyzed. The most productive
but at the same time the most unstable is the Burley tobacco (1775.25 kg/ha). With a relatively high yield and
at the same time the most resistant to the environmental conditions is the Virginia tobacco (1712.5 kg/ha).
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Въведение
България разполага с подходящи природни условия, традиции и опит в производството
на различни сортове тютюн. Той не само служи за суровина на цигарената промишленост.
Известно е, че при производството на тютюн се получават като отпадъчен продукт семена,
съдържащи глицеридно масло. То се използва за производство на хидрогенирани мазнини,
биодизел и др. Според Gordan [5] в тютюн Виржиния са идентифицирани 306 компонента в
етеричното масло. От листата на тютюна се получава не само етерично масло, но и различни
продукти за парфюмерийната промишленост.
Първоначално в България се е отглеждал ориенталски тютюн, а след 1960 г. - и
сортовете Виржиния и Бърлей. Широкото приложение на тютюна предизвиква интереса на
много учени в областта на селекцията и семепроизводството му. В научната си дейност
селекционерите се основават в голяма степен на връзките между отделни характеристики на
дадени растения [4], прилагайки редица математически подходи. По този начин те могат да
променят едновременно тясно-свързаните показатели, от една страна. От друга страна,
познавайки корелационните зависимости между признаците, могат да намалят нежеланите
ефекти чрез подобряване само на един от тях.
При проучване влиянието на различни фактори върху качеството и количеството на
тютюна много автори прилагат корелационен анализ [1,3,8,10,18,20].
Xiao-Tang [19] изследват влиянието на азота в почвата и нейната минерализация върху
добива и качеството на тютюна. Установено е, че използването на азотни торове при тютюн
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Виржиния забавя ранното нарастване на тютюна, намалява концентрацията на никотин и
повишава концентрацията на редуциращи захари в сушената продукция [7].
Кадмият е широко разпространен токсичен метал. Той намалява скоростта на растеж
на растенията [13]. Това обуславя интереса на учените към установяване на ефекта му върху
различни растения. Съществуват редица проучвания на влиянието на кадмия върху качеството
на тютюна чрез корелационен анализ [9,14].
В настоящото изследване се анализира изменението на добива от ориенталски тютюн,
тютюн тип Виржиния и тютюн тип Бърлей в България чрез графични и аналитични средства.
Установяват се тенденции в производството на всеки от посочените типове. Определя се
степента на влияние на факторите на околната среда върху добива чрез изследване на
екологичната валентност.
Материали и методи
В настоящото проучване се изследват количествата произведен ориенталски тютюн,
тютюн тип Виржиния и тютюн тип Бърлей на територията на България от 2001 г. до 2016 г.
Данните са получени от Агростатистически справочник на отдел „Агростатистика“ при
Министерството на земеделието, храните и горите.
Анализирано е изменението на добивите във времето, като за целта са построени
графики. Те представят периодите на пикове и спадове в производството на тютюн в страната.
Построени са и линиите на изменение на добивите, както и техните уравнения. Използвани са
средствата на MS Excel 2010.
Изследва се екологичната валентност на всеки сорт тютюн чрез алгоритъма на Wrick
[16,17]. Последният е реализиран в средата на MS Excel от Mokreva [12]. Направена е
сравнителна оценка на добивите и екологичната стабилност чрез еднофакторен дисперсионен
анализ и тест на Дънкан.
За математическата обработка на данните е използван програмният продукт IBM
Statistics SPSS 24 [2,6,11,15].
Резултати и обсъждане
На фигура 1 е представено графично изменението на добивите (kg/ha) от ориенталски
тютюн, Виржиния и Бърлей от 2001 г. до 2016 г. В началото на периода се установява, че с
най-ниски добиви е Бърлей. Оказва се, че през 2009-2010 г. има рязко повишаване на
продукцията и до 2015 г. той е с най-високо производство. През 2015 г. обаче настъпва рязък
спад, продължаващ до 2016 г., когато този сорт е с минимална продукция. При другите два
сорта се оказва, че тенденциите в изменението на добивите са паралелни, като през целия
период Виржиния надвишава тези на Бърлей. След 2015 г. при трите сорта се наблюдава
тенденция на спад в производството.
Важен показател за всяка култура е степента й на взаимодействие с условията на
средата. Това обуславя необходимостта от определяне на екологичната валентност на трите
изследвани сорта. В таблица 3 са представени резултатите от сравнителната оценка чрез
еднофакторен дисперсионен анализ и тест на Дънкан. Установи се, че с най-висок добив през
периода на изследване е Бърлей, а с най-нисък – ориенталски.
На графиката на фигура 2 е даден резултатът от анализа на екологичната стабилност.
Доказа се, че Бърлей е с максимални добиви, но е най-нестабилен по отношение на условията
на околната среда. Сорт Виржиния е с високи добиви и най-висока степен на стабилност, което
го превръща в подходящ сорт за отглеждане в територията на България.
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Фигура 1. Изменение на добивите от тютюн (kg/ha) от 2001 г. до 2016 г. в България
Среден
Екологична
Сорт
добив
стабилност
b
Ориенталски
1540,13
24806,125b
Виржиния
1712,50ab
16477,359b
Бърлей
1777,25a
60721,859a
Таблица 3. Сравнителна оценка при степен на значимост р=95%

Фигура 2. Графична интерпретация на получените резултати
Изводи
В резултат на проведените анализи се установи, че най-чувствителни пикове и спадове
се установяват при Бърлей. В края на изследвания период и при трите сорта се наблюдава спад
в производството. Същевременно те са сравнително високи и устойчиви на условията на
околната среда. Най-високи добиви се доказаха при сорт Бърлей. Но това е сортът, който е
най-податлив на промените във факторите на околната среда. С най-добри показатели се
доказа сорт Виржиния. Той е с най-ниска екологична оценка, т.е. с най-стабилни добиви, които
в най-малка степен се влияят от въздействията на средата. Всичко това превръща сорт
Виржиния в подходящ за отглеждане на територията на България, от една страна. От друга
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страна, дава основание на селекционерите да работят към подобряване на неговите
характеристики. От научна гледна точка, именно Виржиния е сортът, върху който учените
биха могли да насочат вниманието си в бъдещите си научни изследвания и разработки.
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