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ВОВЕД
Тутунот како култура учествува со висок процент во формирањето на националниот
доход во државава. Од социјален аспект е значаен затоа што ангажира голема работна сила
во процесите на производството и обработката на тутунската суровина, како и за доработка
до финален производ. Во нашава држава од тутунот егзистираат околу 30 000 домаќинства.
Истовремено, во фабриките за преработка, односно во индустријата за тутун се вработени
околу 4000 работници.
Значењето на тутунот се согледува и во тоа што суровината, во најголем дел е
наменета за големите светски пазари, односно за извоз. Нашава држава е познат
производител на висококвалитетен ароматичен тутун од ориенталски тип, кој учествува во
рецептите за изработка на најквалитетни марки цигари.
Според ботаничката класификација, тутунот припаѓа на фамилијата Solanaceae, род
Nicotiana. Според класификацијата на Goodspeed овој род има 59 видови, додека според
последните ревизии и корекции бројот на видовите изнесува 68. Како културни видови се
одгледуваат само два вида и тоа: Nicotiаna tabacum - тутун и Nicotiаna rustica - махорка
(крџа). Останатите диви видови имаат значење во селекцијата на тутунот како потенцијал за
добивање нови видови со подобри карактеристики во однос на квалитетот, отпорноста
спрема некои болести и штетници, како и во однос на содржината на некои алкалоиди, која
селекција е токму темата во нашиов труд.
Производството на културниот вид тутун Nicotiana tabacum L. кај нас опфаќа три
типа:
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- Ориенталски (ароматичeн и дополнителен)
- Полуориенталски
- Крупнолисни (вирџинија и берлеј).
Во последниве десет години во производството на тутун во нашава република се
застапени само ориенталските тутуни од ароматичните типови прилеп, јака џебел и басмак,
со континуирано просечно годишно производство од околу 25 000 тони. Во овој
десетгодишен период најзастапена во нашите тутунопроизводни реони е сортата Прилеп П
66 9, која во попследниве пет години е застапена просечно околу 93% од вкупното
производство.
Во последно време се бара тутунска суровина што ги има потребните компоненти за
изразена ароматичност, но со помала содржина на азотни материи, со цел поголема грижа и
заштита на здравјето на пушачите.
Целта на трудов е со помош на методите на вкрстување да се одредат начинот на
наследувањето и варијабилноста на најважните квантитативни својства, како и да се открие
евентуален хетеротичен ефект кај F1 потомството, неговата јачина и можноста за негова
примена во тутунското стопанство, со што ќе се донесат корисни насоки во селекцијата при
изборот на родителски парови и ќе се обезбеди поголема визија кај селекционерот при
креирање на посупериорни перспективни линии. Со воведувањето на новите сорти тутун во
производството ќе се зголеми економскиот ефект од оваа култура, а со тоа ќе се подобри и
стандардот на производителите.
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1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

1.1. Височина на стракот
Matzinger et al. [50], кај крстоски на flue-cured сорти добиле хетерозис. Metzinger &
Wernsman [52], кај крстоски на flue-cured сорти и други видови од родот Nicotiana со
различна

филогенетска оддалеченост, Metzinger & Wernsman [53], кај хибридите на

flue-cured и ориенталски сорти, нашле висок хетеротичен ефект. Matzinger et аl. [54], кај
дијалел на берлејски и flue-cured сорти открил значаен хетерозис. Matzinger et al. [55],
пронашле сигнификантен хетерозис.
Povalitis [62], кај потомството на една домашна и една flue-cured сорта открил
сигнификантен хетерозис само за својството височина на стракот без соцветие.
Chaplin [10], на крстоски од flue-cured сорти Marani & Sachs [46], кај хибриди на
ориенталски сорти, Vandenberg & Matsinger [77], кај крстоски од flue-cured сорти и
јужноамерикански и средноамерикански интродуцирани сорти и Legg et al. [43], кај
берлејски крстоски откриле појава на хетерозис за испитуваното својство.
Tomov [76], кај домашни ориенталски сорти и нивните крстоски открил парцијално
доминантен начин на наследување и појава на добар хетеротичен ефект.
Аусоск [6], кај крстоски помеѓу три Merylednd, три берлејски и три flue-cured сорти
открил значаен хетерозис.
Terrill et al. [75], направил генетска процена на сите можни еднонасочни хибриди
направени меѓу дванаесет flue cured, sun cured, dark-fired, burley, за полнеж на пури и
Maryland родителски сорти и добиле хибриди каде имало појава на хетерозис кој според нив
немал економско оправдување.
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Dobhal [15], на дијалелни крстоски од 10 родителски генотипови на Nicotiana rustica
открил доминантен начин во наследувањето на анализираното својство.
Kara & Esendal [31], ја проучувале висината на растенијата кај шест ориенталски
сорти и нивните 15 дијалелни еднонасочни F1 хибриди и откриле негативен хетеротичен
ефект.
Корубин-Алексоска & Mitreski [33], кај крстоските на три ориенталски сорти откриле
парцијално-доминантен начин на наследување на својството и отсуство на хетерозис.
Корубин-Алексоска [34], кај дијалел од три ориенталски и една полуориенталска сорта
добила претежно парцијално-доминантно наследување и значаен хетеротичен ефект.
Korubin – Aleksoska & Ayaz [39], вршеле проучувања со сорти од типовите: басмак, прилеп и
јака, и добиле низок коефициент на варијабилност за својството, што укажува на стабилност
и униформност кај генотиповите. Korubin – Aleksoska et al. [40], испитувале десет генотипови
на ориенталски тутуни, од кои три сорти и седум новосоздадени линии, за висината на
стракот без соцветие, со цел да се проучи варијабилноста, да се одреди стабилноста на
генотиповите и да се истакнат најдобрите меѓу избраниот сортимент. Од наведените
генотипови издвоиле три посупериорни линии кои покажале висок степен на хомогеност.
Butorac et al. [9], ги проучувале начинот на наследување и хетерозисот за висината
на стракот кај четири родителски берлејски сорти и нивното F1, F2, BС1 и BС2 потомство, во
текот на четири години, на опит поставен во северозападна Хрватска и откриле позитивен
хетерозис кај F1 потомството.
Lalitha et al. [41], испитувале 36 F1s хибриди добиени со вкрстување на линија x тестер
(шест сорти со висока содржина на масла во семето - како линии и шест со ниска содржина на
масла - како тестери), за процена на семето и другите квантитативни особини кај тутунот.
Авторите откриле низок до умерен хетерозис во двете насоки, за висината на растенијата.
Aleksoski et al. [4], извршиле тригодишни проучувања за начинот на наследувањето и
херитабилноста кај четири родителски генотипови тутун од различна типска припадност и
нивните шест дијалелни F1 хибриди, на Опитното поле при Научниот институт за тутун –
Прилеп, за висината на растението со и без соцветие и откриле хетерозис со слаб ефект.
Gixhari & Sulovari [24], вршеле тригодишни истражувања на два локалитета, кај
генетски разновидна популација на полудијалел од осум ориенталски тутуни, за ефектите на
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наследување и типовите на хетерозис. Наследувањето на висината на стракот било
доминантно и парцијално-доминантно, а пронашле и сигнификантен хетеротичен ефект.
Dimanov & Dyulgerski [13], го истражувале хетеротичниот ефект за висината на
растенијата кај десет крстоски по потекло од локални и интродуцирани сорти на тутунот од
типот берлеј и откриле значаен хетеротичен ефект.
Imtiaz et al. [28], на опит поставен во Khan Gari, Mardan – Пакистан, со седум
вирџиниски flue-cured генотипови и нивните 42 двонасочни дијалелни крстоски забележале
хетерозис за висина на растенијата. Imtiaz et al. [29], вршеле двегодишни проучувања на пет
различни flue-cured генотипови во агроеколошките услови на регионот на „Lakson Tobacco
Company", Yar Hussain, за варијабилноста на висината на растенијата и добиле сознанија за
нивната униформност.
Mitreski [56], вршел проучувања за висината на пет ориенталски тутунски сорти од
типот прилеп споредбено со стандардната сорта П-23 и открил висок степен на стабилност на
генотиповите. Сите сорти се карактеризираат со поголема висина од стандардната сорта, со
исклучок на П 12-2/1. Mitreski et al. [57], испитувале три сорти и една перспективна линија од
типот вирџинија за поважните статистички параметри, со цел да се прикаже варирањето на
висината на растението со соцветие. Испитуваните сорти покажале висока стабилност.
Ahmed & Mohammad [1], вршеле двегодишни компаративни испитувања на седум
родителски flue-cured сорти и нивните 42 дијалелни двонасочни F1 хибриди во Tobacco
Research Sub Station – Mansehra (Пакистан), за висината на растенијата. Анализата на
варијансата открива значајни разлики (P <0.01) меѓу генотиповите и нивната интеракција со
средината. Крстоските покажале повисоки просечни вредности од родителските сорти во
експресијата на својството, што укажува на значаен хетеротичен ефект и хибриден вигор.
Kinay & Yilmaz [32], во истражувањата направени на опит со хибриди добиени со
полудијалелни вкрстувања помеѓу сортите: Xanthi-2A, Nail, Gümüşhacıköy, Taşova, Katerini,
Canik и Erbaa, во провинцијата Tokat во Турција, откриле просечен хетерозис од 28.4 %.
Хетеротичниот ефект за висината на страковите изнесувал 4%.
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1.2. Број на листови по страк
Matzinger et al. [49], ги прооучувале крстоските од две меѓусебно различни flue-cured
сорти и нашле значајни адитивни и доминантни компоненти на генетската варијанса и
отсуство на хетерозис за својството. Авторот со своите соработници [50], кај flue-cured сорти
откриле негативен хетерозис. Matzinger & Wemsman [52], вкрстувале flue-cured сорти со
други видови од родот Nicotiana со различна филогенетска припадност, а добиените
крстоски имале помал број листови од родителите. Истите автори [53], вршеле проучувања
кај крстоски на flue-cured сорти, јужноамерикански и средноамерикански интродуцирани
сорти и откриле негативен хетерозис. Matzinger et al. [55], кај одбрани меѓусебно различни
берлејски сорти, добиле позитивен хетерозис кај нивните F1 хибриди.
Povilaitis [62], (1964) кај крстоската на една домашна сорта и една flue-cured открил
негативен хетерозис за ова својство. Povilaitis [64], кај дијалелните крстоски на четири
берлејски и четири flue-cured сорти открил парцијално-доминантно наследување на
својството.
Marani & Sachs [46], проучувајќи ориенталски сорти од различно географско потекло
добиле позитивен хетерозис кај нивното потомство.
Oglivie & Kozumplik [61], на дијалелен тест од 4 сорти тутун за цигари и една сорта
тутун за луле откриле хетеротичен ефект кој економски не бил оправдан.
Jung et al. [30], (1982) кај 6 ориенталски тутунски сорти и нивните 15 F1 хибриди
добиле позитивен хетерозис во поседувањето на разгледуваното својство.
Ibrahim

et

al.

[27],

во

полудијалелен

опит

на

5

flue-cured

сорти

(со

високосигнификантни разлики за својството) и нивното F1 потомство пронашле кај
хибридите помал број листови од средната вредност на сите родители.
Lee & Chang [42], проучувале корејски домашни и ориенталски сорти, како и нивните
F1 хибриди. WrVr-графиконот покажал парцијално-доминантен начин на наследување.
Наумовски [59], кај 4 вирџиниски сорти меѓусебно сигнификантно различни, и
нивните дијалелни крстоски открил парцијално-доминантен начин на наследување на
својството.
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Dobhal [15], анализирал 10 родителски сорти на тутун за наргиле и тутуни за џвакање,
како и нивните дијалелни крстоски и открил супердоминантност во наследување на
својството.
Korubin – Aleksoska [33], кај крстоските на три ориенталски сорти, [34], кај дијалел од
три ориенталски и една полуориенталска сорта и при проучувањата [35], на генотипските
компоненти на варијансата открила парцијално-доминантен начин на наследување на
проучуваното својство, отсуство на хетерозис и висок степен на хетерабилност. Korubin –
Aleksoska & Arsov [38], проучувале пет стари домашни ориенталски сорти од типовите:
прилеп, џебел и јака, и пет комерцијални ориенталски сорти на типот прилеп за бројот на
листови на компаративен опит поставен во НИТ-Прилеп во текот на две години, и утврдиле
високосигнификантни разлики помеѓу варијантите за проучуваното својство, како и висока
стабилност и хомозиготност на генотиповите. Сортата П-66-9/7 се карактеризира со најголем
број лисја. Korubin – Aleksoska et al. [40], испитувале десет генотипови на ориенталски
тутуни, од кои три сорти и седум новосоздадени линии, за бројот на листовите по страк, со
цел да се проучи варијабилноста на својствата. Од наведените генотипови издвоиле три
посупериорни линии кои покажале висок степен на хомогеност.
Lalitha et al. [41], испитувале 36 F1s хибриди добиени со вкрстување на линија x тестер
за процена на семето и други квантитативни особини кај тутунот. Авторите откриле низок до
умерен хетерозис во двете насоки, за проучуваното својство.
Aleksoski et al. [4], извршиле тригодишни проучувања за начинот на наследување и
херитабилноста кај четири родителски генотипови тутун од различна типска припадност и
нивните шест дијалелни F1 хибриди, на Опитното поле при Научниот институ за тутун –
Прилеп, и откриле слаб хетерозис во наследување на својствoто. Aleksoski [5], вршел
истражувања во НИТ – Прилеп на четири ориенталски сорти и нивните дијалелни F1, F2,
BC1(P1) и BC1 (P2) крстоски за бројот на листови по страк, со цел откривање на начинот на
наследување на својството и можноста за избор на единки, како и да понуди насоки за
понатамошна селекција. Варијабилноста на F1 генерацијата била многу ниска, што покажува
униформност на популацијата како творба на хомозиготни родителски парови.
Dimanov & Dyulgerski [13], го истражувале хетеротичниот ефект за бројот на листови.
За оваа цел, ги проучувале популациите на Р1, Р2 и F1 на десет крстоски по потекло од
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локални и интродуцирани сорти на тутунот од типот берлеј. Добиените податоци покажуваат
дека ефектот на хетерозис е подобро нагласен кај бројот на листовите. Хибридот 1558
покажал највисоки вредности за хипотетичкиот и реалниот позитивен хетерозис.
Imtiaz et al. [29], на опит поставен во Khan Gari, Mardan – Пакистан, со седум
вирџиниски flue-cured генотипови и нивните 42 двонасочни дијалелни крстоски забележале
хетерозис за број на листови по растение, поголем хетеротичен ефект за бројот на листовите
по страк и за тежина на зелена лисна маса по парцелка кај SPTG126 x KHG24. Од добиените
вредности за хетеротичниот ефект се доаѓа до заклучок дека постои можност за
искористување на хибридниот вигор за својството.
Ramachandra et al. [68], извршиле генетска анализа на 62 генотипа (шест линии од
различни типови тутун, осум тестери и нивните крстоски), во Земјоделската истражувачка
станица Nipaniat Belgaum, Karnataka – Индија, за број на лисја. Најдобри меѓу родителите
биле Vairam, MS NPN-190, MS A-119 и Kunkumatri. MS PL-5 х Vairam и MS GT-4 х Thangam
се хибридите кои биле посупериорни од контролната сорта во однос на параметрите за
принос и квалитет,
Shah et al. [73], вршеле двегодишни проучувања на полски опит, со цел евалуација на
квантитативните својства и нивната варијабилност кај популациите од 10 вирџиниски
flue-cured егзотични хибриди, поставен во агроеколошки услови на Khan Gari во Mardan –
Пакистан. Студираните хибриди покажале несигнификантни разлики за бројот на суви лисја,
меѓутоа за бројот на лисја по растенија меѓусебните разлики биле високосигнификантни.
Mitreski et al. [57], испитувале три сорти и една перспективна линија од типот
вирџинија за статистичките параметри: средна вредност ( ̅ ), грешка на средната вредност
(Ѕ ̅ ), стандардна девијација (σ), варијационен коефициент (СV-%) и варијациона ширина
(WV), со цел да се прикаже варирањето на бројот на листовите на еден страк. Испитуваните
сорти покажале униформност и висока стабилност.

1. 3. Должина, широчина и површина на листовите од средниот појас
Legg et al. [43], кај крстоски на берлејски сорти, Vanderberg & Matzinger [77], кај
крстоски на flue-cured сорти и јужноамерикански и средноамерикански интродуцирани
сорти , Fan & Aucock [22], кај крстоските на Maryland сорти за двете димензии не добиле
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хетерозис.
Espino & Gil [21], на дијалел од 8 сорти светол тутун одредиле некомплетна
доминантност во наследувањето на лисната широчина.
Shamsuddin et al. [74], со анализа на полските податоци од дијалелот на 8 flue-cured
сорти заклучиле дека должината на листот е најважната компонента што дирекно влијае врз
приносот.
Noneva et al. [60], вршеле проучувања кај две хибридни комбинации: Hicks 55 x VSP
23 и Hicks 55 x Burley S 21 и нивните реципрочни крстоски за должината и ширината на
седмиот, четиринаесеттиот и дваесеттиот лист. Кај првата комбинација откриле присуство на
хетерозис кај сите листови, а во втората комбинација само кај четиринаесеттиот лист.
Наследувањењто на двете димензии кај првата комбинација било супердоминантно, а кај
втората парцијално-доминантно до доминантно (позитивно или негативно).
Drazic [16], го проучувал наследувањето на лисната површина кај F1 хибридите
добиени со дијалелно вкрстување меѓу 6 генетски различни flue-cured сорти и открил
супердоминантност во наследувањето на обезжилената лисна површина.
Dobhal [14], проучувал 25 генотипови тутуни за обвивка на пури и добил висок
генетски коефициент на варијанса во наследувањето на широчината на листовите и
супердоминантност на трите параметри.
Gudoy et al. [25], кај 5 берлејски сорти и нивните 10 F1 хибриди добиле значаен
хетерозис само за широчината на листовите, што било во согласност со приносот
(листовите на хибридите биле пошироки за 11,8% во споредба со родителските генотипови).
Добиениот хетерозис за должината и широчината на листовите бил занемарлив.
Legg [44], со меѓутипски вкрстувања помеѓу седум хомозиготни генотипови добил 21
F1 хибриди кои покажале сигнификантен слаб хетерозис во наследувањето на должината на
листовите.
Wilkinson & Ruffy [78], кај дијалелните крстоски помеѓу единаесет американски и
европски берлејски сорти откриле присуство на хетерозис за двете разгледувани димензии.
Wilkinson et al. [79], на полудијалел од 11 вирџинијски flue-cured сорти добиле
хетеротични ефекти за широчината на средниот лист и за должината и широчината на
врвните листови.
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Korubin – Aleksoska et al. [40], испитувале десет генотипови на ориенталски тутуни, со
цел да се проучи варијабилноста на димензиите на листовите, да се одреди стабилноста на
генотиповите и да се истакнат најдобрите меѓу избраниот сортимент. Од наведените
генотипови издвоиле три посупериорни линии кои покажале висок степен на хомогеност.
Lalitha et al. [41], испитувале 36 F1s хибриди добиени со вкрстување на линија x тестер
(шест линии и шест тестери), за процена на семето и други квантитативни особини кај
тутунот. Авторите откриле низок до умерен хетерозис во двете насоки, за должината и
ширината на листот. Добиен е хетерозис во негативна и позитивна насока.
Aleksoski [2], реализирал двегодишни истражувања на четири родителски генотипови
и нивните шест дијалелни F1 хибриди, за начинот на наследување и хетеротичниот ефект за
површината на лисјата од средниот појас. Добиен е различен начин на наследување на
својството и слаб хетеротичен ефект без економска оправданост на неговата примена, но
истовремено укажува на корисни насоки во селекцијата за создавање нови посупериорни
сорти. Aleksoski [5], вршел истражувања во НИТ – Прилеп на четири ориенталски сорти и
нивните дијалелни F1, F2, BC1(P1) и BC1 (P2) крстоски за димензиите на листовите од
средниот појас. Варијабилноста на F1 генерацијата била многу ниска, што покажува
униформност на популацијата како творба на хомозиготни родителски парови.
Gixhari & Sulovari [24], вршеле тригодишни истражувања кај еднонасочни дијалелни
крстоски на осум родителски ориенталски генотипови и добиле доминантен и
парцијално-доминантен начин на наследување на димензиите на листовите и појава на
хетерозис.
Dyulgerski & Dimanov [17], извршиле испитувања за хетерозисот за должината и
ширината на 7-8 лист и за должината и ширината на 13-14 лист кај Р1, Р2 и F1 популациите на
десет крстоски по потекло од локални и интродуцирани сорти на тутунот од типот берлеј.
Резултатите покажале дека најдобар хетеротичен ефект е исполнет за ширината на седмиот и
осмиот лист, поради што хетерозисот добива економска важност. Истите автори [18], ги
проучувале природата и степенот на генетските интеракции, како и експресиите на
хетерозисот и трансгресијата за големината на листовите кај P1, P2, F1 и F2 популациите на
шест крстоски добиени со вкрстување на flue-cured родителски парови, со цел да се изврши
селекција на саканите генотипови. Наследувањето на должината и ширината на листовите од
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средниот бербен појас било супердоминантно и секогаш во правец на родителот со повисоки
вредности. Dyulgerski & Radoukova [19], ги проучувале начинот на наследување,
коефициентот на наследување и експресијата на хетерозис и трансгресија за должината на
листовите кај F1 и F2 потомството на седум крстоски од типот берлеј и седум крстоски од
типот вирџинија, од локално и интродуцирано потекло. Резултатите покажале доминантно и
парцијално-доминантно наследување на својството, секогаш во насока на родителот со
подолги листови. Појавите на хетерозис и трансгресија немале економска важност.
Imtiaz et al. [28], на опит поставен во Khan Gari, Mardan – Пакистан, со седум
вирџиниски flue-cured генотипови и нивните 42 двонасочни дијалелни крстоски забележале
хетерозис за површина на листовите. Поголем хетеротичен ефект за својството е забележан
кај крстоската NC606 x KHG21. Од добиените вредности за хетеротичниот ефект се доаѓа до
заклучок дека постои можност за искористување на хибридниот вигор. Imtiaz et al. [29],
вршеле двегодишни проучувања на пет различни flue-cured генотипови во агроеколошките
услови на регионот на „Lakson Tobacco Company", Yar Hussain, за варијабилноста на
поважните морфолошки својства меѓу кои и за големината на листовите. Сортата PVH-19
имала најголем лист (609 см2).
Ramachandra et al. [68], извршиле генетска анализа на 62 генотипа (шест линии од
различни типови тутун, осум тестери и нивните крстоски), во Земјоделската истражувачка
станица Nipaniat Belgaum, Karnataka – Индија, за должина и ширина на листовите. Најдобри
меѓу родителите биле Vairam, MS NPN-190, MS A-119 и Kunkumatri. Хибридите посупериорни од контролната сорта биле: MS PL-5 х Vairam и MS GT-4 х Thangam.
Shah et al. [73], вршеле двегодишни проучувања на полски опит, со цел евалуација на
квантитативните својства и нивната варијабилност кај популациите од 10 вирџиниски
flue-cured егзотични хибриди во Khan Gari во Mardan – Пакистан, за површината на
листовите. Проучуваните хибриди покажале сигнификантни разлики за својството.
Mitreski et al. [57], испитувале три сорти и една перспективна линија од типот
вирџинија за поважните статистички параметри, со цел да се прикаже варирањето на
должината и широчината на најголемиот лист на растението. Испитуваните сорти покажале
висока стабилност. Новосоздадената линија МВ-1/14–ЦМС покажала најмало варирање, а
имала и најголеми листови, со што е окарактеризирана за најприносна.
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1.4. Принос
Matsinger et al. [49], го проучувале приносот кај потомството од меѓусебно
сигнификантно различни flue-cured сорти и не нашле хетеротичен ефект, додека кај крстоски
на други flue-cured сорти ([50], [51]), пронашле значаен хетерозис. Matsinger & Wernsman
[52], кај крстоските од различни видови на родот Nicotiana и [53], кај крстоски од различни
flue-cured сорти не откриле хетерозис, додека [55], кај дијалелни крстоски на берлејски сорти
информираат за постоење на значаен хетерозис.
Povilaitis [63], на комплетен дијалелен тест со 8 flue-cured сорти според методи на
Hauman [26], открил целосна просечна доминантност во наследуважето на испитуваното
својство. Авторот [64] кај крстоски на берлејски и flue-cured сорти открил сигнификантен
хетеротичен ефект.
Chaplin [10], кај крстоски на flue-cured сорти, Marani & Sechs [46], кај крстоски на
ориенталски и Legg [43], Fan & Aucock [22], кај крстоски од Maryland пронашле значаен
хетерозис.
Chen & Gupton [12], во селекционата програма за висок принос и ниска содржина на
никотин кај популацијата од 8 родителски генотипови на берлејски тутуни откриле линеарно
зголемување на приносот со линеарно намалување на содржината на алкалоиди. Со
експериментот е добиено зголемување на приносот од 50 кг/ха.
Aucock [6], кај три Maryland, три берлејски и три flue-cured сорти и нивните 36 F1
хибриди добил значајна варијабилност и сигнификантен хетеротичен ефект. Општо земено,
меѓутиповите хибриди покажале поголем хетерозис отколку крстоските на сорти во самиот
тип.
Ibrahim & Avratovscukova [27], кај 10 дијалелни крстоски на пет flue-cured сорти, со
генетска анализа и графички приказ за наследувањето на принос на зелен лист, откриле
супердоминантност.
Jung et al. [30], кај 15 дијалелни крстоски на шест ориенталски сорти откриле
позитивен хетерозис (големи хетеротишни ефекти имале крстоските Samsun x Izmir i Hanthi x
Izmir). Истата година кај дијалелот на ориенталските сорти од анализата на
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VrWr-графиконот екипата открила супердоминантност во наследувањето на проучуваното
својство.
Matsuda et al. [47], кај комплетен еднонасочен дијалелен опит на десет јапонски
домашни сорти тутун и нивните 45 F1 хибриди пронашле хетерозис и негова можна
практична примена. На истиот опит, авторот и неговата екипа [48], заклучиле дека со
користење на хибридниот вигор приносот не е во согласност со другите квалитетни
компоненти кај тутунот.
Sastri et al. [70], со дијалелна анализа на 8 flue-cured сорти пронашле мал број хибриди
кои го надминале подобриот родител за принос на сува лисна маса.
Dobhal [14], кај 25 генотипови тутуни за обвивка на пури открил висок генетски
коефициент за варијабилност кај приносот на сува маса. Dobhal & Nageswara Rao [15], од
проучувањата на 55 генотипови Nicotiana rustica (тутуни за наргиле и тутуни за џвакање)
дошле до сознание дека постои висок генетски коефициент на варијабилност за принос на
сув тутун (27,63%).
Legg [44], кај 7 хомозиготни сорти темни и светли тутуни и нивните 21 F1 хибриди
информира за зголемување на приносот во комбинациите на КУ 160 со берлејски и
вирџиниски генотипови каде повратно се вкрстуваат со КУ 160. Истиот автор [45], кај 11
крупнолисни темни тутунски сорти (каде е поважен квалитетот отколку квантитетот) и
нивните 55 дијалелни крстоски, открил сигнификантен хетерозис со мал хетеротичен ефект,
а ниеден од хибридите не ја надминал најприносната сорта DF 485. Со сукцесивна селекција
до F3 добил генерациско зголемување на приносот од 10%.
Chaubey et al. [11], кај 72 перспективни линии на тутуни за наргиле од Nicotiana rustica
откриле висок генетски коефициент на варијабилност придружен со голем генетски
потенцијал за тежината на сува лисна маса.
Prasannasimha Rao et al. [65], направиле процена на приносот на 8 flue-cured (6
мајчински и две татковски високоприносни) и нивните крстоски и откриле дека хибридите
L-1087 x V-156 i V 3030 x V-156 прикажале повисок принос од нивниот подобар родител.
Авторот со друга екипа [66], на дијалел од други 6 flue-cured сорти од различни географски
реони откриле појава на хетерозис.
Wilkinson & Rufty [78], со дијалелна анализа на 11 родители (американски берлејски
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сорти и една облагородена линија) и нивните крстоски, откриле дека просечните вредности
на хетерозисот за приносот биле највисоки во споредба со оние за другите испитувани
својства (47 од можните 55 F1 хибриди го надминале родителот со највисок принос). Авторот
со својата екипа [79], извршил полудијалелни проучувања меѓу 11 вирџиниски flue-cured
сорти и нивните F1 крстоски и открил дека просечните вредности на хетерозисот биле
сигнификантни, а хибридите имале во просек 6,84% повисок принос од подобриот родител
(38 од вкупно 55 хибриди го надминале најприносниот родител). Aвторите сметаат дека
хибридите може да се искористат во специфични ситуации, како што е отпорноста на
болести.
Romanario et al. [69], извршиле хибридизација меѓу седум flue-cured сорти и го
проучувале приносот на добиените 42 крстоски заедно со родителските генотипови и две
стандардни сорти, со цел да го експлоатираат хибридниот вигор. Добиените резултати
покажале појава на хетерозис.
Kara & Esendal [31], го проучувале наследувањето на приносот на лисната маса кај
шест ориенталски сорти и нивните 15 дијалелни еднонасочни F1 хибриди и откриле значаен
хетерозис. Просечниот принос на хибридите бил 15.2% поголем од родителскиот.
Butorac et al. [8], ги проучувале начинот на наследување и хетерозисот за приносот,
кај четири родителски берлејски сорти и нивното F1, F2, BС1 и BС2 потомство, во текот на
четири години, на опит поставен во северозападна Хрватска, и откриле позитивен хетерозис.
Korubin – Aleksoska [35], кај дијалел од три ориенталски и една полуориенталска
сорта, проучувајќи го просечниот степен на доминантност како генетска компонента на
варијансата, открила парцијално-доминантен начин на наследување на приносот на зелената
маса. Korubin – Aleksoska [37], вршела двегодишни проучувања во НИТ-Прилеп на четири
тутунски сорти (3 ориенталски и 1 полуориенталска), и нивните шест F 1 и исто толку F2
дијалелни крстоски, за приносот на сува маса по растение, со цел да се испита генетиката на
наследување

на

својството.

Кај

наследувањето

на

приносот

преовладувала

интермедијарноста.
Shah et al. [71], истражувале десет flue-cured (вирџиниски генотипови), вклучувајќи и
една сорта како контрола, на полски опит поставен во Tobacco Research Station – Mardan
(Пакистан), со цел идентификација на супериорни варијанти за комерцијално одгледување
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во однос на приносот и некои поважни својства на тутунот. Екипата ги издвоила: KHG-21,
KHG-23 и KHG-25, со висок степен на стабилност и одлични перформанси за приносот и
квалитетните особини.
Aleksoski & Korubin – Aleksoska [3], вршеле тригодишни проучувања за приносот на
зелена и сува маса кај еднонасочен дијалел на три ориенталски и една крупнолисна сорта и
нивните шест F1 крстоски, со цел да се процени хетеротичниот ефект и херитабилноста на
својствата, а со тоа да се дадат сугестии и напатствија во селекцијата на тутунот. Една
крстоска покажала позитивен хетерозис за двете својства, додека кај три крстоски имало
појава на негативен хетеротичен ефект.
Gixhari & Sulovari [24], вршеле тригодишни истражувања во два локалитета кај
генетски разновидна популација од осум ориенталски тутуни и нивните еднонасочни
дијалелни крстоски, за ефектите на наследување и типовите на хетерозис за некои
морфолошки квантитативни карактеристики кои влијаат на приносот на тутунот.
Наследувањето на приносот било парцијално-доминантно, а имало и појава на хетерозис
(2,8%).
Mitreski et al. [57], испитувале три сорти и една перспективна линија од типот
вирџинија за поважните статистички параметри, со цел да се прикаже варирањето на
морфолошките својства. Новосоздадената линија МВ-1/14 – ЦМС покажала најмало
варирање и е окарактеризирана за најприносна.
Ahmed & Mohammad [1], вршеле двегодишни компаративни испитувања на седум
родителски flue-cured сорти и нивните 42 дијалелни двонасочни F1 хибриди за приносот на
зелен и сув лист. Анализата на варијансата открива значајни разлики меѓу генотиповите и
нивната интеракција со средината. Сортите: Spt G 126, Spt G 28 и KHG 21 имале највисок
принос.
Dyulgerski

[20],

ги

проучувал

биолошкo-производните

особини

на

седум

новосоздадени линии тутун од типот берлеј и, според добиените вредности, открива дека
линијата 1540 дала најголем принос по хектар (3607 кг/ха) и имала најдобри квалитетни
особини во трите години на истражување. Сите новоселекционирани линии се одликувале со
мала варијабилност, т.е. со висок степен на хомогеност и ја надминале стандардната сорта,
како во однос на приносот, така и во однос на процентот на високите класи.
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Kinay & Yilmaz [32], во истражувањата направени на опит со хибриди добиени со
полудијалелни вкрстувања помеѓу сортите: Xanthi-2A, Nail, Gümüşhacıköy, Taşova, Katerini,
Canik и Erbaa, во провинцијата Tokat во Турција, откриле просечен хетерозис од 28.4 %.
Хетеротичниот ефект за приносот на сува маса изнесувал 4%.
Ganachari et al. [23], испитувале шест flue-cured тутуни и нивните 30 крстоски, во
ZAHRS (Zonal Agricultural and Horticultural Research Station), College of Agriculture –
Shivamogga, Karnataka – Индија, за процена на хетерозисот во однос на приносот на сув лист
и неговите компоненти. Авторите откриле пет хибриди кои покажале високосигнификантен
хетеротичен ефект.
Qaizar & coll. [67], вршеле истражувања на седум flue-cured сорти и линии и нивните
комплетни дијалелни крстоски, во две локации (Mardan и Mansehra, Пакистан), и бил
откриен позитивен и негативен хетерозис во наследувањето на проучуваните агрономски и
биохемиски особини. Најдобри хибриди со поволен сигнификантен хетеротичен ефект за
приносот биле: KHG24 х Spt G 28; KHG21 х NC606 и Spt G 126 х KHG24.

1.5. Хемиски компоненти во сувиот тутунски лист
Matsinger et al. [49], кај flue-cured сорти меѓусебно значајно различни во содржината
на никотин и вкупни алкалоиди, и нивните дијалелни крстоски, откриле многу пониска
содржина на никотин и вкупни алкалоиди во однос на родителскиот просек. Истата екипа
[50], открила хетеротичен ефект кај крстоски добиени од flue-cured сорти со ниска и
сигнификантно различна содржина на алкалоиди. Авторот [54], со дијалелна анализа на
flue-cured сори заклучил дека кај хибридите немало хетерозис во наследувањето на вкупните
алкалоиди. Matsinger & Wernsman [53], кај крстоски на flue-cured и ориенталски сорти, како и
Matzinger et al. [55], кај крстоски на берлејски сорти, за наследувањето на алкалоидите
добилe хетеротичен ефект кој во просек не бил значаен.
Marani & Sachs [46], кај хибридите на некои ориенталски сорти не откриле хетерозис
во наследувањето на вкупните алкалоиди.
Chen & Gupton [12], во проучувањата за висок принос и ниска содржина на никотин
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кај берлејски сорти добиле намалување на алкалоидите од 0,1%.
Aycock [6], испитувал Maryland, брлејски и flue-cured сорти, и кај меѓутиповите
хибриди не открил постоење на хетерозис за содржината на вкупни алкалоиди.
Jung et al. [30], кај ориенталски тутунски сорти и нивните дијалелни крстоски откриле
целосна доминантност во наследувањето на својството. Насоката на доминантност била:
висок раст, тесни листови и ниска содржина на никотин.
Wilkinson et al. [79], со дијалелна анализа на крстоски меѓу вирџиниски flue-cured
сорти, откриле сигнификантни просечни вредности на хетерозисот во наследувањето на
никотинот.
Kara & Esendal [31], проучувале шест ориенталски сорти и нивните 15 дијалелни
еднонасочни F1 хибриди и откриле негативен хетерозис во наследувањето на никотинот.
Butorac [9], испитувала четири сорти тутун од типот берлеј и нивните F1, F2, BC1 и BC2
потомства, во период од четири години, со цел да се процени начинот на наследување на
хемиските својства (никотин, белковини, вкупен азот и содржина на пепел) и открила
негативен хетерозис.
Shah et al. [72], спровеле студија во која проучувале четири бразилски сорти од типот
берлеј (Bag-16101, Bag-161128, CSC-206 и CSC-227), заедно со адаптираната Burley-64 како
контрола и забележале високосигнификантни разлики кај генотиповите за намалувањето на
нивото на шеќери и сигнификантни разлики за содржина на никотин. Shah et al. [73], вршеле
двегодишни проучувања на полски опит, со цел евалуација на квантитативните својства и
нивната варијабилност кај популациите од 10 вирџиниски flue-cured егзотични хибриди, за
повеќе морфолошки и производни својства, меѓу кои и за содржината на некои хемиски
компоненти. Проучуваните хибриди покажале несигнификантни разлики за содржината на
никотин и растворливи шеќери.
Ahmed & Mohammad [1], вршеле двегодишни компаративни испитувања на седум
родителски flue-cured сорти и нивните 42 дијалелни двонасочни F1 хибриди во Tobacco
Research Sub Station – Mansehra (Пакистан), за повеќе својства, меѓу кои и за содржината на
никотин и растворливи шеќери. Анализата на варијансата открива значајни разлики (P <0.01)
меѓу генотиповите и нивната интеракција со средината за сите својства. Сортата Spt G 28
имала највисок процент на никотин и растворливи шеќери.
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Korubin – Aleksoska [37], вршела двегодишни проучувања во НИТ-Прилеп на четири
тутунски сорти (3 ориенталски и 1 полуориенталска), и нивните шест F 1 и исто толку F2
дијалелни крстоски, за содржината на никотин во сувите листови, со цел да се испита
генетиката на наследување на својството и открила преовладување на парцијалната
доминантност и интермедијарноста. Истражувањата покажале негативен хетеротичен ефект
за содржината на никотин (во F1 и во F2 генерациите доминирале гените на родителот со
помала содржина на никотин).
Ramachandra et al. [68], извршиле генетска анализа на 62 генотипа (шест линии од
различни типови тутун, осум тестери и нивните крстоски), во Земјоделската истражувачка
станица Nipaniat Belgaum, Karnataka – Индија, за поважните квантитативни својства.
Најдобри меѓу родителите биле Vairam, MS NPN-190, MS A-119 и Kunkumatri. Крстоските
MS NPN-190 х Kunkumatri и MS и A-119 х Kunkumatri биле најдобри линии за содржина на
никотин.
Kinay & Yilmaz [32], во истражувањата направени на опит со хибриди добиени со
полудијалелни вкрстувања помеѓу сортите: Xanthi-2A, Nail, Gümüşhacıköy, Taşova, Katerini,
Canik и Erbaa, во провинцијата Tokat во Турција, откриле просечен хетерозис од 28.4 %.
Хибридите имале околу 16,6% помалку шеќер и 10% повеќе никотин во сувите листови.
Qaizar et al. [67], вршеле истражувања на седум flue-cured Virginia сорти / линии тутун
(NC606, K399, Spt G 126, Spt G 28, KHG21, KHG22 и KHG24) и нивните комплетни дијалелни
крстоски, во две локации (Mardan и Mansehra, Пакистан), за наследувањето на агрономски и
биохемиски особини. Истражувачите откриле позитивен и негативен хетерозис во
наследувањето на хемиските компоненти во сувата лисна маса.
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА
Како материјал за работа, од расположливиот сортимент во Научниот институт за
тутун – Прилеп издвоивме пет сорти од различни типови тутун кои претставуваат
родителски генотипови:
1. Прилеп П-23 (Прилог 1, фотографии 1 и 2)
2. Прилеп П 8-9/80 (Прилог 1, фотографии 3 и 4)
3. Floria FL-7 (Прилог 1, фотографии 5 и 6)
4. Samsun S-1 (Прилог 1, фотографии 7 и 8)
5. Вирџинија МВ-1 (Прилог 1, фотографии 9 и 10)
Крупнолисната flue-cured сорта Вирџинија МВ-1 ја назначивме за татковски родител,
па со нејзин полен во опит поставен на Опитното поле од Научниот институт за тутун –
Прилеп во 2017 година направивме четири F1 крстоски:
1. П-23 х МВ-1 (Прилог 1, фотографии 11 и 12)
2. П 8-9/80 х МВ-1 (Прилог 1, фотографии 13 и 14)
3. FL-7 х МВ-1 (Прилог 1, фотографии 15 и 16)
4. S-1 х МВ-1 (Прилог 1, фотографии 17 и 18)
Родителските сорти и F1 хибридите ги поставивме во опит по случаен блок – систем
во четири повторувања, на Опитното поле при НИТ-Прилеп во тековната 2018 година, на
работна површина од околу 291.6 m2, односно на вкупната површина од 655,2 m2 – работна
површина + површина за патеки (Шеми 1 и 2). Растојанието на расадување на растенијата
беше различно, во зависност од типот на тутунот. Крупнолисната сорта и F1 хибридите беа
расадувани со растојание на садење 90 cm (меѓу редови) х 50 cm (помеѓу растенијата во
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редот), додека ориенталските сорти и облагородувачкиот генотип со растојание на садење 45
cm (меѓу редови) х 15 cm (помеѓу растенијата во редот).
Трудот опфаќа генетски проучувања на следниве морфолошки, агрономски и хемиски
својства:
Морфолошки својства:
1. Висина на стракот со соцветие
2. Висина на стракот без соцветие
3. Број на листови по страк
4. Должина на листовите од средниот појас на стракот
5. Ширина на листовите од средниот појас на стракот
6. Површина на листовите од средниот појас на стракот
Агрономски својства:
7. Тежина на зелен лист по страк
8. Тежина на сув лист по страк
Хемиски својства:
9. Содржина на никотин
10. Содржина на вкупен азот
11. Содржина на белковини
12. Содржина на растворливи шеќери
13. Содржина на пепел
Морфолошките мерења се реализираа во полната експресија на својствата. Поради
униформноста на хомозиготните родителски генотипови и хетерозиготното F1 потомство,
мерени беа по 20 страка од секоја варијанта во едно повторување, што значи по 80 растенија
во четирите повторувања.
Површината на листовите се пресметуваше со множење на должината со ширината и
со коефициентот к = 0.6354.
Приносот на зелената лисна маса се мереше по секоја берба, се собираше тежината на
сите берби од секоја парцела и се делеше со бројот на страковите од кои се береше тутунот во
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неа, со што ја добивавме тежината на зелен лист по страк. Тежината на сув лист по страк се
пресметуваше со мерење на тутунот од секоја парцелка, по неговата манипулација; сумата се
делеше со бројот на страковите, а се користеше и формула за коригиран принос.
Хемиските компоненти во сувиот тутунски лист во акредитираната Лабораторија за
контрола на квалитетот на тутунот и тутунските производи - L03 во НИТ-Прилеп.
Податоците од мерењата на предметните особини се обработени варијационо–
статистички според Најческа [58] (средна вредност - x, стандардната девијација - σ и
коефициентот на варијабилност – CV).
Начинот на наследувањето на особините е одредуван врз база на тест–
сигнификантност на средната вредност кај F1 генерацијата во однос на просекот од двата
родитела, според Borоjevic [7]. Интермедијарен начин на наследување (i) се јавува во случај
кога средната вредност на едно својство кај крстоската е еднаква на родителскиот просек.
Парцијално-доминантен начин (pd) има кога средната вредност на хибридното потомство се
приближува кон една од родителските сорти. Доминантност во наследувањето (d), позитивна
или негативна, се јавува кога средната вредност на крстоската се совпаѓа со средната
вредност на еден од родителите (+d – кога доминира родителот со повисока средна вредност,
-d – кога доминира родителот со пониска средна вредност). Позитивен хетерозис (+h) има кај
хибридот со сигнификантно повисока вредност од таа на родителот со поголема средна
вредност, додека негативен хетерозис (-h) се јавува кај хибридот со сигнификантно пониска
вредност од таа на родителот со помала средна вредност.
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– Краток опис на родителските генотипови

Прилеп, П-23 е создадена од Коста Николоски и Милан Митрески. Сортата спаѓа во
групата ориенталски тутуни од типот прилеп. Се карактеризира со елкаст хабитус, стебло
високо 65 cm, 45-50 седечки листови (20 cm х 10,5 cm) и полутопчеста збиена цветна китка со
розови цветови (Корубин-Алексоска, [36]). Спаѓа во групата на sun-cured тутуните (сушени на
сонце). Сувите листови имаат златножолта до отворенопортокалова боја, нежна, еластична и
содржајна ткаеница и изразена арома. Приносот на сува маса изнесува 2000-2500 kg/ha.
Прилеп, П 8-9/80 е создадена од Ана Корубин - Алексоска. Сортата спаѓа во групата
ориенталски тутуни од типот прилеп. Се карактеризира со цилиндричен до издолжено
елипсовиден хабитус, висината на стеблото со соцветието изнесува 85 – 90 cm, има околу 45
седечки листови светлозелени со кадрави ивици. Должината на најголемиот лист изнесува 20
– 23, а ширината 11 – 12,5 cm. Цветната китка е топчеста со светлорозови цветови. Спаѓа во
групата на sun-cured тутуните (сушени на сонце). Сувите листови имаат златножолта до
портокалова боја, со средно изразено главно ребро и танка слабо изразена нерватура.
Приносот на сува маса изнесува 2700-2900 kg/ha.
Floria, FL-7 е облагородувачка линија, креација на Игор Болсунов. Сортата спаѓа во
групата полуориенталски тутуни. Се карактеризира со цилиндрично елипсовиден хабитус,
висината на стеблото со соцветието изнесува 120 – 125 cm, има околу 30 седечки листови.
Должината на најголемиот лист изнесува околу 30 cm, а ширината 17cm. Листовите се со
многу нежна лисна ткаеница. Цветната китка е топчеста со светлорозови цветови. Спаѓа во
групата на sun-cured тутуните (сушени на сонце). Сувите листови имаат златножолта до
портокалова боја. Поседува гени за отпорност на пламеница. Приносот на сува маса изнесува
2700-2900 kg/ha.
Samsun, S-1 спаѓа во групата ориенталски турски тутуни од типот Samsun. Висината
на стеблото изнесува 80 – 120 cm, има 28-36 листови со срцевидна форма, куса рачка и
клинести задлистоци, светлозелени со кадрави ивици. Должината на најголемиот лист
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изнесува 20 – 23, а ширината 11 – 12,5 cm). Цветната китка е топчеста со светлорозови
цветови. Спаѓа во групата на sun-cured тутуните (сушени на сонце). Сувите листови имаат
жолто-црвеникава, портокалова или црвено-бакарна боја, нежни, со фина и пријатна арома.
Приносот на сува маса изнесува 700-1000 kg/ha.
Вирџинија, МВ - 1 е крупнолисна сорта. Нејзини автори се Димче Чавкароски и
Миле Узуноски. Се карактеризира со конусовиден хабитус, високо стебло (195 cm), 26-29
седечки листови (55 cm х 35 cm) и метличеста цветна китка со бледорозови цветови. Ја има во
фертилна и машкостерилна форма (Корубин-Алексоска, [36]). Спаѓа во групата на flue-cured
тутуни. Сувите листови имаат златножолта боја, пријатен вкус и арома. Приносот на сува
маса изнесува 3500 kg/ha.
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Шема 1. Приказ на опит со пет родителски генотипови и четири F1 хибриди во четири
повторувања – Рандомизиран блок-систем (2018 год.)
Прво повторување
1 ред заштитен

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1. П-23 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2. П 8-9/80 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

3. FL-7 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

4. S-1

(3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

5. МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

6. П-23 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

7. П 8-9/80 х МВ-1 (4 реда–по 7 стракови во ред=28 стракови)

8. FL-7 х МВ-1 (4 реда–по 7 стракови во ред = 28 стракови)

9. S-1 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

1 ред заштитен

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

______________________________________________________________________________________
УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп
Дипл. зем. инж. Симе Дојчинов–магистерски труд

29

Истражувања за морфолошките и хемиските својства на тутунски сорти и нивните хибриди од F1
генерацијата

Второ повторување
1 ред заштитен

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

3. FL-7 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1. П-23 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2. П 8-9/80 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

4. S-1 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

9. S-1 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)
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●

●

●

●

●

●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

6. П-23 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

5. МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

8. FL-7 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

7. П 8-9/80 х МВ-1 (4 реда–по 7 стракови во ред=28 стракови)

1 ред заштитен

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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Трето повторување
1 ред заштитен

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

4. S-1 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2. П 8-9/80 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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6. П-23 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

7. П 8-9/80 х МВ-1 (4 реда–по 7 стракови во ред=28 стракови)

8. FL-7 х МВ-1 4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

5. МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

1 ред заштитен
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Четврто повторување
1 ред заштитен
3. FL-7

(3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)
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4. S-1

(3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)
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1. П-23 (3 реда – по 21 страк во ред = 63 страка)
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8. FL-7 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

6. П-23 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

7. П 8-9/80 х МВ-1 (4 реда–по 7 стракови во ред=28 стракови)

5. МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

9. S-1 х МВ-1 (4 реда – по 7 стракови во ред = 28 стракови)

1 ред заштитен

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Локалитет: Опитно поле при Научниот институт за тутун – Прилеп
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Шема 2. Приказ на опитот од птичја перспектива (работна површина: 292 m2; работна
површина со патеки: 655 m2)
6 m (ширина на работна површина)
12 m (ширина на работна површина со патеки)

2m

2m

3m

24.3 m

2m

3m

54.6 m (должина на раб. повр. со патеки)

2m

24.3 m

48.6 m(должина на работна површина)

2m

2m
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2.1. Климатски и почвени услови во реонот на испитувањето
Климата и почвата претставуваат основна средина во која се одвива производството
на тутун. Со анализа на овие параметри се добива реална слика за остварените резултати од
истражувањата.

– Климатски услови (2018 год.)
На климатските услови, како важни фактори за производство на тутун, не можеме да
влијаеме, односно да ги менуваме, па затоа производството го приспособуваме на климата во
производниот реон. За карактерот на климатските услови се донесуваат заклучоци врз основа
на поважните метеоролошки фактори: температурата и врнежите.
За добивање пореална слика од нашите испитувања во табелата А ги презентираме
податоците за климатските услови во текот на вегетацијата на тутунот во 2018 година.
Табела А. Климатски услови на Опитното поле во Научниот институт за тутун –
Прилеп во 2018 год.
Климатски фактори

Средномесечна температура на
воздухот (0С)
Средномесечната максимална
температура на воздухот (0С)
Средномесечната минимална
температура на воздухот (0С)
Средномесечната релативна
влажност на воздухот (0С)
Вкупни врнежи (mm)

Месеци

̅

Мај

Јуни

Јули

Август

Септември

17,5

19,7

21,6

23,1

18,8

20,14

22,3

25,9

27,5

29,8

23,6

25,82

11

12,9

15,8

15,3

12

13,4

81

80

78

75

80

78,8

5,1

85,1

55,1

22,9

12,5

∑=180,7
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Како што се гледа од Табела А, во годината на истражување, средномесечната
температура на воздухот за време на вегетацијата се движи од 17.5 во мај до 23.1 во август.
средномесечната температура во месеците јуни, јули и август е во границите на оптималната
температура за развој на тутунските стракови.
Се смета дека оптималната температура за нормален развиток на тутунот изнесува од
20 до 30 Целзиусови степени. Ако се земе предвид дека развојот на тутунот се одвива од јуни
до август, според презентираните податоци може да се каже дека во оваа година тутунот се
развивал во оптимални температурни услови.
Покрај температурата, врнежите имаат, исто така, голема улога во производството на
тутун. Снабденоста на растението со потребното количество вода многу зависи од
распоредот на врнежите за време на вегетациониот период. Од погоре наведените податоци
се гледа дека за време на вегетацијата на тутунот на нива паднале 180.7 mm врнежи, со
неправилен распоред. Тутунот најмногу потреба од вода има во месеците јули и август.
Поради тоа што во август недостигаат врнежи, имаше потреба од интервенција со
наводнување. Така, извршено е едно полевање со полевна норма од 300 метри кубни вода на
хектар.
Средната релативна влажност на воздухот во вегетациониот период се движи во
оптимални граници за нормален развој на тутунот.

– Почвени услови
Почвата со својот механички состав и со содржината на хранливи материи претставува
подлога на која тутунот расте и се развива.
Нашите истражувања се изведени на површините од Институтот за тутун во Прилеп на
делувијален (колувијален) почвен тип. Оваа почва се карактеризира со следнава
стратиграфија на профилот:
1.

0-30cm - Ораничен хумусно-акумулативен хоризонт, со жолтеникаво-кафеава боја, по

механички состав иловичесто-песоклив, бескарбонатен и бесструктурен.
2.

30-57cm - Со црвеникаво-кафеава боја, по механички состав песокливо-глинеста
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иловица, збиен, бескарбонатен, со присуство на скелетни честици.
3.

57-83cm - Со жолтеникаво-кафеава боја, по механички состав песоклива иловица,

бескарбонатен.

– Агрохемиски својства на почвата
Почвата се карактеризира со ниска содржина на хумус и вкупен азот, умерено кисела
до неутрална реакција, ниска до екстремно ниска обезбеденост со лесно достапен фосфор и
средна до добра снабденост со калиум. По целата своја длабочина почвата е бескарбонатна.
Имајќи ги предвид стратиграфијата на профилот и агрохемиските својства на почвата
за изведба на профилот таа беше соодветно подготвена. Беа извршени едно есенско и три
пролетни орања. Основното ѓубрење беше извршено со второто пролетно орање со употреба
на 250 kg/ha NPK ѓубриво во комбинација 8:22:20.
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3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊАТА И ДИСКУСИЈА

3.1. МОРФОЛОШКИ СВОЈСТВА

3.1.1. Височина на стракот со соцветие
Височината на тутунот е квантитативна особина која селекционерот ја креира во
зависност од типот на тутунот и начинот на берба на листовите. Бидејќи бербата на
проучуваните варијанти е рачна, оптималната височина на тутунските стракови би требало
да биде најповолната за тутуноберачите.
Во Табела 1 се прикажани средните вредности за висината на стракот со соцветие,
стандардната девијација и коефициентот на варијабилност, како на родителите, така и на
добиените крстоски и тоа во сите повторувања.
Со најмала висина со соцветие кај родителските генотипови во нашите истражувања
се одликува сортата П-23 (64,7 cm), а со најголема МВ-1 (187,4 cm), додека кај хибридите
најмала висина има П-23 х МВ-1 (109,3 cm, а најголема П 8-9/80 х МВ-1 (181,4 cm).
Стандардната девијција се движи од 3,01 (П 8-9/80), до 8,14 (МВ-1). Коефициентот на
варијабилност се движи од 2% (П 8-9/80 х МВ-1 и S-1 х МВ-1), до 6,25% (П-23). Сите
крстоски имаат помал коефициент на варијабилност во споредба со родителските
генотипови. Фактот што CV - вредноста е помала од 10 укажува на високиот степен на
униформност и стабилност на варијантите (на хомозиготните родители и хетерозиготната F1
генерација).
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Наследувањето на висината на стракот со соцветие е парцијално доминантно (освен
кај П 8-9/80 х МВ-1 каде доминира повисокиот родител). Нема појава на хетерозис во
наследувањето на ова својство.

Табела 1. Варијабилност и начин на наследување на висината на растението
со соцветие кај дијалелните F1 хибриди (cm)

Ред.
бр.

σ (±)
Повторувања

̅
Повторувања

Генотипови
и F1 хибриди

I

CV (%)
Повторувања

II

III

IV

̅

I

II

III

IV

̅

I

II

III IV

̅

1.

П-23

P1 (♀) 65.6

63.7

65.3

64

64.7

5.26

4.56

2.83

3.58

4.06

8

7

4

6

6.25

2.

П 8-9/80

P1 (♀) 82.8

81.5

73.6

80.4

79.6

3.43

2.94

2.3

3.38

3.01

4

4

3

4

3.75

3.

FL-7

P1 (♀)

121.5 122.5 122

121

5.1

4.50

5.12

4.58

4.82

4

4

4

4

4.00

4.

S-1

P1 (♀) 108.2

109 108.2 109.5 108.7

3.74

3.71

4.81

4.84

4.27

3

3

4

4

3.50

5.

МВ-1

P2 (♂)

187

7.68

8.12

8.89

7.89

8.14

4

4

5

4

4.25

112 108.2 107.9 109.3 pd 3.18

6.88

2.68

3.08

3.95

3

6

2

3

3.50

4.14

3.53

3.35

3.41

3.61

2

2

2

2

2.00

165 163.8 164.7 pd 3.16

5.48

3.16

2.99

3.70

2

3

2

2

2.25

3.54

3.87

3.41

3.73

2

2

2

2

2.00

118

181

191 190.5

187.4

6.

П-23 х МВ-1

7.

П 8-9/80 х МВ-1 F1 181.8 181.3 181.3 181.3 181.4

8.

FL-7 х МВ-1

9.

S-1 х МВ-1

F1 109.1

F1

165

165

F1 176.7 177.2

175 174.5 175.9

+d

pd

4.12

LSD 0.05 = 3.53
0.01 = 4.80
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3.1.2. Височина на стракот без соцветие

Стеблото е централна оска на која спирално се распоредени тутунските листови,
оформувајќи го хабитусот на растението, кој претставува сортна особина на сортите и
хибридите.
Во Табела 2 се прикажани средните вредности за висината на стракот без соцветие,
стандардната девијација и коефициентот на варијабилност.
Најмала висина без соцветие има родителската П-23 (56,8 cm), а најголема МВ-1
(149,2 cm), додека кај хибридите најмала висина има П-23 х МВ-1 (90,7 cm), а најголема П
8-9/80 х МВ-1 (151,6 cm). Стандардната девијација се движи од 3 (FL-7 х МВ-1), до 7,3
(МВ-1). Коефициентот на варијабилност се движи од 2% (FL-7 х МВ-1) до 6,7 (П-23).
Коефициентот на варијабилност кај крстоските е понизок од тој на родителските генотипови.
И кај ова својство CV - вредноста е помала од 10, со што се потврдува високиот степен на
униформност и стабилност на родителите и F1 хибридите.
Наследувањето на висината на стракот со и без соцветие е парцијално доминантно
(освен кај П 8-9/80 х МВ-1 каде доминира повисокиот родител). Нема појава на хетерозис.
Голем број автори испитувајќи го наследувањето на висината на стракот заклучиле
дека најзастапени се интрмедијарноста и парцијалната доминантност. Корубин-Алексоска &
Mitreski [33], кај крстоските на три ориенталски сорти, како и Корубин-Алексоска [34], кај
дијалел

од

три

ориенталски

и

една

полуориенталска

сорта,

добиле

претежно

парцијално-доминантно наследување. Gixhari & Sulovari [24], кај полудијалел од осум
ориенталски тутуни, добиле доминантно и парцијално-доминантно наследување на
својството.
Значаен хетерозис за висината на стракот добиле: Корубин-Алексоска [34], кај дијалел
од три ориенталски и една полуориенталска сорта, Gixhari & Sulovari [24], кај 42 двонасочни
дијалелни хибриди на осум ориенталски тутуни, Dimanov & Dyulgerski [13], кај десет
крстоски на локални и интродуцирани берлејски сорти. Imtiaz et al. [28], кај комплетен
дијалел на седум вирџиниски flue-cured генотипови, Ahmed & Mohammad [1], кај 42
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дијалелни двонасочни F1 хибриди на седум flue-cured сорти (откриен е висок хетеротичен
ефект и силен хибриден вигор), Ramachandra et al. [68], кај 62 генотипа (шест линии од
различни типови тутун, осум тестери и нивните крстоски), Kinay & Yilmaz [32], кај
полудијалел на сортите: Xanthi-2A, Nail, Gümüşhacıköy, Taşova, Katerini, Canik и Erbaa
(откриен е просечен хетерозис од 28.4 %, а хетеротичниот ефект за изнесувал 4%).

Табела 2. Варијабилност и начин на наследување на висината на растението
без соцветие кај дијалелните F1 хибриди (cm)

Ред.
бр.

σ (±)
Повторувања

̅
Повторувања

Генотипови
и F1 хибриди

I

II

III

̅

I

II

56.8

4.1

4.6

70.4

71.1

4.5

IV

CV (%)
Повторувања

IV

̅

I

II

3

3.9

3.9

7

8

5

7

6.7

2.9

2.9

3.4

3.4

6

4

4

5

4.7

III

III IV

̅

1.

П-23

P1 (♀) 58,2

55.8

2.

П 8-9/80

P1 (♀) 70.9

72.3

3.

FL-7

P1 (♀) 96.8

96

94.6 95.8

95,8

3.1

3.7

5.1

3.5

3.8

3

4

5

4

4

4.

S-1

P1 (♀) 97.4

98

94.1 97.9

96,8

3.2

3.4

4.6

4.6

3.9

3

4

5

5

4.2

5.

МВ-1

P2 (♂)

150

146 150.5 150.5 149,2

7

6.2

8.5

7.5

7.3

5

4

6

5

5

57.8 55.5
71

6.

П-23 х МВ-1

F1

90,9

92.1

3.2

4.2

3.8

3.7

3.7

4

5

4

4

4.2

7.

П 8-9/80 х МВ-1 F1

152

150.5 151.8 152.2 151.6 +d 4.6

4.2

3.9

3.8

4.1

3

3

3

3

3

8.

FL-7 х МВ-1

F1 130,8 130.1 130.7 129.5 130,2 pd 3.1

3.2

2.6

3.1

3

2

2

2

2

2

9.

S-1 х МВ-1

F1 139,6 140.9 139.5 138.8 139,7 pd 4.2

3

4.7

4

4

3

2

3

2

2.5

90.2 89.8 90.7 pd

LSD 0.05 = 1.88
0.01 = 2.55
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3.1.3. Број на листови по страк
Бројот на листовите кај тутунскиот страк е важно квантитативно својство, заради
директната поврзаност со зголемувањето на приносот, поради што предизвикува голем
интерес кај селекционерите и секогаш е присутен во програмите за создавање нови сорти и
облагородување на постојните.
Во Табела 3 се прикажани средните вредности, стандардната девијација и
коефициентот на варијабилност за бројот на листови по страк кај родителите и F1 хибридите.
Со најмал број на листови меѓу родителите се окарактеризира FL-7 (21,6), а со
најголем П 8-9/80 (53,9), додека кај хибридите најмалку листови има П-23 х МВ-1 (32), а
најмногу П 8-9/80 х МВ-1 (42,2). Стандардната девијација се движи од 0,9 (МВ-1), до 2,5 (П
8-9/80). Коефициентот на варијабилност се движи од 3% (S-1 х МВ-1) до 6,2 (FL-7).
Коефициентот на варијабилност на варијантите има вредност помала од 10, што претставува
показател за униформност и стабилност на испитуваните варијанти.
Начинот на наследување на ова својство е интермедијарно, парцијално-доминантно и
доминантно. Нема појава на хетерозис.
Парцијална доминантност во наследувањето на бројот на листовите по страк и
отсуство на хетерозис откриле: Korubin – Aleksoska [33], кај крстоските на три ориенталски
сорти, Korubin – Aleksoska [34], кај дијалел од три ориенталски и една полуориенталска
сорта, Gixhari & Sulovari [24], кај полудијалел на осум ориенталски генотипови. Различен
начин на наследување и слаб хетеротичен ефект добил Aleksoski [2], кај еднонасочен дијалел
на три ориенталски и една берлејска сорта.
Хетерозис со позитивен хетеротичен ефект за својството откриле: Butorac et al. [8], кај
F1, потомството на четири берлејски сорти, Lalitha et al. [41], кај крстоски на шест линии и
шест тестери, Aleksoski et al. [4], кај хибриди на четири родителски генотипови тутун од
различна типска припадност (хетерозисот имал слаб хетеротичен ефект), Dimanov &
Dyulgerski [13], кај десет крстоски на локални и интродуцирани сорти од типот берлеј.
(открииен е висок хетеротичен ефект), Ahmed & Mohammad [1], кај 42 дијалелни двонасочни
F1 хибриди на седум flue-cured сорти, Imtiaz et al. [29], кај комплетен дијалел на седум
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вирџиниски flue-cured генотипови, Ramachandra et al. [68], кај хибриди на шест линии од
различни типови тутун и осум тестери.

Табела 3. Варијабилност и начин на наследување на бројот на листови по страк
кај дијалелните F1 хибриди

Ред.
бр.

σ (±)
Повторувања

̅
Повторувања

Генотипови
и F1 хибриди

I

II

III

IV

CV (%)
Повторувања

̅

I

II

III

IV

̅

I

II

III IV

̅

1.

П-23

P1 (♀)

46.6 45.8 46.3 45.4

46.0

2.9

1.8

2.8

2.2

2.4

6

4

6

5

5.2

2.

П 8-9/80

P1 (♀)

53.6

53.6 53.6

53.9

2.8

1.6

2.8

2.8

2.5

5

3

5

5

4.5

3.

FL-7

P1 (♀)

22.2 21.4 21.3 21.6

21.6

1.2

1.8

1.3

1

1.3

6

8

6

5

6.2

4.

S-1

P1 (♀)

42.9 41.5 42.6 40.7

41.9

1.3

1.3

1.2

1.4

1.3

3

3

3

4

3.2

5.

МВ-1

P2 (♂)

28.1 28.4 28.4 28.3

28.3

1

0.8

0.8

1

0.9

4

3

3

4

3.5

31.9 32.2 32.2 31.8 32.0 pd

1.4

1.3

1.2

1

1.2

5

4

4

3

4

42.2 i

1.8

1.2

1.5

1.5

1.5

4

3

4

4

3.7

6. П-23 х МВ-1

F1

55

7. П 8-9/80 х МВ-1 F1

41.9 42.7 42.4

8. FL-7 х МВ-1

F1

39.3 39.3 39.3 38.6

39.1+d

1.2

1.3

1.6

1.6

1.4

3

3

4

4

3.5

9. S-1 х МВ-1

F1

35.9 36.2 36.3 35.4

35.9 i

1

1.1

0.9

1.4

1.1

3

3

2

4

3

42

LSD 0.05 = 0.68
0.01 = 0.92
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3.1.4. Должина на листовите од средниот појас на стракот
Формата на листовите е сортна одлика, но димензиите се многу варијабилни во
зависност од еколошките фактори и од применетата агротехника.
Во Табела 4 се прикажани средните вредности, стандардната девијација и
коефициентот на варијабилност за должината на листовите од средниот појас на стракот кај
родителите и F1 хибридите.
Меѓу родителските генотипови со најмала должина на листовите од средниот појас на
растението се одликува сортата П 8-9/80 (22.7 cm), а со најголема МВ-1 (49,7 cm), додека кај
хибридите со најмала должина на листовите се карактеризира П 8-9/80 х МВ-1 (41,6), а со
најголема FL-7 х МВ-1 (44,3). Стандардната девијација се движи од 1 (П-23 х МВ-1), до 2,5
(S-1 х МВ-1 ) и 2,6 (МВ-1). Коефициентот на варијабилност се движи од 2,5% (П-23 х МВ-1)
до 9% (П 8-9/80). Коефициентот на варијабилност кај хибридите е понизок од оној кај
родителските генотипови. Кај сите варијанти CV - вредноста е помала од 10, што значи дека
испитуваните варијанти се стабилни и униформни.
Начинот на наследувањето на ова својство е парцијално-доминантно. Нема појава на
хетерозис.
Парцијално-доминантниот начин на наследување на својството е најзастапен и во
проучувањата на: Lee & Chang [42], кај крстоски на корејски и ориенталски сорти, Gudoy et
al. [25], кај хибриди на берлејски сорти, Legg [44], кај крстоски добиени со меѓутипска
хибридизација на седум хомозиготни генотипови, Gixhari & Sulovari [24], кај дијалел на осум
ориенталски генотипови, Dyulgerski & Radoukova [19], кај седум крстоски од типот берлеј и
седум крстоски од типот вирџинија и др.
Хетеротичен ефект во наследувањето на должината на листовите добиле: Lalitha et al.
[41], кај 36 F1s хибриди добиени со вкрстување на шест линии и шест тестери (добиениот
хетерозис имал умерен хетеротичен ефект во двете насоки), Dyulgerski & Dimanov [17], кај
десет крстоски од локални и интродуцирани сорти од типот берлеј (за должина на 7-8 лист и
на 13-14 лист), Dyulgerski & Dimanov [18], кај шест хибриди од flue-cured родителски парови
(за должина на листовите од средниот појас), Dyulgerski & Radoukova [19], кај седум
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крстоски од типот берлеј и седум крстоски од типот вирџинија, на родителски генотипови од
локално и интродуцирано потекло (хетерозисот немал економска важност), Ramachandra et
al. [68], кај крстоски на шест линии од различни типови тутун и осум тестери (најголема
должина на листовите имале хибридите MS PL-5 х Vairam и MS GT-4 х Thangam).
Табела 4. Варијабилност и начин на наследување на должината на листовите од
средниот појас на стракот кај дијалелните F1 хибриди (cm)

Ред.
бр.

σ (±)
Повторувања

̅
Повторувања

Генотипови
и F1 хибриди

I

II

III

IV

CV (%)
Повторувања

̅

I

II

III

IV

̅

I

II

24.7

0.9

2.5

2.5

1.1

1.7

4

10 10 5

22.7

2.6

1.5

2.2

1.7

1.

П-23

P1 (♀)

2.

П 8-9/80

P1 (♀)

25

3.

FL-7

P1 (♀)

33

33.6 34.1 34.3

33.7

1.9

1.5

2.3

2.4

2.0

4.

S-1

P1 (♀)

26

23.5 26.1 24.5

25.0

2.3

1

1.2

1

5.

МВ-1

P2 (♂)

50

50.6

49.7

3

2.9

2.1

24.6 24.2 25.2 24.8
20

22.8 23

49 49.1

2 10

III IV

̅
7.2

8

10 8

9

6

5

7

7

6.2

1.4

9

4

5

2

5

2.5

2.6

6

6

4

5

5.2

6.

П-23 х МВ-1

F1

43

44.1 44.1 41.3 43.1 pd 1.2

0.9

0.9

1.2

1.0

3

2

2

3

2.5

7.

П 8-9/80 х МВ-1 F1

40

41.2 41.4 43.8 41.6 pd 1.4

1.3

1.3

1.8

1.4

4

3

3

4

3.5

8.

FL-7 х МВ-1

F1

43

43.7

44 46.7 44.3 pd 2.1

1.8

2.1

2.4

2.1

5

4

5

5

4.7

9.

S-1 х МВ-1

F1

44

40.5 45.3 46.2 44.0 pd 2.6

2.1

3.2

2

2.5

6

5

7

5

5.7

LSD 0.05 = 2.11
0.01 = 2.87
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3.1.5. Ширина на листовите од средниот појас на стракот

Ширината на листовите, исто како и должината, е сортна одлика врз која во голема
мера влијаат еколошките фактори.
Во Табела 5 се прикажани средните вредности, стандардната девијација и
коефициентот на варијабилност за ширината на листовите од средниот појас на стракот кај
родителите и F1 хибридите.
Со најмала ширина на листови од средниот појас на стракот меѓу родителските
генотипови се одликува сортата П 8-9/80 (10,8 cm), а со најголема МВ-1 (32,2 cm), додека кај
F1 хибридите со најмала ширина на листовите се истакна П 8-9/80 х МВ-1 (24 cm), а со
најголема S-1 х МВ-1 (30,1 cm). Стандардната девијација се движи од 0,6 (П-23 х МВ-1), до
2,5 (П 8-9/80). Коефициентот на варијабилност се движи од 3% (П-23 х МВ-1) до 13,5% (П
8-9/80). Коефициентот на варијабилност кај хибридите е понизок од оној кај родителските
генотипови. Кај сите варијанти CV - вредноста е помала од 10 (освен кај П 8-9/80 каде
вредноста е нешто повисока од 10), што сигнализира на изедначеност на својството кај сите
испитувани варијанти.
Начинот на наследување на својството ги опфаќа сите модалитети и не е забележан
хетеротичен ефект.
Парцијална-доминантност и интермедијарност како најчест начин на наследување на
својството и отсуство на хетерозис откриле во своите истражувања и: Fan & Aucock [22], кај
крстоски на Meryland сорти, Espino & Gil [21], кај дијалел од осум сорти на светол тутун,
Ibrahim & Avratovscukova [27], кај дијалел од пет flue-cured сорти, Lee & Chang [42], кај
крстоски на корејски и ориенталски сорти, Legg [45], кај крстоски на берлејски сорти,
Dyulgerski & Dimanov [18], кај шест хибриди од flue-cured родителски парови, Dyulgerski &
Radoukova [19], кај седум крстоски од типот берлеј и седум крстоски од типот вирџинија,
креација на родителски генотипови од локално и интродуцирано потекло и др.
Хетеротичен ефект во наследувањето на ширината на листовите добиле: Lalitha et al.
[41], кај хибридите шест линии и шест тестери (хетерозисот имал низок до умерен
хетеротичен ефект во негативна и позитивна насока). Dyulgerski & Dimanov [17], кај десет
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крстоски на сорти од типот берлеј (најдобар хетеротичен ефект е исполнет за ширината на
седмиот и осмиот лист, заради што хетерозисот добива економска важност). Dyulgerski &
Dimanov [18], кај шест хибриди од flue-cured сорти (за ширина на листовите од средниот
појас), Dyulgerski & Radoukova [19], кај седум крстоски од типот берлеј и седум крстоски од
типот вирџинија, од сорти со локално и интродуцирано потекло (хетерозисот немал
економска важност), Ramachandra et al. [68], кај хибридите на шест линии од различни
типови тутун и осум тестери,

Табела 5. Варијабилност и начин на наследување на ширината на листовите од
средниот појас на стракот кај дијалелните F1 хибриди (cm)

Ред.
бр.

σ (±)
Повторувања

̅
Повторувања

Генотипови
и F1 хибриди

I

II

III

IV

CV (%)
Повторувања

̅

I

II

III

IV

̅

I

II

III IV

̅

1.

П-23

P1 (♀)

11.4 11.2 12.6 12.8

12

0.7

1.2

1

0.6

0.9

6

11

9

5

2.

П 8-9/80

P1 (♀)

11.2 9.29 11.3 11.2

10.8

1.3

0.6

2.5

1.4

1.4 12

7

22

13 13.5

3.

FL-7

P1 (♀)

20.5 20.7 21.6 22.3

21.3

2.4

2

2.1

1.1

1.9 12 10 10

5

9.2

4.

S-1

P1 (♀)

13.4 12.4 14.9 14.9

13.9

1.2

1.1

1

0.5

0.9

9

9

7

3

7

5.

МВ-1

P2 (♂)

31.4

32.2

1.4

2

1.6

1.8

1.7

5

6

5

6

5.5

0.8

0.5

0.6

0.9

0.7

3

2

3

4

3

24.0 i

1.6

0.9

1.2

1.3

1.2

3

4

5

6

4.5

0.8

1

1.1

1.1

1

3

4

5

5

4.2

30.9 30.1 +d 1.2

1

1.4

1

1.1

7

5

5

3

5

33

32.2 32.3

6.

П-23 х МВ-1

7.

П 8-9/80 х МВ-1 F1 24.5 24.5 23.6 23.6

8.

FL-7 х МВ-1

F1 24.6 24.7 24.4 24.5 24.6 pd

9.

S-1 х МВ-1

F1 29.6 29.8

F1 25.8 26.0 25.8 24.6 25.6 pd

30

LSD 0.05 = 1.09
0.01 = 1.48
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3.1.6. Површина на листовите од средниот појас на стракот
Формата и големината на тутунскиот лист се сортна одлика на која во голема мера
влијаат еколошките фактори и агротехничките мерки. Нашите проучувања опфаќаат мерења
на површината како показател на големината на листот.
Во Табела 6 се прикажани средните вредности за површината на листовите од
средниот појас на растението кај родителите и F1 хибридите.
Најмала површина на листовите од средниот појас на стракот кај родителските
генотипови има сортата П 8-9/80 (156 cm2), а најголема МВ-1 (1017,2 cm2), додека кај F1
хибридите со најмала површина на листовите се окарактеризира П 8-9/80 х МВ-1 (635,2 cm2),
а со најголема S-1 х МВ-1 (841,26 cm2). Кај ова својство не се пресметани стандардната
девијација и коефициентот на варијабилност, бидејќи вредностите се добиени со примена на
формулата за површина, каде се внесени средните вредности на должината и ширината на
листовите по повторувања, што значи дека нема варијанти кои се потребни за овие
параметри.
Најчест начин на наследување на својството е интермедијарниот (единствено кај S-1 х
МВ-1 има парцијална доминантност). Нема појава на хетеротичен ефект.
Површината на листовите е проучувана од многу автори, затоа што вредноста на ова
својство е во корелација со приносот. Најчест начин на наследување е парцијално
доминантниот и интермедијарниот. Вакви резултати добиле: Aleksoski [2], кај еднонасочен
дијалел на четири родителски генотипови од ориенталско и берлејско потекло, Aleksoski et al.
[4], кај дијалел на четири родителски генотипови тутун од различна типска припадност,
Aleksoski [5], кај дијалел на четири ориенталски сорти, Gixhari & Sulovari [24], кај
еднонасочен дијалел на осум ориенталски генотипови, Shah et al. [73], кај 10 хибриди на
flue-cured родителски сорти и др.
Позитивен хетерозис во наследувањето на површината на листовите добиле: Korubin
– Aleksoska [34], кај дијалел од три ориенталски и една полуориенталска сорта (позитивен
хетеротичен ефект се појавил кај две крстоски каде едниот родител е џебелската сорта
Победа-2), Lalitha et al. [41], кај хибриди на шест линии и шест тестери (добиениот
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хетеротичен ефект бил низок до умерен во двете насоки), Aleksoski [2], кај еднонасочен
дијалел на четири родителски генотипови - три ориенталски и една берлејска (слабиот
хетеротичен ефект немал економска оправданост), Aleksoski et.al. [4], кај шест дијалелни
крстоски на четири родителски генотипови тутун од различна типска припадност, Aleksoski
[5], кај хибридите на четири ориенталски сорти, Gixhari & Sulovari [24], кај дијалел на осум
родителски ориенталски генотипови, Imtiaz et al. [28], кај 42 двонасочни дијалелни крстоски
на седум flue-cured генотипови (високосигнификантен хетеротичен ефект за својството е
забележан кај NC606 x KHG21, заради што постои можност за искористување на хибридниот
вигор), Ahmed & Mohammad [1], кај 42 дијалелни двонасочни F1 хибриди на седум flue-cured
сорти, Shah et al. [73], кај 10 flue-cured егзотични хибриди (проучуваните хибриди покажале
сигнификантен хетеротичен ефект).

Табела 6. Начин на наследување на површината на листовите од средниот појас на
стракот кај дијалелните F1 хибриди (cm2)

Ред.
бр.

̅
Повторувања

Генотипови
и F1 хибриди

I

II

III

̅

IV

1.

П-23

P1 (♀)

177.5

172.3

201.7

201.7

188.3

2.

П 8-9/80

P1 (♀)

178.7

118

163.7

163.6

156

3.

FL-7

P1 (♀)

429.4

443

486

486

456.6

4.

S-1

P1 (♀)

221.8

185.6

247.1

231.9

221.6

5.

МВ-1

P2 (♂)

997.5

1060.9

1002.5

1007.7

1017.2

6.

П-23 х МВ-1

F1

706.2

729.3

722.9

645.5

701 i

7.

П 8-9/80 х МВ-1

F1

622.9

640.3

620.8

656.8

635.2 i

8.

FL-7 х МВ-1

F1

673.2

687.2

682.1

726.9

692.4 i

9.

S-1 х МВ-1

F1

826.4

768.1

863.5

907

841.26 pd

LSD 0.05 = 44.9
0.01 = 61.1
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3.2. АГРОНОМСКИ СВОЈСТВА
3.2.1. Принос на зелена лисна маса по страк
Селекционерите при создавањето нови сорти или при облагородување на постојните,
главен акцент даваат на зголемувањето на приносот, не запоставувајќи го квалитетот на
тутунската суровина. Тутунот се одгледува заради листот кој како сув и ферментиран
влегува во фабрикацијата на тутунските производи. Имајќи предвид дека кај различни
типови и сорти тутун, соодносот на зелена спрема сува маса е различен, а исто така и
можноста за откуп на вирџинија во зелен лист, направивме истражување за приносот на
зелена, а и на сува маса по страк.
Во Табела 7 се прикажани средните вредности за приносот на зелена маса по страк и
начинот на наследување.
Најнизок принос на зелена маса по страк има сортата S-1 (41,25 g), а највисок МВ-1
(908.25 g), додека кај F1 хибридите најмал принос е евидентиран кај П-23 х МВ-1 (704.50 g), а
најголем кај S-1 х МВ-1 (845,25 g).
Наследувањето на приносот на зелена лисна маса по страк е парцијално-доминантно
(со исклучок на S-1 х МВ-1 каде доминира поприносниот родител). Нема појава на хетерозис
во наследувањето на ова својство.
Приносот на зелена лисна маса е најчеста цел на истражување кај многу автори.
Добиениот хетеротичен ефект според нив е обратнопропорционален на квалитетот и не е
економски оправдан, но би можел да се искористи таму каде покрај него постои, на пример,
отпорност на некоја болест, како на пример Wilkinson et al. [79], кај дијалел на единаесет
flue-cured сорти. Голем број истражувања покажуваат парцијално-доминантен начин на
наследување, во склад со нашите проучувања, како на пример: Korubin – Aleksoska [35], кај
дијалел од три ориенталски и една полуориенталска сорта, Gixhari & Sulovari [24], кај
______________________________________________________________________________________
УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп
Дипл. зем. инж. Симе Дојчинов–магистерски труд

49

Истражувања за морфолошките и хемиските својства на тутунски сорти и нивните хибриди од F1
генерацијата

еднонасочен дијалел на осум ориенталски сорти, Aleksoski [2], кај дијалелните F1 хибриди на
три ориенталски и една берлејска сорта и др.

Табела 7. Начин на наследување на приносот на зелена лисна маса по страк кај
дијалелните F1 хибриди (g)

Ред.
бр.

̅
Повторувања

Генотипови
и F1 хибриди

I

II

III

̅

IV

1.

П-23

P1 (♀)

85.4

82.7

88.1

79.8

84.00

2.

П 8-9/80

P1 (♀)

114.7

103.9

97.3

108.4

106.07

3.

FL-7

P1 (♀)

119

121.9

109.4

115.7

116.05

4.

S-1

P1 (♀)

37

42

47

39

41.25

5.

МВ-1

P2 (♂)

893

982

803

955

908.25

6.

П-23 х МВ-1

F1

663

755

720

680

704.50 pd

7.

П 8-9/80 х МВ-1

F1

771

752

720

695

734.50 pd

8.

FL-7 х МВ-1

F1

674

775

820

685

738.50 pd

9.

S-1 х МВ-1

F1

694

917

877

893

845.25 +d

LSD 0.05 = 3.53
0.01 = 4.80
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3.2.2. Принос на сува лисна маса по страк
Аналогно на приносот на зелена маса по страк, најнизок принос на сува маса по страк
има сортата S-1 (7,25 g), а највисок МВ-1 (159,42 g), додека кај F1 крстоските најмал принос е
евидентиран кај П-23 х МВ-1 (122 g), а најголем кај S-1 х МВ-1 (144,7 g). Наследувањето на
приносот на сува лисна маса по страк е парцијално доминантно (со исклучок на S-1 х МВ-1
каде што доминира родителот со повисок принос. Нема појава на хетерозис во наследувањето
на својство.
Парцијално-доминантен начин на наследување во своите истражувања добиле голем
број истражувачи, меќу кои и : Korubin – Aleksoska [37], кај еднонасочен дијалел на четири
тутунски сорти, Aleksoski [2], кај дијалелните F1 хибриди на три ориенталски и една берлејска
сорта, Qaizar & coll. [67], кај комплетен дијалел на седум flue-cured сорти и линии и др.
Позитивен хетерозис со различен хетеротичен ефект за приносот на сува лисна маса
во своите истражувања добиле: Aleksoski [2], кај дијалелните F1 хибриди на три ориенталски
и една берлејска сорта, Aleksoski & Korubin – Aleksoska [3], кај еднонасочен дијалел на три
ориенталски и една крупнолисна сорта. Aleksoski со своја екипа [4], кај хибриди на четири
родителски генотипови од различни типови тутун, Gixhari & Sulovari [24], кај еднонасочен
дијалел на осум ориенталски сорти. Imtiaz et al. [28], кај комплетен дијалел на седум
flue-cured генотипови (со реална можност за искористување на хибридниот вигор), Ahmed &
Mohammad [1], кај двонасочен дијалел на седум родителски flue-cured сорти, Ramachandra
et al. [68], кај крстоски на шест линии од различни типови тутун и осум тестери за приносот
на лисна маса и добиле варијанти посупериорни од контролната сорта. Kinay & Yilmaz [32],
кај полудијалел на седум ориенталски сорти (хетеротичниот ефект за приносот на сува маса
изнесувал 4%), Ganachari et al. [23], кај дијалел на шест flue-cured сорти (пет хибриди
покажале високосигнификантен хетеротичен ефект), Qaizar & coll. [67], кај комплетен
дијалел на седум flue-cured сорти и линии (три хибриди покажале високосигнификантен
хетеротичен ефект).
Во Табела 8 се прикажани средните вредности за приносот на сува маса по страк и
начинот на наследување.
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Табела 8. Начин на наследување на приносот на сува лисна маса по страк кај
дијалелните F1 хибриди (g)

Ред.
бр.

̅
Повторувања

Генотипови
и F1 хибриди

I

II

III

̅

IV

1.

П-23

P1 (♀)

14.5

14.3

15.2

13.9

14.47

2.

П 8-9/80

P1 (♀)

19.5

18.9

17.1

18.7

18.55

3.

FL-7

P1 (♀)

20.8

21

19.3

19.6

20.17

4.

S-1

P1 (♀)

6.7

7.3

8.2

6.8

7.25

5.

МВ-1

P2 (♂)

157

172.3

146.5

161.9

159.42

6.

П-23 х МВ-1

F1

116.3

130.2

126.3

115.2

122.00 pd

7.

П 8-9/80 х МВ-1

F1

132.9

125.3

125.5

115.8

124.87 pd

8.

FL-7 х МВ-1

F1

116.2

135.96

141.4

113.3

126.71 pd

9.

S-1 х МВ-1

F1

120.7

158.1

148.1

151.9

144.70 +d

LSD 0.05 = 1.88
0.01 = 2.55
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3.3. ХЕМИСКИ СВОЈСТВА
Процентуалната застапеност на хемиските компоненти во сувите листови е показател
за квалитетот на тутунската суровина. Во нашиве истражувања е анализирана содржината
на: никотинот, вкупниот азот, белковините, растворливите шеќери и содржината на пепел во
сувите листови кај родителските сорти и нивните крстоски од F1 генерацијата (Табела 9).
Со најмала содржина на никотин меѓу родителите се одликува сортата FL-7 (0,37 %), а
со најголема П-23 (1,41 %), додека со најмала содржина на никотин меѓу F1 крстоските се
одликува FL-7 х МВ-1 (0,36 %), а со најголема П-23 х МВ-1 (0,98 %). Во наследувањето на оваа
компонента има појава на негативен хетерозис кој може да најде примена во тутунопроизводството.

Негативен хетерозис во наследувањето на никотинот откриле: Matsinger et al. [49], кај
дијалелните крстоски на flue-cured сорти, Kara & Esendal [31], кај дијалелните еднонасочни
хибриди на шест ориенталски сорти. Butorac [9], кај крстоски на четири сорти од типот
берлеј, Korubin – Aleksoska [37], кај дијалелните крстоски на 3 ориенталски и 1
полуориенталска сорта, Qaizar et al. [67], кај комплетен дијалел на седум flue-cured
генотипови.
Со најмала содржина на вкупен азот меѓу родителите се одликува сортата FL-7 (1,5%),
а со најголема МВ-1 (2,78%), додека со најмала содржина меѓу F1 крстоските се одликува П
8-9/80 х МВ-1 (1,57 %), а со најголема П-23 х МВ-1 (3,27 %). Наследувањето на вкупниот азот
е доминантно во двете насоки, а има и појава на позитивен и негативен хетерозис.
Најмала содржина на белковини кај родителите има сортата П 8-9/80 (6,1 %), а
најголема МВ-1 (9,75 %), додека со најмала содржина меѓу хибридите се одликува FL-7 х
МВ-1 (5,23 %), а со најголема П-23 х МВ-1 (8,43 %). Наследувањето на белковините е
интермедијарно и доминантно со преовладување на родителот со помала содржина, а има и
појава на негативен хетеротичен ефект.
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Различен начин на наследување на содржината на белковини во тутунската суровина
добиле и Butorac [9], кај хибридите на четири берлејски сорти, Qaizar et al. [67], кај
комплетен дијалел на седум flue-cured генотипови и др.
Најмала содржина на растворливи шеќери има крупнолисната сорта МВ-1 (19,53 %), а
најголема FL-7 (28,68 %), додека со најмала содржина меѓу хибридите се одликува П-23 х
МВ-1 (15,85 %), а со најголема FL-7 х МВ-1 (32 %). Кај крстоските има појава на позитивен

хетерозис (со исклучок на П-23 х МВ-1 каде има негативен хетерозис).
Хетерозис во наследувањето на растворливите шеќери откриле: Butorac [9], кај
крстоските на четири берлејски сорти, Ahmed & Mohammad [1], кај комплетен дијалел на
седум flue-cured сорти, Kinay & Yilmaz [32], кај хибриди на турски тутуни, Qaizar et al. [67],
кај дијалелните двонасочни хибриди на седум flue-cured генотипови и др.
Содржината на пепел кај варијантите се движи од 8,64 % кај П 8-9/80 х МВ-1, до 12,66
кај П-23 х МВ-1. Наследувањето на оваа компонента е доминантно, а има и хетерозис во
двете насоки.

Табела 9. Начин на наследување на хемиските компоненти во сувиот тутунски лист
кај дијалелните F1 хибриди (%)
Ред.
бр.

Генотипови
и F1 хибриди

Никотин

Хемиски компоненти (%)
Вкупен
Растворливи
Белковини
азот
шеќери
1,78
6,58
26,74

Пепел

1.

П-23

P1 (♀)

1,41

2.

П 8-9/80

P1 (♀)

1,16

1,63

6,10

27,1

9,80

3.

FL-7

P1 (♀)

0,37

1,50

6,23

28,68

9,59

4.

S-1

P1 (♀)

1,18

2,19

7,67

24,22

10,75

5.

МВ-1

P2 (♂)

1,07

2,78

9,75

19,53

11,21

9,69

6.

П-23 х МВ-1

F1

0,98 -h

3,27 +h

8,43 i

15,85 -h

12,66 +h

7.

П 8-9/80 х МВ-1

F1

0,67 -h

1,57 -d

6,51 -d

29,52 +h

8,64 -h

8.

FL-7 х МВ-1

F1

0,36 -d

1,63 -d

5,23 -h

32,00 +h

9,67 -d

9.

S-1 х МВ-1

F1

0,57 -h

1,70 -h

5,70 -h

28,71 +h

11,27 +d
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4. ЗАКЛУЧОЦИ
Од нашите истражувања за сортите и нивните F1 хибриди, како и начинот на
наследување на поважните квантитативни својства ги извлековме следниве заклучоци:
 Сортите кои се предмет на овие истражувања меѓусебно сигнификантно се разликуваат и
се одликуваат со висок степен на стабилност и изедначеност, како резултат на нивната
хомозиготност.
 Начинот на наследувањето на висината на страковите, со и без соцветие, е
парцијално-доминантен, освен кај крстоската П 8-9/80 х МВ-1 каде постои
доминантност на родителот со поголема висина.
 Наследувањето на бројот на листовите по страк е интермедијарно, парцијално
доминантно и доминантно. Кај хибридот FL-7 х МВ-1 доминира родителот со поголем
број листови.
 Кај наследувањето на должината на листовите од средниот појас на стракот се сретнува
само парцијално-доминантниот начин, во двете насоки на доминантност.
 Наследувањето на ширината на листовите од средниот појас на стракот ги опфаќа сите
модалитети (интермедијарен, парцијално-доминантен и доминантен). Кај крстоската S-1
х МВ-1 доминира родителот со пошироки листови.
 Површината на листовите од средниот појас на стракот се наследува интермедијарно, со
исклучок на S-1 х МВ-1 каде се јавува парцијална доминантност.
 Кај сите испитувани морфолошки особини нема појава на хетеротичен ефект кај F1
популацијата.
 Постои еквивалентност во наследувањето на приносот на зелена лисна маса по страк и
наследувањето на сува лисна маса по растение, бидејќи се работи за исти гени – носители
на наследноста на двете агрономски својства. Најзастапен начин на наследување е
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парцијално-доминантниот, со исклучок на крстоската S-1 х МВ-1 каде се јавува
доминантност во насока на поприносниот родител.
 Кај F1 популацијата нема појава на хетерозис во наследувањето на приносот на зелена и
сува лисна маса по страк.
 Кај наследувањето на процентуалната застапеност на никотинот во сувите листови има
појава на негативен хетерозис (единствено кај FL-7 х МВ-1 постои негативна
доминантност, т.е. доминантност на родителот со пониска содржина на алкалоидот).
 Наследувањето на вкупниот азот во сувата лисна маса е доминантно со доминантен
ефект во двете насоки, а има и појава на позитивен и негативен хетерозис.
 Белковините се наследуваат интермедијарно и негативно-доминантно, а има и негативен
хетерозис.
 Наследувањето на растворливите шеќери има позитивен хетеротичен ефект, освен кај
крстоската П-23 х МВ-1 кај која постои негативен хетерозис, т.е. доминантност на
послабиот родител за ова својство.
 Кај наследувањето на содржината на пепел во сувата лисна маса се јавува доминантност
и хетерозис во двете насоки.
 Со овие истражувања добивме F1 хибридно потомство кое е посупериорно од
родителските генотипови, односно обезбедивме материјал за понатамошна селекциона
дејност. Така, на пример, од хибридните варијанти може да се издвои крстоската S-1 х
МВ-1, кај која во наследувањето на приносот доминира посупериорниот родител, постои
негативен хетерозис во наследувањето на никотинот и позитивен хетерозис во
наследувањето на растворливите шеќери.
 Резултатите добиени со овие проучувања претставуваат корисни достигнувања од
областа на генетиката и селекцијата на тутунот и имаат примарно значење за науката и
практиката во процесот на креирање нови посупериорни сорти, за што се стреми секој
селекционер и што значи неопходна потреба во облагородувачката дејност.
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Прилог 1: Фотографии на сортите и F1 хибридите
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Фотографија 1. Прилеп П-23, страк

Фотографија 2. Прилеп П-23, зелен лист
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Фотографија 3. Прилеп П 8-9/80, страк

Фотографија 4. Прилеп П 8-9/90, зелен лист
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Фотографија 5. Floria FL-7, страк

Фотографија 6. Floria FL-7, зелен лист
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Фотографија 7. Samsun S-1, страк
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Фотографија 9. Вирџинија МВ-1, страк
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Фотографија 11. П-23 x МВ-1, страк
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Фотографија 13. П 8-9/80 x MВ-1, страк
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Фотографија 15. FL-7 x MВ-1, страк
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