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ВОВЕД 

 

 Тутунот, како стратегиска култура, зазема едно од најважните места во стопанството 

на Република Северна Македонија. Имено, се произведува високорангиран ориенталски 

ароматичен тутун, главно наменет за извоз. Заради врвниот квалитет тој претставува 

составен дел во рецептурите за изработка на најквалитетни светски брендови на цигари. 

Тутунопроизводството, обработката и доработката на тутунската суровина се процеси 

коишто бараат голема работна сила. Се смета дека во нашава држава од тутунопроизводство 

егзистираат повеќе од 35 000 домаќинства. Овој податок уште повеќе ја потенцира важноста 

на оваа култура, пред се', од социјален аспект. 

Македонското производство на ориенталски тутуни во последниве петнаесет години 

го сочинуваат сорти од типовите прилеп, јака џебел и басмак. Најзастапена е сортата П 66 9 

којашто припаѓа на типот прилеп и зазема околу 95 % од вкупното тутунопроизводство во 

Републиката. Сигурноста во откупот од страна на фирмите, како и сигурноста во 

субвенциите од страна на државата претставуваат стимул за производителите и надеж за 

зголемување на  тутунопроизводството и зацврстување на оваа индустриска гранка во 

вкупното стопанство на нашава земја. 

Научниот институт за тутун – Прилеп располага со богат асортимент на домашни и 

интродуцирани сорти, што претставуваат основа за селекциска дејност. Од неговото 

основање, па до денес, се создадени голем број сорти со коишто континуирано се подобрува 

производниот, технолошкиот и квалитетниот потенцијал. Креирањето нови сорти е 

непрекинлив синџир во процесот на облагородувањето на тутунот. Оттука, и овој 
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магистерски труд е дел од тој синџир и претставува придонес во генетиката и селекцијата на 

тутунот.                       

Oвој труд вклучува пет сорти од различни типови, со различни квантитативни особини 

и нивните четири F1 хибриди. Истражувањата за наследувањето на својствата претставуваат 

важен придонес во науката од областа на квантитативната генетика. Со анализа на 

резултатите се добиваат корисни сознанија што ќе најдат практична примена во програмите 

за облагородување на тутунот.     

Истражувањата имаат за цел да дадат информација за поважните морфолошки, 

агрономски и технолошки својства на предметните сорти, потоа за варијабилноста и начинот 

на наследување кај потомството на F1 генерацијата, да откријат хетерозис, неговиот ефект и 

можноста за негова примена во тутунското стопанство, а со тоа ќе се овозможи да се донесат 

корисни насоки во селекцијата при изборот на родителски парови и ќе се обезбеди поголема 

визија кај облагородувачот во процесот на создавање перспективни сорти – посупериорни од 

постојните.  
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1.  ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

1.1.  Височина на стракот 

Голем број автори ја проучувале оваа проблематика, од теоретски и практичен аспект, 

што придонесе за обликување на овој магистерски труд. Имено, Mаtzinger & Wernsman [57] 

кај хибриди на flue-cured сорти и видови од родот Nicotiana со различна филогенетска 

припадност; Mаtzinger & Wernsman [58] кај крстоски на flue-cured и ориенталски сорти; 

Matzinger et аl. [59] кај дијалел на берлејски и flue-cured сорти; и Matzinger et al. [60] кај 

крстоски на берлејски сорти откриле хетерозис во наследувањето на височината на стракот 

со висок хетеротичен ефект. 

Marani & Sachs [52], пак, кај хибриди на ориенталски сорти; Vandenberg & Matsinger 

[78] кај крстоски меѓу јужноамерикански и средноамерикански интродуцирани сорти и 

flue-cured сорти; како и Legg et al. [49] кај берлејски крстоски откриле позитивен хетерозис за 

проучуваното својство. 

Tomov [77] кај домашни ориенталски сорти и нивните крстоски; и Аусоск [7] кај 

крстоски меѓу три Merylednd, три берлејски и три flue-cured сорти откриле парцијално 

доминантен начин на наследување и појава на хетерозис со значаен хетеротичен ефект. 

Terrill et al. [76] извршиле генетска евалуација на комплетен сет од еднонасочни 

крстоски на дванаесет flue cured, sun cured, dark-fired, Burley, за полнеж на пури и Maryland 

сорти и добиле хибриди кај коишто имало појава на хетерозис, без економска оправданост. 

Dobhal [13] на дијалелни крстоски од 10 родителски генотипови на Nicotiana rustica 

открил доминантен начин во наследувањето на својството. 
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Kara & Esendal [35] во своите проучувања на шест ориенталски сорти и нивните 15 

дијалелни еднонасочни F1 хибриди, откриле негативен хетеротичен ефект.  

Korubin – Aleksoska & Mitreski [38] кај крстоските на три ориенталски сорти откриле 

парцијално-доминантен начин на наследување на својството и отсуство на хетерозис. 

Авторот [39], пак, кај дијалел од три ориенталски и една полуориенталска сорта открила 

преовладување на парцијална доминантност во наследувањето и значаен хетерозис. Korubin 

– Aleksoska & Ayaz [44], при анализа на сортите од типовите басмак, прилеп и јака, добиле 

низок коефициент на варијабилност за својството, што претставува показател за стабилност 

и униформност на родителите. Korubin – Aleksoska et al. [45] испитувале десет генотипови на 

ориенталски тутуни, од коишто три сорти и седум новосоздадени линии, и тоа за височината 

на стракот без соцветие, а со цел да се оцени варијабилноста и стабилноста на варијантите и 

да се назначат најсупериорните во селекционираниот сортимент, па откриле дека 

прворангираните три линии имаат висок степен на хомогеност.  

Lalitha et al. [47] 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 проценка на семето и другите квантитативни особини кај тутунот. 

Авторите за височината на растенијата откриле низок до умерен хетерозис во двете насоки.   

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, главно, за височината на растението со и без соцветие, 

при што откриле слаб хетерозис. Авторот [6], кај четири sun-cured и една flue-cured сорта и 

нивните 10 еднонасочни дијалелни крстоски, открил позитивен хетерозис за испитуваното 

својство.  

Gixhari & Sulovari [29], во тригодишните проучувања на два локалитета, пред се', за 

ефектите и типовите на наследување на квантитативните својства кај полудијалел од осум 

ориенталски тутуни, откриле доминантност и парцијална доминантност во наследувањето и 

сигнификантен хетеротичен ефект.  
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Dimanov & Dyulgerski [12] вршеле истражувања за хетерозисот во наследувањето на 

својството кај десет хибриди добиени со вкрстување на локални и интродуцирани сорти на 

тутун од типот берлеј, при што откриле значаен хетеротичен ефект.  

Imtiaz et al. [32], на опит поставен во Khan Gari, Mardan – Пакистан, со седум 

вирџиниски flue-cured генотипови и нивните 42 двонасочни дијалелни крстоски, откриле 

хетерозис со различен хетеротичен ефект. Авторот и група соработници [33] вршеле 

двегодишни проучувања на пет flue-cured сорти во агроеколошките услови на регионот на 

„Lakson Tobacco Company", Yar Hussain, за варијабилноста на својството и добиле резултати 

што укажуваат на висок степен на униформност на варијантите.  

Mitreski [61] вршел проучувања за височината на пет ориенталски тутунски сорти од 

типот прилеп, споредбено со стандардната сорта П-23, при што открил висок степен на 

стабилност на генотиповите. Сите сорти се карактеризираат со поголема височина од 

стандардната сорта, со исклучок на П 12-2/1. Mitreski et al. [62] испитувале три сорти и една 

перспективна линија од типот вирџинија за поважните статистички параметри, а со цел да се 

прикаже варирањето на височината на растението со соцветие, па добиле сознание за висок 

степен на стабилност на својството кај сите испитувани варијанти.  

Ahmed & Mohammad [1], во двегодишните компаративни испитувања на седум 

flue-cured сорти и нивните 42 дијалелни двонасочни F1 хибриди во Tobacco Research Sub 

Station – Mansehra (Пакистан), со анализа на варијансата, откриле значајни разлики меѓу 

генотиповите и нивната интеракција со средината (за p < 0.01). Така, крстоските покажале 

повисоки просечни вредности од родителските сорти во експресијата на својството, што 

укажува на значаен хетеротичен ефект и хибриден вигор. 

Kinay & Yilmaz [36] вршеле испитувања опит со хибриди добиени со полудијалелни 

вкрстувања меѓу сортите: Xanthi-2A, Nail, Gümüşhacıköy, Taşova, Katerini, Canik и Erbaa, во 

провинцијата Tokat во Турција, при што откриле просечен хетерозис од 28.4 %. 

Хетеротичниот ефект за височината на страковите изнесувал 4 %. 

 

 

https://www.semanticscholar.org/author/Q.-N.-U.-Ahmed/49150603
https://www.semanticscholar.org/author/F-Pur-Mohammad/96628051
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1.2.  Број на листови по страк 

Matzinger et al. [55] кај flue-cured сорти, откриле негативен хетерозис. Matzinger & 

Wernsman [57], пак, кај крстоски на flue-cured сорти со други видови од родот Nicotiana со 

различнo потекло, откриле дека потомството се карактеризира со помал број листови од 

родителите. Истите автори [58] вршеле проучувања кај крстоски на flue-cured сорти, 

јужноамерикански и средноамерикански интродуцирани сорти и откриле негативен 

хетерозис. Matzinger et al. [60] кај F1 хибридите на избрани меѓусебно различни берлејски 

сорти, добиле позитивен хетерозис. 

Povilaitis [68] кај дијалелните крстоски на четири берлејски и четири flue-cured сорти, 

открил парцијално-доминантно наследување на својството.  

Marani & Sachs [52] кај потомството на ориенталски сорти од различно географско 

потекло; Oglivie & Kozumplik [66] кај дијалел од 4 сорти тутун за цигари и една сорта тутун 

за луле; и Jung et al. [34] кај 6 ориенталски тутунски сорти и нивните 15 F1 хибриди добиле 

позитивен економски неоправдан хетерозис.  

Lee & Chang [48] кај корејски домашни и ориенталски сорти и нивните F1 хибриди; и 

Наумовски [64] кај 4 flue-cured сорти меѓусебно сигнификантно различни и нивните 

дијалелни крстоски откриле парцијално-доминантен начин на наследување.  

Dobhal [13], проучувал 10 родителски сорти на тутун за наргиле и тутуни за џвакање, 

како и нивните дијалелни крстоски, па открил супердоминантност во наследувањето на 

својството. 

Korubin – Aleksoska [38] кај хибриди на три ориенталски сорти, [39] - кај дијалел од 

три ориенталски и една полуориенталска сорта и [40] - кај десет генотипови на ориенталски 

тутуни открила парцијално-доминантен начин на наследување на проучуваното својство и 

отсуство на хетерозис. Korubin – Aleksoska & Arsov [43] проучувале пет стари домашни 

ориенталски сорти од типовите: прилеп, џебел и јака, и пет комерцијални ориенталски сорти 

од типот прилеп за бројот на листови во текот на две години, така што утврдиле 
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високосигнификантни разлики меѓу варијантите за проучуваното својство, како и нивна 

висока стабилност и хомозиготност. Korubin – Aleksoska et al. [45] испитувале десет 

генотипови на ориенталски тутуни, од коишто три сорти и седум новосоздадени линии, за 

бројот на листовите по страк, а со цел да се проучи варијабилноста на својството. Од 

наведените генотипови тие издвоиле три посупериорни линии што покажале висок степен на 

хомогеност. Korubin – Aleksoska & Dojcinov [46] проучувале пет родителски сорти од кои 

четири ориенталски во улога на мајка и една крупнолисна flue-cured сорта во улога на татко, 

како и нивните четири F1 крстоски за начинот на наследување на својството, па откриле 

интермедијарност и парцијална доминантност, без појава на хетерозис, што е показател за 

добар сукцесивен избор на индивидуи во натамошните генерации и брзо фиксирање и 

стабилизирање на својството. 

Lalitha et al. [47] испитувале 36 F1s хибриди добиени со вкрстување на линија x тестер 

за проценка на семето и поважни квантитативни особини кај тутунот. За бројот на листовите 

откриле низок до умерен хетерозис во двете насоки. 

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, и тоа на опитното поле при Научниот институт за тутун 

– Прилеп, при што откриле слаб хетерозис во наследувањето 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, а се' со цел откривање на 

начинот за наследувањето на својството и можноста за избор на единки, како и да понуди 

насоки за натамошна селекциска дејност. Варијабилноста на F1 генерацијата била многу 

ниска, што покажува униформност на популацијата, главно, како резултат на хомозиготноста 

на родителските парови. Aleksoski [6], кај еднонасочен дијалел на четири ситнолисни 

ароматични и една крупнолисна flue-cured сорта, како и нивните 10 F1 крстоски открил 

парцијална доминантност (само кај Adiyaman x П 66-9/7 била утврдена интермедијарност), а 

кај П 76/86 x П 66-9/7 бил потврден негативен хетерозис.  

Dimanov & Dyulgerski [12] го истражувале хетеротичниот ефект за бројот на листови 

кај десет F1 крстоски, добиени од родителски парови на локални и интродуцирани сорти 
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тутун од типот берлеј, при што добиле хетерозис со различна јачина (хибридот 1558 покажал 

највисоки вредности за хипотетичкиот и реалниот позитивен хетерозис).  

Imtiaz et al. [33], на опит поставен во Khan Gari, Mardan – Пакистан, со седум 

вирџиниски flue-cured генотипови и нивните 42 двонасочни дијалелни крстоски утврдиле 

хетерозис за проучуваното својство (највисок хетеротичен ефект за бројот на листовите по 

страк и за тежина на зелена лисна маса по парцела покажала крстоската SPTG126 x KHG24). 

Добиените вредности за хетеротичниот ефект укажуваат на можноста за искористување на 

хибридниот вигор. 

Ramachandra et al. [71] 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, и тоа за бројот на листови. Најдобри меѓу 

родителите биле Vairam, MS NPN-190, MS A-119 и Kunkumatri. Хибридите MS PL-5 х Vairam 

и MS GT-4 х Thangam биле посупериорни од контролната сорта во однос на параметрите за 

принос и квалитет.  

Shah et al. [74] вршеле двегодишни проучувања на десет вирџиниски flue-cured 

егзотични хибриди на полски опит, поставен во агроеколошки услови на Khan Gari во Mardan 

– Пакистан, а со цел да се анализираат квантитативните својства и нивната варијабилност. 

Студираните хибриди покажале високосигнификантни разлики во однос на бројот на 

листови по растение.  

Mitreski et al. [62], кај три сорти и една перспективна линија од типот вирџинија, ги 

проучувале статистичките параметри: средна вредност ( ̅), грешка на средната вредност (Ѕ ̅), 

стандардна девијација (σ), варијациски коефициент (СV) и варијациска широчина (WV), а се' 

со цел да се прикаже варирањето на бројот на листовите. Испитуваните сорти биле стабилни 

и униформни.  

Dyulgerski [20] анализирал десет интродуцирани сорти тутун од типот берлеј за 

биолошките, економските и хемиските особини, при што открил дека Kentucky 908 и Banquet 

102 можат да се користат во програмите за селекција, како донатори за зголемување на 

бројот на листовите, а добиените податоци се добар патоказ за хибридизација во процесот на 

https://www.semanticscholar.org/author/Kamal-Shah/1925778
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создавање нови сорти од типот берлеј во Бугарија. Авторот [21] извршил проучувања на осум 

берлејски новосоздадени хибридни комбинации од првата генерација и оценил дека сите се 

подобри од стандардната сорта Плиска 2002, што укажува на можноста за искористување на 

хетерозисот кај тутуните од типот берлеј. Dyulgerskи & Radoukova [22] ја истражувале 

наследноста и манифестацијата на трансгресијата и хетерозисот за бројот на листовите кај 

седум хибриди од типот берлеј во F1 и F2 генерација, при што откриле доминантност на 

родителите со поголем број листови. Добиените ниски до средни вредности за коефициентот 

на наследност кај испитуваните варијанти беа показател за добар избор на родителските 

парови и поголема ефикасност на селекцијата во подоцнежните генерации. 

Ganachari et al. [28], во нивните истражувања кај шест flue-cured тутуни и нивните 30 

дијалелни крстоски, во ZAHRS, Karnataka – Индија, за наследувањето на бројот на листовите 

по растение не добиле сигнификантни разлики меѓу генотиповите, но добиле хетерозис со 

високосигнификантен хетеротичен ефект. 
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1. 3.  Димензии на листовите  

Legg et al. [49], кај хибриди на сорти од типот берлеј; Vanderberg & Matzinger [78], кај 

хибриди на flue-cured сорти и јужноамерикански и средноамерикански интродуцирани 

сорти; Fan & Aucock [26], кај хибриди на Maryland сорти во истражувањата за наследувањето 

на должината и широчината на листовите не добиле хетерозис.   

Espino & Gil [25], кај дијалел добиен со вкрстување на 8 сорти светол тутун, откриле 

парцијална доминантност во наследувањето на широчината на листовите. 

Shamsuddin et al. [75], со анализа на дијалелот од 8 flue-cured сорти, утврдиле дека 

должината на листот е најважната компонента, што директно влијае врз приносот. 

Noneva et al. [65] 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 широчината на 

седмиот, четиринаесеттиот и дваесеттиот лист. Кај првата комбинација откриле присуство на 

хетерозис кај сите листови, а во втората комбинација само кај четиринаесеттиот лист. 

Наследувањето на должината и широчината кај првата комбинација било супердоминантно, 

а кај втората парцијално-доминантно до позитивно и негативно доминантно.  

Draziċ [15] го проучувал наследувањето на лисната површина кај F1 хибридите 

добиени со дијалелно вкрстување меѓу 6 генетски различни flue-cured сорти, при што открил 

супердоминантност во наследувањето на обезжилената лисна површина. 

Dobhal [13] проучувал 25 генотипови тутуни за обвивка на пури и добил висок 

генетски коефициент на варијансата во наследувањето на широчината на листовите и 

супердоминантност на наследувањето на должината, широчината и површината на 

листовите.  

Gudoy et al. [30], кај пет сорти од типот берлеј и нивните 10 F1 хибриди, добиле 

значаен хетерозис само за широчината на листовите, што било во согласност со приносот, но 

сепак без економско значење. 
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Legg [50], со меѓутипски вкрстувања меѓу седум хомозиготни генотипови, креирал 21 

хибрид, па со проучувања на F1 популацијата добил сигнификантен хетерозис со слаб 

хетеротичен ефект во наследувањето на должината на листовите.  

Wilkinson & Ruffy [79], кај дијалелните крстоски меѓу единаесет американски и 

европски берлејски сорти, откриле присуство на хетерозис за должината и широчината на 

листовите.  

Wilkinson et al. [80], на полудијалел од 11 вирџинијски flue-cured сорти добиле 

хетеротични ефекти за широчината на средниот лист и должината и широчината на врвните 

листови.  

Korubin – Aleksoska et al. [40] испитувале десет генотипови на ориенталски тутуни, а 

со цел да се проучи варијабилноста на димензиите на листовите, да се определи стабилноста 

на генотиповите и да се истакнат најдобрите меѓу избраниот сортимент. Од наведените 

генотипови тие издвоиле три посупериорни линии што покажале висок степен на 

хомогеност. Korubin – Aleksoska & Dojcinov [46] проучувале пет родителски сорти од кои 

четири ориенталски, во улога на мајка, и една крупнолисна flue-cured сорта, во улога на 

татко, како и нивните четири F1 крстоски за наследување на димензиите на листовите од 

средниот појас. Добиените хибриди не покажале хетеротичен ефект. Добиената 

интермедијарност и парцијална доминантност во наследувањето се показател за успешна 

сукцесивна селекциска дејност и брза фиксација и стабилизација на проучуваните својства. 

Lalitha et al. [47] испитувале 36 F1s хибриди добиени со вкрстување на линија x тестер 

(шест линии и шест тестери), и тоа за проценка на семето и другите квантитативни особини 

кај тутунот. Авторите откриле низок до умерен хетерозис во двете насоки, главно, за 

должината и широчината на листот. При тоа, бил добиен хетерозис во негативна и позитивна 

насока.  

Aleksoski [2] реализирал двегодишни истражувања на четири родителски генотипови 

и нивните шест дијалелни F1 хибриди, и тоа за начинот на наследување и хетеротичниот 

ефект за површината на листовите од средниот појас. Притоа бил добиен различен начин на 

наследување на својството и слаб хетеротичен ефект, без економска оправданост во неговата 

примена, но тоа истовремено укажува на корисни насоки во селекцијата за создавање нови 
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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, во овој случај, била многу 

ниска, што укажува на униформноста на популацијата, како творба на хомозиготни 

родителски парови. Aleksoski [6], кај четири ориенталски и една крупнолисна flue-cured 

сорта, како и нивните 10 еднонасочни дијалел F1 хибриди од првата генерација ги добил сите 

можни модалитети на наследување и открил позитивен хетерозис за димензиите на 

листовите.   

Gixhari & Sulovari [29] вршеле тригодишни истражувања кај еднонасочни дијалелни 

крстоски на осум родителски ориенталски генотипови, при што добиле доминантен и 

парцијално-доминантен начин во наследувањето на димензиите на листовите и појава на 

хетерозис.  

Dyulgerski & Dimanov [16] извршиле испитувања за хетерозисот за должината и 

широчината на 7-8 лист и за должината и широчината 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 бил исполнет за 

широчината на седмиот и осмиот лист, поради што хетерозисот добива економска важност. 

Истите автори [17] 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, а со 

цел да се изврши селекција на саканите генотипови. Наследувањето на должината и 

широчината на листовите од средниот бербен појас било супердоминантно и секогаш во 

правец на родителот со повисоки вредности. Dyulgerski & Radoukova [18] ги проучувале 

начинот на наследување, коефициентот на наследување и експресијата на хетерозис и 

трансгресијата за должината на листовите кај F1 и F2 потомството на седум крстоски од типот 

берлеј и седум крстоски од типот вирџинија, и тоа 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 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155379711_Y_Dyulgerski?_sg=mGzrZktNF0pqPbbqJWIgJkyEniZPeTGFs3kIPAV1V3yCnpJ1gB_9b1YwzyDq2zC67yb74ls.7dp6suDAVinCmuYfby-EXRfdBRk1hDB6OBb7vSaZ2bLO-O6nH2hwAZ-SBA4Be9Srgxcj2UZud_OcHQqf5ePx2A
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155418590_T_Radoukova?_sg=mGzrZktNF0pqPbbqJWIgJkyEniZPeTGFs3kIPAV1V3yCnpJ1gB_9b1YwzyDq2zC67yb74ls.7dp6suDAVinCmuYfby-EXRfdBRk1hDB6OBb7vSaZ2bLO-O6nH2hwAZ-SBA4Be9Srgxcj2UZud_OcHQqf5ePx2A
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немале економска важност. Dyulgerski [20] анализирал десет интродуцирани сорти тутун од 

типот берлеј за биолошките, економските и хемиските особини, при што открил дека 

Kentucky 908 и Banquet 102 можат да се користат во програмите за селекција, како донатори 

за зголемување на должината, а Tennessee 86 - за зголемување на широчината на листовите. 

Dyulgerskи & Radoukova [22] ја истражувале наследноста и манифестацијата на 

трансгресијата и хетерозисот за големината на листовите кај седум хибриди од типот берлеј 

во F1 и F2 генерација и откриле постоење на сите начини на доминантност во наследувањето 

на должината и широчината на листовите во насока на појакиот родител. Ниските до средни 

вредности за коефициентот на наследност кај испитуваните варијанти беа знак за добар 

избор на родителските парови и поголема ефикасност на селекцијата во подоцнежните 

генерации. Dyulgerski [24] го проучувал начинот на наследување на должината и широчината 

на листовите кај локални и интродуцирани сорти од типот берлеј и седум хибриди од F1 и F2 

генерацијата. Резултатите од проучувањата покажале позитивно доминантен и парцијално – 

доминантен начин на наследување на својствата, што укажува на ефективна селекција во 

подоцнежните хибридни генерации. Добиениот хетерозис немал економско значење. 

Imtiaz et al. [32], 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 негово искористување. Imtiaz et al. [33] 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 коишто и за големината на листовите. Со најголема површина на листовите се 

одликува сортата PVH-19. 

Ramachandra et al. [71], со 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 должината и широчината на листовите откриле дека 
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најдобри меѓу родителските генотипови биле Vairam, MS NPN-190, MS A-119 и Kunkumatri, 

а меѓу хибридите MS PL-5 х Vairam и MS GT-4 х Thangam. 

Shah et al. [74] вршеле двегодишни проучувања на полски опит, а се' со цел анализа на 

квантитативните својства кај потомството на 10 вирџиниски flue-cured хибриди во Khan Gari 

во Mardan – Пакистан, и тоа за површината на листовите, при што добиле сигнификантни 

разлики за својството.  

Mitreski et al. [62] испитувале три сорти и една перспективна линија од типот 

вирџинија за поважните статистички параметри, и тоа со цел да се прикаже варирањето на 

должината и широчината на најголемиот лист на растението. Испитуваните сорти покажале 

висока стабилност. Најмала варијабилност покажала новосоздадената линија МВ-1/14–ЦМС 

со најголеми листови и највисок принос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.semanticscholar.org/author/Kamal-Shah/1925778
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1.4.  Принос 

Matzinger et al. ([55], [56]), кај крстоски на flue-cured сорти, пронашле значаен 

хетерозис. Matzinger & Wernsman [57], кај крстоските од различни видови на родот Nicotiana 

и [58] кај крстоските од различни flue-cured сорти не откриле хетерозис, додека Matzinger 

[60], кај дијалелни крстоски на берлејски сорти, информира за постоење значаен хетерозис.  

Povilaitis [67], на комплетен дијалелен тест со осум flue-cured сорти, според методите 

на Hauman [31], открил просечна доминантност во наследувањето на испитуваното својство. 

Авторот [68], кај крстоски на берлејски и flue-cured сорти, открил сигнификантен хетерозис. 

Marani & Sechs [52] кај крстоски на ориенталски; Legg [49] кај крстоски на берлејски;  

и Fan & Aucock [26] кај крстоски од Maryland тутуни пронашле значаен хетерозис за 

проучуваното својство. 

Chen & Gupton [11], во селекциската програма за висок принос и ниска содржина на 

никотин кај популацијата од осум берлејски генотипови тутун откриле линеарно 

зголемување на приносот со линеарно намалување на содржината на алкалоиди. 

Истражувањата покажале зголемување на приносот од 50 kg/ha.   

Aucock [7] кај три Maryland, три берлејски и три flue-cured сорти и нивните 36 F1 

хибриди добил значајна варијабилност и сигнификантен хетеротичен ефект. Mеѓутиповите 

хибриди покажале повисок хетерозис, отколку крстоските добиени со вкрстување меѓу сорти 

во самиот тип. 

Jung et al. [34], кај 15 дијалелни крстоски на шест ориенталски сорти, откриле 

супердоминантност во наследувањето на својството и позитивен хетерозис (со највисок 

хетеротичен ефекти се одликувале Samsun x Izmir и Hanthi x Izmir).  

Matsuda et al. [53], кај комплетен еднонасочен дијалел на десет јапонски домашни 

сорти тутун и нивните 45 F1 хибриди пронашле хетерозис и негова можна практична 

примена. На истиот опит, пак, авторот и неговите соработници [54] заклучиле дека 

добиениот хетерозис за приносот нема позитивна корелација со другите квалитетни особини 

кај тутунот.  
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Dobhal [13], кај 25 генотипови тутуни за обвивка на пури, открил висок генетски 

коефициент за варијабилност кај приносот на сува маса. Dobhal & Nageswara Rao [14], од 

проучувањата на 55 генотипови Nicotiana rustica (тутуни за наргиле и тутуни за џвакање) 

дошле до сознание дека постои висок коефициент на варијабилност за приносот на сув тутун.  

Legg [50], кај седум хомозиготни сорти темни и светли тутуни и нивните 21 F1 

хибриди, открил повисок принос од родителските парови кај комбинациите на КУ 160 со 

берлејски и вирџиниски генотипови, што биле повратно вкрстувани со КУ 160. Истиот автор 

[51], кај 11 крупнолисни темни тутунски сорти (со приоритет на квалитетните особини) и 

нивните 55 дијалелни крстоски, открил сигнификантен хетерозис со мал хетеротичен ефект, 

а ниту еден од хибридите не ја надминал најприносната сорта DF 485. Со сукцесивна 

селекција кај F3 потомството добил зголемување на приносот од 10 %. 

Chaubey et al. [10], кај 72 перспективни линии на тутуни за наргиле од Nicotiana 

rustica, откриле висок коефициент на варијабилност за тежината на сува лисна маса, и тоа со 

јак генетски потенцијал.  

Wilkinson & Rufty [79], со анализа на 11 американски берлејски сорти и една 

облагородена линија, како и нивните дијалелни хибриди 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 [80] проучувале 11 вирџиниски flue-cured сорти и нивните полудијалелни F1 

крстоски, при што откриле дека просечните вредности за хетерозисот биле сигнификантни. 

Хибридите имале, во просек, 6.84 % повисок принос од подобриот родител (38 од вкупно 55 

хибриди го надминале најприносниот родител). Според авторите, хибридите со хетерозис за 

приносот можат да се користат во специфични ситуации, (на пример, при отпорноста на 

болести).  

Kara & Esendal [35] 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 родителските парови.  

Butorac et al. [9] ги проучувале начинот на наследување и хетерозисот кај четири 

родителски берлејски сорти и нивното F1, F2, BС1 и BС2 потомство, и тоа во текот на четири 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/5526515_J_Butorac?_sg=_QKvGBlhUSA8z5zFqeJJfS_MI_gp6G79nzOBncFJicUZ5-RVT46dZAN_aidI8Jvm2YzI3Ls.ZTQtdye4Gr8uoUvCD4lX9cbejccw0t6COhaU2vaXNQEMlE5t_Xb6kDwAEMUSwKbkqurWbMidKhhDf8JQCcqcBQ
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години, на опит поставен во северозападна Хрватска, при што откриле позитивен хетерозис 

за својството. 

Korubin – Aleksoska [40], 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 [42] вршела двегодишни проучувања во НИТ-Прилеп на четири 

тутунски сорти (3 ориенталски и 1 полуориенталска) и нивните шест F1 и исто толку F2 

дијалелни крстоски, и тоа за приносот на сува маса по растение и открила доминантност на 

интермедијарниот начин на наследување.  

Shah et al. [72] истражувале десет flue-cured вирџиниски генотипови, на полски опит 

поставен во Tobacco Research Station – Mardan, во Пакистан, а со цел идентификација на 

супериорните варијанти за комерцијално одгледување 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, а се' со цел да се процени хетеротичниот ефект и херитабилноста 

на својствата, односно да се дадат насоки и сугестии за селекцијата на тутунот. Една крстоска 

покажала позитивен хетерозис за двете својства, додека кај три крстоски имало појава на 

негативен хетеротичен ефект. Aleksoski [6], кај дијалел на четири sun-cured ориенталски и 

една крупнолисна flue-cured сорта и нивните 10 F1 хибриди, открил различен начин на 

наследување, т.е. нашол позитивен хетерозис за приносот (тежината на зелен и сув лист по 

растение и приносот на зелена и сува лисна маса по хектар) кај Басма-Џебел x П 66-9/7, 

Adiyaman x П 66-9/7 и П 76/86 x П 66-9/7.  

Gixhari & Sulovari [29], со тригодишни истражувања во два локалитета кај генетски 

разновидна популација од осум ориенталски тутуни и нивните еднонасочни дијалелни 

хибриди, главно, за наследувањето и хетерозисот на некои морфолошки квантитативни 

особини што влијаат на приносот на тутунот. Наследувањето било парцијално-доминантно, а 

имало и појава на хетерозис (2.8 %).  
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Mitreski et al. [62] испитувале три сорти и една перспективна линија од типот 

вирџинија за поважните статистички параметри, и тоа со цел да се прикаже варијабилноста 

на морфолошките својства. Најприносна била новосоздадената линија МВ-1/14 – ЦМС, 

којашто покажала најмало варирање.  

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 открила значајни разлики меѓу генотиповите и 

нивната интеракција со средината. Имено, најприносни биле сортите: Spt G 126, Spt G 28 и 

KHG 21. 

Dyulgerski [19], во своите истражувања за биолошките и производните особини на 

седум новосоздадени линии тутун од типот берлеј, открива дека линијата 1540 дала најголем 

принос по хектар (3607 kg/ha) и имала најдобри квалитетни особини во трите години на 

истражувањето. Сите новоселекционирани линии се одликувале со мала варијабилност, 

односно со висок степен на хомогеност и ја надминале стандардната сорта како во однос на 

приносот, така и во однос на процентот на високите класи. Dyulgerski [20] анализирал десет 

интродуцирани сорти тутун од типот берлеј и открил дека сите имале повисок принос и 

поголем процент на прва класа, во споредба со контролните сорти Burley 21 и Плиска 2002. 

Највисок принос по хектар имала сортата North Carolina 3. Добиените податоци ќе бидат 

добар патоказ за хибридизација во процесот на создавање нови сорти од типот берлеј во 

Бугарија. Истиот автор [21], на осум берлејски новосоздадени хибридни комбинации од 

првата генерација за приносот, оценил дека сите се подобри од стандардната сорта Плиска 

2002, што укажува на можноста за искористување на хетерозисот кај тутуните од типот 

берлеј. Најприносен бил хибридот 1550 со релативно поволен однос на класите. Dyulgerski 

[23] анализирал осум крстоски за приносот на сува маса, при што оценил дека Линијата 1400 

се одликува со највисок принос, најголема процентуална застапеност на прва класа и 

најхармоничен хемиски состав, а второрангирана била Линијата 1421, додека 

треторангирана била Линијата 1409.  

https://www.semanticscholar.org/author/Q.-N.-U.-Ahmed/49150603
https://www.semanticscholar.org/author/F-Pur-Mohammad/96628051
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Kinay & Yilmaz [36], во истражувањата, направени на опит со хибриди добиени со 

полудијалелни вкрстувања меѓу 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 %. Kinay со група соработници 

[37] го проучувале влијанието на хетерозисот врз приносот кај ориенталски тутуни, но со 

посебен акцент на оние што се одгледуваат во Црноморскиот регион на Турција. 

Двегодишните истражувања опфаќале полудијалел на седум генотипови (Xanthi-2A, Nail, 

Gümüşhacıköy, Taşova, Katerini, Canik, Erbaa) и 21 F1 хибриди, на опит поставен во две 

локации, однодно Erbaa и Bafra. Најдобар принос и квалитет покажале Xanthi-2A × Katerini и 

Nail × Katerini, одгледувани во Erbaa, а Nail × Katerini и Katerini × Erbaa, одгледувани во 

Bafra. При тоа било утврдено дека добиениот хетерозис за приносот и квалитетот кај 

хибридите во времето на истражување нема економска оправданост, но во иднина би бил 

зголемен со примена на нови техники, а со тоа и оправдано применлив. 

Ganachari et al. [27] испитувале шест flue-cured тутуни и нивните 30 крстоски, во 

ZAHRS (Zonal Agricultural and Horticultural Research Station), College of Agriculture – 

Shivamogga, Karnataka – Индија, и тоа за проценка на хетерозисот во однос на приносот на 

сув лист и неговите компоненти. Авторите откриле пет хибриди што покажале 

високосигнификантен хетеротичен ефект. Ganachari et al. [28] испитувале шест flue-cured 

тутуни и нивните 30 дијалелни крстоски за наследувањето на приносот на сува лисна маса и 

неговите компоненти, и тоа во ZAHRS, Karnataka – Индија, па преку анализа на варијансата 

добиле сигнификантни разлики меѓу генотиповите за шеснаесет проучувани квантитативни 

особини. Испитувањата покажале постоење на високосигнификантен хетеротичен ефект. 

Qaizar & coll. [70] вршеле истражувања на седум flue-cured сорти и линии, како и 

нивните комплетни дијалелни крстоски, во реоните на Mardan и Mansehra во Пакистан, при 

што откриле 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.  
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА 

 

Oд богатиот сортимент на Научниот институт за тутун – Прилеп како материјал за 

работа издвоивме пет родителски сорти од различни типови тутун: 

1. Прилеп П-23 (Прилог 1, фотографии 1, 2 и 3), 

2. Прилеп П 18-50/4 (Прилог 1, фотографии 4, 5 и 6), 

3. Прилеп П 76/86 (Прилог 1, фотографии 7, 8 и 9), 

4. Басмак МС 8/1 (Прилог 1, фотографии 10, 11 и 12) и 

5. Берлеј Б-1/91 (Прилог 1, фотографии 13, 14 и 15). 

Крупнолисната air-cured сорта Берлеј Б-1/91 ја користевме како татковски родител. Со 

нејзин полен, во опит поставен на опитното поле од Научниот институт за тутун – Прилеп, во 

2019 година, направивме четири F1 крстоски:  

1. П-23 х Б-1/91 (Прилог 1, фотографии 16, 17 и 18),  

2. П 18-50/4 х Б-1/91 (Прилог 1, фотографии 19, 20 и 21), 

3. П 76/86 х Б-1/91 (Прилог 1, фотографии 22, 23 и 24) и 

4. МС 8/1 х Б-1/91 (Прилог 1, фотографии 25, 26 и 27).  

Родителските сорти и крстоските од F1 генерацијата ги поставивме во опит, по 

случаен блок – систем, во четири повторувања, на опитното поле при НИТ-Прилеп во 

тековната 2020 година, и тоа на работна површина од околу 291.6 m
2
, односно на вкупната 

површина од 655.2 m
2
 – работна површина + површина за патеки (Прилог 2, 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 од 90 cm (меѓу 
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редови) х 50 cm (меѓу растенијата во редот), додека ориенталските сорти со растојание на 

садење од 45 cm (меѓу редови) х 15 cm (меѓу растенијата во редот).  

Трудот опфаќа генетски проучувања на морфолошките, агрономските и технолошките 

својства на генотиповите. 

Морфолошки својства: 

1. Височина на стракот со соцветие, 

2. Височина на стракот без соцветие, 

3. Број на листови по страк, 

4. Должина на листовите од средниот појас на стракот, 

5. Широчина на листовите од средниот појас на стракот и  

6. Површина на листовите од средниот појас на стракот.  

Агрономски својства: 

7. Тежина на зелен лист по страк и 

8. Тежина на сув лист по страк.   

Технолошки својства: 

9. Застапеност на реброто на листови од средниот појас на стракот, 

10. Застапеност на лиската (плојката) на листови од средниот појас на стракот, 

11. Дебелина на лиската на листови од средниот појас на стракот и 

12. Материјалност на лиската од средниот појас на стракот. 

Мерењата за морфолошките својства се вршеа во нивната полна експресија. Поради 

униформноста на хомозиготните родителски генотипови и хетерозиготноста на F1 

генерацијата, се мереа по 20 страка од секоја варијанта во едно повторување или вкупно 80 

растенија во четирите повторувања. 

Површината на листовите се пресметуваше со множење на должината со широчината 

и со коефициентот к = 0,6354. 
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Приносот на зелената лисна маса се мереше по секоја берба, потоа се собираше 

тежината на сите берби од секоја парцела и се делеше со бројот на страковите од коишто се 

береше тутунот во неа, а со тоа 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 и се користеше формула за 

коригиран принос. 

Технолошките особини беа направени во Лабораторијата за контрола на автентичност 

и квалитет на тутунска суровина - L04 при Научниот институт за тутун – Прилеп. 

Податоците од мерењата на спомнатите особини се обработени варијациско–

статистички, според Најческа [63] (средна вредност - x , стандардната девијација - σ и 

коефициентот на варијабилност – CV). 

Начинот на наследувањето на особините е определуван врз основа на тест– 

сигнификантност на средната вредност кај F1 генерацијата во однос на просекот од двата 

родитела, според Borоjević [8]. 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.     

 

Родителски генотипови 

1. Сортата Прилеп П-23 е создадена од Коста Николоски и Милан Митрески. Таа 

спаѓа во групата ориенталски sun-cured (сушени на сонце) тутуни од типот прилеп. Сортата 

се карактеризира со конусовиден елкаст хабитус, стебло високо 65 cm, 45-50 седечки листови 
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(20 cm х 10,5 cm) и полутопчеста збиена цветна китка со розови цветови (Корубин – 

Алексоска, [41]). Сувите листови имаат златножолта до отворенопортокалова боја, многу 

нежна, еластична и содржајна лиска и изразена арома. Приносот на сува маса изнесува 

2000-2500 kg/ha.  

2. Прилеп П 18-50/4 е креација на Ана Корубин – Алексоска. Таа спаѓа во групата 

ориенталски ароматични sun-cured тутуни од типот прилеп. Оваа сорта се карактеризира со 

цилиндричен до издолжено елипсовиден хабитус, а височината на стеблото со соцветието 

изнесува 85 – 90 cm, има околу 45 седечки листови, светлозелени со кадрави ивици. 

Должината на најголемиот лист изнесува 20 – 23 cm, а широчината 11 – 12,5 cm. Цветната 

китка е топчеста со светлорозови цветови. Сувите листови имаат златножолта до портокалова 

боја, нежна, еластична и содржајна ткаеница, со средно изразено главно ребро и танка слабо 

изразена нерватура. Приносот на сува маса изнесува 2700-2900 kg/ha. 

3. Прилеп П 76/86 е ориенталска sun-cured сорта од типот прилеп, а е создадена од 

Димче Чавкароски со неговите соработници. Таа се одликува со елиптично-конусовиден 

хабитус. Просечната височина на стеблото изнесува 90 cm. Во просек таа има 60 седечки 

листови (23 cm х 11,5 cm) и збиена полутопчеста цветна китка со бела до бледорозникава боја 

на цветчињата. Сортата се одликува со долга вегетација (од садење до цветање 85-95 дена). 

Долните суви лисја имаат жолта, средните портокалова, а горните црвенкастопортокалова 

боја, со специфична пријатна арома. Приносот на сува маса изнесува 3500-4000 kg/ha 

(Korubin – Aleksoska [41]). 

4. Басмак МС 8/1 е пласирана во 2005 година од група автори, на чело со Душко 

Боцески. Таа припаѓа на типот басмак што е создаден од јакалиски тип, којшто порано се 

произведувал во Република Грција. Хабитусот е цилиндричен до издолжено елипсовиден со 

височина од околу 110 cm. Ова сорта има просечно 42 листови со должина од околу 21 cm и 

широчина од околу 12 cm. Спаѓа во групата на sun-cured тутуни. Бојата на сувите листови е од 

жолто-портокалова до црвено-портокалова боја, со специфична пријатна арома. Приносот на 

сува маса изнесува 3500-4000 kg/ha (Korubin – Aleksoska & Ayaz [44]). 

5. Берлеј Б-1/91 е крупнолисна сорта, создадена од Димче Чавкароски со неговите 

соработници. Таа спаѓа во групата air-cured тутуни (сушени на воздух). Оваа сорта се 
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карактеризира со конусовиден хабитус, високо стебло (185 cm), 30-33 седечки листови (60 cm 

х 35 cm) и растресита метличеста цветна китка со бледорозови цветови. Сувите листови 

имаат кафеава сјајна боја и тенка ткаеница. Приносот на сува маса изнесува 3500-4000 kg/ha 

(Корубин –Алексоска, [41]). 

 

 

 

2.1. Климатски и почвени услови во реонот на испитувањето  

Климата и почвата претставуваат основни показатели за средината во којашто се 

произведува тутунот. Со анализа на параметрите од овие показатели се добива вистинска 

претстава за финалните резултати од истражувањата. 

 

Климатски услови во периодот на вегетација на тутунот, во 2020 година 

Заради големото влијание на еколошките фактори врз развојот на тутунот и 

добивањето пореална претстава за конечните резултати од испитувањата, овде се 

презентирани податоците за климатските услови во текот на вегетацијата, во 2020 година. 

Имено, средномесечната просечна температура на воздухот за време на вегетацијата 

од мај до септември изнесуваше 22.15 
0
С (мај 16.97 

0
С, јуни 20.3 

0
С, јули 24.77 

0
С, август 

25.48 
0
С, септември 23.23 

0
С).

 
 

Средномесечната максимална температура на воздухот од мај до септември 

изнесуваше 28.8 
0
С (мај – 25 

0
С, јуни – 27 

0
С, јули – 31 

0
С, август – 31 

0
С, септември – 30 

0
С).  

Средномесечната минимална температура на воздухот во истиот период изнесуваше 

15.6 
0
С (мај – 9 

0
С, јуни – 14 

0
С, јули – 20 

0
С, август – 20 

0
С, септември – 15 

0
С).  

Покрај температурата, врнежите се од големо значење за производството на тутун. 

Снабденоста на растението со потребното количество вода многу зависи од распоредот на 

врнежите за време на вегетацискиот период. Вкупните врнежи, паднати од мај до септември, 

изнесуваа 80.12 mm (мај – 64 mm, јуни – 73 mm, јули – 97 mm, август – 134 mm, септември – 
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32 mm). Во јули и август беше извршено по едно полевање на опитот со полевна норма од 300 

m
3 

/ ha вода. 

Средномесечната релативна влажност на воздухот, од мај до септември, изнесуваше 

61.2 % (мај – 69.8 %, јуни – 70.4 %, јули – 59.2 %, август – 56.7 %, септември – 49.8 %).  

Резултатите за температурата и релативната влажност на воздухот се движат во 

оптималните граници за нормален развој на тутунот и добивање на квалитетна тутунска 

суровина.  

 

Почвени услови на Опитното поле при Научниот институт за тутун - Прилеп 

Нашите истражувања се изведуваа на површините од НИТ - Прилеп на делувијален 

(колувијален) почвен тип. Оваа почва се карактеризира со следнава стратиграфија на 

профилот: 

   1. 0-30 cm - ораничен хумусно-акумулативен хоризонт, со жолтеникаво-кафеава боја, а 

по механички состав иловичесто-песоклив, бескарбонатен и бесструктурен; 

   2. 30-57 cm - со црвеникаво-кафеава боја, а по механички состав песокливо-глинеста 

иловица, збиен, бескарбонатен, со присуство на скелетни честици; 

   3. 57-83 cm - со жолтеникаво-кафеава боја, а 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. 

Подготовката на почвата беше диктирана од стратиграфијата на профилот и 

агрохемиските својства. Според тоа беа извршени едно есенско и три пролетни орања. 

Основното ѓубрење беше извршено со второто пролетно орање, и тоа со употреба на 250 

kg/ha NPK ѓубриво во комбинација 8:22:20. 

  



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                31 

 

          

 

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊАТА И ДИСКУСИЈА 

3.1.  МОРФОЛОШКИ СВОЈСТВА 

3.1.1.  Височина на стракот со соцветие 

 

Височината на тутунот облагородувачите ја избираат во зависност од 

класификацијата на тутунот и начинот на берба на листовите. Сепак, ова својство е типска и 

сортна одлика, што е многу зависна од факторите на средината. Кај ориенталските тутуни, 

каде што бербата е рачна, оптималната височина на тутунските стракови ќе биде онаа - 

најповолната за тутуноберачите. 

Со најмала височина со соцветие кај родителските генотипови во извршените 

истражувања се одликуваше сортата П-23 (72,4 cm), а со најголема Б-1/91 (181,8 cm), додека 

кај хибридите најмала височина имаше П-23 х Б-1/91 (162,4 cm, а најголема П 76/86 х Б-1/91 

(175,4 cm). Стандардната девијција се движи од 3,2 (П-23) до 7 (Б-1/91). Коефициентот на 

варијабилност се движи од 2,6 % (П 18-50/4 х Б-1/91) до 6,1 % (Б-1/91). Сите крстоски имаат 

помал коефициент на варијабилност во споредба со родителите, а вредноста секаде беше 

помала од 10, што е знак за висок степен на униформност и стабилност на родителите и F1 

хибридите.  

Наследувањето на височината на стракот со соцветие е парцијално доминантно. Но, 

исклучок е крстоската П 76/86 х Б-1/91 каде што се јавува позитивна доминантност, т.е. 

доминантност на повисокиот родител. Нема појава на хетерозис во наследувањето на ова 

својство. 

Во Табела 1. се прикажани средните вредности за височината на стракот со соцветие, 

стандардната девијација и коефициентот на варијабилност кај родителските сорти и нивните 

F1 крстоски, во четирите повторувања. 
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Табела 1. Начинот на наследување на висината на стракот со соцветие  

и варијабилноста кај родителите и F1 хибридите  

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Висина на стракот со соцветие (cm) 

Повторувања 
Средна вредност  

I II III IV 

 ̅ 
σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 

1. П-23                   P1 (♀) 71.3 3.1 4.4 73.5 2.8 3.9 72 3.7 4.9 73 3.2 4.9 72.4 3.2 4.5 

2. П 18-50/4               P1 (♀) 83.8 4.4 5.3 99.5 4.4 4.5 102 5.6 5.5 100 3.6 5.5 96.3 4.5 5.2 

3. П 76/86 P1 (♀) 112.5 4.9 4.3 110.5 4.2 4.8 113 4.9 6.5 114 4 6.5 112.5 4.5 5.5 

4. МС 8/1                      P1 (♀) 120.5 6.1 5.1 114.8 3.7 5.2 113 5.3 5.9 117 3.3 6.9 116.3 4.6 5.8 

5. Б-1/91 P2 (♂) 181 7.7 4.2 183.3 6.0 6.3 181 7.5 6.5 182 6.9 7.2 181.8 7.0 6.1 

6. П-23 х Б-1/91                                        F1 163.3 4.0 2.4 164.3 5.5 3.4 159.5 3.3 3.9 162.5 5.3 4.7 162.4 
pd 

4.5 3.6 

7. П 18-50/4 х Б-1/91                                        F1 164.5 3.8 2.3 165.5 4.4 2.7 163 4.6 2.8 164 4.9 2.8 164.2
 pd

  4.4 2.6 

8. П 76/86 х Б-1/91                                        F1 176 4.6 2.6 174.8 4.3 2.5 173.5 4.4 4.3 177.5 7.4 4.3 175.4
 +d

 5.2 3.4 

9. МС 8/1 х Б-1/91                                        F1 177.5 3.4 1.9 171.8 3.3 1.9 167.5 5.1 4.7 170.5 5.1 3.9 171.8 
pd

 4.2 3.1 
 LSD 0.05 =  5.26 

      0.01 =  9.48 
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3.1.2.  Височина на стракот без соцветие 

Стеблото со листовите го формираат хабитусот на растението, што претставува 

сортна одлика, додека височината на стракот, како едно од поважните квантитативни 

својства, е варијабилна, тесно поврзана со факторите на надворешната средина.  

Најмала височина кај стракот без соцветие има родителската П-23 (62,4 cm), а 

најголема Б-1/91 (156 cm), додека кај хибридите најмала височина има П-23 х Б-1/91 (142 

cm), а најголема П 76/86 х Б-1/91 (151,1 cm). Стандардната девијација се движи од 2,9 (П-23) 

до 6 (Б-1/91). Коефициентот на варијабилност се движи од 2,6 % (П 18-50/4 х Б-1/91) до 5,7 (П 

18-50/4). Коефициентот на варијабилност кај крстоските е понизок од оној на родителските 

генотипови. И кај ова својство CV - вредноста е помала од 10, а со тоа се потврдува високиот 

степен на униформност и стабилност на варијантите, и тоа како одраз на хомозиготноста на 

родителите и хетерозиготноста на F1 хибридите. 

Наследувањето на височината на стракот без соцветие е парцијално-доминантно, 

аналогно на наследувањето на височината на стракот со соцветие. И во овој случај кај 

крстоската П 76/86 х Б-1/91 доминира повисокиот родител во наследувањето на својството. 

Нема појава на хетерозис.  

Наследувањето на височината на стракот го проучувале голем број автори, кои дошле 

до сознание дека најзастапени се интрмедијарноста и парцијалната доминантност. Така, 

Korubin – Aleksoska & Mitreski [38], кај крстоските на три ориенталски сорти; како и Korubin 

– Aleksoska [39], кај дијалел од три ориенталски и една полуориенталска сорта; Gixhari & 

Sulovari [29], кај полудијалел од осум ориенталски тутуни добиле резултати што укажуваат 

на преовладување на парцијално-доминантното наследување.  

Значаен хетерозис за височината на стракот добиле: Korubin – Aleksoska [39], кај 

дијалел од три ориенталски и една полуориенталска сорта; Gixhari & Sulovari [29], кај 42 

двонасочни дијалелни хибриди на осум ориенталски тутуни; Dimanov & Dyulgerski [12], кај 
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десет крстоски на локални и интродуцирани берлејски сорти; Ramachandra et al. [71], кај 62 

генотипа, од коишто шест линии од различни типови тутун, осум тестери и нивните 

крстоски; Kinay & Yilmaz [36] 2016, кај полудијалел на сортите: Xanthi-2A, Nail, 

Gümüşhacıköy, Taşova, Katerini, Canik и Erbaa; Aleksoski [6], кај четири ориенталски и една 

крупнолисна  flue-cured сорта и нивните 10 еднонасочни дијалелни крстоски.  

Во Табела 2. се прикажани средните вредности за височината на стракот без соцветие, 

стандардната девијација и коефициентот на варијабилност.  
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Табела 2. Начинот на наследување на висината на тутунското растението  

без соцветие и варијабилноста кај родителите и F1 хибридите  

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Висина на стракот без соцветие (cm) 

Повторувања 
Средна вредност 

I II III IV 

 ̅ 
σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 

1. П-23                   P1 (♀) 61.3 3.6 4.4 63.5 2.8 4.8 62 2.4 3.4 63 2.9 4.0 62.4 2.9 4.1 

2. П 18-50/4               P1 (♀) 74.1 4.2 5.6 89.5 4.4 5.0 92 5.6 6.1 90 5.2 6.0 86.4 4.8 5.7 

3. П 76/86 P1 (♀) 101.3 3.8 3.8 98.2 3.6 4.7 101.5 4.5 4.4 103.5 4.2 5.3 101.1 4.0 4.6 

4. МС 8/1                      P1 (♀) 109.8 5.1 4.7 98.7 5.1 5.1 99.5 5.7 4.7 95.5 4.6 5.4 100.9 5.1 5.0 

5. Б-1/91 P2 (♂) 151 6.8 5.1 155 5.9 4.5 160 6.2 5.0 158 5.1 6.0 156 6 5.1 

6. П-23 х Б-1/91                                        F1 139.8 2.5 1.8 137.5 6.2 3.5 143.5 8.1 2.9 147.5 6.1 3.9 142 
pd

 5.7 3.0 

7. П 18-50/4 х Б-1/91                                        F1 144 3.7 2.6 142.7 4.6 3.2 140.5 4.5 2.1 144.5 3.5 2.4 142.9 
pd

 4.1 2.6 

8. П 76/86 х Б-1/91                                        F1 154 3.4 2.2 150.5 4.7 3.1 150 8.1 3.4 150 5.1 2.4 151.1 
+d

 5.3 2.8 

9. МС 8/1 х Б-1/91                                        F1 152.5 3.3 2.2 148.7 4.1 2.8 143.7 7.9 2.4 145.5 4.9 3.4 147.6
 pd

 5.1 2.7 
 LSD 0.05 =  6.59 

      0.01 =  11.86 
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3.1.3.  Број на листови по страк 

Бројот на листовите кај тутунскиот страк е својство што директно е поврзано со 

големината на приносот, па поради тоа претставува приоритет кај облагородувачите и 

секогаш е вклучено во селекциските програми за создавање нови сорти. 

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 листови меѓу родителите се окарактеризира Б-1/91 (30,4), а со најголем 

П 76/86 (53,7), додека кај хибридите најмалку листови има П-23 х Б-1/91 (29,5), а најмногу П 

18-50/4 х Б-1/91 (35). Стандардната девијација се движи од 1,2 (П 18-50/4 и П 76/86 х Б-1/91) 

до 2 (Б-1/91). Коефициентот на варијабилност се движи од 2,2 % (П 76/86 х Б-1/91) до 4,8 % 

(Б-1/91). Коефициентот на варијабилност има вредност помала од 10, што претставува 

показател за униформност и стабилност на својството кај испитуваните генотипови.  

Начинот на наследување на ова својство е парцијално-доминантен и негативно 

доминантен. Нема појава на хетерозис.  

Парцијална доминантност во наследувањето на бројот на листовите по страк и 

отсуство на хетерозис откриле: Korubin – Aleksoska [38], кај крстоските на три ориенталски 

сорти, [39], кај дијалел од три ориенталски и една полуориенталска сорта, [46], кај четири 

ориенталски сорти во улога на мајка и една крупнолисна flue-cured сорта во улога на татко и 

нивните четири F1 крстоски; Gixhari & Sulovari [29], кај полудијалел на осум ориенталски 

генотипови. Различен начин на наследување на својството и слаб хетеротичен ефект добил 

Aleksoski [2], и тоа кај еднонасочен дијалел на три ориенталски и една берлејска сорта. 

Хетерозис со позитивен хетеротичен ефект за својството откриле: Butorac et al. [9], кај 

F1, потомството на четири берлејски сорти; Aleksoski et al. [4], кај хибриди на четири 

родителски генотипови тутун од различна типска припадност; Dimanov & Dyulgerski [12], кај 

десет крстоски на локални и интродуцирани сорти од типот берлеј; Ramachandra et al. [71], 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/5526515_J_Butorac?_sg=_QKvGBlhUSA8z5zFqeJJfS_MI_gp6G79nzOBncFJicUZ5-RVT46dZAN_aidI8Jvm2YzI3Ls.ZTQtdye4Gr8uoUvCD4lX9cbejccw0t6COhaU2vaXNQEMlE5t_Xb6kDwAEMUSwKbkqurWbMidKhhDf8JQCcqcBQ
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кај хибриди на шест линии од различни типови тутун и осум тестери; Ganachari et al. [28], кај 

шест flue-cured тутуни и нивните 30 дијалелни крстоски; Dyulgerski [21], кај осум берлејски 

новосоздадени хибридни комбинации од F1 генерацијата; Dyulgerskи & Radoukova [22], кај 

седум хибриди од типот берлеј на F1 и F2 потомството. 
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Табела 3. Начинот на наследување на бројот на листовите по страк  

и варијабилноста кај родителите и F1 хибридите  

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Број на листови по страк 

Повторувања 
Средна вредност 

I II III IV 

 ̅ 
σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 

1. П-23                   P1 (♀) 43.5 1.5 3.4 44.0 0.8 3.1 43.0 1.4 3.2 42.5 1.5 3.7 43.2 1.3 3.3 

2. П 18-50/4               P1 (♀) 47 1.8 3.7 44.3 0.9 3.9 44.4 0.9 3.1 46.4 1.1 3.8 45.5 1.2 3.6 

3. П 76/86 P1 (♀) 53.3 1.7 3.1 54 1.1 3.0 52.2 1.9 4.4 55.2 1.2 4.1 53.7 1.5 3.6 

4. МС 8/1                      P1 (♀) 41.1 1.6 4.7 41.6 1.3 3.9 40.3 1.6 4.2 42.1 0.9 3.6 41.3 1.3 4.1 

5. Б-9/91 P2 (♂) 30.2 1.5 4.9 30.7 1.4 4.6 32.4 2.8 5.1 28.2 2.3 4.7 30.4 2 4.8 

6. П-23 х Б-9/91                                        F1 29.6 0.9 2.9 30.2 1.6 2.3 29.7 1.7 1.8 28.7 2.0 2.5 29.5 -d  1.5 2.4 

7. П 18-50/4 х Б-9/91                                        F1 35.8 0.9 2.6 35.6 1.3 1.7 34.8 2.0 2.7 33.8 2.4 2.2 35 pd
 1.6 2.3 

8. П 76/86 х Б-9/91                                        F1 31.6 0.9 2.9 31.2 1.1 2.6 30.9 1.2 1.7 32.2 1.7 1.5 31.5 -d
 1.2 2.2 

9. МС 8/1 х Б-9/91                                        F1 33.0 1.0 2.9 32.7 1.9 2.7 32.2 1.5 2.6 30.5 1.6 3.2 32.1 pd
 1.5 2.8 

 LSD 0.05 =  1.55 

      0.01 =  2.78 
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3.1.4.  Должина на листовите од средниот појас на стракот 

 

Едно од основните обележја на сортата е формата на листовите, додека димензиите се 

многу варијабилни, бидејќи многу зависат од еколошките фактори и применетата 

агротехника. 

Со најмала должина на листовите од средниот појас кај родителските генотипови во 

нашите истражувања се одликува сортата П-23 (23 cm), а со најголема Б-1/91 (57,5 cm), 

додека кај хибридите со најмала должина на листовите се карактеризира П 18-50/4 х Б-1/91 

(44,3), а со најголема П 76/86 х Б-1/91 (57,1). Стандардната девијација се движи од 1,8 (П-23 и 

П 18-50/4 х Б-1/91) до 5,4 (Б-1/91). Коефициентот на варијабилност се движи од 2,8% (П 

76/86 х Б-1/91) до 9,1% (П 76/86). Коефициентот на варијабилност кај хибридите е понизок 

од оној кај родителските генотипови. Фактот што CV - вредноста е помала од 10, е показател 

за високиот степен на униформност и стабилност на варијантите.  

Начинот на наследувањето на ова својство е интермедијарен и позитивно доминантен. 

Нема појава на хетерозис.  

Парцијално-доминантниот начин на наследување на својството е најзастапен и во 

проучувањата на: Lee & Chang [48], и тоа кај крстоски на корејски и ориенталски сорти; 

Gudoy et al. [30], кај хибриди на берлејски сорти; Legg [50], кај крстоски добиени со 

меѓутипска хибридизација на седум хомозиготни генотипови; Gixhari & Sulovari [29], кај 

дијалел на осум ориенталски генотипови; Dyulgerski & Radoukova [18], кај седум крстоски од 

типот берлеј и седум крстоски од типот вирџинија; Korubin – Aleksoska & Dojcinov [46], кај 

пет родителски сорти од кои четири ориенталски и една крупнолисна flue-cured сорта, и 

нивните четири F1 крстоски; Dyulgerski [24], кај локални и интродуцирани сорти од типот 

берлеј и седум хибриди од F1 и F2 генерацијата.  

Хетеротичен ефект во наследувањето на должината на листовите добиле: Lalitha et al. 

[47], кај 36 F1s хибриди добиени со вкрстување на шест линии и шест тестери (добиениот 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155379711_Y_Dyulgerski?_sg=mGzrZktNF0pqPbbqJWIgJkyEniZPeTGFs3kIPAV1V3yCnpJ1gB_9b1YwzyDq2zC67yb74ls.7dp6suDAVinCmuYfby-EXRfdBRk1hDB6OBb7vSaZ2bLO-O6nH2hwAZ-SBA4Be9Srgxcj2UZud_OcHQqf5ePx2A
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хетерозис имал умерен хетеротичен ефект во двете насоки); Dyulgerski & Dimanov [16], кај 

десет крстоски од локални и интродуцирани сорти од типот берлеј за должината на 7-8 лист и 

на 13-14 лист; Dyulgerski & Dimanov [17], кај шест хибриди од flue-cured сорти; Dyulgerski & 

Radoukova [18], кај седум 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. [71], кај крстоски на шест линии од различни типови тутун и 

осум тестери; Aleksoski [6], кај дијалел на четири sun-cured ориенталски и една крупнолисна 

flue-cured сорта и нивните 10 F1 хибриди; Dyulgerski [22], кај осум берлејски новосоздадени 

хибриди од F1 генерацијата; Dyulgerski [24], кај седум F1 хибриди добиени со вкрстувања 

меѓу локални и интродуцирани сорти од типот берлеј.  

Во Табела 4. се прикажани средните вредности, стандардната девијација и 

коефициентот на варијабилност за должината на листовите од средниот појас на стракот, и 

тоа кај родителите и F1 хибридите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155379711_Y_Dyulgerski?_sg=mGzrZktNF0pqPbbqJWIgJkyEniZPeTGFs3kIPAV1V3yCnpJ1gB_9b1YwzyDq2zC67yb74ls.7dp6suDAVinCmuYfby-EXRfdBRk1hDB6OBb7vSaZ2bLO-O6nH2hwAZ-SBA4Be9Srgxcj2UZud_OcHQqf5ePx2A
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155418590_T_Radoukova?_sg=mGzrZktNF0pqPbbqJWIgJkyEniZPeTGFs3kIPAV1V3yCnpJ1gB_9b1YwzyDq2zC67yb74ls.7dp6suDAVinCmuYfby-EXRfdBRk1hDB6OBb7vSaZ2bLO-O6nH2hwAZ-SBA4Be9Srgxcj2UZud_OcHQqf5ePx2A


 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 4. Начинот на наследување на должината на листовите од средниот појас на 

стракот и варијабилноста кај родителите и F1 хибридите  

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Должина на листовите од средниот појас (cm) 

Повторувања 
Средна вредност 

I II III IV 

 ̅ 
σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 

1. П-23                   P1 (♀) 23.6 1.5 6.4 22.8 1.7 7.0 23.8 2.1 6.7 21.8 2.1 9.0 23 1.8 7.3 

2. П 18-50/4               P1 (♀) 23.4 1.8 7.9 23.6 2.2 9.4 22.4 2.4 9.5 23.0 1.5 6.4 23.1 2.0 8.3 

3. П 76/86 P1 (♀) 22.9 2.1 9.0 23.4 3.2 9.7 24.0 2.2 8.4 22.5 1.1 9.2 23.2 2.1 9.1 

4. МС 8/1                      P1 (♀) 26.2 1.8 6.9 24.6 3.0 7.4 25.8 2.4 7.1 25.1 1.7 7.2 25.4 2.2 7.1 

5. Б-9/91 P2 (♂) 57.8 5.5 7.4 58.3 5.2 5.7 56.8 4.5 8.4 57.3 6.5 4.4 57.5 5.4 6.5 

6. П-23 х Б-9/91                                        F1 55.3 1.9 3.5 54.1 3.1 4.5 57.4 2.5 3.5 54.4 3.3 2.5 55.3 +d
 2.7 3.5 

7. П 18-50/4 х Б-9/91                                        F1 43 1.5 2.9 46.0 1.7 3.8 45.3 1.9 2.7 43.0 2.1 3.9 44.3 i 1.8 3.3 

8. П 76/86 х Б-9/91                                        F1 58.0 1.5 3.5 57.6 1.9 2.5 55.7 1.8 2.2 57 2.4 3.2 57.1 +d
 1.9 2.8 

9. МС 8/1 х Б-9/91                                        F1 46.1 1.9 3.2 45.3 2.6 3.7 45.5 3.1 2.3 44.1 3.3 2.5 45.2 i 2.7 2.9 

 LSD 0.05 =  1.36 

      0.01 =  2.44 
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3.1.5.  Широчина на листовите од средниот појас на стракот 

 

Широчината на листовите e сортна особина којашто пропорционално се менува, 

главно, во зависност од должината, а врз нејзината величина во голема мера влијаат 

еколошките фактори.  

Со најмала широчина на листовите од средниот појас на стракот меѓу родителските 

генотипови се одликува сортата П 76/86 (11,3 cm), а со најголема Б-1/91 (33,1 cm), додека кај 

F1 хибридите со најмала широчина на листовите се истакна МС 8/1 х Б-1/91 (28,1 cm), а со 

најголема П 18-50/4 х Б-1/91 (30,6 cm) и П 76/86 х Б-1/91 (30,8 cm). Стандардната девијација 

се движи од 1 (П 18-50/4, МС 8/1 и Б-1/91) до 1,6 (П-23 х Б-1/91). Коефициентот на 

варијабилност се движи од 4,1 % (МС 8/1 х Б-1/91) до 9,3 % (П-23). Коефициентот на 

варијабилност кај хибридите е понизок од оној кај родителските генотипови. Кај сите 

варијанти CV - вредноста е помала од 10, што укажува на униформност на својството кај сите 

испитувани варијанти.   

Начинот на наследување на својството е парцијално доминантен и позитивно 

доминантен. Не е забележан хетеротичен ефект.  

Парцијално-доминантен начин, како најчест модалитет на наследување на својството, 

откриле во своите истражувања и: Fan & Aucock [26], кај хибриди на Meryland сорти; Espino 

& Gil [25], кај дијалелни крстоски на осум сорти светол тутун; Lee & Chang [48], кај крстоски 

на корејски и ориенталски сорти; Legg [51], кај крстоски на берлејски сорти; Dyulgerski & 

Radoukova [18], кај седум крстоски од типот берлеј и седум крстоски од типот вирџинија, 

каде што родителските парови имаат локално и интродуцирано потекло; Aleksoski [6], кај 

еднонасочен дијалел на четири ориенталски и една крупнолисна сорта и нивните 10 F1 

хибриди; Korubin – Aleksoska & Dojcinov [46], кај четири F1 хибриди создадени со 

вкрстувања меѓу пет родителски сорти од коишто четири ориенталски, во улога на мајка, и 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155379711_Y_Dyulgerski?_sg=mGzrZktNF0pqPbbqJWIgJkyEniZPeTGFs3kIPAV1V3yCnpJ1gB_9b1YwzyDq2zC67yb74ls.7dp6suDAVinCmuYfby-EXRfdBRk1hDB6OBb7vSaZ2bLO-O6nH2hwAZ-SBA4Be9Srgxcj2UZud_OcHQqf5ePx2A
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една крупнолисна flue-cured сорта, во улога на татко; Dyulgerski [24], кај седум хибриди од F1 

и F2 генерацијата создадени од локални и интродуцирани сорти од типот берлеј. 

Хетеротичен ефект во наследувањето на широчината на листовите добиле: Lalitha et 

al. [47], кај хибриди по потекло од шест линии и шест тестери (хетерозисот имал низок до 

умерен хетеротичен ефект во двете насоки); Dyulgerski & Dimanov [16], кај десет крстоски на 

сорти од типот берлеј (најдобар хетеротичен ефект е исполнет за широчината на седмиот и 

осмиот лист, заради што практичната примена на хетерозисот добива економска 

оправданост); Dyulgerski & Dimanov [17], кај шест хибриди од flue-cured сорти за 

широчината на листовите од средниот појас; Dyulgerski & Radoukova [18], кај седум крстоски 

од типот берлеј и седум крстоски од типот вирџинија, и тоа од сорти со локално и 

интродуцирано потекло (хетерозисот немал економска важност); Ramachandra et al. [71], кај 

хибридите на шест линии од различни типови тутун и осум тестери; Aleksoski [6], кај дијалел 

на четири sun-cured и една flue-cured сорта и нивните 10 F1 хибриди; Korubin – Aleksoska & 

Dojcinov [46], кај пет родителски сорти од коишто четири ориенталски и една крупнолисна 

сорта и нивните четири F1 крстоски. 

Во Табела 5. се прикажани средните вредности, стандардната девијација и 

коефициентот на варијабилност за широчината на листовите од средниот појас на стракот кај 

родителите и F1 хибридите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155379711_Y_Dyulgerski?_sg=mGzrZktNF0pqPbbqJWIgJkyEniZPeTGFs3kIPAV1V3yCnpJ1gB_9b1YwzyDq2zC67yb74ls.7dp6suDAVinCmuYfby-EXRfdBRk1hDB6OBb7vSaZ2bLO-O6nH2hwAZ-SBA4Be9Srgxcj2UZud_OcHQqf5ePx2A
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155418590_T_Radoukova?_sg=mGzrZktNF0pqPbbqJWIgJkyEniZPeTGFs3kIPAV1V3yCnpJ1gB_9b1YwzyDq2zC67yb74ls.7dp6suDAVinCmuYfby-EXRfdBRk1hDB6OBb7vSaZ2bLO-O6nH2hwAZ-SBA4Be9Srgxcj2UZud_OcHQqf5ePx2A


 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 5. Начинот на наследување на ширината на листовите од средниот појас на 

стракот и варијабилноста кај родителите и F1 хибридите  

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Ширина на листовите од средниот појас (cm) 

Повторувања 
Средна вредност 

I II III IV 

 ̅ 
σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ 

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 
 ̅ 

σ  

(±) 

CV 

(%) 

1. П-23                   P1 (♀) 12.0 1.1 8.9 12.2 1.5 9.0 11.9 1.2 9.9 11.5 1.1 9.5 11.9 1.2 9.3 

2. П 18-50/4               P1 (♀) 11.9 0.7 5.7 12.1 1.5 9.8 11.1 0.9 8.2 11.0 1.0 9.0 11.5 1.0 8.2 

3. П 76/86 P1 (♀) 11.3 1.1 9.4 11.5 1.4 9.1 11.5 1.5 7.3 10.8 1.0 9.3 11.3 1.2 8.8 

4. МС 8/1                      P1 (♀) 12.4 0.9 7.0 12.2 1.1 9.0 12.5 0.7 7.2 12.5 1.3 6.3 12.4 1.0 7.4 

5. Б-9/91 P2 (♂) 33.2 1.3 4.9 33.7 0.9 6.6 32.4 1.0 6.5 33.1 1.0 6.2 33.1 1.0 6.0 

6. П-23 х Б-9/91                                        F1 30.0 1.2 4.3 29.6 1.8 4.1 29.1 1.9 5.1 29.6 1.6 4.1 29.6 pd
 1.6 4.4 

7. П 18-50/4 х Б-9/91                                        F1 31.1 1.2 3.8 30.1 1.8 5.9 31.3 1.4 5.3 30.1 1.7 5.9 30.6 +d
 1.5 5.2 

8. П 76/86 х Б-9/91                                        F1 31.0 1.2 3.9 30.5 1.8 5.3 30.7 1.5 5.1 30.9 1.6 5.9 30.8 +d
 1.5 5.0 

9. МС 8/1 х Б-9/91                                        F1 28.4 1.1 3.9 28.1 1.5 4.1 27.3 1.7 4.4 28.6 1.9 4.0 28.1 pd
 1.5 4.1 

 LSD 0.05 =  0.61 

      0.01 =  1.10 
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3.1.6.  Површина на листовите од средниот појас на стракот 

Површината, како показател на големината на листот, е сортна одлика врз којашто 

силно влијание имаат применетите агротехнички мерки и факторите на надворешната 

средина.  

Најмала површина на листовите од средниот појас на стракот кај родителските 

варијанти има сортата П 76/86 (166,3 cm
2
), а најголема Б-1/91 (1210,5 cm

2
), додека кај F1 

хибридите со најмала површина на листовите се окарактеризира МС 8/1 х Б-1/91 (807,8 cm
2
), 

а со најголема П 76/86 х Б-1/91 (1116,1
 
cm

2
). Стандардна девијација и коефициент на 

варијабилност за ова својство не се пресметани, бидејќи нема варијанти што се потребни за 

овие параметри. Вредностите се добиени со примена на формулата за површина, така што се 

внесени средните вредности на должината и широчината на листовите, по повторувања.  

Најзастапен начин за наследување на својството е парцијално доминантниот. Кај МС 

8/1 х Б-1/91 постои интермедијарност, а кај П 76/86 х Б-1/91 позитивна  доминантност. Овде 

нема појава на хетеротичен ефект.  

Површината на листовите е особина што е проучувана од многу автори, затоа што 

вредноста на ова својство е во директна врска со приносот. Најчест начин за наследување е 

парцијално-доминантниот и интермедијарниот. Така, идентични 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 

[29], кај еднонасочен дијалел на осум ориенталски генотипови; Shah et al. [74], кај 10 хибриди 

на flue-cured родителски сорти. 

Позитивен хетерозис во наследувањето на површината на листовите добиле: Korubin 

– Aleksoska [39], кај дијалел од три ориенталски и една полуориенталска сорта (позитивен 

хетерозис е евидентиран кај две крстоски каде што едниот родител е бугарската сорта 

https://www.semanticscholar.org/author/Kamal-Shah/1925778
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Победа-2); Lalitha et al. [47], кај хибриди на шест линии и шест тестери (добиениот 

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 [29], кај дијалел на осум 

родителски ориенталски генотипови; Imtiaz et al. [32], кај 42 двонасочни дијалелни хибрида 

на седум flue-cured сорти (високосигнификантен хетеротичен ефект за својството е 

забележан кај NC606 x KHG21, што значи дека постои можност за искористување на 

хибридниот вигор); Shah et al. [74], кај 10 flue-cured егзотични хибриди; Aleksoski [6], кај 

дијалел на четири sun-cured ориенталски и една крупнолисна flue-cured сорта и нивните 10 F1 

хибриди; Dyulgerski [24], кај седум хибриди од F1 и F2 генерацијата добиени со вкрстувања 

меѓу локални и интродуцирани сорти од типот берлеј. 

Во Табела 6. се прикажани средните вредности за површината на листовите од 

средниот појас на растението кај родителите и F1 хибридите.  
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Табела 6. Начинот на наследување на површината на листовите од средниот појас на 

стракот кај родителите и F1 хибридите  

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Површина на листовите од средниот појас (cm
2
) 

Повторувања 
 ̅ 

I II III IV 

1. П-23                   P1 (♀) 179.945 176.743 179.958 159.295 173.985 
2. П 18-50/4               P1 (♀) 176.933 181.445 157.986 160.756 169.280 
3. П 76/86 P1 (♀) 164.422 170.986 175.370 154.402 166.295 
4. МС 8/1                      P1 (♀) 206.429 190.696 204.917 199.357 200.350 
5. Б-9/91 P2 (♂) 1219.310 1248.380 1169.340 1205.120 1210.540 
6. П-23 х Б-9/91                                        F1 1054.130 1017.500 1061.330 1023.150 1039.030 pd 
7. П 18-50/4 х Б-9/91                                        F1 849.720 879.775 900.927 822.398 863.205 pd 
8. П 76/86 х Б-9/91                                        F1 1142.450 1116.270 1086.530 1119.130 1116.100 +d 
9. МС 8/1 х Б-9/91                                        F1 831.891 808.820 789.262 801.405 807.845 i 

 LSD 0.05 =  29.25 

       0.01 =  52.64 
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3.2.  АГРОНОМСКИ СВОЈСТВА 

3.2.1.  Принос на зелена лисна маса по страк 

Тутунот се одгледува заради листот којшто како квалитетен, сув и ферментиран, 

влегува во фабрикацијата на тутунските производи. За тутунопроизводителот најважно е да 

добие поголем принос од единица површина. Селекционерите, при креирање нови сорти или 

при подобрувањето на постојните, главно, се насочени кон зголемувањето на приносот, а 

притоа не занемарувајќи го квалитетот на тутунската суровина. Нашите истражувања го 

опфаќаат приносот на зелена, но и на сува маса по страк и модалитетите на нивното 

наследување. 

Испитувањата покажаа дека со најнизок принос на зелена маса по страк се одликува 

сортата МС 8/1 (98,06 g), а со највисок Б-1/91 (1249,78 g), додека кај F1 хибридите најмал 

принос е забележан кај П-23 х Б-1/91 (496,57 g), а најголем кај П 76/86 х Б-1/91 (713,67
 
g).  

Наследувањето на приносот на зелена лисна маса по страк е интермедијарно, со 

исклучок на П-23 х Б-1/91, каде што постои парцијална доминантност. Нема појава на 

хетерозис.  

Најактуелна цел на голем број автори е приносот на зелена лисна маса. Според тоа, 

најчест заклучок извлечен од истражувањата за хетерозисот и неговото искористување е 

обратнопропорционалноста на приносот со квалитетот на тутунот, па заради тоа 

хетеротичниот ефект нема економска оправданост, освен во случај кога постои висок принос 

и отпорност на некоја болест. Таков пример дава Wilkinson et al. [80], и тоа кај дијалел на 

единаесет flue-cured сорти. Најчест начин за наследување на ова својство е 

парцијално-доминантниот, а има и појава на хетерозис во двете насоки на експресија, што 
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соодветствува со нашите проучувања. Парцијално-доминантен начин на наследување и појава 

на хетерозис за својството има во истражувањата на: Korubin – Aleksoska [40], кај 

еднонасочен дијалел на три ориенталски и една полуориенталска сорта; Gixhari & Sulovari 

[29], кај еднонасочен дијалел на осум ориенталски сорти; Aleksoski [2], кај дијалелните F1 

хибриди на три ориенталски и една берлејска сорта; Aleksoski & Korubin – Aleksoska [3], во 

тригодишните проучувања кај шест F1 крстоски од еднонасочен дијалел на три ориенталски 

и една крупнолисна сорта (една крстоска покажала позитивен хетерозис, а кај три крстоски 

имало појава на негативен хетеротичен ефект); Aleksoski [6], кај дијалел на четири 

ориенталски и една крупнолисна сорта и нивните 10 F1 хибриди. 

Во Табела 7. се прикажани средните вредности за приносот на зелена маса по страк и 

начинот на наследување. 
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Табела 7. Начинот на наследување на приносот на зелен лисна маса по страк кај 

родителите и F1 хибридите  

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Принос на зелен лисна маса по страк (g) 

Повторувања 
 ̅ 

I II III IV 

1. П-23                   P1 (♀) 108.69 114.54 99.34 118.53 110.275 
2. П 18-50/4               P1 (♀) 115.65 110.71 127.82 120.44 118.655 
3. П 76/86 P1 (♀) 134.08 140.44 151.59 144.28 142.598 
4. МС 8/1                      P1 (♀) 104.35 92.03 95.05 100.82 98.0625 
5. Б-9/91 P2 (♂) 1270.54 1118.35 1315.22 1295.00 1249.78 

6. П-23 х Б-9/91                                        F1 534.14 497.28 473.83 481.03 496.57 pd 
7. П 18-50/4 х Б-9/91                                        F1 582.85 596.55 564.97 600.18 586.138 i 
8. П 76/86 х Б-9/91                                        F1 678.78 718.25 757.83 699.81 713.668 i 
9. МС 8/1 х Б-9/91                                        F1 585.32 514.08 491.81 550.58 535.448 i 

 LSD 0.05 =  53.48 

       0.01 =  96.26 
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3.2.2.  Принос на сува лисна маса по страк 

Најнизок принос на сува маса по страк има сортата МС 8/1 (16,15 g), а највисок Б-1/91 

(169,99 g), додека кај F1 хибридите најмал принос е забележан кај П-23 х Б-1/91 (74,11
 
g), а 

најголем кај П 76/86 х Б-1/91 (100,77
 
g).  

Наследувањето на приносот на сува лисна маса по страк е интермедијарно, со исклучок 

на П-23 х Б-1/91, каде што има парцијална доминантност. Нема појава на хетерозис во 

наследувањето на својството. 

Интермедијарен начин на наследување во своите истражувања добиле голем број 

истражувачи, како што се: Aleksoski [2], кај дијалелните F1 хибриди на три ориенталски и 

една берлејска сорта; Korubin – Aleksoska [42], кај еднонасочен дијалел на четири тутунски 

сорти. 

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; Gixhari & Sulovari [29], кај еднонасочен дијалел на осум ориенталски 

сорти; Aleksoski & Korubin – Aleksoska [3], кај еднонасочен дијалел на три ориенталски и 

една крупнолисна сорта (една крстоска покажала позитивен хетерозис, а кај три крстоски 

имало појава на негативен хетеротичен ефект); Imtiaz et al. [32], кај комплетен дијалел на 

седум flue-cured генотипови (со реална можност за искористување на хибридниот вигор); 

Aleksoski со неговата екипа [4], кај хибриди на четири родителски генотипови од различни 

типови тутун; Ramachandra et al. [71], кај крстоски на шест линии од различни типови тутун и 

осум тестери за приносот на лисна маса, при што добиле варијанти посупериорни од 

контролната сорта; Kinay & Yilmaz [36], кај полудијалел на седум ориенталски сорти 

(хетеротичниот ефект за  приносот на сува маса изнесувал 4 %); Ganachari et al. [28], кај шест 

flue-cured тутуни и нивните 30 дијалелни крстоски за наследувањето на приносот на сува 

лисна маса и неговите компоненти, испитувани во ZAHRS, Karnataka – Индија (добиле 
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високосигнификантен хетеротичен ефект); Qaizar & coll. [70], кај комплетен дијалел на седум 

flue-cured сорти и линии (три хибриди покажале високосигнификантен хетеротичен ефект); 

Aleksoski [6], кај дијалел на четири sun-cured ориенталски и една крупнолисна flue-cured 

сорта и нивните 10 F1 хибриди кај Басма-Џебел x П-66-9/7, Adiyaman x П-66-9/7 и П 76/86 x 

П-66-9/7; Dyulgerski [21], кај осум берлејски новосоздадени хибридни комбинации од првата 

генерација (авторот укажува на можноста за искористување на хетерозисот кај тутуните од 

типот берлеј); Dyulgerski [23], кај осум крстоски од типот берлеј; Kinay et al. [37], кај 21 

хибрид – крстоски добиени со вкрстување на седум ориенталски генотипови, и тоа во 

двегодишните испитувања на локациите на Erbaa и Bafra во Црноморскиот регион на 

Турција (искористувањето на хетерозисот кај хибридите немал економска оправданост). 

Во Табела 8. се прикажани средните вредности за приносот на сува маса по страк и 

начинот на наследување. 
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Табела 8. Начинот на наследување на приносот на сува лисна маса по страк кај 

родителите и F1 хибридите  

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Принос на сува лисна маса по страк (g) 

Повторувања 
 ̅ 

I II III IV 

1. П-23                   P1 (♀) 17.53 19.06 19.47 20.09 19.0375 
2. П 18-50/4               P1 (♀) 19.94 19.42 20.77 20.11 20.06 
3. П 76/86 P1 (♀) 21.27 22.47 24.80 23.52 23.015 
4. МС 8/1                      P1 (♀) 17.39 16.15 15.81 15.27 16.155 
5. Б-9/91 P2 (♂) 178.95 159.76 171.74 169.51 169.99 
6. П-23 х Б-9/91                                        F1 78.55 74.22 73.66 70.03 74.115 pd  
7. П 18-50/4 х Б-9/91                                        F1 89.67 87.73 86.13 88.85 88.095 i 
8. П 76/86 х Б-9/91                                        F1 92.73 102.02 97.94 110.40 100.773 i 
9. МС 8/1 х Б-9/91                                        F1 90.05 78.01 71.69 84.30 81.0125 i 

 LSD 0.05 =  6.86 

       0.01 =  12.35 
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3.3.  ТЕХНОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Истражувањата во врска со технолошките својства на сувите листови во овој 

магистерски труд беа насочени кон проучувања на составните делови на листот 

(процентуална застапеност на реброто и лиската), дебелината и материјалноста на лиската, 

како и должината и широчината на листовите на коишто се проучувани прикажаните 

технолошки параметри (Табела 9). 

Според резултатите, најмала застапеност на реброто на избранте листови од средниот 

појас на стракот кај родителските варијанти имаат сортите П 18-50/4 (17,66 %) и П-23 (17,74 

%), а најголема застапеност на реброто има кај Б-1/91 (31,56 %). Кај F1 хибридите со најмала 

застапеност на реброто се одликува МС 8/1 х Б-1/91 (29,75 %), а со најголема П 76/86 х Б-1/91 

(32,45 %). Наследувањето на реброто кај сувите листови на потомството од првата 

генерација е позитивно доминантно, што значи дека доминира родителот со поголема 

застапеност на реброто. Единствено кај крстоската МС 8/1 х Б-1/91 наследувањето е 

парцијално доминантно. Нема појава на хетеротичен ефект кај ова својство.  

Најмала застапеност на лиската (плојката) кај избраните листови од средниот појас на 

стракот на родителските варијанти има сортата П 76/86 (76,14 %), а најголема П 18-50/4 

(82,34 %) и П-23 (82,26 %). Кај F1 хибридите со најмала застапеност на лиската се одликува П 

76/86 х Б-1/91 (67,55 %), а со најголема МС 8/1 х Б-1/91 (70,25 %). Наследувањето на лиската 

кај сувите листови на F1 генерацијата е обратнопропорционално со наследувањето на 

реброто, што значи дека најзастапен начин е негативно доминантниот. Парцијална 

доминантност има само кај МС 8/1 х Б-1/91. И кај ова својство нема појава на хетеротичен 

ефект.                                        

Со најтанка лиска кај родителските варијанти се одликуваат избраните листови од 

средниот појас на стракот на МС 8/1 (79,00 μm), а со најдебела листовите на крупнолисната 
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сорта Б-1/91 (122,50 μm). Кај F1 хибридите најтанка лиска има П 18-50/4 х Б-1/91 (86 μm), а 

најдебела П 76/86 х Б-1/91 (102 μm). Во наследувањето на дебелината на сувите листови кај 

првата генерација се сретнуваат сите модалитети. Така, кај П 18-50/4 х Б-1/91 постои 

негативна доминантност, кај П 76/86 х Б-1/91 интермедијарност, а кај МС 8/1 х Б-1/91 

парцијала доминантност. Кај П-23 х Б-1/91 има појава на негативен хетеротичен ефект, што 

значи дека потомството има потанка лисна плојка од онаа на послабиот родителот. 

Со најмала материјалност на листовите меѓу родителските варијанти се издвојува П 

76/86 (31,82 g/m
2
), а со најголема МС 8/1 (46,75 g/m

2
). Кај F1 хибридите со најмала 

материјалност на листовите се одликува П-23 х Б-1/91 (32,52 g/m
2
), а со најголема П 76/86 х 

Б-1/91 (38,15 g/m
2
). При наследувањето на материјалноста на сувите листови кај F1 

генерацијата се јавува негативен хетерозис. Но, само кај крстоската П 76/86 х Б-1/91 

наследувањето на ова својство е интермедијарно.  

Вредностите за должината и широчината на избраните листови, дадени за технолошка 

анализа во Лабораторијата за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина - 

L04 при Научниот институт за тутун – Прилеп, приближно се еднакви на средните вредности 

на листовите, што беа разгледувани во поглавјето Морфолошки својства. Наследувањето на 

должината на листовите кај П-23 х Б-1/91 и П 76/86 х Б-1/91 е позитивно доминантно, а кај П 

18-50/4 х Б-1/91 и МС 8/1 х Б-1/91 парцијално доминантно. Во наследувањето на широчината 

на листовите има појава на позитивен хетерозис со низок хетеротичен ефект. 
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Табела 9. Начинот на наследување на технолошките својства на сувите листови кај 

родителите и F1 хибридите  

 

Ред. 

бр. 

Генотипови 

и F1 хибриди 

Технолошки својства 

Составни делови 

на листот (%) 

Дебелина 

на лиската 

(μm) 

Материјалност  

на лиската 

(g/m
2
) 

Должина 

на листот 

(cm) 

Ширина 

на листот 

(cm) Ребро Лиска 

1. П-23                   P1 (♀) 17.74 82.26 99,00 39,57 21,50 9,30 
2. П 18-50/4               P1 (♀) 17.66 82.34 85,00 46,37 20,50 8,70 
3. П 76/86 P1 (♀) 23.86 76.14 81,50 31,82 21,50 10,20 
4. МС 8/1                      P1 (♀) 23.48 76.52 79,00 46,75 26,60 11,40 
5. Б-9/91 P2 (♂) 31.56 68.44 122,50

 
44,42 50,60 21,54 

6. П-23 х Б-9/91                                        F1 30.83 
+d 

69.17
 -d 

91,00 
-h 

32,52 
-h 48,80 

+d 
26,00 

+h 

7. П 18-50/4 х Б-9/91                                        F1 30.37 
+d

 69.63 
-d

 86,00 
-d 

36,40 
-h 44,70 

pd 
23,80 

+h 

8. П 76/86 х Б-9/91                                        F1 32.45 
+d

 67.55 
-d

 102,00 
i 

38,15 
i 47,20 

+d 
28,70 

+h 

9. МС 8/1 х Б-9/91                                        F1 29.75 
pd

 70.25 
pd

 90,50 
pd 

34,05 
-h 43,60 

pd 
23,40 

+h 
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4.  ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Од извршените проучувања за тутунските сорти и нивните F1 хибриди, како и начинот 

за наследување на поважните квантитативни својства, според резултатите се извлекуваат 

следниве заклучни согледувања: 

 Сортите, што се предмет на овој магистерски труд, меѓусебно сигнификантно се 

разликуваат и се карактеризираат со висок степен на стабилност и хомогеност, и тоа 

како последица на нивната хомозиготност.   

 Начинот за наследувањето на височината на страковите, со и без соцветие, е 

парцијално-доминантен, единствено кај крстоската П 76/86 х Б-1/91 е позитивно 

доминантен, што значи постои доминантност на повисокиот родител. 

 Наследувањето на бројот на листовите по страк е парцијално-доминантно и негативно 

доминантно, што е показател за доминантност на родителот со помал број листови.  

 Кај наследувањето на должината на листовите од средниот појас на стракот се 

сретнува интермедијарност и позитивна доминантност. 

 Наследувањето на широчината на листовите од средниот појас на стракот е 

парцијално доминантно и позитивно доминантно.  

 Површината на листовите од средниот појас на стракот се наследува парцијално 

доминантно. Кај МС 8/1 х Б-1/91 постои интермедијарниот, а кај П 76/86 х Б-1/91 

позитивна  доминантност.   

 Проучувањата на морфолошките својства кај сите варијанти на F1 потомството не 

покажаа појава на хетеротичен ефект.   

 Наследувањето на приносот на зелена лисна маса по страк и наследувањето на сува 

лисна маса по растение се еквивалентни, бидејќи носители на наследноста на двете 
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својства се исти гени. Најзастапен начин за наследување е интермедијарниот, со 

исклучок на крстоската П-23 х Б-1/91, каде што се јавува парцијална доминантност. 

 Кај крстоските од F1 популацијата нема појава на хетерозис во наследувањето на 

приносот на зелена и сува лисна маса по страк.  

 Наследувањето на реброто кај сувите листови од родителите на потомството од 

првата генерација е позитивно доминантно. Исклучок има кај МС 8/1 х Б-1/91, каде 

што наследувањето е парцијално доминантно. 

 Наследувањето на лиската кај сувите листови на F1 генерацијата е 

обратнопропорционално со наследувањето на реброто, што значи дека најзастапен 

начин е негативно доминантниот. Единствено кај МС 8/1 х Б-1/91 наследувањето е 

парцијално доминантно. 

 При наследувањето на дебелината на сувите листови кај првата генерација се 

сретнуваат сите модалитети. Имено, кај П-23 х Б-1/91 има појава на негативен 

хетеротичен ефект, што значи дека потомството има потанка лисна плојка од онаа на 

послабиот родителот. 

 Кај наследувањето на материјалноста на сувите листови има појава на негативен 

хетерозис. Но, само кај крстоската П 76/86 х Б-1/91 наследувањето на својството е 

интермедијарно. 

 Како резултат на извршените проучувања на F1 генерацијата беше добиено хибридно 

потомство, што се карактеризира со супериорност во споредба со родителските 

парови, па при тоа беше обезбеден материјал за натамошна селекциска активност. 

Интермедијарниот и парцијално-доминантниот начин на наследување, како најчести 

облици, се знак за сигурна сукцесивна селекција, брзо фиксирање и стабилизирање на 

својствата. Од хибридниот материјал најперспективни крстоски се П 76/86 х Б-1/91 и 

П 18-50/4 х Б-1/91.       

 Сознанијата од овие истражувања претставуваат многу корисен материјал од областа 

на генетиката и селекцијата на тутунот. Добиените резултати имаат примарно 

значење за науката и практиката во процесот на создавање нови посупериорни сорти. 

 



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                59 

 

 

 

 

 

 

5.  КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

 

[1] Ahmed Q.N.U., Mohammad P.F., 2014. Yield attributing traits in parents versus 

hybrids in FCV tobacco (Nicotiana tabacum L.). Sarhad. J. Agric., 30(2): 193-201.                                        

[2] 

 

Aleksoski J., 2010. Estimation of the heterotic effect in F1 generation of various 

tobacco genotypes and their diallel cross. BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL., 24(2): 

407-411.  DOI: 10.1080/13102818.2010.10817873   (Impact Factor: 0.622)     

[3] 

 

Aleksoski J., Korubin – Aleksoska A., 2011. Degree of inheritance and heritability of 

yield in parental genotypes and F1 hybrids of tobacco. Journal of Agricultural 

Sciences, 56(3): 165–172. DOI: 10.2298/JAS1103165A, UDC: 633.71152.75:575.22. 

[4] 

 

Aleksoski J., Dimitrieski M., Korubin – Aleksoska A., 2013. Investigations of 

heritability as an indicator of the inheritance of quantitative characters in tobacco. 

Тутун / Tobacco, 63(7-12): 54-62.  

[5] Aleksoski J., 2018. The effect of Backcross Method in tobacco breeding. Journal of 

Agriculture and Plant Sciences, JAPS, 16(1): 9-19. 

ISSN : 2545-4455; UDC: 633.71-152.75(497.775) 

 

[6] Aleksoski J., 2019. Genetic studies and combining abilities of varieties and their diallel 

F1 hybrids in tobacco (Nicotiana tabacum L.) - Генетски проучувања и 

комбинациски способности на сорти и нивните дијалелни F1 хибриди кај тутунот 

https://www.semanticscholar.org/author/Q.-N.-U.-Ahmed/49150603
https://www.semanticscholar.org/author/Q.-N.-U.-Ahmed/49150603
https://www.semanticscholar.org/author/F-Pur-Mohammad/96628051
https://www.semanticscholar.org/paper/YIELD-ATTRIBUTING-TRAITS-IN-PARENTS-VERSUS-HYBRIDS-Ahmed-Mohammad/3c7338304a4d405e745c4da4c57bee14090adb27


 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                60 

 

(Nicotiana tabacum L.). Doctoral dissertation. Scientific Tobacco Institute - Prilep 

(pp.230). 

 

[7]  Aycock M.K.Jr., 1980. Hybridization among Maryland, Burley and flue-cured types 

tobacco. Tob. Sci., XXIV: 109-113. 

[8] Borоjević S., 1981. Principi i metode oplemenjivanja bilja. Ċirpanov, Novi Sad. 

[9] Butorac J., Vasilj D., Kozumplik V., Beljo J., 1999. Quantitative parameters of some 

Burley tobacco traits. Rostlinna Vyroba, 45(4):149-156.  

 

 [10] Chaubey C.N., Mishra S.K., Mishra A.P., 1990. Study of variability and path analysis. 

Tob. Res., 16(1): 47-52. 

 [11] Chen S.Y., Gupton C.L., 1979. Three cycles of phenotypic recurrent selection for high 

yield and low alkaloid content in Burley tobacco.  Bull. Taiwan Tob. Res. Inst., 10: 

1-14. 

 [12] 

 

Dimanov D., Dyulgerski Y., 2012. Heterosis behaviour with regards to the height and 

number of the leaves by tobaccoes of burley variety group. Acta Agriculturae Serbica, 

XVII(33): 53-58. UDC: 633.71-152.4 ID: 195742988  

 [13] 

 

Dobhal V.K., 1987. Genetic variability in cigar wrapper tobacco (Nicotiana tabacum 

L.). Tob. Res., 13(2): 107-111. 

 [14] Dobhal V.K., Nageswara Rao C.R., 1988. Variability and character associations for 

certain economic traits in hookah and chewing tobacco (Nicotiana tabacum L.). Tob. 

Res., 14(2): 88-97. 

 [15] Dražić S., 1986. Nasleđivanje veličine lisne površine duvana u F1 generaciji i 

komponente genetičke varijabilnosti. Тутун, 36(1-2): 29-37. 

 [16] Dyulgerski Y., Dimanov D., 2012. Examination of heterosis in terms of leaf size for 

https://www.semanticscholar.org/paper/YIELD-ATTRIBUTING-TRAITS-IN-PARENTS-VERSUS-HYBRIDS-Ahmed-Mohammad/3c7338304a4d405e745c4da4c57bee14090adb27
https://www.semanticscholar.org/paper/YIELD-ATTRIBUTING-TRAITS-IN-PARENTS-VERSUS-HYBRIDS-Ahmed-Mohammad/3c7338304a4d405e745c4da4c57bee14090adb27
https://www.semanticscholar.org/paper/YIELD-ATTRIBUTING-TRAITS-IN-PARENTS-VERSUS-HYBRIDS-Ahmed-Mohammad/3c7338304a4d405e745c4da4c57bee14090adb27


 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                61 

 

tobacco of Burley variety group. Acta Agriculturae Serbica. 17(34): 75-82. 

 [17] Dyulgerski Y., Dimanov D., 2013. Inheritance of the leaf size in Virginia tobacco 

crosses. Тутун/Tobacco, 63(7-12): 15-19.  

 [18] Dyulgerski Y., Radoukova Т., 2015. Inheritance of the sizes of leaves in Burley and 

Virginia tobacco hybrid combinations. I. Length of leaves. Science & Technologies, 

V(6): 27-31.    

 [19] Dyulgerskи Y., 2016. Assessment of biological indicators and production 

characteristics of perspective lines Burley tobacco. Тутун/Tobacco, 66(1-6): 13-21. 

 

[20] 

 

Dyulgerskи Y., Docheva M., 2018. Assessment of perspective introduced varieties of 

Burley tobacco. Agricultural Sciences – Plant breeding. 71 (11): 1571-1578. 

DOI: 10.7546/CRABS.2018.11.18 

[21] Dyulgerskи Y., 2019. Estimation of new hybrids in first generation of Burley tobacco. 

Bulgarian Journal of Crop Science. 56 (2): 20–25 

[22] 

 

Dyulgerskи Y., Radoukova T., 2019. Hybridological analysis of the number and sizes 

of leaves in hybrid combinations of burley tobacco. Agricultural Sciences – Plant 

breeding. 72 (1): 136-142.  

DOI:10.7546/CRABS.2019.01.18 

[23] Dyulgerskи Y., 2020. Biological, economic and chemical characteristic of perspective 

lines Burley tobacco. Bulgarian Journal of Crop Science. 57 (6): 66-72 
 

[24] Dyulgerskи Y., 2021. Inheritance of the sizes of leaves in hybrid combinations Burley 

tobacco. Bulgarian Journal of Crop Science. 58 (3): 60-65. 

[25] 

 

Espino M.E., Gil M., 1980. Analysis of the quantitative variation in bright tobacco 

(Nicotiana tabacum L.) varieties. Cubatabaco, 2(2): 31-43. 

[26] Fan C.J., Aycock M.K.Jr., 1974. Diallel crosses among Maryland cultivars of tobacco. 

http://dx.doi.org/10.7546/CRABS.2018.11.18
http://dx.doi.org/10.7546/CRABS.2019.01.18
https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=922
https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=922
https://www.semanticscholar.org/paper/YIELD-ATTRIBUTING-TRAITS-IN-PARENTS-VERSUS-HYBRIDS-Ahmed-Mohammad/3c7338304a4d405e745c4da4c57bee14090adb27


 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                62 

 

Crop Sci., 14: 679-682. 

 

[27] 

 

Ganachari M., Mohan Kumar H.D., Dushyantha Kumar B.M., Nataraju S.P., Ravindra 

H., 2018. Heterosis for cured leaf yield in FCV (flue-cured Virginia) tobacco 

(Nicotiana tabacum L.). Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 7(8): 2319-7706.      

[28] 

 

Ganachari M., Mohan Kumar H.D., Dushyantha Kumar B.M., Nataraju S.P., Ravindra 

H., 2018. Yield in FCV (flue-cured Virginia) tobacco (Nicotiana tabacum L.). Int. J. 

Curr. Microbiol. App. Sci., 7(8): 2726-2733.  

[29] 

 

Gixhari B., Sulovari H., 2010. Nature of inheritance and heterosis estimated on some 

morphological quantitative characters that influence the tobacco yield. Studii şi 

Cercetări (SCSB), Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Romania, XVIII: 

46-50. Code [ID]: SCSB201018V18S01A0010 

[30] 

 

Gudoy L.B., Ventura E.B., Rivera R.L., 1987. Diallel cross and combining ability in 

Burley tobacco. J. Tob. Sci. Technol., 1(3): 240-245. 

[31] Hayman B.I., 1958. The theory and analysis of diallel crosses II. Genetics 43: 63-85. 

[32] 

 

Imtiaz A., Fida M., Ayaz K., 2012. Heterotic and heterobeltiotic studies in flue cured 

Virginia (FCV) tobacco. Annals of Agrarian Science (Agronomy and Agroecology), 

10(4): 1-14. 

[33] 

 

Imtiaz A., Ashiq M., Haneef R., Aziz Ur R., Ihsan Ul K., Muhammad I., Anas I., 

Muhammad A. 2014. Performance of flue cured Virginia tobacco. International 

Journal of Basic & Applied Sciences IJBAS-IJENS,14(02): 1-3.  ID: 140402-5757 

[34] 

 

Jung S.H., Hwang J.K., Son S.H., 1982. The analysis of inheritance of quantitative 

characters with oriental tobacco varieties (Nicotiana tabacum L.) in diallel cross. 2. 

Gene distribution and analysis of variance for each character in F1 generation. J. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=201018&vol=18
https://www.semanticscholar.org/paper/Performance-of-Flue-Cured-Virginia-Tobacco-Ali-Muhammad/46706719dbae3b906346f21c442c594bcc5e4508


 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                63 

 

Korean Soc. Tob. Sci., 4(1): 15-20. 

[35] 

 

Kara S.M., Esendal E., 1995. Heterosis and combining ability analysis of some 

quantitative characters in Turkish tobacco. Tob. Res., 21(1-2): 16-22. 

[36] 

 

Kinay А., Yilmaz G., 2016. Effects of heterosis on agronomically important traits of 

oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) hybrids. Süleyman Demirel Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1): 89-94. ISSN 1304-9984 

[37] 

 

Kinay А.,Yilmaz G., Kandemir N., 2020. Yield and quality properties of some Oriental 

tobacco (Nicotiana tabacum L.) hybrids. GENETIKA, 52 (2): 735-750. 

[38] 

 

Korubin – Aleksoska A., Mitreski M., 1997. Inheritance of some quantitative traits in 

oriental tobacco varieties.Тутун / Tobacco, 47 (1-6). pp. 58-61. ISSN 0494-3244. 

UDC 633.71 

[39] 

 

Korubin – Aleksoska A., 2000. Mode of inheritance for the more important 

morphological traits of tobacco varieties and their diallel hybrids. Тутун / Tobacco, 50 

(1-3). pp. 3-12. ISSN 0494-3244. UDC 633.71 

[40] 

 

Korubin – Aleksoska A., 2001. Study of heredity through the genotypic components of 

variance in some tobacco varieties. Тутун / Tobacco, 51 (1-2). pp. 3-8.  

ISSN 0494-3244. UDC 633.71 

[41] 

 

Korubin – Aleksoska A., 2004. Tobacco varieties from Tobacco Instiute - Prilep. 

NITP, Republic of Macedonia: University “St. Kliment Ohridski” – Bitola.  

[42] 

 

Korubin – Aleksoska A., 2014. Components of genetic variance for yield and nicotine 

inheritance in tobacco. Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, S.I. 2: 

1396-1401.  
 

[43] 

 

Korubin – Aleksoska A., Arsov Z., 2016. Investigation on the number and size of the 

leaves in some old domestic and new tobacco varieties in the Republic of Macedonia. 



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                64 

 

JAFES (Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences), 70: 1-5.  

ISSN: 2545-4315 

[44] Korubin – Aleksoska A., Ayaz M.A., 2016. Basmak–A New Type of Tobacco in the 

Balkans. IOSR-JAVS (IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science), 9(8), v1: 

12-17.  DOI: 10.9790/2380-0908011217   (Impact Factor: 1.739). 
  

[45] 

 

Korubin – Aleksoska1 A., Mitreski M., Aleksoski J., Ayaz M.A., Dojcinov S., Bebic 

Z., 2018. Study of quantitative characteristics in oriental tobacco genotypes. Journal of 

Agriculture and Plant Sciences, JAPS, 16(2): 33–41. 
 

[46] 

 

Korubin – Aleksoska1 A., Dojcinov S., 2019. Study on inheritance of the number of 

leaves per stalk and dimensions of the leaves from the middle belt in tobacco varieties from 

different types and their F1 hybrids. Тутун/Tobacco, 69 (1-6): 3-13. 

ISSN 0494-3244. UDC 633.71-631.574(497.775) 

[47] 

 

Lalitha D. D., Lakshminarayana R., Atluri J.B., 2006. Heterosis for seed and other 

quantitative characters in Tobacco (Nicotiana tabacum L.), Ind. J. Agri. Res., 40: 

367-370. 

[48]  

 

Lee J.D., Chang K.Y., 1984. Heterosis and combining ability in F1 hybrids of Korea 

local and oriental tobacco varieties (Nicotiana tabacum L.). J. Korean Soc. Tob. Sci., 

6(1): 3-11. 

[49] 

  

Legg P.D., Collins C.B., Litton C.C., 1970. Heterosis and combining ability in diallel 

cross of Burley tobacco (Nicotiana tabacum L.). Crop. Sci., 10(6): 705-707. 

[50] 

 

Legg P.D., 1989. Diallel and inter-type crosses in one-sucker tobacco. Tob. Int., 19(6): 

54-57; Tob. Sci., 33: 31-34. 

[51] Legg P.D., 1991. Genetic variability in broadleaf dark tobacco. Tob. Sci., 35: 32-34. 

[52] Marani A., Sachs Y., 1966. Heterosis and combining ability in diallel cross among nine 



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                65 

 

  varieties of oriental tobacco. Crop. Sci., 6: 19-22. 

[53] 

 

Matsuda T., Tomita H., Sato M., 1982. Studies on the use of F1 hybrids among 

Japanese domestic tobacco cultivars. 1. A diallel analysis of growth, morphological, 

agronomic and chemical characters. Bull. Utsunomyia Tob. Exp. Stn, Stn, 19: 33-48. 
 

[54] 

 

Matsuda T., Tomita H., Fukuda M. & coll., 1984. Studies on the use of F1 hybrids 

among Japanese domestic tobacco cultivars. 2. Phenotypic correlations among growth, 

morphological, agronomic and chemical characters. Bull. Utsunomyia Tob. Exp. Stn, 

Stn, 20: 27-43. 

[55] 

  

Matzinger D.F., Mann T.J., Cookerham C.C., 1962. Diallel crosses in Nicotiana 

tabacum L.. Crop. Sci., 2: 383-386. 

[56] 

 

Matzinger D.F., Mann T.J., Cookerham C.C., 1966. Genetic variability in flue-cured 

varieties of Nicotiana tabacum L. II. Dixi Bright 244 x Coker139. Crop. Sci. 6: 

476-478. 

[57] 

 

Matzinger D.F., Wernsman E.A., 1967. Genetic diversity and heterosis in Nicotiana 

tabacum L. I. Interspecific crosses. Der Zuchter, 37: 188-191. 

[58] Matzinger D.F., Wernsman E.A., 1968. Genetic diversity and heterosis in Nicotiana 

tabacum L. II. Oriental x flue-cured variety crosses. Tob. Sci., 12: 177-180. 

[59] 

 

Matzinger D.F., 1968. Genetic variability in flue-cured varieties of Nicotiana tabacum 

L. III. SC 58 x Dixi Bright 244. Crop. Sci., 8: 732-735. 

[60] 

 

Matzinger D.F., Wernsman E.A., Ross A.F., 1971. Diallel crosses among Burley 

varieties of Nicotiana tabacum L. in F1 and F2 generations. Crop. Sci., 11: 275-279. 

[61] 

 

Mitreski M., 2012. Plant height in some Prilep tobacco varieties. Tutun/Tobacco, 

62(7–12): 61–67. 

[62] Mitreski M., Aleksoski J., Korubin – Aleksoska1 A., Trajkoski M., Trajkoski J., 2018. 



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                66 

 

  Variation of morphological properties in Virginia tobacco types. Journal of 

Agriculture and Plant Sciences (JAPS), 16(1): 83-88.  

[63] 

 

Најческа Ц., 2002. Експериментална статистика применета во земјоделските и 

биолошките истражувања. Бона, Скопје: 202. 

[64] 

  

Наумовски К., 1985. Проучување на генотипските компоненти на вирџинискиот 

тип тутун. Тутун, 35(5-6): 131-142. 

[65] 

 

Noneva S.T., Lidanski R., Vassileva R., 1984. Interrelation of genes controlling 

quantitative characters in intercultivar tobacco hybrids. III Inheritance of leaf width. 

Genet. Sel. 17(5): 369-376. 

[66] 

 

Ogilvie I.S., Kozumplik V., 1980. Genetic analysis of quantitative characters in cigar 

and pipe tobacco, Nicotiana tabacum L. I. Morphological characters. Can. J. Genet. 

Cytol., 22(2): 173-182. 

[67] 

  

Povilaitis B., 1966. Diallel cross analysis of quantitative characters in tobacco. Can. J. 

Genet. Cytol., 8(2): 336-346.  

[68] 

  

Povilaitis B., 1970. Diallel analysis of crosses between flue-cured and Burley tobacco 

cultivars. Can. J. Genet. Cytol., 12: 484-489.  

[69] 

 

Prasanna Simha Rao G.S.B., Lakshminarayana R., Rao R.V.S., 1993. Combining 

ability in diallel crosses of divergent flue-cured cultivars from different geographical 

regions. Tob. Res., 19(2): 73-76. 

[70] 

 

Qaizar A., Fida M., Sheraz A., Sultan Akbar J., Imtiaz A., Ajmalud D., 2019. Heterotic 

studies in flue-cured tobacco across environments. Sarhad Journal of Agriculture, 

32(2): 112-120. 



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                67 

 

[71] 

  

 

Ramachandra R.K., Nagappa B.H., Anjenaya Reddy B., 2015. Heterosis studies on 

yield and quality parameters in bide tobacco (Nicotiana tabacum L.). J.Bio.Innov, 

4(4): 126-134.  ISSN 2277-8330  

[72] 

 

Shah S.M.A., Ahmad A., Mohammad F., Hidayat-urRahman, Woras G., Khan M.Y., 

Jan D., 2008. Genotypic evaluation of some Virginia tobacco varieties for yield and 

quality traits. Sarhad J. Agric. 24(4): 607-611. 

[73] 

  

Shah S.M.A., Farhatullah M.Y., Rahman H.U., Ullah A.,  Durrishahwar I.A., Khan 

M.Y., Sohail M., Khan N.M., 2009. Acclimatization of Burley tobacco germplasm 

under agroecological conditions of Swat Valley. Sarhad Journal of Agriculture, 25(1): 

31-36.  ISSN: 1016-4383 

[74] 

 

Shah K., Khan K., Qahar A., Kanwal M., Anjum M.M., Ali N., Iqbal M.O., 2017. 

Comparative performance of fcv exotic hybrids tobacco under agro-climatic 

conditions of Mardan. International Journal of Envoronmental Sciences & Natural 

Resources, 5(1): 001-05. | ISSN: 2572-1119; 

Int J Environ Sci Nat Res. 5(1): 555-654.  DOI: 10.19080 

[75] 

 

Shamsuddin A.K.M., Newaz M.A., Razzaque C.A., 1980. Genetic analysis of leaf 

yield and component characters in tobacco (Nicotiana tabacum L.). Zeitschrift Fur 

Pflanzenzucht, 84: 139-147.   

[76] 

 

Terrill T.R., Aycock M.A., Link L.A., Conner D.L., 1982. Stratified testing to improve 

genetic evaluation of diverse hybrids. Bul. Spec. CORESTA Simposium, Winston–

Selem: 80. 
 

[77] 

  

Tomov N., 1975. Combining ability and plant height and leaf number inheritance in 

certain local tobacco varieties. Nauk. Trud. Inst. Tjutjuna tjut. Izdel. Plovdiv, 5: 39-56. 

[78] Vandenberg P., Matzinger D.F., 1970. Genetic diversity and heterosis in Nicotiana. III. 

Crosses among tobacco introductions and flue-cured varieties. Crop.Sci., 10: 473-440. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Sarhad+Journal+of+Agriculture%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=sn%3a%221016-4383%22


 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                68 

 

[79] 

 

Wilkinson C.A., Rufty R.C., 1990. Diallel analysis of crosses among United States and 

European Burley tobacco cultivars. Tob. Int., 192(4): 25-28; Tob.Sci. 34: 15-18.  

[80] 

  

Wilkinson C.A., Jones J.L., Tison W.M., 1994. Diallel analysis of crosses among 

Virginia flue-cured tobacco. Tob. Rptr., 121(3): 53-56; Tob.Sci. 38: 21-24.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 1: Фотографии на сортите и F1 хибридите          
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Фотографија 1. Прилеп П-23, страк 
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Фотографија 2. Прилеп П-23, соцветие 

 

 

 

Фотографија 3. Прилеп П-23, зелени листови 
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Фотографија 4. Прилеп П 18-50/4, страк 
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Фотографија 5. Прилеп П 18-50/4, соцветие 

 

 

 

Фотографија 6. Прилеп П 18-50/4, зелени листови 

 



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                74 

 

 

 

 

 

Фотографија 7. Прилеп П 76/86, страк 
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Фотографија 8. Прилеп П 76/86, соцветие 

 

 

 

Фотографија 9. Прилеп П 76/86, зелени листови 
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Фотографија 10. Басмак МС 8/1, страк 
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Фотографија 11. Басмак МС 8/1, соцветие 

 

 

 

Фотографија 12. Басмак МС 8/1, зелени листови 
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Фотографија 13. Берлеј Б-1/91, страк 
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Фотографија 14. Берлеј Б-1/91, соцветие 

 

 

 

Фотографија 15. Берлеј Б-1/91, зелен лист 
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Фотографија 16. П-23 х Б-1/91 (F1), страк 
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Фотографија 17. П-23 х Б-1/91 (F1), соцветие 

 

 

 

Фотографија 18. П-23 х Б-1/91 (F1), зелен лист 
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Фотографија 19. П18-50/4 х Б-1/91 (F1), страк 
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Фотографија 20. П18-50/4 х Б-1/91 (F1), соцветие 

 

 

 

Фотографија 21. П18-50/4 х Б-1/91 (F1), зелен лист 
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Фотографија 22. П-76/86 х Б-1/91 (F1), страк 

 

 

 

 

 



 

Mагистерски труд: Анализа на квантитативните карактеристики на F1 потомството од различни типови тутун 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

УКЛО–Битола, Научен институт за тутун–Прилеп 

Дипл. зем. инж. Зоран Миленкоски                                                                                85 

 

 

 

 

Фотографија 23. П-76/86 х Б-1/91 (F1), соцветие 

 

 

 

Фотографија 24. П-76/86 х Б-1/91 (F1), зелен лист 
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Фотографија 25. МС 8/1 х Б-1/91 (F1), страк 
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Фотографија 26. МС 8/1 х Б-1/91 (F1), соцветие 

 

 

 

Фотографија 27. МС 8/1 х Б-1/91 (F1), зелен лист 
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Прилог 2: Шематски приказ на позиционирање на опитот          
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Шема 2. Локација на опитот од птичја перспектива 

  

 
Патеки со широчина од 2 m 
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- Широчина на работната површина - 6 m 

- Широчина на работната површина со патеки - 12 m 

- Должина на работната површина - 48.6 m 

- Должина на работната површина со патеки - 54.6 m      

- Работна површина - 291.6 m
2
 

- Работна површина со патеки - 655.2 m
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