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АПСТРАКТ
Во текот на 2014 година беа извршени испитувања со три ароматични ориенталски
сорти тутун од типот прилеп и тоа: Прилеп 66-9/7, Прилеп 146-7/1 и Прилеп 112-2/1.
Предмет на испитувањата беа цитоплазматски машкостерилните форми на трите
испитувани сорти во компарација со нивните фертилни аналози.
Од добиените резултати го констатиравме следново: Просечната висина на растенијата
со соцветието на испитуваните цитоплазматски машкостерилни (CMS) форми тутун се
движи од 60,1 cm кај П 112-2/1 Ø, до 87,0 cm кај П 66-9/7 ЦМС. Просечниот број на
листовите се движи од 48,5 лисја кај П 112-2/1 ЦМС до 55,2 кај П 66-9/7 ЦМС. Просечната
должина на најголемиот лист се движи од 24,4 cm ( должина ) и 12,7 cm ( ширина ) кај
П 112-2/1 Ø, до 26,2 cm ( должина ) и 14,3 cm ( ширина ) кај сортата П 146-7/1 ЦМС.
Просечната должина на средниот лист се движи од 22,6 cm ( должина ) кај П 112-2/1 Ø и
10,0 cm ( ширина ) кај П 112-2/1 ЦМС до 23,7 cm ( должина ) кај П 146-7/1 ЦМС и 11,5 cm
( ширина ) кај П 66-9/7 ЦМС. Просечната должина на врвните листови се движи од 13,3 cm
должина кај П 66-9/7 Ø и П 146-7/1 Ø , односно 7,5cm ширина кај П 66-9/7 Ø и П 146-7/1
ЦМС до 15,6 cm должина кај П 112-2/1 ЦМС и 8,2 cm ширина кај П 112-2/1 ЦМС.
Врз основа на претходно презентираните податоци за сите анализирани морфолошки
својства можеме да констатираме дека трите испитувани сорти се фенотипски униформни
и генетски стабилни. Ова констатација се потврдува бидејќи теоретското отклонување
според Најческа (1997), е во дозволените граници (±3Sδ), а варирањето е незначително
бидејки вредност на варијацониот коефициент е CV <10% (Шанин Й. 1977, цит. по
Најческа 2002).
Според просечните вредности, најрано почнала да цвета П 112-2/1 Ø (56 дена), а
најдоцна П 66-9/7 ЦМС (67 дена). Фазата од расадувањето до 50% цветање најрано е
регистрирана кај П 112-2/1 Ø за (65 дена), а најдоцна кај (П 66-9/7 Ø, П 66-9/7 ЦМС) за
(78 дена). Должината на вегетациониот период од расадувањето до завршетокот на бербата
на тутунот, е најмала кај П 112-2/1 Ø, П 112-2/1 ЦМС со просечен износ од (108 дена), а со
најголема П 66-9/7 ЦМС со просечен износ од (120 дена).
Приносот на сув тутун по растение и по единица површина на испитуваните
цитоплазматски машкостерилни (CMS) форми тутун е најмал кај П 112-2/1Ø
(20,68 g/растение) и 3 409,00 kg/ha, додека кај П 66-9/7 ЦМС е највисок и изнесува 27,05
g/растение и 4 458,00 kg/ha.
Процентот на високи класи се движи од 12,28% кај П 112-2/1 Ø до 24,10% кај
П 66-9/7 ЦМС,а просечната откупна цена се движи од 126,79 ден/kg кај П 146-7/1 ЦМС до
139,87 ден/kg кај П 66-9/7 ЦМС.
Бруто-паричниот приход по хектар се движи од 446 896,30 ден/ha кај П 146-7/1 Ø до
623 540,46 ден/ha кај П 66-9/7 ЦМС.
Според хемискиот состав на сувиот тутун од испитуваните цитоплазматски
машкостерилни аналози на трите испитувани сорти во компарација со нивните фертилни
аналози содржината на никотинот се движи од 0,35% кај П 66-9/7 Ø до 0,69% кај П 112-2/1
Ø и П 112-2/1 ЦМС. Содржината на вкупен азот се движи од 1,28% кај П 66-9/7 ЦМС до
1,51% кај П 146-7/1 ЦМС. Содржината на белковините се движи од 4,98% кај П 66-9/7
ЦМС до 5,96% кај П 146-7/1 Ø. Содржината на растворливи шеќери е од 27,16% кај
П 66-9/7 ЦМС до 30,92% кај П 146-7/1 ЦМС. Содржината на минерални материи се движи
од 7,88% кај П 66-9/7 Ø до 9,11% кај П 112-2/1 Ø. Коефициентот по Шмук се движи од 5,04
П 146-7/1 Ø до 5,80 П 146-7/1 ЦМС.
Врз база на напред изнесените показатели за морфолошките, производните и
квалитетните својства на тутунот од испитуваните сорти, можеме да донесеме општ
заклучок дека CMS формите од трите испитувани сорти тутун ги остварија поставените
цели на истражувањата, односно CMS формите кај ориенталските типови тутун апсолутно
можат да најдат примена и во широката практика, доколку се најде алтернатива на рачното
опрашување при производството на семенски материјал во CMS форма, што ја налага
потребата од понатамошни проучувања во оваа насока.
Клучни зборови: цитоплазматски, машкостерилни, тутун, тип, сорта, принос, квалитет.
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ABSTRACT
During 2014, trials were conducted with three aromatic oriental varieties of Prilep type:
Prilep 66-9/7, Prilep 146-7/1 and Prilep 112-2/1. Subjects of the studies were cytoplasmic male
steroid forms of the three investigated varieties in comparison with their fertile analogues.
From the results obtained, we found the following: The average height of plants with the
observed cytoplasmic male sterile (CMS) forms of tobacco ranges from 60.1 cm at P 112-2/1 Ø to
87.0 cm at P 66-9/7 CMS. The average number of leaves ranges from 48.5 leaves at P 112-2/1
CMS to 55.2 at P 66-9/7 CMS. The average length of the largest leaf ranges from 24.4 cm
(length) and 12.7 cm (width) at P 112-2/1 Ø, to 26.2 cm (length) and 14.3 cm (width) in variety P
146-7/1 CMS. The average length of the middle leaf ranges from 22.6 cm (length) at P 112-2/1 Ø
and 10.0 cm (width) at P 112-2/1 CMS to 23.7 cm (length) at P 146 -7/1 CMS and 11.5 cm
(width) at
P 66-9/7 CMS. The average length of the top leaves varies from 13.3 cm in length
to P 6-69/7 Ø and P 146-7/1 Ø, ie 7.5cm in width to P 66-9/7 Ø and P 146-7/1 CMS up to 15.6 cm
long at
P 112-2/1 CMS and 8.2 cm wide at P 112-2/1 CMS.
Based on the previously presented data for all analyzed morphological traits we can
conclude that the three varieties tested are phenotypically uniform and genetically stable. This
finding is confirmed because the theoretical deviation according to Najcheska (1997) is within the
permissible limits (± 3Sδ), and the variation is insignificant since the coefficient of variation is
CV <10% (Yanin Й 1977, quoting Najcheska 2002).
According to average values, P 112-2/1 Ø (56 days) began to bloom at the earliest, and
P 66-9/7 CMS (67 days) at the latest. The planting stage up to 50% flowering was recorded at
P 112-2/1 Ø for (65 days) at the earliest (P 66-9/7 Ø, P 66-9/7 CMS) at (78 days) at the latest. The
length of the vegetation period from planting to the end of the tobacco harvest is the smallest at
P 112-2/1 Ø, P 112-2/1 CMS with an average of (108 days), and with the highest P 66-9/7 CMS.
with an average amount of (120 days).
The yield of dry tobacco per plant and per unit area of tested cytoplasmic male sterile
(CMS) forms of tobacco is lowest at P 112-2/1 Ø (20.68 g / plant) and 3 409.00 kg/ha, while at
P 66-9/7 CMS is the highest and is 27.05 g / plant and 4 458.00 kg / ha.
The percentage of upper classes ranged from 12.28% at P 112-2/1 Ø to 24.10% at
P 66-9/7 CMS, and the average purchase price ranged from 126.79 den / kg at P 146-7/1 CMS to
139.87 den/kg in P 66-9/7 CMS.
Gross cash income per hectare ranges from 446 896.30 den/ha at P 146-7/1 Ø to 623 540.46
den/ha at P 66-9/7 CMS.
According to the chemical composition of the dried tobacco from the tested cytoplasmic
male sterile analogues of the three varieties tested in comparison with their fertile analogues the
nicotine content ranges from 0.35% at P 66-9/7 Ø to 0.69% at P 112-2/1 C and P 112-2/1 CMS.
Total nitrogen content ranged from 1.28% at P 146-7/1 CMS to 1.51% at P 146-7/1 CMS. Protein
content ranges from 4.98% at P 66-9 / 7 до to 5.96% at P 146-7/1 Ø. The soluble sugar content is
from 27.16% at P 66-9/7 CMS to 30.92% at P 146-7/1 CMS. Mineral content ranges from 7.88%
at P 66-9/7 Ø to 9.11% at P 112-2/1 Ø. The coefficient per Shmuk ranges from 5.04 P 146-7/1 Ø
to 5.80 P 146-7/1 CMS.
Based on the aforementioned indicators of the morphological, production and quality
properties of tobacco from the examined varieties, we can conclude that the CMS forms of the
three examined varieties of tobacco have achieved the stated research objectives, ie the CMS
forms of the oriental types of tobacco can absolutely application in widespread practice, if there is
an alternative to manual pollination in the production of seed material in CMS form, which
necessitates further studies in this direction.
Keywords: cytoplasmic, male sterile, tobacco, type, variety, yield, quality.
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1.ВОВЕД
Тутунот зазема посебно место во структурата на земјоделството и има големо
економско и социјално значење за нашата држава. Неговото значење доаѓа особено
до израз во поодделни подрачја од регионите на Р.С. Македонија, каде што
претставува мошне важен извор за доход и егзистенција на населението.
Со оглед на ваквото значење на тутунот, неговото производство треба да биде
насочено во правец на добивање поголем доход по единица површина и помал
вложен труд, како и добивање на квалитетна суровина што треба да претставува
предмет на меѓународната трговија и да биде конкурентна на надворешниот пазар.
За таа цел воведувањето на квалитетни и високо приносни сорти тутун е од
особено значење, бидејќи сортата се јавува како фактор, кој осигурува
потенцијални можности за зголемување на приносот, подобрување на квалитетот,
намалување на учеството на работна рака и зголемување ефективноста на
производството (Димитриески, 1990).
Поради тоа реонирањето на сортитте во поодделни реони

претставува

првостепена задача во примарното производство на тутун. Само во одредени
услови на средината и со примена на неопходните современи агротехнички мерки
може да се искористи максималниот биолошки потенцијал на типот, односно
сортата, и да се добие високо квалитетна извозно конкурентна тутунска суровина,
карактеристична за соодветниот ориенталски стоков тип на тутун (Димитриески,
1995).
Оттука, при составувањето на производниот сортимент е исклучително важно
да се вклучат сорти со соодветни биолошки, технолошки и пушачки својства,
специфични за стоковиот тип на тутун. Според тоа, императивно се налага
потребата од строго контролиран сортимент на постоечките комерцијлизирани
сорти, како и воведување на нови попродуктивни сорти тутун, за добивање на
високо квалитетна, стандардна, унифицирана, автентична тутунска суровина за
типот прилеп.
Во врска со вака поставената цел, низ искористување на достигнувањата во
областа на генетиката и селекцијата, со примена на нови селекциони методи, (како
меѓусортовата, меѓувидовата хибридизација, индуцираните мутации и др.)
овозможено е создавање на нови перспективни линии, сорти и хибриди на тутун
(Димитриески,1990).
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Најголема улога во подобрувањето на типот Прилеп му припаѓа на Рудолф
Горник кој по пат на повеќегодишна селекција по методот на индивидуално
одбирање успеал од популацијата на повеќе месни сорти да добие две нови сорти
тутун од типот прилеп: Прилеп 10-3/2 и Прилеп 12-2/1. Така, овие стандардни
сорти биле застапени во масовното производство на тутун од првата половина на
30-тите до средината на 80-тите години од минатиот век (Талевска, 2017). Потоа,
по пат на генеративна хибридизација од повеќе автори од институтот и надвор од
него во рамките на типот Прилеп се создадени голем број на нови признати сорти.
Некои

од

нив

се

воведни

во

примарното

призводство

и

како

комерцијализирани сорти тутун со своите специфични морфолошки, биолошки и
технолошки својства имаат позитивен придонес во долгогодишното тековно
одржување на квалитетот и зголемувње на конкурентноста на тутунската суровина
од овој стоков тип на традиционалниот странски пазар. Меѓутоа, факт е дека при
производство на тутун од типот прилеп во периодот од втората половина на 80-тите
години од минатиот век до 2008 година имаше хетерогена сортна структура (со
неконтролирано присуство на квантитетни сорти), што негативно се рефлектира на
квалитетот на суровината во поглед на автентичноста и унифицираноста на што
укажуваа и експертите на странските откупувачи. Оваа состојба од 2009 година
почнува да се променува значајно со воведување во производство на
новосоздадената сорта Прилеп 66-9/7 по иницијатива на авторите, која и денес е
најзастапена сорта во масовното производство на тутун, со 96% во производството
на типот Прилеп и 85 % во вкупното производство (Талевска, 2017).
Во поново време познато е дека во светот се користат ЦМС сорти кои по
некои производни карактеристики имаат предност во однос на фертилните сорти
тутун. Воедно, ЦМС формите кај тутунот се искористуваат и како единствена
алтернативна практика при производството тутун од други типови (особено
крупнолисните), за остварување на апсолутна биолошка контрола за зачувување на
сортната чистота.
Имајки ги предвид овие сознанија, а со цел да се обезбеди континуитет во
производството на стандардна тутунска суровина од типот прилеп конкурентна на
странскиот пазар се определивме споредбено да ги проучиме производните и
квалитетните својства на три фертилни ориенталски сорти тутун и нивните ЦМС
форми, како и можноста за вклучување на ЦМС формите во примарното
производство.
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1.1. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Приложените истражувања на магистерската тема ги имаат следните цели:
- Основна цел на ова истражување е да се утврдат морфолошките,
производните и квалитетните својства на CMS формите од трите испитувани сорти
тутун во споредба со нивните фертилни форми.
- Проучување на можноста и оправданоста за алтернативно вклучување на
CMS формите од испитуваните сорти во примарното производство на тутун.
- Зачувување на сортната чистота и обезбедување континуитет во
производството на висококвалитетна, унифицирана, стандардна автентична
тутунска суровина од типот прилеп според потребите на пазарот.
- Зголемување на примарното производство и рационализација на некои
производни процеси.
- Одржливо производство на тутунската суровина од типот прилеп како тип
со традиционално реноме на странскиот пазар.
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2. ЦИТОПЛАЗМАТСКА МАШКА СТЕРИЛНОСТ КАЈ ТУТУНОТ И
МОЖНОСТИ ЗА НЕЈЗИНО ИСКОРИСТУВАЊЕ
Неколку децении наназад цитоплазматската машка стерилност (ЦМС) кај
растенијата како појава е актуелна тема на проучување од страна на голем број
научни работници, пред се мотивирани од нејзиното практично значење особено
при искористувањето на хетерозисот, како најбрз и ефективен метод на селекцијата.
Со искористувањето на хетерозисот и ЦМС како мајка, производството на
семенски материјал од хибридните сорти кај повеќе култури е многу поефтино,
поради намаленото учество на работна рака за кастрирање на цветовите од
мајчините растенија (Циков Д., Цикова Е. 1981). Притоа, најважно е што е
гарантирана и хибридноста на добиениот семенски материјал, бидејќи родителската
форма во ЦМС неможе да се самоопраши.
Цитоплазматската машка стерилност кај родот Nicotiana за прв пат
експериментално ја добил East, 1932 (цитирано по Циков Д., Цикова Е. 1981), а
сега е позната во доста широко разнообразие на извори и форми со
карактеристични измени на прашниците и губење на фертилноста на поленот
(Kostov D. 1941-1943).
Според Горник (1973), сите извори на стерилност на поленовиот прав и на
типот не се еднакво погодни. Тој наведува дека од досега познатите извори на ЦМС
стерилност, се покажале типоите Undulata и Tabacum, тип на цветот бр.5, бидејќи
дава повеќе семе по чушка и растение од другите ЦМС типови .
Циков и сор. (1987), истакнуваат дека стабилното наследување на појавата на
ЦМС кај тутунот ја потврдува тезата дека освен јадрената наследност, ова својство
е лоцирано во цитоплазмата на јајце-клетката и со неа се предава не изменето во
зиготата и во сите соматски клетки.
Имајќи предвид, дека искористувањето на појавата на ЦМС кај тутунот, како
и кај другите културни растенија, отвора добри перспективи за порационално
искористување на хетерозисот во селекцијата на тутунот, како и за хибридното
семепроизводство. Воедно, ЦМС формата овозможува сигурна биолошка заштита
на сортите од неконтролирано ширење во несоодветни реони, како и зачувување на
сортната чистота во масовното производство.
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Според тоа, за да се обезбеди континуитет во производството на
висококвалитетна, унифицирана, стандардна тутунска суровина конкурентна на
пазарот потребно е да се посвети посебно внимание на проблемот на сортната
чистота кај реномираните наши ориенталски стокови типови на тутун. Оттука, во
остварувањето на оваа цел проучувањето на можноста за искористување на ЦМС
формите тутун како алтернатива, преку нивно вклучување во масовното
тутунопроизводство

може

да

имаат

значаен

долгорочен

придонес

во

обезбедувањето на стабилна и унифицирана тутунска продукција високо
конкурентна на странскиот пазар.
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3. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
Горник (1973), надоврзувајќи се на сознанијата од Clayton и други
селекционери и генетичари, Горник, за да се избегне овој макотрпен пат за
добивање на машкостерилни сорти тутун, препорачува опрашување на која било
машкостерилна форма тутун со полен од фертилна сорта тутун, напоменувајќи дека
тоа е доволно ако добиената ЦМС форма се опрашува со истиот родител најмалку 4
години да се добие нова машкостерилна форма со гени на таткото.
Горник (1973), за да може да се користи цитоплазматската стерилност на
поленовиот прав во производството на хибридно семе, не е потребно татковата
компонента да има гени за обновување на фертилноста (R.f.-restorer factor), бидејќи
тутунот се одгледува поради листот, а не поради зрното како што е кај пченицата и
другите житни култури.
Узуноски (1985), наведува дека оптималната температура на воздухот за
нормален раст и развој на тутунските растенија се движи помеѓу 20 и 30 оС, а
максималната температура се движи од 40 до 50оС.
Според Атанасов (1962), гранични вредности на недостиг на температура се
под 18оС, а на прекумерност над 30оС.
Кузманоски (1963), наведува дека за производство на ориенталските тутуни
кај нас во практиката најмногу се користат делувијални почви, плитки, црвеници,
оцрвеничени како и алувијално - делувијални почви.
Горник (1973), истакнува дека стабилноста на CMS линиите е многу добра и
до сега ни еден случај на нестабилност во различни генотипови не е познат и под
влијание на различни надворешни фактори на средината.
Митрески (2012), истакнува дека поделбата на по однос на висината
растенијата од 1985 според Узуноски

во последниве десетина години е веќе

надмината, бидејќи речиси сите новопризнати сорти на тутун од типот прилеп се
повисоки од тие што се одгледувале до 1985 година.
Корубин-Алексоска (2004), наведува дека висината на растенијата кај
сортите од типот прилеп варирала од 50-55 cm кај сортите П 10-3/2 и П 12-2/1 до
90 cm кај сортите Прилеп 76/85, Ориент 72-48 и П 15-1/82.
Димитриески, Мицеска (2011), во своите истражувања за сортата П 66-9/7,
истакнуваат дека во нормални услови за развој, височината на растенијата се движи
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околу 65 до 75 cm. Бројот на листовите просечно изнесува 52. Должината на
најголемиот лист варира помеѓу 18 и 22 cm.
Димитриески, Мицеска (2011), истакнуваат дека кај сортата прилеп
П 66-9/7, вегетациониот период од садењето до почетокот на цветањето на тутунот
изнесува 70 до 75 денови, додека вкупниот период од садењето до завршетокот на
зреењето на врвните листови, трае помеѓу 115 и 120 денови.
Горник (1973), проучувајќи го приносот кај ориенталските ароматични
тутуни, наведува дека тој во просек кај типот прилеп се движи помеѓу 9 и 12 грама
по страк.
Митрески (2012), во своите двегодишни истражувања (2009-2010),
истакнува дека од шесте испитувани сорти тутун од типот прилеп со најголем
просечен принос на сув тутун по хектар (3297,45 kg/ha) се одликува сортата Прилеп
66-9/7, кој е за 21,33% повеќе сув тутун во однос на приносот од стандардната сорта
Прилеп 23 (2717,75 kg/ha).
Лазароски (1984), испитувајќи го влијанието на наводнувањето врз приносот
кај типот прилеп, добил најдобри резултати при влажност на почвата од 60%
полски воден капацитет со просек од 12,61 g/strak, односно 2,052 kg/ha.
Димитриески и Мицеска (2011), наведуваат дека во зависност од условите,
начинот на одгледување и применетите агромерки, приносот на сув тутун кај
сортата прилеп П 66-9/7 варира во пошироки граници и најчесто се движи од 2000
до 3600 kg/ha.
Митрески (2012), наведува дека според двогодишниот просек од неговите
испитувања сортата Прилеп 66-9/7 остварила просечна откупна цена во износ од
152,63 ден/kg.
Според Димитриески, Мицеска (2009), интервенцијата со вода по потреба
има позитивно влијание врз хемиските компоненти. Таа ја намалува содржината на
никотин, вкупен азот, белковини и минерални материи, а ги зголемува вредностите
на растворливите шеќери и Шмуковиот број.
Dimitrieski M., Miceska G. (2010), истакнуваат дека кај сортата прилеп
П 66-9/7, просечните вредности на главните хемиски соединенија се во рамките на
следните граници: никотин 1,0% (наводнувано) - 2,30% (ненаводнувани), протеини
5% - 8%, растворливи шеќери 18,50% - 29,00% и Шмукoвиот број 2,5 - 5,0.
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Според Узуноски (1977), хемискиот состав на тутунот се манифестира и
преку надворешниот изглед на листовите, посебно преку бојата и материјалноста на
листот.
Байлов (1965), наведува дека квалитетот на тутунот не зависи од хемиските
компоненти што ги содржи во себе туку од нивниот меѓусебен однос, како и од
промените кои настануваат под влијание на условите на одгледување и начинот на
сушење.
Wolf (1962), истакнува дека никотинот со сигурност е најинтересна и
најважна состојка на тутунот.
Hawks, Collins (1994), истакнуваат дека никотинот е состојка според која
тутунот се разликува од другите растенија.
Байлов, Попов (1965), потенцираат дека една иста сорта тутун во сушни
услови може да даде двојно повеќе никотин отколку во влажни услови. Врз
зголемувањето на содржината на никотин влијае и поткршувањето на цветната
китка.
Šmuk (1948) и Brückner (1959), во своите трудови истакнуваат дека
квалитетот на тутунот е во обратен однос со вкупната количина на азот.
Според Šmuk (1948), подобрите тутуни не содржат повеќе од 8% белковини,
додека кај лошите тутуни содржината достигнува до 20%.
Лазароски (1976), истакнува дека суровината од типот прилеп од 1973 и 1974
година од реонот на Битола содржела просечно 8,01 - 8,85% белковини.
Узуноски (1985), наведува дека содржината на белковини се зголемува од
долните кон горните инсерции и од зрелите кон недозреаните тутунски листови.
Исто така, поголемото меѓуредово растојание, пообилното азотно ѓубрење и
поткршувањето на цветната китка ја зголемуваат содржината на белковините.
Арсов и сор. (2011), истакнува дека застапеноста на белковини под 5,5% од
сувата материја на тутунот е знак за едностран вкус, а содржината повисока од 7% е
знак за влошен вкус на чадот и квалитетот на тутунот.
Митрески (2012), наведува дека содржината на белковини кај некои сорти од
типот прилеп во 2009 година се движи од 6,34 кај П 66-9/7 до 7,22% кај П-79-94, а
во 2010 година се движи од 6,35% кај прилеп П-79-94 до 6,75% кај П-23.
Според Гюзелев и сор. (1965), ориенталските тутуни што содржат помалку
од 5% растворливи шеќери се со лош квалитет, со 10 - 11% се со среден квалитет, а
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тутуните со 11-16% се висококвалитетни. Тутуните со над 16% растворливи шеќери
при пушењето се регистрирани како неутрални, со едноличен вкус.
Лазароски (1976), наведува дека во битолскиот реон, растворливите шеќери
кај типот прилеп се движат од 18,42% кај долните до 22,26% кај горните инсерции.
Авторот констатирал дека содржината на растворливи шеќери се зголемува од
долните кон горните инсерции.
Нунески (1986), истакнува дека процентот на растворливи шеќери кај типот
прилеп изнесува просечно 18,41% за долниот среден лист, 19,11% за вистнскиот
среден лист и 20,69% за горниот среден лист.
Митрески (2012), во своите двегодишни истражувања костатирал дека
растворливите шеќери се движат од 15,91% кај сортата прилеп НС-72, до 20,97%
кај прилеп П 66-9/7.
Гюзелев и сор. (1965), информираат дека тутуните што содржат над 15%
минерални материи се со лош квалитет, средно квалитетните содржат 11-14%, а
квалитетните тутуни содржат меѓу 8 и 11% минерални материи.
Нунески (2008), истакнува дека содржината на минерални материи кај
ориенталскиот тип измир басма во долниот појас е 18,33%, во средниот 14,48%, а
во горниот 13,46%, додека просечната содржина на овие материи за двете години е
15,42%.
Според Митрески (2012), Шмуковиот број се движи од 1,74 кај сортата
прилеп П-79-94 до 3,06 кај сортата П 66-9/7 во 2009 година и од 2,69 кај сортата
НС-72 до 4,58 кај сортата прилеп П-79-94 во 2010 година.
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА
4.1. Материјал за работа
Испитувањата се изведени во Научниот институт за тутун - Прилеп во 2014
година. Како материјал послужија три ароматични ориенталски сорти тутун од
типот прилеп и тоа: Прилеп 66-9/7, Прилеп 146-7/1 и Прилеп 112-2/1. Предмет на
испитувањата беа цитоплазматски машкостерилните аналози на трите испитувани
сорти во компарација со нивните фертилни аналози.
Сортата Прилеп 66-9/7 (Сл. 1 и 2) внесена е во листата на нови признати
сорти на домашни земјоделски растенија во 2004 година ( Сл. Весник на Р. М.
бр.70/2004 ).
Создадена е во Научниот институт за тутун - Прилеп, по пат на генеративна
хибридизација од авторите проф. д-р Мирослав Димитриески, проф. д-р Гордана
Мицеска и тут. тех. Ацо Шишкоски. Хабитусот на растенијата е со елипсовидно
конусовидна форма. Бројот на листовите по едно растение (во масовно
производство) просечно изнесува околу 52, и повеќе, во зависност од условите на
одгледување, а истите се убаво и правилно распоредени врз стеблото. Должината на
вегетациониот период од садењето до почетокот на цветањето изнесува 70 - 75
дена. Првите листови зреат за околу 40 дена од расадувањето, а до завршетокот на
зреењето на врвните листови вкупниот период изнесува околу 115 - 120 дена.
Сортата дава задоволителни резултати во однос на отпорноста спрема пламеницата,
црнилката и басарата, а толерантна е на вирусите. Приносот на сув тутун обично
варира во пошироки граници, а во масовно производство најчесто се движи од
2000 до 3600 kg/ha, во зависност од условите, начинот на одгледување и
применетите агромерки. Ткаеницата на исушените листови е фина, нежна,
содржајна, со жолто портокалова боја на средните листови и портокалова до
отвореноцрвена жива боја на горните листови.
Оваа сорта сега е нјзастапена во масовното производство на тутун во
Република Македонија.
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Сортата Прилеп 146-7/1 (Сл. 3 и 4 ) внесена е во листата на нови признати
сорти на домашни земјоделски растенија во 2010 година ( Сл. Весник на Р. М.
бр.94/2010 ).
Создадена е во Научниот институт за тутун - Прилеп, по пат на генеративна
хибридизација од авторите проф. д-р Мирослав Димитриески, проф. д-р Гордана
Мицеска, м-р Жарко Вуковиќ и тут. тех. Ацо Шишкоски. Хабитусот на растенијата
е со елипсовидно цилиндрична форма. Бројот на листовите по едно растение
просечно изнесува околу 50 - 52. Приносот на сув тутун обично варира во
пошироки граници, а најчесто се движи од 1900 до 3400 kg/ha. Отпорна е на
басарата и толерантна спрема пламеницата, а не е забележано оштетување од
зелена мрежа. Исушените листови се фини, нежни, содржајни, со отворено
портокалова боја на средните листови и портокалова до отворено црвена боја на
горните листови.
Сортата Прилеп 112-2/1 (Сл. 5 и 6 ) внесена е во листата на нови признати
сорти на домашни земјоделски растенија во 2010 година ( Сл. Весник на Р. М.
бр.94/2010 ).
Создадена е во Научниот институт за тутун - Прилеп, по пат на генеративна
хибридизација од авторите проф. д-р Мирослав Димитриески, проф.д-р Гордана
Мицеска, м-р Жарко Вуковиќ и тут. тех. Ацо Шишкоски. Хабитусот на растенијата
е со кошеста форма, многу слична по формата на хабитусот и листовите како
бившите стандардни сорти Прилеп 10-3/2 и Прилеп 12-2/1. Бројот на листовите по
едно растение просечно изнесува околу 48 - 50. Приносот на сув тутун обично
варира во пошироки граници, а најчесто се движи од 1850 до 3300 kg/ha. Отпорна е
на пепелницата и басарата, толерантна спрема пламеницата, а не е забележано
оштетување од зелена мрежа. Исушените листови се со фина, нежна, содржајна
ткаеница со отворено портокалова сјајна боја на средните листови и портокалова до
отворено црвена и сјајна боја на горните листови, особено на подврвните и врвните
листови.
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Сл.1. Прилеп 66-9/7 - Фертилна

Сл. 2. Прилеп 66-9/7 - CMS

Сл.3. Прилеп 146-7/1 - Фертилна

Сл. 4. Прилеп 146-7/ 1 - CMS
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Сл.5. Прилеп 112-2/1 - Фертилна
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4.2. Метод на работа
Расадот од испитуваните фертилни сорти тутун и нивните ЦМС аналози беше
произведен на вообичаен начин, во ладно совршени леи покриени со полиетиленско
платно, во расадникот на Научниот институтот за тутун - Прилеп. За време на
одгледувањето на расадот беа применувани сите потребни агротехнички

и

заштитни мерки со цел да добиеме здрав и нормално развиен расад.
Подготовката на почвата се состоеше од едно есенско и две пролетни орања.
Ѓубрењето на почвата се изврши со минерално ѓубре NPK (8:22:20) по 330 kg/ha,
пред второто пролетно орање. Опитот беше изведен на опитното поле од Научниот
институт за тутун - Прилеп, по методот на случаен блок систем, (Randum block
system ) во 4 повторувања. Расадувањето беше извршено на растојание од 40 cm
помеѓу редовите и 15 cm во редот. Бербата на тутунот беше изведувана рачно, во
техничка зрелост на листовите.
За време на вегетацијата на тутунот на нива беа применети вообичаените
агротехнички и заштитни мерки

на тутунот

од болести и штетници.

Наводнувањата беа извршени по потреба и тоа беа три полевања со распрскувачи.
Квалитативната проценка на исушениот тутун се изврши според важечкиот
Правилник за мерилата за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун
во лист.
Анализите на хемиските својства беа направени во акредитираните
лаборатории на Институтот за тутун согласно со стандардот MКС EN ISO/IEC
17025 : 2006, по признати стандардни методи.
Од хемиските својства се направија анализи на содржината на никотин,
содржината на вкупен азот, содржината на белковини, содржината на растворливи
шеќери, содржината на минерални материи и квалитет на тутунот изразен преку
коефициентот на Шмук.
Добиените податоци за морфолошките својства на тутунот беа статистички
обработени.
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5. АГРОЕКОЛОШКИ УСЛОВИ
5.1. Климатски услови
Тутунот како растение

се карактеризира со голема осетливост

на

климатските услови на средината.
За време на нашите испитувања, во вегетацискиот период од мај до септември
ги регистриравме следниве метеоролошки податоци: среднодекадната и месечна
температура на воздухот, декадните и месечните суми на врнежите и
среднодекадната и месечната релативна влажност на воздухот.
Од податоците прикажани во Табела 1 и Графикон 1 може да се види

дека

просечната средна месечна температура на воздухот во 2014 година изнесува
18,3оС.
Средната месечна минимална температура на воздухот изнесува 11,3 оС, а
средната месечна максимална температура 27,0оС.
Табела 1. Средна декадна и месечна температура на воздухот за периодот мај септември 2014 година.
Метеоролошки
фактори
Средна декадна
температура на
воздухот °С
Средна месечна
температура на
воздухот °С
Средна месечна
максимална
температура на
воздухот °С
Средна месечна
минимална
температура на
воздухот °С

Декада

Месеци

Σ/X
о
С

Мај

Јуни

Јули

Август

Септември

I

12,4

16,8

21,5

20,6

17,4

II

13,6

18,7

19,8

22,5

17,2

III

16,3

20,5

21,3

22,0

13,6

14,1

18,7

20,9

21,7

16,0

18,3

21,8

27,7

30,2

31,6

23,9

27,0

7,7

11,4

12,9

13,6

11,1

11,3
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Според Узуноски (1985), оптималната температура на воздухот за нормален
раст и развој на тутунските растенија се движи помеѓу 20 и 30оС, а максималната
температура се движи од 40 до 50оС.
Според Атанасов (1962), граничните вредности на недостиг на температура
се под 18оС, а на прекумерност над 30оС.
Од просечните податоци во Tабелата 1 и Графикон 1, може да се констатира дека
анализираните вредности на температурата се во дозволените температурни
граници кои обезбедуваат нормален раст и развој на тутунот.
Графикон 1. Средна месечна температура на воздухот °С за периодот
мај - септември 2014 година.

Во Табела 2 и Графикон 2 прикажана е сумата на врнежи, каде за време на
вегетацијата во 2014 година паднале вкупно 223,0 mm воден талог. Според
литературните податоци, ова количество одговара на потребите на ситнолисните
ароматични тутуни но, сепак распоредот на врнежите по декади и месеци е доста
нерамномерен. Така, во месец јули има паднато 51 mm, во месец август 16 mm и
најмногу во септември - 76 mm.
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Табела 2. Количество на врнежи за време на вегетациониот период на тутунот
мај - септември 2014 година ( mm ).
Метеоролошки
фактори

Врнежи mm

Декада

Мај

Јуни

Јули

Август

Септември

I

15,0

1,0

0,0

16,0

76,0

II

8,0

10,0

43,0

0,0

16,0

III

14,0

0,0

8,0

1,0

15,0

37,0

11,0

51,0

17,0

107,0

I

3

1

0

5

6

II

1

3

1

0

4

III

2

0

4

1

2

6

4

5

6

12

Вкупно врнежи mm
Денови со врнежи
Вкупно денови со
врнежи

Месеци

Σ/X
l/m²

223,0

33

Графикон 2. Количество на врнежи за време на вегетациониот период на
тутунот мај - септември 2014 година (mm).

Доста високите температури особено во јуни и август за време на
вегетацијата на тутунот проследени со малото количество на врнежи силно се
рефлектира врз релативната влажност на воздухот која со исклучок на септември е
скоро рамномерно распределена во сите месеци за време на вегетацијата на
тутунот.
Таа во мај изнесува 48%, во јуни и август - 50%, во јули релативната влага
изнесува 52% додека највисока е во септември - 63% ( Табела 3 ).
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Табела 3. Движење на релативната влага по декади и месеци за периодот мај септември 2014 година ( % ).
Метеоролошки
фактори
Средна декадна
релативна
влажност на
воздухот %

Декада

Мај Јуни

Јули

Август

Септември

I

54

47

44

59

71

II

45

56

54

45

61

III

47

47

57

46

58

48

50

52

50

63

Средна месечна релативна
влажност на воздухот %

Просек
мајсептември

Месеци

53

Тимов и сор. (1974), наведуваат дека во јули, август и септември, кога
тутунот зрее, релативната влажност на воздухот треба да изнесува меѓу 55 - 65 %.
5.2. Почвени услови
Еден од важните фактори за развојот, приносот и за квалитетот на тутунското
растение се и почвените услови во кои тоа се развива (Кочоска, 2013).
Почвата на која беа поставени опитите во годината на испитувањето е од
делувијален ( колувијален ) тип при опитното поле на Научниот институт за тутун
во Прилеп ( Табела 4 ).

Овој тип почва е најмногу застапен во Прилепскиот

производен реон, каде тутунот се одгледува претежно како монокултура.

0,019

H2 O

KCl

6,09

5,00

_

mg/100g почва

Р2О5

К 2О

24,2

19,2

Физичка глина
< 0,02 mm %

Вкупен азот %

0,57

рН

CaCO3 %

Хумус во %

Табела 4. Агрохемиски својства на почвата

24,5

Според хемиските својства (Табела 4), може да се види дека почвата е со
многу ниска содржина на хумус, многу ниска содржина на вкупен азот,
бескарбонантна е, со слабо кисела реакција, висока содржина на достапен Р2О5, а
добро обезбедена со калиум.
УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
Дипл. зем. инж. Ирена Зографоска – магистерски труд
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Кузманоски (1963), наведува дека за производство на ориенталските тутуни
кај нас во практиката најмногу се користат делувијални почви, плитки, црвеници,
оцрвеничени како и алувијално-делувијални почви.
Карајанков, Арсов, Кабранова (2007), истакнуваат дека тутунското растение
има специфични барања во однос на исхраната, а особено на азотната исхрана. Кај
ориенталскиот тутун, за принос од 1 mc (100 kg) просечно се потребни 3,0 kg N,
2,0 kg Р2О5 и 7,0 kg К2О.

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
Дипл. зем. инж. Ирена Зографоска – магистерски труд
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6. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
6.1. Морфолошки својства
Морфолошките карактеристики се едни од важните показатели според кои се
одредува типот (сортата), бербениот појас и инсерцијата на тутунот.
Во зависност од агроеколошките услови и применетата агротехника, тутунот
може да се развие со поголем или помал хабитус, но сепак во одредени наследни
граници што се карактеристични за соодветниот тип или сорта. Само целосно и
морфолошки правилно формирани стракови можат да бидат предмет на оценка за
тоа на кој тип или сорта тутун припаѓаат според нивните карактеристики, па дури и
со голема прецизност да се прогнозира приносот. Во текот на истражувањата кај
трите проучувани фертилни сорти тутун од типот Прилеп (П 66-9/7, П 146-7/1,
П 112-2/1) и нивните ЦМС аналози беа извршени следниве морфолошки мерења:
висина на растението со соцветие, број на листовите по растение, како и
димензиите на најголемите, средните и врвните листови.
6.1.1. Висина на растенијата со соцветие
Висината на растенијата e својствo кое е различно кај сите сорти тутун. Во
зависност од агроеколошките услови во рамките на една сорта оваа особина е
променлива. Агроеколошките услови и примената на агротехничките мерки,
влијаат врз висината на растенијата во одредени граници кои се карактеристични за
типот и сортата тутун.
Добиените резултати за висината на растенијата со соцветие кај испитуваните
фертилни сорти и нивните ЦМС форми се прикажани во Табела 5 и Графикон 3.
Во нашите испитувања, висината на растенијата со соцветие кај фертилната
форма на сортите се движи од 60,1 cm кај сортата П 112-2/1 Ø, до 85,5 cm кај
сортата Прилеп 66-9/7 Ø. Растенијата на ЦМС аналозите од трите испитувани
сорти имаат малку поголема просечна висина со незначајна разлика во однос на
просечната висина на фертилните растенија од самата сорта. Притоа, варирањето на
ова својство е помало кај ЦМС формите во споредба со нивните фертилни аналози
со исклучок на сортата П 112-2/1 ЦМС (CV=5,86%) каде варијациониот коефициент
е поголем во однос на неговиот фертилен аналог П 112-2/1 Ø (CV=3,18%).

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
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Овие наши испитувања ја потврдуваат и констатцијата на Горник (1973)
дека стабилноста на CMS линиите е многу добра и досега ни еден случај на
нестабилност во различни генотипови не е познат и под влијание на различни
надворешни фактори на средината.
Средното квадратно отклонување од средната вредност е од δ=2,73 cm
П 66-9/7 ЦМС, до δ=4,25 cm кај (П 66-9/7 Ø), а теоретското отклонување според
Најческа (1997), е во дозволените граници (±3Sδ). Според анализираните параметри
на ова својство може да се констатира дека испитуваните сорти се генетски
стабилни, независно од тоа дали се во фертилна или ЦМС форма.
Табела 5. Висина на растенијата со соцветието, (cm)
2014

Сорти

δ±Sδ

CV%

П 66-9/7 Ø

85,5

4,25±0,99

4,99

П 66-9/7 ЦМС

87,0

2,73±0,61

3,16

П 146-7/1 Ø

72,6

4,06±0,91

5,59

П 146-7/1 ЦМС

74,8

3,49±0,78

4,66

П 112-2/1 Ø

60,1

2,77±0,62

3,18

П 112-2/1 ЦМС

63,9

3,71±0,83

5,86

- Аритметичка средина – средна вредност (cm)
δ - Стандардна девијација
Sδ - Грешка на стандардната девијација
CV - Варијационен коефициент (%)
Според Димитриески и сор.

(2011), во своите истражувања за сортата

П 66-9/7, истакнува дека во нормални услови за развој, висината на растенијата се
движи околу 65 до 75 cm.
Корубин-Алексоска (2004), наведува дека висината на растенијата кај
сортите од типот прилеп варирала од 50 - 55 cm кај сортите П 10-3/2 и П 12-2/1 до
90 cm кај сортите Прилеп 76/85, Ориент 72-48 и П 15-1/82.
Митрески (2012), истакнува дека класификацијата за висината на растенијата
според Узуноски од 1985 во последниве десетина години е веќе надмината, бидејќи

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
Дипл. зем. инж. Ирена Зографоска – магистерски труд
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речиси сите новопризнати сорти на тутун од типот прилеп се повисоки од тие што
се одгледувале до 1985 година.
Добиените вредности за висината на растенијата од нашите истражувања се
во рамките цитираните литературни податоци.
Графикон 3. Висина на растенијата со соцветието, (cm)

6.1.2. Број на листови по растение
Една од сортните карактеристики по која се разликуваат сортите е бројот на
листовите по растение, а истиот варира во звисност од климатските, почвените и
агротехничките услови, но во рамките на генетскиот потенцијал на самата сорта. Во
Табела 6 и Графикон 4 се прикажани вредностите од нашите испитувања во однос
на бројот на листовите кај испитуваните сорти и нивните ЦМС аналози.
Од добиените вредности може да се види дека вкупниот број на листовите кај
испитуваните сорти и нивните ЦМС аналози се движи од 48,5 листа кај П 112-2/1
ЦМС, до 55,2 кај П 66-9/7 ЦМС. Ако ги споредиме резултатите на ова својство
помеѓу ЦМС формите и нивните фертилни аналози ќе забележиме дека се со
приближно еднакви вредности и во однос на ова својство варирањата се многу
мали. Оваа констатација се потврдува и со стандардната девијација која се движи
од δ=2,46±0,55 cm кај сортата П 112-2/1 ЦМС, до δ=3,75±0,84 cm кај сортата
П 146-7/1 ЦМС. Вариjациониот

коефициент изнесува од 4,68% кај сортата

П 66-9/7 ЦМС, до 7,44% кај сортата П 146-7/1 ЦМС.

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
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Од добиените резултати за стандардната девијација и големината на
вариjациониот коефициент може да се забележи дека сите испитувани ЦМС форми
имаат помал варијационен коефициент во споредба со нивните фертилни аналози,
со исклучок на сортата П 146-7/1 ЦМС 7,44% каде вариjациониот коефициент е
поголем во однос на неговиот фертилен аналог П 146-7/1 Ø 6,78%.
Димитриески, Мицеска (2009), констатирале дека бројот на листовите кај
неколку сорти тутун од ориенталскиот тип Прилеп се движи од 48-52 листови по
растение, што значи дека и по однос на ова својство испитуваните сорти се во
рамките на типот прилеп.
Табела 6. Број на листови по растение
2014

Сорти

δ±Sδ

CV%

П 66-9/7 Ø

54,1

3,21±0,72

5,96

П 66-9/7 ЦМС

55,2

2,70±0,57

4,68

П 146-7/1 Ø

51,6

3,49±0,78

6,78

П 146-7/1 ЦМС

50,3

3,75±0,84

7,44

П 112-2/1 Ø

49,0

2,95±0,66

6,02

П 112-2/1 ЦМС

48,5

2,46±0,55

5,05

- Аритметичка средина – средна вредност (cm)
δ - Стандардна девијација
Sδ - Грешка на стандардната девијација
CV - Варијационен коефициент (%)

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
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Графикон 4. Број на листови по растение

6.1.3. Димензии на листовите
Димензиите на листовите се изразени со нивната должина и ширина. Нашите
испитувања се однесуваат на големината на најголемите, средните и врвните
листови. По овој показател испитуваните сорти се карактеристични претставници
за ориенталските сорти тутун од типот прилеп.
6.1.3.1. Димензии на најголемиот лист
Во нашите испитувања димензиите на најголемиот лист

(Табела 7 и

Графиконите 5 и 6) се движат од 24,4 cm (должина) и 12,7 cm (ширина) кај
сортата П 112-2/1 Ø, до 26,2 cm

(должина) и

14,3 cm (ширина) кај сортата

П 146-7/1 ЦМС. Стандардната девијација се движи од δ=0,96 cm должина
(П 112-2/1 Ø) до δ=2,15 cm должина (П 66-9/7 ЦМС), односно од δ=1,15 cm ширина
(П 66-9/7) до δ=1,32 cm ширина (П 146-7/1 Ø).
Вредностите на

варијациониот коефициент

(CV) за димензиите на

најголемиот лист се движат од 3,94% за должината кај сортата П 112-2/1 Ø и
8,64% за ширината кај сортата П 66-9/7 Ø до 8,33 за должината кај П 66-9/7 ЦМС
и 9,79 % за ширината сортата П 112-2/1 ЦМС.
Врз основа на анализираните параметри на ова својство може да се констатира
дека испитуваните сорти се генетски стабилни, независно од тоа дали се во
фертилна или ЦМС форма, бидејќи теоретското отклонување според Најческа
(1997), е во дозволените граници (±3Sδ), а варјациониот коефициент е помал од 10.
УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
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Табела 7. Димензии на најголемиот лист, (cm)
Должина

Сорти

Ширина

δ±Sδ

CV%

δ±Sδ

CV%

П 66-9/7 Ø

24,6

1,83±0,41

7,44

13,3

1,15±0,26

8,64

П 66-9/7 ЦМС

25,8

2,15±0,48

8,33

14,0

1,31±0,26

9,41

П 146-7/1 Ø

26,1

1,79±0,40

6,86

14,1

1,32±0,30

9,37

П 146-7/1 ЦМС

26,2

1,75±0,39

6,68

14,3

1,29±0,29

9,40

П 112-2/1 Ø

24,4

0,96±0,21

3,94

12,7

1,16±0,26

9,16

П 112-2/1 ЦМС

24,9

1,87±0,42

7,45

13,1

1,29±0,28

9,79

- Аритметичка средина – средна вредност (cm)
δ - Стандардна девијација
Sδ - Грешка на стандардната девијација
CV - Варијационен коефициент (%)

Графикон 5. Должина на најголемиот лист, (cm)

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
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Графикон 6. Ширина на најголемиот лист, (cm)

Според претходно анализираните параметри на ова својство може да се
констатира дека ЦМС формите на испитуваните сорти по однос на димензиите на
најголемиот лист имаат нешто повисоки вредности во однос на нивните фертилни
аналози, како по должината, така и по ширината на листовите.

6.1.3.2. Димензии на средните листови
Средните и врвните листови кај ориенталските тутуни со своите квалитетни
својства, се од посебен интерес за тутунската индустрија, а нивната големина како
визуелен индикатор е тесно поврзана со квалитетот.
Димензиите на средните листови (Табела 8 и Графиконите 7 и 8) се движат
од 22,6 cm (должина) кај сортата П 112-2/1 Ø и 10,0 cm (ширина) кај сортата
П 112-2/1 ЦМС до 23,7 cm (должина) кај сортата П 146-7/1 ЦМС и 11,5

cm

(ширина) кај сортата П 66-9/7 ЦМС. Од нашите истражувања за димензиите на
средниот лист како физички показател, испитуваните ЦМС имаат поголеми
варирања во однос на нивните аналози.
Димитриески, Мицеска (2011), испитувајќи ги морфолошките својства на
П 66-9/7 дошле до заклучок дека должината на најголемиот лист варира помеѓу 18
и 22 cm.

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
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Имено коефициентот на варирање (CV) се движи од 4,96% (должина на
средниот лист) кај сортата П 66-9/7 ЦМС и 6,11% (ширина) кај П 66-9/7 Ø до 9,02%
должина (П 112-2/1 ЦМС) и 9,26% ширина кај сортата П 112-2/1 ( Табела 8 ).
Стандардната девијација се движи од δ=1,17 cm (должина на средниот лист)
кај сортата П 66-9/7 ЦМС и δ=0,70 cm ширина кај (П 66-9/7 Ø, П 66-9/7 ЦМС), до
δ=2,08 cm должина кај сортата П 112-2/1 ЦМС и δ=0,95 cm ширина кај сортата
П 112-2/1 Ø).
Табела 8. Димензии на средниот лист, (cm)
Должина

Сорти

Ширина

δ±Sδ

CV%

δ±Sδ

CV%

П 66-9/7 Ø

22,8

1,95±0,44

8,55

10,9

0,70±0,16

6,11

П 66-9/7 ЦМС

23,6

1,17±0,26

4,96

11,5

0,70±0,16

6,17

П 146-7/1 Ø

23,6

1,45±0,32

6,14

11,0

0,88±0,20

7,89

П 146-7/1 ЦМС

23,7

1,64±0,37

6,93

10,7

0,79±0,18

7,38

П 112-2/1 Ø

22,6

1,83±0,41

8,08

10,3

0,95±0,21

9,26

П 112-2/1 ЦМС

23,1

2,08±0,47

9,02

10,0

0,74±0,17

7,33

- Аритметичка средина – средна вредност (cm)
δ - Стандардна девијација
Sδ - Грешка на стандардната девијација
CV - Варијационен коефициент (%)
Графикон 7. Должина на средниот лист, (cm)
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Графикон 8. Ширина на средниот лист, (cm)

Според претходно анализираните параметри на ова својство може да се
констатира дека ЦМС формите на испитуваните сорти по однос на должината на
средните листови имаат нешто повисоки вредности во однос на нивните фертилни
аналози. По однос на ширината на средните листовите со исклучок на сортата
Прилеп 66-9/7, останатите две сорти кај ЦМС формите имаат пониски вредности
во однос на нивните фертилни аналози.
6.1.3.3. Димензии на врвните листови
Во Табела 9 и Графиконите 9 и 10 се прикажани податоците за димензиите на
врвните листови. Од презентираните резултати се забележува дека димензиите на
врвните листови кај испитуваните ЦМС се движат од 13,3 cm должина кај сортите
П 66-9/7 Ø и П 146-7/1 Ø, односно 7,5 cm ширина кај сортите П 66-9/7 Ø и
П 146-7/1 ЦМС до 15,6 cm должина кај сортата П 112-2/1 ЦМС и 8,2 cm ширина кај
П 112-2/1 ЦМС.
Стандардната девијација на врвните листови се движи од δ=0,67 cm должина
и δ=0,42 cm ширина кај сортата П 112-2/1 Ø до δ=1,41 cm должина кај сортата
П 66-9/7 Ø и δ=0,78 cm ширина кај П 66-9/7 ЦМС.
Движењето на вариjациониот коефициент е од 4,70% за должината на
врвните листови и 5,45% за ширината кај сортата П 112-2/1 Ø до 9,88% за
должината кај сортата П 66-9/7 Ø и 9,74% за ширината кај сортата П 66-9/7 ЦМС.
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Табела 9. Димензии на врвни листови, cm
Должина

Сорти

Ширина

δ±Sδ

CV%

δ±Sδ

CV%

П 66-9/7 Ø

13,3

1,41±0,40

9,88

7,5

0,70±0,16

9,52

П 66-9/7 ЦМС

13,8

1,24±0,28

9,24

8,0

0,78±0,17

9,74

П 146-7/1 Ø

13,3

1,10±0,25

8,46

7,9

0,66±0,15

8,35

П 146-7/1 ЦМС

14,1

1,33±0,30

9,44

7,5

0,69±0,15

9,24

П 112-2/1 Ø

14,3

0,67±0,15

4,70

7,7

0,42±0,09

5,45

П 112-2/1 ЦМС

15,6

0,97±0,27

6,22

8,2

0,48±0,12

5,87

- Аритметичка средина – средна вредност ( cm)
δ - Стандардна девијација
Sδ - Грешка на стандардната девијација
CV - Варијационен коефициент %

Графикон 9. Должина на врвни листови, (cm)

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
Дипл. зем. инж. Ирена Зографоска – магистерски труд

37

ПРОИЗВОДНИ И КВАЛИТЕТНИ СВОЈСТВА НА ЦИТОПЛАЗМАТСКИ МАШКОСТЕРИЛНИ (CMS) ФОРМИ ТУТУН ОД НЕКОИ СОРТИ ОД ТИПОТ ПРИЛЕП

Графикон 10. Ширина на врвни листови, (cm)

Од анализираните параметри на ова својство кај врвните листови може да се
констатира дека ЦМС формите на сите испитувани сорти по однос на должината на
нивните листови имаат нешто повисоки вредности во однос на нивните фертилни
аналози. Што се однесува до ширината на врвните листови, со исклучок на сортата
Прилеп 146-7/1, останатите две сорти кај ЦМС формите имаат исто така повисоки
вредности во однос на нивните фертилни аналози.
Врз основа на претходно презентираните податоци за сите анализирани
морфолошки својства можеме да констатираме дека трите испитувани сорти се
фенотипски униформни и генетски стабилни. Ова констатација се потврдува и со
добиената вредност на стандардната девијација (δ) во однос на средната вредност
( ) кај сите претходно анализирани морфолошки својства, кај кои теоретското
отклонување според Најческа (1997), е во дозволените граници (±3Sδ),
а варирањето е незначително бидејќи вредноста на варијацониот коефициент е
помал од 10% (Шанин Й.1977, цит.по Најческа 2002).
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6.2. Биолошки својства
Во нашите испитувања ја регистриравме должината на вегетациониот период
на расадот од сеење на семето до стасување за расадување и должината на
вегетациониот период на тутунот од расадувањето до почетокот и 50% од
цветањето, односно до завршетокот на бербата на тутунот.
6.2.1. Должина на вегетациониот период на расадот
Во табела 10 е прикажана должината на вегетациониот период на расадот. Од
сеидбата на семето во леите до стасувањето на расадот за расадување беа следени
следните фази на развиток: никнење, вкоренување и стасување на расадот за
расадување. Според добиените вредности, најрано почнала да никнува

сортата

П 112-2/1 Ø (9 дена), а најдоцна сортата П 146-7/1 Ø (11 дена). Во фазата на
вкоренување кај трите испитувани сорти фертилните аналози стасале за еден ден
порано во споредба со нивните ЦМС форми. Должината на вегетациониот период
на расадот од сеење на семето до стасување за расадување е најмала кај сортата
П 112-2/1 Ø (47 дена), а најголема кај сортата П 146-7/1 Ø (49 дена).
Табела 10. Должина на вегетациониот период на расадот

Сеење
на
семето

Никнување

Вкоренување

Дата на

П 66-9/7 Ø

11.04

20.04

03.05

28.05

48

П 66-9/7 ЦМС

-“-

-“-

04.05

28.05

48

П 146-7/1 Ø

-“-

21.04

03.05

29.05

49

П 146-7/1 ЦМС

-“-

20.04

04.05

28.05

48

П 112-2/1 Ø

-“-

19.04

02.05

27.05

47

П 112-2/1 ЦМС

-“-

-“-

03.05

28.05

48

Сорти
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6.2.2. Должина на вегетациониот период на тутунот
Секоја сорта тутун има посебна должина на вегетациониот период, што значи дека
оваа особина е сортна карактеристика, а при една иста сорта зависи од влијанието
на надворешните услови и применетите агро-мерки (Димитриески, 1990).
Должината на нивскиот вегетационен период се смета за сортна
карактеристика, при што разликуваме сорти со краток, среден и со подолг
вегетационен период. Во Табела 11 се прикажани добиените вредности за следниве
фази на развој на растенијата ׃почеток на цветање, 50 % цветање и завршеток на
бербата на тутунот. Според просечните вредности, најрано почнала да цвета
сортата П 112-2/1 Ø (56 дена), а најдоцна (67 дена) сортата П 66-9/7 ЦМС форма.
Фазата од расадувањето до 50% цветање најрано е регистрирана кај сортата
П 112-2/1 Ø за 65 дена, а најдоцна кај сортата П 66-9/7 Ø и П 66-9/7 ЦМС за
78 дена. Должината на вегетациониот период од расадувањето до завршетокот на
бербата на тутунот, е најмала кај сортата П 112-2/1 Ø и П 112-2/1 ЦМС со просечен
износ од (108 дена), а најголема (120 дена) кај сортата П 66-9/7 ЦМС.
Табела 11. Должина на вегетациониот период на тутунот
Број на денови од расадувањето до
Сорти

Почетокот на
цветањето

50% од цветањето

П 66-9/7 Ø

66

78

Завршеток на
бербата на
тутунот
118

П 66-9/7 ЦМС

67

78

120

П 146-7/1 Ø

59

69

112

П 146-7/1 ЦМС

61

71

112

П 112-2/1 Ø

56

65

108

П 112-2/1 ЦМС

58

66

108

Од анализираните податоци за должината на вегетациониот период на
тутунот од садењето до почетокот и 50% од цветањето, односно до завршетокот на
бербата на тутунот, може да се констатира дека по однос на овој показател помеѓу
испитуваните сорти постојат разлки. Меѓутоа, во рамките на една сорта не постои
разлика во должината на вегетациониот период на тутунот од расадувањето до
завршетокот на бербата на тутунот, независно дали истата е во фертилна или ЦМС
форма.
УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
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6.3. Производни својства
Приносот и квалитетот

во најголема мера зависи како од физичкиот и

хемискиот состав на ткаеницата на растителниот материјал, така и од постојаното
прегрупирање на одделните биохемиски компоненти за цело време на растењето и
развитокот на растенијата, особено за време на зреењето на лисјата (Узуноски,
1985).
Приносот на тутун по страк во прв ред зависи од генетскиот потенцијал на
самата сорта односно линијата, а исто така и од почвено-климатските услови и
применетите агротехнички мерки. Зголемувањето на приносот, секогаш мора да
биде во корелација со карактеристичните својства на квалитетот на тутунот во
рамките на стоковиот тип на тутун. Под влијание на климатските и почвените
услови приносот кај одделни сорти или хибриди варира од година во година,
6.3.1. Принос на сув тутун по растение
Вредностите за просечниот принос по растение кај испитуваните ЦМС форми
тутун и нивните фертилни аналози се прикажани во Табела 12 и Графикон 11. Од
презентираните податоци во табелата се забележува дека приносот по растение кај
испитуваните сорти се движи од 20,68 g/растение до 27,05 g/растение. Најголем
принос по растение (27,05 g/растение) има кај сортата П 66-9/7 ЦМС, а најмал
(20,68 g/растение) сортата П 112-2/1 Ø
Табела 12. Принос на сув тутун по растение, (g/растение)
Сорти

g/растение

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

24,60

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

27,05

2,45

109,95

П 146-7/1 Ø

21,03

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

23,50

2,47

111,74

П 112-2/1 Ø

20,68

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

22,39

1,71

108,26
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Графикон 11. Принос на сув тутун по растение, (g/растение)

Споредувајќи ги вредностите за просечниот принос по растение одделно во
рамките на секоја испитувана сорта тутун може да се заклучи дека нивните ЦМС
форми имаат поголем принос по растение во однос на нивните фертилни аналози,
кој во релативен износ е повисок за 8,26% кај сортата П112-2/1 ЦМС и за 11,74%
кај сортата П 146-7/1 ЦМС.
6.3.2. Принос на сув тутун по хектар
Во Табела 13 и Графикон 12 се презентирани просечните вредности за
приносот по хектар кај ЦМС формите и нивните аналози. Во нашите испитувања
приносот по хектар се движи од 3 409,00 kg/ha до 4 458,00 kg/ha. Најголем принос
по хектар има сортата П 66-9/7 ЦМС (4 458,00 kg/ha), а најмал (3409,00 kg/ha)
сортата П 112-2/1 Ø.
Табела 13. Принос на сув тутун по хектар, (kg/ha)
Сорти

kg/ha

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

4054,00

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

4458,00

404,00

109,96

П 146-7/1 Ø

3467,00

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

3874,00

407,00

111,74

П 112-2/1 Ø

3409,00

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

3691,00

282,00

108,27
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Споредувајќи ги вредностите за просечниот принос по хектар одделно во
рамките на секоја испитувана сорта тутун може да се заклучи дека нивните ЦМС
форми имаат поголем принос по растение во однос на нивните фертилни аналози,
кој во релативен износ е повисок од 8,27% кај сортата П 112-2/1 ЦМС до 11,74% кај
сортата П 146-7/1 ЦМС форма.
Графикон 12. Принос на сув тутун по хектар, (kg/ha)

Според Митрески (2012), во двегодишните истражувања (2009-2010), од
шесте испитувани сорти тутун од типот прилеп на опитното поле од Научниот
институт за тутун – Прилеп, со најголем просечен принос на сув тутун по хектар
(3297,45 kg/ha) се одликувала сортата Прилеп 66-9/7, којa е за 21,33% повеќе сув
тутун во однос на приносот од стандардната сорта Прилеп 23 (2717,75 kg/ha).
Димитриески, Мицеска (2011), наведуваат дека во зависност од условите,
начинот на одгледување и применетите агромерки, приносот на сув тутун кај
сортата прилеп П 66-9/7, варира во пошироки граници и најчесто се движи од 2 000
до 3 600 kg/ha.
Добиените резултати за приносот по хектар од нашите истражувања се во
согласност со цитираните литературни податоци.
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6.3.3. Застапеност на високи класи
Квалитетот на суровиот тутунот се определува според класата која, пак,
претставува, односно обединува по квалитет одредена група тутунски листови со
еднакви визуелни својства.
Во Табела 14 и Графикон 13 презентирани се резултатите од процентуалната
застапеност на високи класи (I и II). Од добиените податоци за квалитетот на
тутунот, преку застапеноста на високите класи (I и II), може да се дојди до заклучок
дека во годината на испитување, просечната застапеност на високите класи варира
од 12,28% до 24,10%.
Најнизок процент на високи класи (12,28%) има сортата П 112-2/1 Ø, а
највисок (24,10%) сортата П 66-9/7 ЦМС.
Во нашите испитувања две ЦМС форми имаат повисок процент на високите
класи (I и II) во споредба со нивните фертилни аналози, кој во релативен износ е
поголем за 2,20% кај сортата П 66-9/7 ЦМС и за 21,74% кај сортата П 112-2/1
ЦМС.
Табела 14. Застапеност на високи класи I и II, (%)
Сорти

%

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

23,58

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

24,10

0,52

102,20

П 146-7/1 Ø

13,38

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

12,33

-1,05

92,15

П 112-2/1 Ø

12,28

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

14,95

2,67

121,74
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Графикон 13. Застапеност на високи класи I и II, (%)

6.3.4. Просечна откупна цена, (ден/kg)
Просечната откупна цена е еден значаен показател за квалитетот на тутунот и
се изразува во парична вредност за откупен 1 kg тутун во денари.
Во формирањето на просечната откупна цена првенствено учествуваат
класите со нивната застапеност, односно просечната цена по килограм е во заемен
однос со процентот на високите класи кај суровиот тутун. Во

Табела 15 и

Графикон 14 се прикажани вредностите за просечната откупна цена по килограм
сув тутун и може да се констатира дека таа се движи од 126,79 ден/kg до 139,87
ден/kg. Најниска просечна откупна цена (126,79 ден/kg) е постигната кај сортата
П 146-7/1 ЦМС, а највисока (139,87 ден/kg) кај сортата П 66-9/7 ЦМС форма.
Табела 15. Просечна откупна цена, (ден/kg)
Сорти

ден/kg

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

137,96

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

139,87

1,91

101,38

П 146-7/1 Ø

128,90

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

126,79

-2,11

98,36

П 112-2/1 Ø

131,19

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

137,44

6,25

104,76
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Графикон 14. Просечна откупна цена, (ден/kg)

Испитуваните ЦМС форми имаат повисока просечна откупна цена во однос
на нивните фертилни аналози, со исклучок на сортата П 146-7/1 ЦМС која има
пониска просечна цена во споредба со нејзиниот аналог. Имено, ЦМС формите на
сортите П 66-9/7 ЦМС и П и112-2/1 ЦМС имаат повисока просечна цена споредено
со нивните фертилни аналози во реллативен износ за 1,38% и 4,76%.
Митрески (2012), наведува дека според двогодишниот просек од неговите
испитувања сортата Прилеп 66-9/7 остварила просечна откупна цена во износ од
152,63 ден/kg.
6.3.5. Економски ефект, (ден/ha)
Економскиот ефект претставува синтеза на приносот и квалитетот на тутунот
и просечната откупна цена, изразен на единица површина. Во Табела 16 и
Графикон 15 се прикажани податоците од нашите испитувања за бруто - паричниот
приход по хектар. Од прикажаните табеларни вредности може да се види дека
бруто - паричниот приход по хектар се движи од 446.896,30 до 623.540,46 ден/ha.
Најнизок бруто паричен приход во износ од 446.896,30 ден/ha има остварено
сортата П 146-7/1 Ø, а највисок во износ од 623.540,46 ден/ha оствари сортата
П 66-9/7 ЦМС форма.
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Табела 16. Економски ефект, (ден/ha)
Сорти

ден/ha

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

559.289,84

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

623.540,46

64.250,62

111,49

П 146-7/1 Ø

446.896,30

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

491.184,46

44.288,16

109,91

П 112-2/1 Ø

447.226,71

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

507.291,04

60.064,33

113,43

Графикон 15. Економски ефект, (ден/ha)

Анализирајки ги добиените податоци за остварениот бруто паричен приход
(ден/ha), одделно во рамките на секоја испитувана сорта тутун може да се заклучи
дека нивните ЦМС форми имаат остварено поголем бруто паричен приход по
хектар во однос на нивните фертилни аналози, кој во релативен износ е повисок од
9,91% кај сортата П 146-7/1 ЦМС до 13,43% кај сортата П 112-2/1 ЦМС.
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6.4. Хемиски состав на тутунот

Еден од основните показатели за одредувањето на квалитетот на тутунската
суровина е хемискиот состав. Меѓусебниот однос на одделни хемиски компонети и
нивната застапеност имаат специфично значење на квалитетот на тутунот, односно
имаат суштинско значење за квалитетната вредност на тутунската суровина.
Хемискиот состав како материјална компонента на тутунските листови се
манифестира како врз нивниот надворешен изглед така и врз пушачките својства.
Според Узуноски (1977), хемискиот состав на тутунот се манифестира и
преку надворешниот изглед на листовите, посебно преку бојата и материјалноста на
листот. Истиот автор (1985), констатирал дека хемискиот состав до одредени
граници претставува типска и сортна карактеристика и е доста варијабилен во
зависност од условите на одгледувањето во текот на вегетацијата на тутунот на
нива, побербената обработка и од други фактори.
Байлов (1965), наведува дека квалитетот на тутунот не зависи од хемиските
компоненти што ги содржи во себе туку од нивниот меѓусебен однос, како и од
промените кои настануваат под влијание на условите на одгледување и начинот на
сушење.
6.4.1. Содржина на никотин
Никотинот е еден од најважните алкалоиди што ги содржи

тутунското

растение поради кој тутунскиот лист се употребува за пушење. Никотинот е
присутен во сите делови од тутунското растение, освен во зрелото семе. Никотинот
се синтетизира во коренот и се транспортира во тутунските листови, каде што и го
има во најголем процент. Голем број на автори во своите испитувања констатирале
дека содржината на никотин се зголемува од долните кон горните инсерции.
Wolf (1962), истакнува дека никотинот со сигурност е најинтересна и
најважна состојка на тутунот.
Hawks and Collins (1994), истакнуваат дека никотинот е состојка според која
тутунот се разликува од другите растенија.
Врз содржината на никотин влијаат повеќе фактори: сортата, почвеноклиматските услови и агротехниката. Меѓутоа, општа констатација е дека
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содржината на никотин не е фиксна големина, туку таа е варијабилна во зависност
од почвено-климатските услови и агротехничките мерки применети во текот на
вегетацијата. Притоа, обилните врнежи влијаат врз намалување на содржината на
никотин, додека сушата влијае врз нејзиното зголемување.
Табела 17. Содржина на никотин (%)
Сорти

(%)

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

0,35

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

0,38

0,03

108,57

П 146-7/1 Ø

0,39

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

0,58

0,19

148,71

П 112-2/1 Ø

0,69

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

0,69

0

100,00

Содржината на никотинот е најниска кај инсерциите од долниот појас, истата
се зголемува кај инсерциите од средниот појас, а највисока е кај инсерциите од
горнитот појас. Содржината на никотинот во нашите испитувања (Табела 17 и
Графикон 16) се движи од 0,35% кај сортата П 66-9/7 Ø до 0,69% кај сортата
П 112-2/1 во фертилна и ЦМС форма.
Графикон 16. Содржина на никотин (%)
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Од добиените резултати за содржината на никотин видно се забележува дека
кај сите испитувани сорти се добиени ниски вредности,

кои се должат на

поголемата количината на врнежи и неправилниот распоред на врнежите во текот
на вегетациониот период на тутунот.
Посебно негативно влијание имаат дождовите паднати во втората и третата
декада на јули (51 mm), првата декада на август (16 mm), како и првата декада на
септември (76 mm), во периодот кога се формирале овие инсерции. Добиените
вредности за содржината на никотинот од нашите истражувања се во корелација со
цитираните литературни податоци.
Лазароски (1984), врз основа на повеќегодишните истражувања на тутунот
од типот прилеп во Прилепскиот реон, констатирал дека наводнувањето како
агротехничка мерка има значајно влијание врз намалувањето на содржината на
никотинот во тутунот. Во зависност од варијантата на наводнување, никотинот се
движел од 0,80% до 1,14%.
Байлов и Попов (1965), потенцираат дека една иста сорта тутун во сушни
услови може да даде двојно повеќе никотин отколку во влажни услови. Врз
зголемувањето на содржината на никотинот влијае и поткршувањето на цветната
китка.
Димитриески и сор. (1992) испитувајќи ги сортите од типот Јака во ренот на
Прилеп заклучиле дека содржината на никотин во оптималната 1982 год. кај
испитуваните сорти од типот јака е неколку пати поголема во споредба со 1983 год.
каде количината на врнежи била поголема.

6.4.2. Содржина на вкупен азот
Содржината на вкупен азот варира во зависност од типот и сортата тутун, од
климатските услови и од технологијата на обработка на тутунската суровина.
Посебно, одгледувањето на тутунот во сушни услови, примената на азотните
ѓубриња и поткршувањето на тутунот се мерки кои всушност влијаат врз
зголемувањето на содржината на вкупниот азот, што се смета за негативен
показател на квалитетот на тутунската суровина. Колку содржината на вкупниот
азот во тутунот е поголем, толку вкусот при пушењето е појак и поостар.
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Табела 18. Содржина на вкупен азот (%)
Сорти

(%)

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

1,33

-

100

П 66-9/7 ЦМС

1,28

-0,05

96,24

П 146-7/1 Ø

1,41

-

100

П 146-7/1 ЦМС

1,51

0,1

107,09

П 112-2/1 Ø

1,42

-

100

П 112-2/1 ЦМС

1,33

-0,09

93,66

Содржината на вкупен азот кај испитуваните сорти и нивните ЦМС аналози е
прикажан во Табела 18 и Графикон 17 . Содржината на вкупен азот се движи од
1,28% до 1,51%. Најмала содржина на вкупен азот има кај сортата П 66-9/7 ЦМС
форма (1,28%), а најголема (1,51%) има сортата П 146-7/1 ЦМС форма.

Графикон 17. Содржина на вкупен азот (%)

Šmuk (1948) и Brückner (1959), во своите трудови истакнуваат дека
квалитетот на тутунот е во обратен однос со вкупната количина на азот.
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6.4.3. Содржина на белковини
Нема растение кое не содржи белковини. Поголемата содржина на белковини
има негативно влијание врз пушачките својства на тутунот и даваат непријатен
мирис и горчлив вкус при пушењето. Со присуството на повисок процент на
растворливи јаглехидрати во тутунската суровина, негативното влијание на
белковините се намалува или неутрализира.
Според Тимов и сор. (1974), поволното влијание на белковините се појавува
во количински оптимални граници меѓу 5 и 10%. При помала количина на
белковини од 5% се чувствуваат незадоволителни вкусови усети на полност и
наситување на пушењето, а над 10% вкусот на тутунот се влошува и при пушењето
се чувствува горчина, дразнење и лоша миризба.
Табела 19. Содржина на белковини (%)
Сорти

(%)

П 66-9/7 Ø

Разликa
Апсолутна

Релативна

5,05

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

4,98

-0,07

98,61

П 146-7/1 Ø

5,96

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

5,33

-0,63

89,42

П 112-2/1 Ø

5,01

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

5,19

0,18

103,59

Во Табела 19 и Графикон 18 е прикажана содржината на белковините од
нашите испитувања. Вредностите на овој показател се движат во границите од
4,98% - 5,96%. Со најмала содржина на белковини (4,98%) се одликува сортата
П 66-9/7 ЦМС, а најголема (5,96%) сортата П 146-7/1 Ø. Добиените резултати за
белковините во овие истражувања се во оптималните граници за квалитетот на
тутунот, што се потврдува и со цитираните литературни податоци.
Според Šmuk (1948), подобрите тутуни не содржат повеќе од 8% белковини,
додека кај лошите тутуни тие достигнуваат до 20%.
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Графикон 18. Содржина на белковини (%)

Лазароски (1976), истакнува дека суровината од типот прилеп од 1973 и 1974
година од реонот на Битола содржела просечно 8,01 - 8,85% белковини. Истиот
автор (1983), во своите тригодишни испитувања, констатирал дека содржината на
белковините кај тутунот од типот прилеп се движи од 6,18% до 7,39%. Исто така,
утврдил и дека наводнувањето ја намалува содржината на белковини до 16,73%.
Узуноски (1985), наведува дека содржината на белковини се зголемува од
долните кон горните инсерции и од зрелите кон недозреаните тутунски листови.
Исто така, поголемото меѓуредово растојание, пообилното азотно ѓубрење и
поткршувањето на цветната китка ја зголемуваат содржината на белковините.
Нунески (2008), наведува дека просечната содржина на белковините кај сите
инсерции од типот измир басма во 2004 година е 7,18%, а во 2005 година 7,65%,
или за двете реколти - 7,41%.
Арсов и сор. (2011), истакнува дека застапеноста на белковини под 5,5% од
сувата материја на тутунот е знак за едностран вкус, а содржината повисока од 7% е
знак за влошен вкус на чадот и квалитетот на тутунот.
Митрески (2012), наведува дека содржината на белковини кај некои сорти од
типот прилеп во 2009 година се движи од 6,34 кај П 66-9/7 до 7,22% кај П 79-94.
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6.4.4. Содржина на растворливи шеќери
Едни од најважните безазотни материи во тутунскиот лист се растворливите
шеќери, бидејќи тие служат како основа за формирање на останатите органски
соединенија и ја сочинуваат близу половината од сувата материја на тутунот.
Растворливите шеќери имаат посебно значење како за формирање на приносот, така
и за квалитетот на тутунот. Поголемата содржина на растворливите шеќери е
показател за подобар квалитет. Со повисок процент на растворливи шеќери се
одликуваат ориенталските и вирџиниските типови тутун, за разлика од типот берлеј
и црните тутуни, каде процентот е доста низок. Покрај типот на тутунот и начинот
на негово сушење, големо влијание на содржината на растворливите шеќери имаат
агроеколошките услови што владееле за време на вегетациониот период,
агротехниката која била применета (ѓубрење и наводнување) и сл.
Табела 20. Содржина на растворливи шеќери
Сорти

(%)

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

27,54

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

27,16

-0,38

98,62

П 146-7/1 Ø

30,06

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

30,92

0,86

102,86

П 112-2/1 Ø

28,33

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

28,85

0,52

101,83

Од податоците во Табела 20 и Графикон 19 може да се види дека со најмала
содржина на растворливи шеќери (27,16%) се одликува тутунската суровина од
сортата П 66-9/7 ЦМС, а со најголема (30,92%) сортата П 146-7/1 ЦМС. Тутунската
суровина од секоја испитувана сорта е скоро со приближно еднакви вредности на
овој показтел кај фертилната и ЦМС формата. Испитуваните сорти независно од
тоа дали се во фертилна или ЦМС форма имаат релативно висока содржина на
растворливи шеќери, што е резултат на дождовите паднати во втората и третата
декада на јули (51 mm), првата декада на август (16 mm), како и првата декада на
септември (76 mm), во периодот кога се формирале инсерциите од прав среден лист
до врвот.
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Графикон 19. Содржина на растворливи шеќери (%)

Според Гюзелев и сор. (1965), ориенталските тутуни што содржат помалку
од 5% растворливи шеќери се со лош квалитет, со 10 - 11% се со среден
квалитет, а тутуните со 11-16% се висококвалитетни. Тутуните со над 16%
растворливи шеќери при пушењето се регистрирани како неутрални, со едноличен
вкус.
Лазароски (1976), наведува дека во Битолскиот реон, растворливите шеќери
кај типот прилеп се движат од 18,42% кај долните до 22,26% кај горните инсерции.
Авторот констатирал дека содржината на растворливите шеќери се зголемува од
долните кон горните инсерции.
Нунески (1986), истакнува дека процентот на растворливи шеќери кај типот
прилеп изнесува просечно 18,41% за долниот среден лист, 19,11% за вистнскиот
среден лист и 20,69% за горниот среден лист.
Нунески (2008), наведува дека, според просечните вредности, содржината на
растворливи шеќери се движи од 12,92% кај натподбирот, 18,37% кај подврвот, до
19,33% кај врвот од типот измир басма произведен во Турција.
Митрески (2012), според просечните двогодишни резултати во своите
истражувања констатирал дека растворливите шеќери се движат од 15,91% кај
сортата прилеп НС-72, до 20,97% кај прилеп П 66-9/7.
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6.4.5. Содржина на минерални материи
Важна улога во брзината на согорување на тутунот во процесот на тлеење
имаат минералните материи. Поголемото количество се смета за негативна појава
која

влијае

врз

квалитетот

на

тутунскатa

суровина при пушењето и врз

согорувањето, а исто така од нив се чувствува непријатен вкус, лоша арома и силна
јачина.
Табела 21. Содржина на минерални материи (%)
Сорти

(%)

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

7,88

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

9,06

1,18

114,97

П 146-7/1 Ø

8,92

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

8,96

0,04

100,44

П 112-2/1 Ø

9,11

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

8,50

-0,61

93,30

Содржината на минералните материи во нашите испитувања дадени во Табела
21 и Графикон 20 се движи од 7,88% до 9,11%. Најмала содржина на минерални
материи (7,88%) има сортата П 66-9/7 Ø, а најголема (9,11%) сортата П 112-2/1 Ø.
Графикон 20. Содржина на минерални материи (%)

9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
П 66-9/7 Ø

П 66-9/7 ЦМС

П 146-7/1 ЦМС П 112-2/1 Ø
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Од анализираните вредности на овој показател може да се констатира дека
истите се во оптималните граници, односно добиената суровина од испитуваните
сорти независно од тоа дали се во фертилна или ЦМС форма, е со висок квалитет,
што се потврдува и со цитираните литературни податоци.
Гюзелев и сор. (1965), констатирале дека тутуните што содржат над 15%
минерални материи се со лош квалитет, средно квалитетните содржат 11-14%, а
квалитетните тутуни содржат меѓу 8 и 11% минерални материи.
Нунески

(2008), испитувајќи ја содржината на минералните материи кај

ориенталскиот тип измир басма, констатирал дека нивната содржина во долниот
појас изнесува 18,33%, во средниот 14,48%, а во горниот 13,46%, додека просечната
содржина на овие материи за двете години е 15,42%.

6.4.6. Квалитетот на тутунот изразен преку коефициентот на Шмук

За објективно оценување на квалитетот на тутунската суровина и употребната
вредност, покрај содржината на компонентите од хемискиот состав на тутунот,
важен е и нивниот меѓусебен сооднос. Šmuk (1948), како основа за процена на
квалитетот на тутунот за цигари го зел односот на растворливите шеќери и
белковините.
Овој сооднос помеѓу растворливите шеќери и белковините е познат како
„Шмуков коефициент“. Поголемиот

Шмуков коефициент, е знак за

подобар

квалитет на ориенталските тутуни. Добиените податоци од нашите испитувања за
Шмуковиот коефициент се прикажани во Табела 22 и Графикон 21. Најмал
коефициент (5,04) по Шмук има сортата П 146-7/1 Ø, а најголем (5,80) сортата
П 146-7/1 ЦМС. Добиената суровина од сите испитувани сорти тутун е скоро со
приближно еднакви вредности на овој показтел кај фертилниот аналог и ЦМС
формата.
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Табела 22. Квалитет на тутунот изразен преку коефициент на Шмук
Сорти

Шмуков број

П 66-9/7 Ø

Разлика
Апсолутна

Релативна

5,45

-

100,00

П 66-9/7 ЦМС

5,45

0

100,00

П 146-7/1 Ø

5,04

-

100,00

П 146-7/1 ЦМС

5,80

0,76

115,07

П 112-2/1 Ø

5,65

-

100,00

П 112-2/1 ЦМС

5,56

-0,09

98.40

Сите испитувани сорти независно од тоа дали се во фертилна или ЦМС форма
имаат релативно мошне висока вредност на Шмуковиот број, што е резултат на
количината на врнежи паднати во втората и третата декада на јули (51 mm), првата
декада на август (16 mm), како и првата декада на септември (76 mm), во периодот
кога се формирале инсерциите од прав среден лист до врвот.
Според Митрески (2012), Шмуковиот број се движи од 1,74 кај сортата
прилеп П-79-94 до 3,06 кај сортата П 66-9/7 во 2009 година и од 2,69 кај сортата
НС-72 до 4,58 кај сортата прилеп П 79-94 во 2010 година.

Графикон 21. Шмуков број
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7. ЗАКЛУЧОЦИ
Врз основа на добиените податоци од нашите едногодишни испитувања
можеме да ги извлечиме следниве заклучоци:
 Просечната висина на растенијата од испитуваните сорти со соцветие кај
ЦМС формите и нивните фертилни аналози

се движи од 60,1 cm кај

фертилната сорта тутун од типот прилеп П 112-2/1 Ø до 87,0 cm кај сортата
П 66-9/7 ЦМС.
 Просечниот број на листови на сортите кај ЦМС формите и нивните аналози
се движи од 48,5 лисја кај сортата П 112-2/1 ЦМС до 55,2 кај сортата П 66-9/7
ЦМС.
 Според

димензиите

на

најголемите,

средните

и

врвните

листови

испитуваните сорти се карактеристични за типот прилеп, независно дали се во
фертилна или ЦМС форма.
 Врз основа на претходно презентираните податоци за сите анализирани
морфолошки својства можеме да констатираме дека трите испитувани сорти се
фенотипски униформни и генетски стабилни. Ова констатација се потврдува
бидејќи теоретското отклонување според Најческа (1997), е во дозволените
граници, а варирањето е незначително бидејки вредност на варијацониот
коефициент е CV <10% (Шанин Й. 1977, цит. по Најческа 2002).
 Според просечните вредности, најрано почнала да никнува сортата
П 112-2/1 Ø (9 дена), а најдоцна сортата П 146-7/1 Ø (11 дена).
 Должината на вегетациониот период од сеење на семето до стасување за
расадување е најлмала кај П 112-2/1 Ø (47 дена), а најголема кај П 146-7/1 Ø
(49 дена).
 Според просечните вредности, најрано почнала да цвета сортата П 112-2/1 Ø
(56 дена), а најдоцна сортата П 66-9/7 ЦМС (67 дена).
 Со најкраток вегетационен период од 65 дена од расадување на тутунот до
цветањето (50%) е сортата П 112-2/1 Ø, а со најдолг (78 дена) сортата
П 66-9/7 Ø и П 66-9/7 ЦМС.
 Должината на вегетациониот период од расадувањето до завршетокот на
бербата на тутунот, е најмала кај сортата П 112-2/1 Ø и П 112-2/1 ЦМС со
просечен износ од 108 дена, а најголема (120 дена) кај сортата П 66-9/7 ЦМС.
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 Приносот на сув тутун по растение и хектар кај испитуваните ЦМС форми и
нивните аналози варира од 20,68 g/растение односно 3409,00 kg/ha
(П 112-2/1 Ø) до 27,05 g/растение односно 4458,00 kg/ha кај сортата П 66-9/7
ЦМС форма. ЦМС формите на испитуваните сорти имаат поголем принос по
растение во однос на нивните фертилни аналози, кој во релативен износ е
повисок од 8,27% кај сортата П 112-2/1 ЦМС до 11,74% кај сортата П 146-7/1
ЦМС.
 Најнизок

процент

на

високи

класи

(12,28%)

постигна

сортата

П 112-2/1 Ø, а највисок (24,10%) сортата П 66-9/7 ЦМС форма.
 Просечната откупна цена се движи од 126,79 ден/kg кај П 146-7/1 ЦМС до
139,87 ден/kg кај П 66-9/7 ЦМС. Кај испитуваните сорти ЦМС формите имаат
повисока просечна откупна цена во однос на нивните фертилни аналози, со
исклучок на сортата П 146-7/1 ЦМС, која има пониска откупна цена од
нејзиниот фертилен аналог.
 Бруто-паричниот

приход по хектар на испитуваните сорти се движи од

446 896,30 ден/ha кај сортата П 146-7/1 Ø до 623 540,46 ден/ha кај сортата
П 66-9/7 ЦМС форма. Кај трите испитувани сорти ЦМС формите имаат
остварено поголем бруто паричен приход по хектар во однос на нивните
фертилни аналози, кој во релативен износ е повисок од 9,91% кај П 146-7/1
ЦМС до 13,43 % кај П 112-2/1 ЦМС.
 Содржината на никотин во тутунот кај испитуваните сорти се движи од
0,35% кај П 66-9/7 Ø до 0,69% кај П 112-2/1 во фертилна и ЦМС форма. Може
да се заклучи дека кај сите испитувани сорти ЦМС формите имаат нешто
повисока или еднаква содржина на никотин во однос на нивните аналози.
 Содржината на вкупен азот на испитуваните ЦМС и нивните аналози се
движи од 1,28% кај сортата П 66-9/7 ЦМС, до 1,51% кај сортата П 146-7/1
ЦМС.
 Содржината на белковините кај испитуваните сорти тутун е поволна
независно дали се во ЦМС или во фертилна форма и таа се движи од 4,98% кај
сортата П 66-9/7 ЦМС, до 5,96% кај сортата П 146-7/1 Ø.
 По однос на растворливите шеќери испитуваните сорти се карактеризираат
со релативно високи вредности. Фертилната и ЦМС формата на сортите имаат

УКЛО – Научен институт за тутун – Прилеп
Дипл. зем. инж. Ирена Зографоска – магистерски труд

60

ПРОИЗВОДНИ И КВАЛИТЕТНИ СВОЈСТВА НА ЦИТОПЛАЗМАТСКИ МАШКОСТЕРИЛНИ (CMS) ФОРМИ ТУТУН ОД НЕКОИ СОРТИ ОД ТИПОТ ПРИЛЕП

приближно еднакви вредности, односно нивната содржина се движи од 27,16%
кај сортата П 66-9/7 ЦМС до 30,92% кај сортата П 146-7/1 ЦМС.
 Шмуковиот број на испитуваните сорти тутун како објективен показател на
квалитетот за ароматичните тутуни е многу добар со високи вредности кои се
движат од 5,04 (П 146-7/1 Ø) до 5,80 (П 146-7/1 ЦМС).
 Од анализираните параметри на хемиските својства може да се извлече општ
заклучок дека добиените високи вредности за растворливите шеќери и
Шмуковиот број, како и ниската содржина на никотин кај испитуваните сорти
тутун се резултат на дождовите кои паднале во втората и третата декада на
јули (51 mm), првата декада на август (16 mm), како и првата декада на
септември (76 mm), во периодот кога се формирале инсерциите од прав среден
лист до врвот.
Врз база на напред изнесените показатели за морфолошките, производните и
квалитетните својства на тутунот од испитуваните сорти, можеме да донесеме општ
заклучок дека CMS формите од трите испитувани сорти тутун остварија поголем
принос и повисок економски ефект по хектар, а во однос на останатите својства
постигнаа приближно еднакви или еднакви вредности во споредба со нивните
фертилни аналози. Според тоа, се остварени и поставените цели на истражувањата,
односно CMS формите кај ориенталските типови тутун апсолутно можат да најдат
примена и во широката практика, доколку се најде алтернатива на рачното
опрашување при производството на семенски материјал во CMS форма, што ја
налага потребата од понатамошни проучувања во оваа насока.
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