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I. УВОД 

 
Непрекъснато разширяващият се спектър на приложение на 

коприната извън традиционното в текстилната промишленост, 

установените ценни свойства и възможности за практическо 

приложение на отпадните продукти от бубарството, свилоточната 

промишленост и гренажното производство, провокират интереса 

към повишаване ефективността на бубарството и съпътстващите го 

дейности. 

Един от ограничаващите фактори за това е силната 

зависимост на бубарството от тясната хранителна специализация 

на черничевите копринени пеперуди и в тази връзка сезонност и 

ареал на разпространение.  

Черничевата копринена пеперуда (Bombyx mori L.) се 

определя като моно- или олигофаг. Независимо от изследванията, 

показващи възможността им да приемат няколко вида хранителни 

източници, икономически ефективно производство може да се 

реализира само при изхранване с културни и високопродуктивни 

сортове черница. Поради своите биологични и морфологични 

особености обаче, черницата се развива добре и дава високи 

добиви и с висока хранителна стойност листна маса в определени 

сезони и климатични зони. Посоченият проблем е особено 

актуален за страни, където условията на околната среда, и в тази 

връзка вегетацията и качеството на листната маса, позволяват 

реализиране най-много на двукратно бубохранене, съответно 

получаване на две реколти за година, каквато е и нашата страна. 

Стъпка в решаването на проблемите е прилагането на 

изкуствени храни за отглеждане на копринените буби. За целта 

трябва да се решат няколко основни въпроса – създаване на 

изкуствена храна с ниска себестойност, селекция на породи и 

създаване на хибриди, съчетаващи висока възприемчивост към 

такава храна с високи технологични характеристики на пашкулите. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
Настоящото проучване има за цел да се изпитат породи от 

генетичния фонд на България и на създадени от тях хибриди по 

възприемчивост към изкуствена храна с понижено (15%
-но

) 

съдържание на черничево брашно. 

За постигане на целта са реализирани следните задачи: 

1. Предварително тестиране възприемчивостта на породите 

към изкуствена храна с 25%
-но

 съдържание на черничево брашно.  

2. Изпитване на породите, проявили висока възприемчивост 

към храна с 25% черничево брашно към изкуствена храна с 15%
-но

 

съдържание на черничево брашно. 

3. Установяване влиянието на породата и произходът ѝ 

върху възприемчивостта към изкуствена храна с понижено 

съдържание на черничево брашно.  

4. Установяване степента и характера на хетерозисните 

прояви в F1 по признаците преживяемост и продължителност на 

гъсенично развитие. 

5. Изпитване, продуктивна характеристика и определяне на 

най-перспективните хибриди за отглеждане с изкуствена храна с 

понижено съдържание на черничево брашно. 

 

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 
 Изследването е проведено в учебно – експерименталната 

база на секция „Бубарство“ към катедра “Животновъдство – 

непреживни и други животни” на Аграрен факултет при 

Тракийски университет, гр. Стара Загора в периода 2013-2016 

година.  

 III.1. Биологичен материал 

 Генофондът на копринената пеперуда в България наброява 

над 200 породи, линии и хибриди с различен генетичен и 

географски произход.  
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 В изпълнение на целта и задачите, са анализирани общо 

115 породи, от които 108 са от генетичната банка на ОСБЗ, гр. 

Враца и 7 – от Тракийски университет. Използваният биологичен 

материал включва 51 породи с български произход. Обект на 

проучване са още 14 породи, интродуцирани от Румъния, 13 – от 

Египет, 7 – от Азербайджан, по 5 – от Япония и Украйна, 4 – от 

Испания, 3 – от Китай, 2 – от Сирия, по 3 – от Северна Корея и 

Узбекистан и по 1 порода – от Австрия, Виетнам, Грузия, Италия 

и Мадагаскар.  

 Голямото генетично разнообразие на изпитаните в 

дисертационния труд породи определя значението на получената 

научна информация и нейното приложение извън пределите на 

нашата страна. 

 III.2. Приготвяне на изкуствена храна за буби 
 При провеждане на експеримента за хранене на 

копринените буби през отделните етапи е използвана изкуствена 

храна с 25%
-но

 и 15%
-но

 съдържание на брашно от изсушен 

черничев лист, осигурена от ОСБЗ, гр. Враца. Срокът за 

съхраняване на сухата субстанция е 18 месеца. След отваряне на 

опаковката храната е годна за употреба до 12 месеца.  

 Освен черничево брашно, в състава на изкуствената храна 

влизат соев шрот, царевично нишесте, лимонена киселина, 

аскорбинова киселина, агар - агар, микроелементи и витамини, 

ситостерол, антибиотик и консерванти. 

 За получаване на черничево брашно е използвана листна 

маса от черничевото насаждение на ОСБЗ гр. Враца. 

Преобладаващият обем (90%) от вложените черничеви листа са 

добити през месеците юни, юли и август и в по-малка степен 

(10%) – от август и септември. 

 Метод на приготвяне на изкуствената храна 

 Сухата субстанция, съдържаща всички необходими 

компоненти за приготвянето на изкуствена храна, е доставяна 

пакетирана в прахообразен вид от ОСБЗ, гр. Враца. Подготовката 

на храната за изхранване е извършена в учебно – 
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експерименталната база на секция „Бубарство“ по методика, 

препоръчана от производителя (Фиг. 1). 

 

 
Фигура 1. Методика за приготвяне на изкуствена храна за буби 

  

 Готовата храна е съхранявана в затворен съд в хладилник 

при температура 2-5
о
С до момента на залагането ѝ за изхранване. 

Посочените условия позволяват съхранение до 40 дни без загуба 

на качествените ѝ характеристики. 

 III.3. Технология на отглеждане на копринените буби 
Експерименталната работа протече в три етапа. Породите, 

методите и подходите в тях са подбирани с оглед реализиране на 

поставените в настоящото изследване цел и задачи: 

 Първи етап  

 През първия етап от експерименталната работа е извършено 

отглеждане с изкуствена храна с 25%
-но

 съдържание на черничево 

брашно на целия обем породи (115 бр.) с цел първоначално 

тестиране по отношение степента им на възприемчивост. Във 

връзка с изпитванията е проведен предварителен експеримент в 

 

 

• 250 g суха субстанция  +  675 ml дестилирана вода 

• Хомогенизиране на съставките с помощта на миксер 
и поставяне в кутия с дебелина на слоя около 2 сm. 

• Термична обработка на сместа в MW за 10  min при 
 ≈ 800 W 

• Охлаждане в съд с вода и лед на нивото на пласта в 
кутията 
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по-малък обем през месец март за прогонване на методиката. 

Поради големия обем на изпитваните породи, опитът е проведен 

по предварително определена схема в три последователни 

отхранвания.  Залаганите 40 буби са отгледани до началото на IV
- 

та
 възраст, както следва: I

-во
 залагане – 11.04-01.05; II

-ро
 залагане – 

28.04-18.05; III
-то

 залаганe – 07.05-27.05. 

 Втори етап 

 На база обработените и систематизирани данни от първия 

етап са отбрани и отгледани с изкуствена храна с понижено 

съдържание (15%) на черничево брашно 45 породи. Използваният 

биологичен материал включва породи, демонстрирали над 70% 

преживяемост при отглеждане с изкуствена храна с 25%
-но

 

съдържание на черничево брашно.  

 Експериментът е проведен в две отхранвания (I
-во

 залагане – 

10.05-24.05; II
-ро

 залагане – 26.05-10.06.2015 г.), в по две 

повторения от по 40 буби за всяка порода. За създаване на F1 

хибридни форми с висока възприемчивост към изкуствена храна с 

15%
-но

 съдържание на черничево брашно са използвани породи, 

съчетаващи висока преживяемост и технологични качества. От 

посочените съображения, в проучването не са включени всички 

породи с висока преживяемост. Необходимите сноски са получени 

и съхраняви по метода на Ранното зимуване (Ценов и сътр., 2009). 

 Трети етап  

 През третия етап са тестирани F1 хибриди и техните 

родителски форми с изкуствена храна (15%
-но

 съдържание на 

черничево брашно) с цел установяване преживяемостта и 

продължителността на гъсенично развитие; степента и характера 

на хетерозисните прояви; технологичната характеристика на 

пашкулите. Определени са най-перспективните хибриди за 

отглеждане с изкуствена храна. 

 III.4. Подготовка, провеждане на инкубация и 

отглеждане на бубите 

 В средата на месец март е извършена подготовка за 

инкубация, която се изразява в провеждане на температурен шок 
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(поставяне на семената за 5-6 дни при 12°C), предварителна 

дезинфекция на сноските, инвентара и помещенията.  

 Дезинфекция на бубеното семе 

 За инактивиране на патогенните микроорганизми по 

повърхността на бубеното семе е проведена дезинфекция с 2%
-ов

 

разтвор на формалин за 20 min. при температура на разтвора 25°C. 

Следва промиване с дестилирана вода с температура 25°C и 

подсушаване при стайна температура (15°C) за 24 h.  

 Дезинфекция на помещенията и инвентара 

 С оглед предотвратяване инфектирането на излюпените 

буби и развитие на болести за инкубация са използвани стерилни 

петриеви блюда. За целта същите са измивани и подсушавани в 

сушилня в продължение на 1 h при 80°C и стерилизирани за 3 h 

при 160°C. За дезинфекция на всички повърхности и инвентар в 

помещението е използван 2%
-ов

 разтвор на глутарсан или 4%
-ов

 

разтвор на формалин.  

 Микроклимат и технология за инкубация и 

отглеждане на бубите  

От всяко повторение на изследваните породи, за инкубация 

са залагани до 50 нормални яйца, при установения в България 

режим за инкубация на бубено семе. Отглеждането и храненето на 

бубите е провеждано в петриеви блюда до трета възраст 

включително, в предварително подготвени за целта термостати или 

в кутии в специализирано помещение, при установен температурно 

– влажностен режим (Табл. 1).  

 

Таблица 1. Температурно – влажностен режим за отглеждане на 

копринени буби с изкуствена храна 

Възрасти Температура, ºС Влажност, % 

I 29-30 85 

II 29-30 85 

III 27-28 80 

IV 26 70-75 

V 24-25 70 
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Поддържането на влажността с цел предпазване на храната 

от бързо изсъхване е реализирано чрез навлажнена филтърна 

хартия, поставена от вътрешната страна на капачето на петрито, а в 

помещението чрез влагоизпарители. 

Непосредствено преди всяко хранене смеската е нарязвана 

на парченца с размери, съобразно възрастта. Залагането на храната 

е провеждано по установен режим, както следва: 

 I
-ва

 възраст: 

Първо хранене – непосредствено след масовото излюпване на 

бубите; 

Второ хранене – на третия ден от първа възраст (второ 

денонощие);  

 II
-ра

 възраст: 

Първо хранене – непосредствено след първи сън; 

Второ хранене – на втория ден от втора възраст; 

 III
-та

 възраст: 

Първо хранене – непосредствено след втори сън; 

Второ хранене – на втория ден от трета възраст; 

 IV
-та

 и V
-та

 възраст: 

Еднократно на ден до състояние на зрелост.  

Пашкулите, получени от всяко повторение на отглежданите 

хибриди, са обирани на 9
-ти

 – 10
-ти

 ден от масовото покачване на 

бубите по храстите, почиствани от обелока и сортирани, съгласно 

БДС 20-52-76/1977 за окачествяване на сурови пашкули. 

 III.5. Контролирани признаци и методи за определянето 

им 
 За отчитане ефекта от отглеждането на анализираните 

породи и хибриди с изкуствена храна, са контролирани следните 

признаци: 

 III.5.1. Биологични признаци на породите и хибридите 

 Преживяемост на ларвите 

 С цел установяване преживяемостта на бубите са 

извършени отчитания на брой жизнени индивиди след първи, 

втори и трети сън, непосредствено преди залагане на храната.



12 

 

 Преживяемостта на бубите е определена в проценти по 

следната формула: 

Пр =  
Б1

Б
 х 100(%),  

 

където Пр е преживяемост (%); Б1 – достигнали до следваща 

възраст буби (бр.); Б – общ брой буби. 

  

 При определяне възприемчивостта на копринените буби 

към изкуствена храна, като основен признак се приема броят на 

нормално развиващите се индивиди, изчислен като процент 

преживяемост. Анализът на данните е извършен на база 

общоустановени норми за степента на възприемчивост към 

изкуствена храна (Табл. 2). 

 

Таблица 2. Критерии за оценка степента на възприемчивост на 

копринените буби към изкуствена храна (%) 

 

 Продължителност на възрастовото развитие 

 За установяване продължителността на гъсеничното 

развитие са регистрирани индивидуално за всяко повторение 

момента (дата и час) за начало и край на съответните 

физиологични състояния (възраст и сън).  

 Анализът на данните е извършен на база общоустановените 

норми за продължителност на отделните възрасти през 

гъсеничното развитие на ларвите в часове (Табл. 3). 

 

Преживяемост (%) Степен на възприемчивост 

Над 90 Много висока 

85-90 Висока 

70-85 Нормална 

60-70 Ниска 

Под 60 Много ниска 
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Таблица 3. Критерии за оценка продължителността на 

гъсеничното развитие на копринените буби по възрасти (h) 

Възрасти Продължителност (h) 

I възраст 96 (вкл. 24 h сън) 

II възраст 72(вкл. 30 h сън) 

III възраст 96 (вкл. 36 h сън) 

 

III.5.2. Дисперсионен анализ  

 Установено е влиянието на породата и произхода на 

породата върху признаците преживяемост и продължителност на 

гъсенично развитие при отглеждане с изкуствена храна. Чрез 

анализа на вариансите за моделите са определени за всяка 

категория от фиксираните фактори средното за най- малките 

квадрати (LS-средно) и оценките на средното (LS-оценка), 

представляващи сумите от квадратите, пресметнати като 

отклонение от средната стойност на признака, получена от модела.  

 III.5.3. Хетерозисни прояви в F1 хибриди 
Хетерозисният ефект както спрямо среднородителската 

стойност (MP) на признака, така и спрямо родителя с по-висока 

стойност (HP) е определен по Kremky (1970): 

 спрямо MP:  

   MP =  
F1−MP

MP
 x 100%,  

където MP е среднородителската стойност на признака; F1 – 

стойността на признака при хибрида. 

 спрямо HP:   

HP=  
F1−HP

HP
 x 100%,  

където HP е родителя с по-висока стойност; F1 – стойността на 

признака при хибрида. 

 

 III.5.4. Продуктивна характеристика на F1 хибридите  

За целите на експеримента получените от хибридите 

пашкули са анализирани по основните признаци, определящи 



14 

 

продуктивността на копринените буби. За определяне на 

признаците, формиращи линейната характеристика и формата на 

пашкулите са определени дължина (mm) и ширина (mm) на 

пашкул чрез индивидуално измерване на средни проби с шублер. 

Измерването е проведено с точност 0,05 mm.  

От получените стойности за дължина и ширина на пашкул 

са изчислени индивидуалните индекси на пашкулите (I) по 

формулата: 

I= 
l

d
 
,
 

където I е индекса на пашкула; l – дължина на пашкула и d – 

ширина на пашкула. 

За технологична характеристиката на пашкулите и 

копринената нишка от всяко повторение е сформирана средна 

проба изсушени пашкули. Умъртвяването на какавидите и 

изсушаването на пашкулите е реализирано в електрическа сушилня 

при стандартни условия. Пашкули са източени индивидуално на 

апарат ,,FU-30“ – Унгария по утвърдена за лабораторни цели 

методика.  

Тегловните характеристики на пашкулите и копринените 

обвивки са определяни чрез претегляне на компонентите фризон, 

чиле, пелет и какавида с електронна везна (точност 0,001 g).  

Общата дължина на копринената нишка (m) е определяна от 

началото до края на източването, а непрекъсната размотваема 

дължина (m) – от началото до първото късане на нишката. 

 Свиленост на сух пашкул (%) – определяна на база 

стойностите, получени от претегляне частите на всеки пашкул след 

отмотаването по формулата: 

Св(%) =
Мо

Мп
 x 100, 

където Св (%) е свилеността; Мо – маса на копринената обвивка; 

Мп – маса на пашкула. 

 Лабораторен рандеман на сурова коприна (%), 

определян индивидуално за всеки пашкул по формулата: 

R (%) =
Мч

Мп
x100, 
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където R е рандеманът; Мч – маса на чилето (mg); Мп – маса на 

пашкула (mg). 

 Размотваемост на копринената обвивка, за 

изчисляването на която е приложена формулата: 

P(%) =  
Мч

Мо
x100, 

където Р (%) е размотваемостта на копринената обвивка; Мч – 

маса на коприненото чиле; Мо – маса на копринената обвивка. 

 Дебелина на копринена нишка (g/denie) 

За характеристика на признака е използвана величината 

g/denie, която е определяна по формулата: 

g denie =  
G

L
⁄ x9, 

където g/denie е дебелина на копринената нишка; G – маса на 

копринената нишка (mg); L – дължина на копринената нишка (m). 

 

 III.5.5. Комплексна оценка  

Тестирането на хибридите е извършено по метода на 

подчинените функционални индекси (SFi) и метода на оценъчния 

индекс (Ei), а рангуването по метода на сумарните индекси.

 Подчинените функционални индекси са изчислени по 

формулата на Gower (1971): 

SFi = , 

където SFi е подчиненият функционален индекс;  – средна 

стойност на признака при тестирания хибрид; – средната 

стойност на признака при най-слабия от всички тестирани 

хибриди;  – средната стойност на признака при най-добрия от 

всички тестирани хибриди. 

Оценъчните индекси за отделните хибриди са изчислени по 

формулата на Mano et al. (1993): 

Еi = , 

i min

max min

X -X

X -X

i
X

min
X

max
X

10( )
50

A-B

SD
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където Еi е оценъчният индекс; А – средна стойност на признака 

при тестирания хибрид; В – средната стойност на признака за 

всички тестирани хибриди; SD – стандартното отклонение на 

даден признак за всички тестирани хибриди; 10 – стандартна 

единица; 50 – фиксирана величина.  

Рангът на хибрида (R) е определен въз основа на стойността 

от сбора на сумарните индекси, по формулата (Петков и сътр., 

2005): 

Тi = TSFi+ TEi, 

където Тi  е сборът от сумарните индекси; TSFi  – сумарният 

подчинен функционален индекс; TEi  – сумарният оценъчен 

индекс. 

 Вариационно – статистическата обработка на данните е 

извършена с помощта на програмния пакет Statistica V.6 на 

фирмата StatSoft, Inc. (2002), а построяването на графики със 

съответните модули на програмния пакет “Excel” на Microsoft. 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 
При отчитане възприемчивостта на копринените буби към 

изкуствена храна, като един от основните признаци се приема 

броят на нормално развиващите се индивиди, изчислен като 

процент преживяемост. По принцип за възприемчивостта към 

изкуствена храна може да се съди още през първа възраст, но за 

по-голяма достоверност, в настоящото проучване е проследена 

преживяемостта през първа, втора и трета възраст. 

 

IV.1.  Резултати при отглеждане на породи с изкуствена 

храна с 25% черничево брашно 

IV.1.1. Преживяемост на копринените буби 

Поради големия обем и за по-ясно диференциране на 

резултатите породите с крайни стойности по анализирания признак 

са представени графично на фигура 2. 
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Фигура 2. Породи с най-висока и най-ниска преживяемост (%) 

 

От представените на фигурата данни се вижда, че „Линия 

22“ (100% → 94,80% → 94,80%) е с най-високи стойности по 

преживяемост в първа възраст в сравнение с всички останали 

породи и запазва високи стойности на признака през цялото 

възрастово развитие. В трета възраст преживяемостта е с 5,20% по-

ниска от тази в първа. С висока преживяемост на индивидите се 

характеризира и породата „Украинска 20“ (97,77% → 95,06% → 

92,40%), като в трета възраст тя е с 5,37% по-ниска от тази в първа 

възраст. За разлика от посочените породи при порода „Сирия 1“ се 

наблюдава значително понижаване на преживяемостта в трета 

възраст (98,85% → 86,62%). Ниска преживяемост и през трите 

възрасти демонстрират породите „№-6р“ (30,52% → 0,95% → 0%), 

„БВ-2ш“ (38,75% → 16,67% → 0%) и „PS-4Б“ (37,00% → 22,92% 

→ 11,46%). 

Породите с преживяемост над 70% в първа възраст 

съставляват 84,35% от общия брой на изследваните породи. Във 

втора възраст този процент е 64,35%, а в трета - 39,13% (Фиг. 3). 

Ниво на преживяемост 70% се приема за долна граница при 

отглеждане с изкуствена храна. Това дава основание да се счита, че 
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въпреки по-ниската преживяемост във втора и трета възраст, 

породите притежават висок биологичен потенциал, позволяващ 

усъвършенстване на тяхната възприемчивост към изкуствена храна 

чрез селекция. Основание за това дават и постигнатият от Nair et 

al. (2010 a,b) и Nair et al. (2011) прогрес във възприемчивостта от 

изходно ниво 20% до ниво над 85%. 

 
Фигура 3. Породи, характеризиращи се с над 70% преживяемост 

през първите три възрасти от ларвеното развитие (%) 

 

Основно място в селекционния процес при копринените 

пеперуди заемат породите, отнасящи се към Японската и 

Китайската породни групи. Използването им като родителски 

форми при създаване на промишлени хибриди се счита за 

класически и най-ефективен метод за повишаване продуктивността 

на копринените буби. В този смисъл, интерес представляват 

изследванията за установяване афинитета на породите от двете 

групи към изкуствена храна.  

На фигура 4 са показани данни за средните стойности на 

процента преживяемост на породите, групирани по тип. Анализът 

показва, че в първа възраст породите от Японски тип имат най- 

висока средна преживяемост (84,34%), следвани от породите с 

Неизяснен тип (83,41%). На последно място остават породите от 

Китайски тип (79,70%). Във втора възраст тенденцията при 

породите от Японски и Китайски тип се запазва. Те са с най-високa 

84,35% 

64,35% 

39,13% 

I възраст 

II възраст 

III възраст 
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средна преживяемост (75,88% и 71,52%). Породите с Неизяснен 

тип са със сравнително по-нисък среден процент в сравнение с 

първа възраст (63,73%). В трета възраст тенденцията Японски → 

Китайски → Неизяснен произход се запазва.  

 
Фигура 4. Средна преживяемост на породи с различен географски 

произход през първите три възрасти (%) 

 

При сравнителния анализ на трите типа ясно се вижда, че 

породите от Японски тип превъзхождат останалите по процент 

преживяемост във всички възрасти, което е и в потвърждение на 

резултатите на Takuma (1976); Азизов и Гуламова (1982); Kouno 

and Ohdachi (1985). 

Освен по географски произход, включените в настоящото 

изследване породи се различават и в зависимост от страната, от 

която са интродуцирани. 

От представената информация (Фиг. 5) за средната 

преживяемост на породите в първа възраст, диференцирано по 

страните, в които те са създадени се вижда, че с най-висок процент 

за групата са породите със страна на произход Австрия (97,91%), 

следвани от Сирия (96,75%) и Испания (90,21%). С най-ниска 

средна преживяемост са тези с произход Северна Корея (75,68%), 

Румъния (76,23%) и Виетнам (79,01%). 
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Фигура 5. Средна преживяемост на породи с различна страна на 

произход в първа възраст (%) 

 

Фигура 6. Средна преживяемост на породи с различна страна на 

произход във втора възраст (%) 

 

Според графично представените на фигура 6 данни за 

средната преживяемост на породите във втора възраст, 

диференцирано по страни, в които те са създадени, породите от 

Австрия са с най-висока средна преживяемост (88,67%). След нея 

се нареждат породите от страните Сирия (88,06%) и Италия 

(84,63%). С най-ниска средна преживяемост във втора възраст са 

Япония (62,15%), Северна Корея (62,23%) и Мадагаскар (67,05%). 
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Фигура 7. Средна преживяемост на породи с различна страна на 

произход в трета възраст (%) 

 

В трета възраст (Фиг. 7) на първо място са породите, 

интродуцирани от Сирия (74,86%), следвани от Грузия (74,66%) и 

Украйна (70,79%). С най-нисък среден процент преживяемост са 

породите от Италия (43,43%), следвани от Северна Корея (45,36%) 

и Египет (52,14%). От направения анализ се вижда, че и в трите 

възрасти най-висока средна преживяемост имат породите със 

страна на произход Австрия и Сирия. С най-ниска за отчетения 

период се характеризират тези от Северна Корея. 

IV.1.2. Продължителност на гъсенично развитие 

При отглеждане на копринени буби с изкуствена храна, от 

важно икономическо значение е продължителността на 

гъсеничното развитие. На фигура 8 са представени данни за 

породите, характеризиращи се с най-кратко и най-дълго общо 

гъсенично развитие през първите три възрасти. С най-съкратен 

период на развитие общо за трите възрасти са „Е-31“ (256 h); 

„Almeria esp.“ (269 h); „Враца 2003“ (271 h); „Враца 63“ (280 h); 

„Сирия 2“ (281 h); „Almeria esp. 1“ (281 h) и „ВБАС“ (285 h). 

Единствено порода „Е-31“ е с 8 h по-кратко от установените 264 h, 

а останалите посочени породи излизат от трета възраст по- късно, 

съответно с 5; 7; 16; 17 и 21 h. С най-удължен период на гъсенично 

развитие за трите възрасти са породите „Р 4/Т“, „Rg-90“, „1А-1“, 
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„Е-29“, „Огоста 1/20“, „Белопол“ и „110-С“, които навлизат в 

следваща възраст, съответно с 75 – 101 h по-късно. 

 

 
Фигурa 8. Породи с най-кратък и най-дълъг период на гъсенично 

развитие общо за трите възрасти (h)  

 

От включените в изследването породи 52 са с Японски тип, 

43 с Китайски и 20 с Неизяснен произход. Продължителността на 

първите три възрасти и целия период на отглеждане, средно за 

породите с различен географски произход са представени 

графично на фигура 9.  

Породите от Японски тип в първа и втора възраст имат 

средна продължителност на гъсеничното развитие съответно 112 h 

и 101 h, което показва, че индивидите се развиват с 16 h и 29 h по-

бавно от средната за вида Bombyx mori L. Продължителността на 

трета възраст е равна на установените 96 h за възрастта. Общата 

продължителност на трите възрасти при породите от Японски тип 

е 309 h или с 45 часа по-бавно от установените 264 h. При 

породите от Китайски тип, първите две възрасти също се 

характеризират с по-удължен период на развитие (115 h и 100 h), 

като възрастите протичат по-бавно, съответно с 19 h и 28 h. 

Средната продължителност на трета възраст е 94 h, което е с 2 h 

по-малко от общоустановеното за черничевите буби. Общата 

продължителност е 309 h или с 45 h повече от нормалните 264 h. 
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Фигура 9. Средна продължителност на ларвеното развитие на 

породите с различен географски произход (h) 

 

Породите от Неизяснен тип в първа възраст са със средна 

продължителност от 117 h, във втора – 108 h и в трета – 97 h, 

съответно с 21, 36 и 1 h повече. Общата продължителност за трите 

възрасти е 322 h, което е с 58 h повече от нормалните 264 h.  

 

IV.2.  Резултати при отглеждане на породи с изкуствена 

храна с 15% черничево брашно 

IV.2.1. Преживяемост на копринените буби 

От икономическа гледна точка интерес за практиката 

представлява изполването на изкуствена храна с по-ниско 

съдържание на черничево брашно. Според Seisho et al. (1984) и 

Niino et al. (1985) това е възможно при използването на подходящи 

породи. 

 

Таблица 4. Влияние на породата върху преживяемостта през 

възрастовото развитие 

№ Източници на вариране df F P 

1 I възраст 44 6,42 *** 

2 II възраст 44 4,725 *** 

3 III възраст 44 3,808 *** 

 *** при P≤0,001 

I възраст II възраст III възраст Общо  I-III 
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 От представените на таблица 4 данни се вижда, че породата 

оказва високо достоверно влияние (P≤0,001) върху 

преживяемостта и през трите възрасти от гъсеничното развитие.  

 

 
Фигура 10. Породи с най-висока и най-ниска преживяемост на 

индивидите (%) 

 

Данните на фигура 10 показват, че независимо от 

тенденцията за понижаване преживяемостта в посока от първа към 

трета възраст, част от породите, като „Almeria esp. 1” (100,00% → 

95,67%), „Nig 2” (97,94% → 80,05%), „Враца 2003” (96,72% → 

85,88%) и „Враца 63” (90,94% → 80,61%) запазват висока 

преживяемост (над 70%) и през трите възрасти от развитието си. 

Това ни дава основание да считаме, че те са със силно изразен 

афинитет към изкуствена храна с 15%
-но

 съдържание на изсушен 

черничев лист.  

На фигура 11 графично е представена информация за 

процентния дял на породите с над и под приетата за долна граница 

преживяемост (70%). По-големият процент (82,22%) от породите 

отглеждани с изкуствената храна с 15%
-но

 съдържание на изсушен 

черничев лист в първа възраст са с >70% преживяемост.
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 Резултатите от настоящото проучване потвърждават 

установената от Guncheva et al. (2015) висока преживяемост 

(>70%) при 84,35% от отглежданите с изкуствена храна с 25%-но 

съдържание на черничево брашно породи. Следователно 

преобладаващата част от породите запазват висок афинитет към 

изкуствена храна независимо от понижаване съдържанието на 

черничево брашно в нея. 

Според Singh еt al. (2012) породи с висок биологичен 

потенциал могат да бъдат отправна точка за създаване на хибриди, 

чиято продуктивност да бъде допълнително подобрено чрез 

хетерозис. 

От данните на фигурата се вижда, че в първа възраст едва 

17,78% от анализираните породи са с ниска и много ниска степен 

на възприемчивост. Във втора процентното съотношение между 

породите с висока към тези с ниска преживяемост е съответно 

60/40. 

 

 
Фигура 11. Процентно съотношение на породите с висока (>70%) 

и ниска (< 70%) възприемчивост през възрастовото развитие. 

 

Броят на породите с висока степен на възприемчивост към 

изкуствена храна в трета възраст силно намалява. Едва 15,56% са с 

над 70% преживяемост. Породите с ниска (17,78) и много ниска 

Първа възраст Втора възраст Трета възраст 

17.78% 

40.00% 
84.44% 

82.22% 

60.00% 

15.56% 
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(66,66%) степен на възприемчивост съставляват общо 84,44%. 

Индивидите на 4,44% от породите не преживяват трета възраст.  

Установена е тенденция към понижаване на 

преживяемостта с напредване на възрастовото развитие. 

Независимо от това демонстрираната висока преживяемост от 

преобладаващия процент породи в първа възраст е предпоставка за 

провеждане на ефективна селекция. В подкрепа на това е и 

постигнатия от Nair et al. (2011) и Saviane et al. (2013) чрез 

директна селекция прогрес във възприемчивостта на поколенията 

от изходното начало. 

От включените в изследването 45 породи, 24 са с Японски и 

21 с Китайски произход.  

Средните стойности за преживяемостта на породите с 

различен географски произход през първите три възрасти от 

гъсеничния стадий, са представени графично на фигура 12.  

 

 
Фигура 12. Преживяемост на бубите средно за породите с 

различен географски произход през първите възрасти (%) 

 

В първа възраст представителите на двете породни групи 

(Японска и Китайска) демонстрират нормална възприемчивост към 

изкуствена храна с намалено съдържание на черничево брашно, 

съответно 84% и 83% средна преживяемост. Във втора възраст 
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ларвите на породите от Японски тип запазват нормална 

възприемчивост (71%), докато при тези от Китайски тип тя е под 

възприетата за долна граница преживяемост (69%). Признакът 

варира в много тесни граници (71-69%). Независимо, че разликата 

е в рамките на 2%, Японската група демонстрира превъзходство 

над Китайската, което се потвърждава с напредване на 

възрастовото развитие. В следващия етап на отглеждане при 

бубите с Японски тип се наблюдава 50% средна преживяемост за 

групата, а при тези с Ктайски – 48%. 

Сравнителния анализ на двата типа при отглеждане с 15
-но

 

съдържание на черничево брашно показва резултат, аналогичен с 

този при анализа на породите по тип при отглеждане с 25%
-но

 

съдържание на черничево брашно. Той е в потвърждение и на 

редица други автори (Takuma, 1976); Азизов и Гуламова, 1982; 

Kouno and Ohdachi, 1985) за превъзходство на породите от 

Японски тип по процент преживяемост над тези от Китайски. 

Изследваните в този етап от настоящото проучване породи 

произхождат от 11 различни страни – България, Азербайджан, 

Китай, Египет, Грузия, Япония, Румъния, Сирия, Украйна, 

Узбекистан, Испания.  

 

Таблица 5. Влияние на страната върху преживяемостта през 

възрастовото развитие 

№ Източници на вариране df F p 

1 I възраст 10 2,916 *** 

2 II възраст 10 1,930 * 

3 III възраст 10 1,285 - 

* при P≤0,05 

*** при P≤0,001 

 

Aнализът на резултатите спрямо страната, в която са 

създадени породите показва, че факторът оказва влияние върху 

варирането на признака преживяемост (Табл. 5). В първа възраст 
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влиянието върху варирането на признака е високо достоверно при 

P≤0,001. Във втора възраст достоверността на влиянието е с ниска 

степен (P≤0,05). В трета възраст факторът не оказва влияние върху 

варирането на признака. 

Данните за средната преживяемост на индивидите от 

породи, произхождащи от различни страни, през първа, втора и 

трета възраст са представени на Фигури 13, 14 и 15. 

 

 
Фигура 13. Средна преживяемост на породите с различна страна 

на произход в първа възраст (%) 

 

В първа възраст (Фиг. 13) с най-висока средна 

преживяемост са произхождащите от Сирия породи (99%), 

следвани от Испания (94%), Украйна (90%) и Узбекистан (90%). 

Най- ниска и под приетата за долна граница (70%) е 

преживяемостта на породите от Грузия (65%).  

На фигура 14 са представени  данни за преживяемостта на 

породите с различна страна на произход във втора възраст, от 

които се вижда, че с най-висок среден процент преживяемост 

запазват породите, произхождащи от Сирия (89%) и от Испания 

(87%), следвани от Китай (85%). С най-ниска средна преживяемост 

– от Грузия (58%), Румъния (60%) и Азербайджан (64%).  
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Фигура 14. Средна преживяемост на породите с различна страна 

на произход във втора възраст (%) 

 
Фигура 15. Средна преживяемост на породите с различна страна 

на произход в трета възраст (%) 

  

 В трета възраст (Фиг. 15)  представителите на всички 

страни, включени в изследването, са с ниска и много ниска 

преживяемост, респективно степен на възприемчивост Най-висока 

е преживяемостта при породите, интродуцирани от Испания (67%), 
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Япония (65%) и Сирия (61%), а най-ниска – при породите от 

Румъния (33%) и Грузия (34%). 

IV.2.2. Продължителност на гъсеничното развитие 

Като важен икономически показател при отглеждане на 

копринени буби е проследен също и признака продължителност на 

гъсеничното развитие. Анализа на данните е извършен на база 

установените норми за продължителност на отделните възрасти 

през гъсеничното развитие на ларвите в часове.  

 

Таблица 6. Влияние на породата върху продължителността на 

възрастовото развитие 

№ Източници на вариране df F p 

1 I възраст 44 2,72 *** 

2 II възраст 44 2,333 *** 

3 III възраст 42 2,538 *** 

4 Общо I-III 42 6,06 *** 

*** при P≤0,001 

 

От представените на таблица 6 данни за влияние на 

породата върху продължителността на възрастовото развитие се 

вижда, че породата оказва високо достоверно влияние (P≤0,001) 

върху варирането на признака при всички анализирани случаи. 

От общо 45
-те

 породи, обект на настоящото проучване, 43 

достигат четвърта възраст.  

На фигура 16 са представени данни за породите, 

характеризиращи се с най-кратко и най-дълго общо гъсенично 

развитие през първите три възрасти.  

Обобщения анализ на данните от фигурата показва, че с 

най-кратка продължителност на трите възрасти, но по-удължена 

със съответно 8, 15, 25 и 37 h от нормалните 264 са породи 

„Almeria esp.“ (272 h), „Almeria esp. 1“ (279 h), „Враца 2006“ (289 

h) и „Враца 2003“ (301h).  
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С най-продължително развитие за целия период на 

отглеждане са породи „Маяк 6“ (389 h), „Баняса Алба“ (370 h), 

„Мерефа 7“ (359 h) и „Mir 5“ (354 h), при които развитието на 

гъсениците изостава съответно от 90 h до 125 h. 

 

 
Фигурa 16. Породи с най-кратък и най-дълъг период на гъсенично 

развитие общо за трите възрасти (h)  

 

Продължителността на първите три възрасти и целия 

период на отглеждане, средно за породите с различен географски 

произход са графично представени на фигура 17.  

От представените на фигурата данни се вижда, че двете 

породни групи не се различават по продължителност на отделните 

възрасти и респективно целия контролиран период. 

Общоизвестен е фактът, че поначало породите от 

Китайската група се развиват по-интензивно от Японската. 

Отчетените еднакви резултати могат да се приемат като 

потвърждение на по-високата възприемчивост към изкуствена 

храна от страна на представителите на Японската група породи. 
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Фигура 17. Продължителност на възрастовото развитие средно за 

породите с различен географски произход (h) 

 

На таблица 7 са представени данни за влиянието на фактора 

страна на произход на породите върху продължителността на 

възрастово развитие. 

 

Таблица 7. Влияние на страната на произход върху 

продължителността на възрастово развитие. 

№ Източници на вариране df F p 

1 I възраст 10 1,975 * 

2 II възраст 10 2,318 ** 

3 III възраст 10 4,199 *** 

4 Общо I-III 10 8,981 *** 

* при P≤0,05 

** при P≤0,01 

 *** при P≤0,001 

 

Анализа на данните (Табл. 7) показва, че страната, от която 

са интродуцирани породите оказва достоверно влияние върху 

варирането на признака продължителност на първа (P≤0,05), втора 

(P≤0,01), трета възраст и целия период на отглеждане (P≤0,001).  
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Основен показател за степен на възприемчивост към 

изкуствена храна е признака преживяемост (%) на индивидите.

 Прилагането на изкуствени храни с различно съдържание 

на черничево брашно е проучвано от редица автори (Ito, 1980; 

Seisho et al., 1984; Niino et al., 1985; Генова, 1991; Matsura and 

Matsuda,1993; Miyazawa, 1993; Zengjuan et al., 2000; Dingle et al., 

2005; Ценов и Георгиев, 2010; Ценов, 2012c; Nair, 2013 и др.).  

 В този смисъл интерес представлява преживяемостта на 

едни и същи породи при понижаване на черничевото брашно в 

храната. В обобщение на проведените изпитвания по предходните 

раздели на настоящото проучване на фигура 18 са съпоставени 

графично данни за преживяемостта на анализираните 45 породи 

при отглеждане с изкуствени храни с 25%
-но

 и 15%
-но

 съдържание 

на черничево брашно.  

 

 
Фигура 18. Средна преживяемост на породите отглеждани с 

изкуствена храна с 25% и 15% черничево брашно (%) 

 

При сравнителният анализ на резултатите се установява, че 

породите реагират по различен начин към храната в зависимост от 

процентното съдържание на черничево брашно в нея. Независимо 
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от понижаването му 82,22% от тях запазват висока възприемчивост 

към храната.  

Според Singh еt al. (2012) породи с висок биологичен 

потенциал могат да бъдат отправна точка за създаване на хибриди, 

чиято продуктивност да бъде допълнително подобрена чрез 

хетерозис. 

  

 IV.3. Резултати при отглеждане на F1 хибриди с 

изкуствена храна с 15% черничевo брашно 

 IV.3.1. Хетерозисни прояви по преживяемост и 

продължителност на гъсенично развитие 

Класическа форма на хибридизация в бубарството е 

кръстосването на породи от Японски с породи от Китайски тип. За 

нуждите на селекцията могат да се прилагат и други схеми на 

кръстосване.  

Според Singh et al (2012) продължителността на 

гъсеничното развитие и преживяемостта са сред признаците, 

характеризиращи се с висока степен на хетерозисна проява.  

На Таблица 8 са представени данни за средния процент 

преживяемост на индивидите в I възраст при кръстоски от типа: 

„Японска x Японска“; „Китайска x Китайска“; „Японска x 

Китайска“, реципрочната „Китайска x Японска“ и родителските им 

форми.  

Преобладаващата част от хибридите (90%) демонстрират 

много висока възприемчивост (над 90%) и превъзходство над 

изходните породи, които са с преживяемост на индивидите над 

възприетата за долна граница (70%). За превъзходство на 

хибридните форми над родителските по отношение на 

възприемчивостта, съобщават и Saviane et al. (2013) и Nair et al 

(2011). Също с висока, но под 90% и с по-ниска възприемчивост от 

родителите, е хибрид „Nig 2 х Мерефа 6“ (88,37%).  

Обобщения анализ на данните от таблица 8 показва, че 

хетерогенните по географски произход хибриди са с по-висока 

средна преживяемост (95,76%) спрямо хомогенните (93,13%). 

Хомогенните кръстоски, създадени с участието на породи от 
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Японски тип (94,02% средна преживяемост) превъзхождат тези с 

участието на Китайски (92,25%). 

 

Таблица 8. Средни стойности на признака преживяемост в I 

възраст при F1 хибриди и изходните породи P1 и P2 (%) 

№ Хибриди  
P1   

P2   
F1  

x  ± SE x  ± SE x  ± SE 

Хомогенни кръстоски тип „Японска х Японска“ 

1 Линия 22 х Враца 63 89,75 ± 3,52 78,84 ± 3,27 96,94 ± 2,49 

2 Враца 63 х Линия 22 78,84 ± 3,27 89,75 ± 3,52 91,09 ± 2,28 

Хомогенни кръстоски тип „Китайска x Китайска“ 

3 Мерефа 6 х Nig 2 94,44 ± 3,40 90,82 ± 3,13 96,12 ± 3,47 

4 Nig 2 х Мерефа 6 90,82 ± 3,13 94,44 ± 3,40 88,37 ± 4,00 

Хетерогенни кръстоски тип „Японска х Китайска“ и „Китайска x Японска“ 

5 Враца 63 х Мерефа 6 78,84 ± 3,27 94,44 ± 3,40 97,36 ± 1,74 

6 Мерефа 6 х Враца 63 94,44 ± 3,40 78,84 ± 3,27 95,80 ± 1,15 

7 Линия 22 х Nig 2 89,75 ± 3,52 90,82 ± 3,13 95,47 ± 1,39 

8 Nig 2 х Линия 22 90,82 ± 3,13 89,75 ± 3,52 92,13 ± 3,34 

9 ВБАС х Nig 2 91,89 ± 3,69 90,82 ± 3,13 97,66 ± 0,13 

10 Враца 55 х Мерефа 6 83,08 ± 3,94 94,44 ± 3,40 96,12 ± 1,35 

 

Получените резултати са еднопосочни с установената както 

в предходните раздели, така и от Азизов и Гуламова (1982) и 

Kouno and Ohdachi (1985) по-висока възприемчивост на породите 

от Японски произход спрямо тези от Китайски. При хетерогенните 

варианти с по-висока преживяемост се характеризират хибридите, 

при които за майчина е използвана порода от Японски, а за бащина 

от Китайски тип (права форма).  

За влияние на изходните породи като майчина или бащина 

форма върху преживяемостта на хибридите съобщават Ценов и 

сътр. (2002). С най-висока преживяемост се отличават хибридите 



36 

 

„ВБАС х Nig 2“ (97,66%) и „Враца 63 х Мерефа 6“ (97,36), 

превъзхождащи останалите съответно до 9,23 и 8,99%.  

Средните стойности на признака продължителност на 

развитие при F1 хибриди и изходните породи P1 и P2  са 

представени на таблица 9.  

 

Таблица 9. Средни стойности на признака продължителност на 

развитие при F1 хибриди и изходните породи P1 и P2 (h) 

№ Хибриди 
  P1     P2     F1   

x  ± SE x  ± SE x  ± SE 

Хомогенни кръстоски тип „Японска х Японска“ 

1 Линия 22 х Враца 63  98 ± 0,50 93 ± 1,00 81 ± 6,17 

2 Враца 63 х Линия 22  93 ± 1,00 98 ± 0,50 81 ± 4,67 

Хомогенни кръстоски тип „Китайска x Китайска“ 

3 Мерефа 6 х Ниг 2 119 ± 10,20 94 ± 0,50 92 ± 7,09 

4 Ниг 2 х Мерефа 6  94 ± 0,50 119 ± 10,20 96 ± 0,88 

Хетерогенни кръстоски тип „Японска х Китайска“ и „Китайска x Японска“ 

5 Враца 63 х Мерефа 6  93 ± 1,00 119 ± 10,20 94 ± 2,08 

6 Мерефа 6 х Враца 63  119 ± 10,20 93 ± 1,00 82 ± 6,00 

7 Линия 22 х Ниг 2  98 ± 0,50 94 ± 0,50 96 ± 12,20 

8 Ниг 2 х Линия 22 94 ± 0,50 98 ± 0,50 94 ± 0,88 

9 ВБАС х Ниг 2  96 ± 0,71 94 ± 0,50 81 ± 4,00 

10 Враца 55 х Мерефа 6  92 ± 0,00 119 ± 10,20 79 ± 7,42 

 

Продължителността на развитие в първа възраст при всички 

хибриди, предмет на изследването е по-кратка или равна на 

общоустановените 96 h. С най-кратка първа възраст (79 h) се 

характеризира хибрида “Враца 55 х Мерефа 6”, следван от 

хибридите „Линия 22 х Враца 63“; „Враца 63 х Линия 22“ и „ВБАС 

х Nig 2“, които са с продължителност на първа възраст 81 h. Най-

удължено, но не повече от общоустановеното, е развитието при 
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индивидите от хибридните форми „Nig 2 х Мерефа 6“ и „Линия 22 

х Nig 2“ (96 h).  

Обобщения анализ на данните показва, че 70% от 

хибридите са с по-кратко гъсенично развитие от изходните породи. 

Превъзходството на кръстоските с Японски над тези с Китайски 

произход, установеното от горепосочените автори (Takuma,1976; 

Азизов и Гуламова, 1982; Kouno and Ohdachi, 1985) и потвърдено в 

настоящото проучване, относно преживяемостта на индивидите е 

идентично с получените резултати по отношение и на 

продължителността на първа възраст. При хетерогенните хибридни 

форми по-добри резултати се получават, когато за майчина е 

използвана порода от Китайски, а за бащина от Японски тип 

(реципрочна форма). За превъзходство на реципрочните над 

правите форми съобщават Kumar et al. (2011). 

На таблица 10 е представена информация за проявите на 

хетерозис в F1 хибриди по признаците преживяемост и 

продължителност на гъсеничното развитие в първа възраст.  

 

Таблица 10. Хетерозисни прояви по признаците преживяемост и 

продължителност на развитие в F1
 
хибриди (%)  

№ Хибриди 
Преживяемост Продължителност 

 HP   MP   HP   MP  

Хомогенни кръстоски тип „Японска х Японска“ 

1 Линия 22 х Враца 63 8,02 15,01 -13,26 -15,53 

2 Враца 63 х Линия 22 1,50 8,06 -13,26 -15,53 

Хомогенни кръстоски тип „Китайска x Китайска“ 

3 Мерефа 6 х Nig 2 1,78 3,77 -2,13 -13,62 

4 Nig 2 х Мерефа 6 -6,43 -4,60 2,48 -9,55 

Хетерогенни кръстоски тип „Японска х Китайска“ и „Китайска x Японска“ 

5 Враца 63 х Мерефа 6 3,09 12,38 1,08 -11,32 

6 Мерефа 6 х Враца 63 1,43 10,57 -11,83 -22,64 

7 Линия 22 х Nig 2 5,12 5,74 1,77 -0,35 

8 Nig 2 х Линия 22 1,44 2,04 0,35 -1,74 

9 ВБАС х Nig 2 6,28 6,90 -13,83 -14,74 

10 Враца 55 х Мерефа 6 1,77 8,29 -13,77 -24,80 
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Най-висок хетерозисен ефект по преживяемост, спрямо 

родителя с по-висока стойност (HP) и спрямо среднородителската 

стойност (MP) се наблюдава при хибрида от Японски тип „Линия 

22 х Враца 63“, превъзхождащ с 8,02% по-добрия родител (HP) и с 

15,01% – среднородителската стойност (MP), следван от 

хетерогенната права форма „ВБАС х Nig 2“ (6,28% спрямо HP).  

Обобщения анализ показва, че както спрямо HP, така и 

спрямо MP по преживяемост преобладаващата част от хибридите 

(90%) в F1 проявяват хетерозисен ефект. Изключение прави 

хибридната форма „Nig 2 х Мерефа 6“, при която хетерозисните 

прояви са с отрицателен знак (-4,60% спрямо MP и -6,43% спрямо 

HP). При хетерогенните кръстоски, с по-високи хетерозисни 

прояви се характеризират хибридите, при които за майчина е 

използвана порода от Японски, а за бащина от Китайски тип. 

По-краткото гъсенично развитие е икономически по-

изгодно. Поради това отрицателният знак на получените в 

проучването данни отразява желан ефект от хибридизацията (Табл. 

9). Всички F1 хибриди демонстрират хетерозисен ефект по 

отношение на продължителността на развитие спрямо MP в 

границите от -0,35% до -24,80%. Хетерозисен ефект спрямо HP се 

наблюдава при 60% от изпитваните F1 хибриди.  

Правите хетерогенни хибридни форми „Враца 63 х Мерефа 

6“ и „Линия 22 х Nig 2“ в сравнение с реципрочните им кръстоски, 

са с по-слабо изразени хетерозисни прояви спрямо родителя с по-

висока стойност (HP), както и спрямо среднородителската 

стойност (MP). Посоченото дава основание да се счита, че при тях 

по-висок хетерозисен ефект по признака продължителност на 

развитие се получава когато за майчина форма се използва порода 

от Китайски, а за бащина от Японски тип.  

За разлика от посочените по-горе, правите хетерогенни 

хибриди „ВБАС х Nig 2“ (-13,83%) и „Враца 55 х Мерефа 6“ (-

13,77%) са с най-силно изразено превъзходство спрямо родителя с 

по-висока стойност, което показва че ефектът зависи от мястото на 

изходните породи в схемата на хибридизация (Табл. 9). 
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На фигурa 19 графично са представени данни за 

хатерозисните прояви спрямо HP и MP в F1 хибриди по признака 

преживяемост на индивидите, групирани по типа на кръстоската. 

От фигурата се вижда, че с изключение на хомогенните хибриди от 

типа „Китайска х Китайска“, във всички останали групи се 

проявява хетерозисен ефект, както спрямо среднородителските 

стойности (MP), така и спрямо родителя с по-висока стойност 

(HP). Най-висок хетерозис спрямо MP и спрямо HP се наблюдава 

при кръстоските от типа "Японска х Японска". 

 
Фигура 19. Хетерозисни прояви по преживяемост на F1 хибриди 

от различен тип (%) 

 

На фигура 20 е представена графично информация за 

хетерозисните прояви по продължителност на развитие на F1 

хибриди от различен тип. Като цяло кръстоските тип „Японска х 

Японска“ са с най-високи хетерозисни прояви както спрямо MP, 

така и спрямо HP.  

Анализа на резултатите по изследвания признак показва, че 

спрямо MP F1 кръстоските от всички типове проявяват висок 

хетерозис. Макар и по-слабо изразено, анализираните хибриди 

превъзхождат по-добрия родител по продължителност на развитие. 
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Изключение правят кръстоските тип „Китайска х Китайска“, при 

които родителя с по-висока стойност (HP) превъзхожда 

хибридните форми.  

С най-високи хетерозисни прояви както спрямо MP, така и 

спрямо HP се характеризират кръстоските от типа „Японска х 

Японска“.  

 
Фигура 20. Хетерозисни прояви по продължителност на развитие 

на F1 хибриди от различен тип (%) 

 

От обобщения анализ на данните в настоящото проучване 

се вижда, че преобладаващата част от анализираните хибриди са с 

положителна хетерозисна проява спрямо MP и HP.

 Преобладаващата част от хибридите (90%) демонстрират 

много висока преживяемост (>90%), превъзхождайки тази на 

родителите. Превъзходството на хибридите, особено спрямо по-

добрия родител е важно условие за практическо използване на 

хетерозиса, както и за идентифициране на най-високо 

продуктивните родителски комбинации. 
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Продължителността на гъсенично развитие при всички 

хибриди, предмет на изследването, е по-кратка или равна на 

общоустановените 96 h за I
-ва

 възраст, като 70% от хибридите са с 

по-кратко развитие от съответните изходни породи.  

Хетерогенните по географски произход хибридни форми се 

характеризират с по-висока възприемчивост (95,76%) към 

изкуствена храна спрямо хомогенните, съответно 94,02% 

възприемчивост при кръстоски „Японска х Японска“ и 92,25% – 

при „Китайска x Китайска“. Хомогенните кръстоски, създадени с 

участието на породи от Японски, превъзхождат и по двата 

анализирани признака, тези с участието на Китайски тип. 

 При хетерогенните кръстоски, с по-висока преживяемост и 

по-високи хетерозисни прояви в първа възраст се характеризират 

тези, при които за майчина е използвана порода от Японски тип. 

Докато по отношение на продължителността на гъсенично 

развитие по-добри резултати се получават, когато за майчина е 

използвана порода от Китайски тип, а за бащина от Японски. 

Преобладаващата част от F1 хибридите (91%), проявяват 

хетерозисен ефект по преживяемост спрямо родителя с по-висока 

стойност (HP) и спрямо среднородителската стойност (MP). По 

отношение на продължителността на развитие, хетерозисен ефект 

спрямо MP се наблюдава във всички F1 хибриди, докато спрямо HP 

хетерозис проявяват 60% от изпитваните F1 хибриди. Най-висок 

хетерозисен ефект спрямо HP по анализираните признаци се 

наблюдават при хибридната форма от Японски тип „Линия 22 х 

Враца 63“ и хетерогенната права форма „ВБАС х Nig 2“. С най-

високи хетерозисни прояви по анализираните в настоящото 

изследване признаци, както спрямо MP, така и спрямо HP, се 

характеризират кръстоските от Японски тип. 

IV.3.2. Комплексна оценка 

 Изборът на най-перспективни хибридни форми се 

затруднява от получаването на нееднопосочни резултати, 

включително и в настоящото проучване, по признаците, 

определящи продуктивността на копринените пеперуди.  
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 В тази връзка за по-обективна преценка се използва 

комплексна оценка и рангуване на анализираните хибриди (Табл. 

11 и 12), чрез все по-широко използваните статистически методи 

за сумарна оценка на породи и хибриди по основните признаци 

(Петков и съавт., 2005; Ramesh Babu et al., 2002; Ravindra et al., 

2004 и др.). 

 На таблица 11 са представени съпоставими числови данни 

за стойностите, както на индивидуалните подчинени 

функционални (Fi) и оценъчни индекси (Ei) за всеки признак, така 

и на сумарните подчинени функционални (TFi) и оценъчни 

индекси (TEi) за всеки хибрид. 

 Анализът на сумарния подчинен функционален индекс (TFi) 

показва, че той варира в много широки граници при проучваните 

хибриди - над 9,78 пункта разлика в крайните стойности. Според 

данните с най-висок индекс се отличават правите хетерогенни 

хибриди „Враца 55 х Мерефа 6“ (11,63) и „ВБАС х Nig 2“ (11,02). 

Хомогенните хибриди от Японски тип (7,48) превъзхожда тези от 

Китайски (4,48) средно с 3 единици. С най-ниски стойности за 

индекса е реципрочната хетерогенна хибридна форма „Nig 2 x 

Линия 22“ (1,85). 

 Сумарните оценъчни индекси (ТEi), подобно на сумарните 

подчинени функционални индекси (TFi), варират в широки 

граници – от 40,22 за „Nig 2 x Линия 22“ до 53,48 за правия 

хетерогенен хибрид „ВБАС x Nig 2“ или с над 13 пункта разлика. 

Осреднените стойности на хибридите от Японски тип (93,79) 

отново превъзхождат тези от Китайски тип (85,88) с 7,91 пункта. 

 Получените индексни оценки подреждат хибридите с малки 

изключения на едни и същи позиции и по двата метода, което 

показва че статистическите модели са определени правилно и 

получените резултати реални.  
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Таблица 11. Подчинени функционални и оценъчни индекси 
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 Хибриди 

Индивидуални индекси 

Fi (подчинени функционални) 

Кръстоски тип „Японска х Японска“ 

Линия 22 х Враца 63   0,96 1,00 0,69 0,51 1,00 0,42 0,36 0,61 1,00 1,00 0,81 0,78 0,38 1,00 10,52 

Враца 63 х Линия 22 0,48 0,26 0,57 0,24 0,18 0,29 0,20 0,45 0,14 0,00 0,59 0,63 0,33 0,09 4,44 

Кръстоски тип „Китайска x Китайска‘ 

Мерефа 6 х Nig 2 0,90 0,05 0,75 0,00 0,29 0,17 0,16 0,77 0,28 0,41 0,00 0,23 0,22 0,38 4,60 

Nig 2 x Мерефа 6 0,00 0,25 0,61 0,20 0,25 0,21 0,30 0,95 0,23 0,25 0,27 0,38 0,21 0,25 4,35 

Кръстоски тип „Японска х Китайска“ и „Китайска x Японска“ 

Враца 63 х Мерефа 6 1,00 0,46 0,45 0,45 0,33 0,15 0,00 0,22 0,33 0,27 0,53 0,51 0,13 0,39 5,21 

Мерефа 6 х Враца 63 0,25 0,78 0,71 0,39 0,79 0,78 0,61 0,54 0,69 0,73 0,52 0,75 0,73 0,43 8,71 

Линия 22 x Nig 2 0,11 0,91 1,00 0,22 0,54 0,93 0,51 0,00 0,58 0,46 0,86 0,70 0,10 0,05 6,97 

Nig 2 x Линия 22 0,56 0,00 0,50 0,16 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,15 -0,25 0,00 0,00 0,09 1,85 

ВБАС x Nig 2 0,84 0,69 0,80 0,45 0,96 0,87 0,79 0,75 0,90 0,80 1,00 1,00 0,59 0,57 11,02 

Враца 55 х Мерефа 6 0,90 0,83 0,61 0,49 0,99 1,00 1,00 1,00 0,84 0,84 0,69 0,98 1,00 0,47 11,63 
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 Хибриди 

Средно 0,60 0,52 0,67 0,31 0,53 0,48 0,39 0,59 0,50 0,49 0,50 0,60 0,37 0,37 6,93 

 
Еi (оценъчни) 

 
Кръстоски тип „Японска х Японска“ 

Линия 22 х Враца 63   60,46 58,46 52,62 56,06 58,56 49,55 -0,43 49,74 59,17 57,99 53,01 52,40 50,32 62,21 51,44 

Враца 63 х Линия 22 46,62 43,33 48,21 44,93 42,62 47,45 -2,27 49,16 41,91 38,34 50,50 50,37 49,85 41,93 42,35 

Кръстоски тип „Китайска x Китайска“ 

Мерефа 6 х Nig 2 56,16 38,91 54,86 34,77 45,89 46,26 -2,75 50,45 45,30 49,70 42,14 43,98 48,46 50,62 43,20 

Nig 2 x Мерефа 6 39,87 43,58 49,98 41,76 45,68 46,65 -1,12 51,34 44,76 47,38 45,84 45,51 48,55 47,70 42,68 

Кръстоски тип „Японска х Китайска“ и „Китайска x Японска“ 

Враца 63 х Мерефа 6 66,35 48,02 45,94 52,96 47,23 45,25 -4,17 48,51 47,02 47,71 49,87 48,39 48,07 50,88 45,86 

Мерефа 6 х Враца 63 41,25 54,17 53,36 50,54 55,95 55,63 2,03 49,55 54,22 55,03 49,76 52,89 54,99 52,16 48,68 

Линия 22 x Nig 2 44,15 57,74 66,47 42,95 52,14 64,55 0,91 48,17 53,18 50,89 54,36 51,63 46,82 34,58 47,75 

Nig 2 x Линия 22 49,48 35,39 46,53 40,26 40,87 42,63 -5,16 49,85 39,48 45,33 42,62 43,24 47,41 45,08 40,22 

ВБАС x Nig 2 67,03 60,10 56,67 52,74 60,05 55,60 4,05 50,41 58,32 55,63 59,32 59,05 54,25 55,47 53,48 

Враца 55 х Мерефа 6 65,74 56,00 50,13 54,96 58,75 59,95 7,22 51,87 56,57 56,34 52,03 56,39 59,01 52,93 52,71 

Средно 53,71 49,57 52,48 47,19 50,77 51,35 -0,17 49,90 49,99 50,43 49,95 50,39 50,77 49,36 46,84 
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 На таблица 12 са посочени данните за общия сумарен 

индекс (Тi), получен от сбора на сумарните индекси на двата 

индексни метода (ТEi и TFi). Таблицата включва и комплексните 

оценки (R-рангове) от тестирането (рангуването) на сравняваните 

хибриди, извършено въз основа на стойностите за общия сумарен 

индекс.  

 

Таблица 12. Комплексна оценка (рангуване) на хибридите 

Хибриди 

Сумарни индекси 
Ранг на 

хибрида 

(R) 

Подчинени 

функционални 

(TFi) 

Оценъчни 

(TEi) 

Общи 

(Ti=TFi+Tei) 

ВБАС х Nig 2 11,02 53,48 64,50 1 

Враца 55 хМерефа 6 11,63 52,71 64,34 2 

Линия 22 х Враца 63 10,52 51,44 61,96 3 

Мерефа 6 х Враца 63 8,71 48,68 57,39 4 

Линия 22 х Nig 2 6,97 47,75 54,72 5 

Враца 63 х Мерефа 6 5,21 45,86 51,07 6 

Мерефа 6 х Nig 2 4,60 43,20 47,80 7 

Nig 2 x Мерефа 6 4,35 42,68 47,03 8 

Враца 63 х Линия 22 4,44 42,35 46,79 9 

Nig 2 x Линия 22 1,85 40,22 42,07 10 

Средно 6,93 46,84 53,77 
 

 

 Резултатите показват, че сред проучваните 10 хибрида на 

копринената пеперуда с най-добра и почти равна в числово 

отношение характеристика се отличават правите хетерогенни 

хибриди „ВБАС x Nig 2“ (Тi = 64,50) и „Враца 55 х Мерефа 6“ (Тi = 

64,34), класирани съответно на първо и второ място. Следва 

хомогенния хибрид от Японски тип „Линия 22 х Враца 63“ (Тi = 

61,96), което позволява да се използва при създаване на сложни 

хибридни форми. Със значително по-ниски оценка и на 

последно място по ранг е реципрочната хетерогенна хибридна 

форма „Nig 2 x Линия 22“ (Тi =42,07), която е с над 22 единици 

разлика, в сравнение с класиралите се на първа и втора позиция 
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хибриди. При станалите хибридни форми общите сумарни индекси 

варират от 46,79 до 57,32. 

 

V. ОБОБЩЕНИЕ  

 
 Анализът на получените в настоящото проучване данни при 

хранене на изследваните породи и хибриди с изкуствена храна ни 

дават основание за следните по-важни обобщения. 

 V.1. При изпитване на породи с изкуствена храна с 

25% черничево брашно 

 V.1.1. Преживяемост на бубите 

 Храненето се отразява нееднопосочно върху 

преживяемостта на индивидите от всички породи през 

възрастовото развитие и варира в широки граници (от 27,96% до 

100% в първа; от 0,95% до 100% във втора и от 0% до 94,80% в 

трета възраст). Най-високи стойности и през трите възрасти са 

получени при породи „Линия 22“, „Украинска 20“ и „Сирия 1“, а 

най-ниски – при породите „№-6р“, „БВ-2ш“, „PS-4Б“. 

 Преобладаващата част от породите (79,13%) в първа възраст 

се характеризират с преживяемост над 75%. Това ни дава 

основание да считаме, че те притежават висок биологичен 

потенциал и могат да бъдат усъвършенствани чрез селекция. Във 

втора и трета възраст процентът на преживяемост се понижава, 

съответно на 58,26% и 31,30%.  

 В зависимост от типа на породата, с най-висока 

преживяемост се характеризират тези от Японски тип. В групите 

по страни, от които са интродуцирани породите, в първа и втора 

възраст с най- високи резултати са произхождащите от Австрия 

(97,91%) и Сирия (96,75). В трета възраст породите от Сирия 

запазват висока преживяемост.   

Породата в рамките на групите по географски произход 

оказва достоверно влияние върху преживяемостта, като по-силно 

изразено е това при Китайската група. Географският произход на 

породата оказва достоверно влияние във втора (P≤0,05) и трета 



47 

 

възраст (P≤0,001). Страната, от която са интродуцирани породите 

не оказва влияние върху варирането на признака. 

 V.1.2. Продължителност на гъсенично развитие 

 Храненето на индивидите от анализираните породи се 

отразява нееднопосочно върху продължителността на 

наблюдаваните възрасти, като разликите варират в широки граници 

(от 96 до 148 h в първа възраст; от 72 до 137 h във втора; от 71 до 

131 h в трета възраст и от 256 до 365 h за целия период). Най-

кратко гъсенично развитие и през трите възрасти демонстрират 

породите „Е-31“ (256 h), „Almeria esp.“ (269 h), „Враца 2003“ (271 

h) и „ Враца 63“ (280 h). Най-удължено е то при породите „Р 4/Т“ 

(365 h), „Rg-90“ (356 h) и „E-29” (353 h). 

 Породата като цяло оказва високо достоверно влиянието 

(P≤0,001) върху продължителността на трета възраст и на целия 

период. Породата в рамките на Японската група оказва достоверно 

влияние върху общата продължителност, а при Китайската само в 

трета възраст. Географският произход на породите и страната, от 

която са интродуцирани не оказват достоверно влияние върху 

варирането на признака във всички анализирани случаи. 

 Породите от Японски и Китайски тип не се различават по 

средна продължителност (309 h) на целия период. При групите по 

страна на произход с най-кратка средна продължителност на 

развитие са породите, интродуцирани от Мадагаскар (288 h) и 

Грузия (295 h). Породите от Северна Корея и Италия (с 

продължителност 327 h) са с най-удължен период на ларвено 

развитие. 

 Предвид факта, че индивидите са поставени при еднакви 

условия на хранене и отглеждане може да се каже, че 

анализираните породи се различават по своя отговор, изразено чрез 

нивата на анализираните признаци и следователно по своите 

адаптационни възможности към изкуствена храна. Като се вземе 

под внимание, че резултатите са получени от изходни форми, при 

които не е водена селекция по възприемчивост към изкуствена 

храна, може да се счита, че след провеждане на целенасочен 

вътрепороден индивидуален отбор, анализираните признаци могат 
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да бъдат подобрени. Основание за това ни дава и установената от 

Kanda (1992) възможност за промяна на хранителното поведение 

на промишлени хибриди по генетичен път. 

 V.2. При изпитване на породи с изкуствена храна с 

15% черничево брашно 

 V.2.1. Преживяемост на бубите 

 Проучваните 45 породи притежават потенциал, позволяващ 

тяхното усъвършенстване по отношение възприемчивост към 

изкуствена храна с понижено съдържание на брашно от изсушен 

черничев лист. 

 Преживяемостта на поколенията от тестираните породи 

(Bombyx mori L.) варира в широки граници (53,76 – 100%; 26,49 – 

98,75%; 0 – 95,67%, съответно за първа, втора и трета възраст). От 

породите, обект на изследването, с преживяемост над 70% се 

характеризират 82,22%, 60% и 15,56% съответно за първа, втора и 

трета възраст. Освен междупородно, на лице е и значително 

вътрепородно вариране на преживяемостта през възрастовото 

развитие. Силно изразен афинитет към изкуствена храна и през 

трите възрасти проявяват породите „Almeria esp 1” (100,00% → 

95,67%), „Nig 2” (97,94% → 80,05%), „Враца 2003” (96,72% → 

85,88%) и „Веслец 1” (95,91% → 72,99%). Породите от Японски и 

Китайски произход не се различават съществено по средна 

преживяемост през възрастовото развитие (1-2%). В първа възраст 

с най-висока средна преживяемост са произхождащите от Сирия 

породи (99%), следвани от Испания (94%), Украйна (90%) и 

Узбекистан (90%). Най-ниска и под приетата за долна граница 

(70%) е преживяемостта на породите от Грузия (65%).  

 Породата оказва високо достоверно влияние върху 

преживяемостта (P≤0,001) и през трите възрасти от гъсеничното 

развитие. Породата в рамките на групите от Японски и Китайски 

тип оказва високо достоверно влияние (P≤0,001) върху 

преживяемостта. Като цяло географският произход на породите не 

оказва достоверно влияние върху варирането на признака във 

всички анализирани случаи. Страната, от която произхождат 



49 

 

породите оказва достоверно влияние върху варирането на признака 

при P≤0,01 в първа и при P≤0,05 във втора възраст. 

 V.2.2. Продължителност на гъсеничното развитие  

 Продължителността на наблюдаваните възрасти варира в 

широки граници (от 83 до 145 h в първа възраст; от 72 до 131 h във 

втора; от 83 до 148 h в трета възраст и от 272 до 389 h за целия 

период). Най-кратко гъсенично развитие и през трите възрасти 

демонстрират породите „Almeria esp.“ (272 h), „Almeria esp. 1“ (279 

h) и „Враца 2006“ (289 h). Най-удължено е то при породите „Маяк 

6“ (389 h), „Баняса Алба“ (370 h) и „Мерефа 7” (359 h). Не се 

наблюдават разлики между средната продължителност на целия 

период на породите от Японски и Китайски тип (308 – 309 h). При 

групите по страна на произход с най-кратка средна 

продължителност на развитие са породите, интродуцирани от 

Испания (276 h) и България и Сирия (323 h). С най-удължен период 

на ларвено развитие са породите от Азербайджан (361 h) и Украйна 

(351 h) 

 Породата като цяло оказва високо достоверно влияние 

(P≤0,001) върху продължителността на гъсеничното развитие при 

всички анализирани случаи. През всички проучвани периоди се 

наблюдава достоверно влияние на породите върху варирането на 

посочения признак – в рамките на Японската група при P≤0,001, а 

на Китайската група при P≤0,05-0,001. Въздействието на 

географския произход на породите върху продължителността на 

отделните възрасти е недостоверно. Страната, от която 

произхождат породите оказва влияние във всички случаи, като в 

трета възраст и за целия период то е високо достоверно (P≤0,001). 

 V.3. При изпитване на F1 хибриди с изкуствена храна с 

15% черничево брашно 

 V.3.1. Преживяемост и продължителност на гъсеничното 

развитие 

 Преобладаващата част от хибридите (90%) демонстрират 

много висока възприемчивост към изкуствена храна (над 90%) и 

превъзходство над изходните породи. С най-висока преживяемост 

са хибридите „ВБАС х Nig 2“ (97,66%) и „Враца 63 х Мерефа 6“ 
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(97,36%), превъзхождащи останалите съответно до 9,23 и 8,99%. 

Хетерогенните по географски произход хибриди (95,76%) 

превъзхождат хомогенните (93,13%) по посочения признак. По-

висока е преживяемостта когато майката е от Японски, а бащата от 

Китайски тип (права форма).  

 Гъсеничното развитие при всички хибриди е с нормална 

продължителност (до 96 h). При 70% от тях развитието е по-кратко 

от това на изходните породи. Най-къс е този период при „Враца 55 

х Мерефа 6“ (79 h) и хибридите „Линия 22 х Враца 63“, „Враца 63 х 

Линия 22“ и „ВБАС х Nig 2“, които са с продължителност 81 h. 

Кръстоските с Японски произход са с 13 h по-късо гъсенично 

развитие от тези с Китайски. При хетерогенните хибриди, за 

разлика от преживяемостта, по-добри резултати за проучвания 

признак се получават, когато за майчина е използвана порода от 

Китайски, а за бащина от Японски тип (реципрочна форма).  

 V.3.2. Хетерозисни прояви по преживяемост и 

продължителност на гъсеничното развитие 

 Преобладаващата част от хибридите (90%) проявяват 

хетерозисен ефект по преживяемост както спрямо стойността на 

признака при родителя с по-висока стойност (HP), така и спрямо 

среднородителската стойност (MP). Изключение се наблюдава при 

хибрида Китайски тип „Nig 2 х Мерефа 6“, който отстъпва на 

изходните породи с 4,60% спрямо MP и 6,43% спрямо HP. Най-

висок хетерозис проявява хибридът от Японски тип „Линия 22 х 

Враца 63“ (8,02% спрямо HP и 15,01% спрямо MP). Следва 

хетерогенната права форма „ВБАС х Nig 2“ (6,28% спрямо HP). С 

по-високи хетерозисни прояви се характеризират хибридите, при 

които за майчина е използвана порода от Японски, а за бащина от 

Китайски тип. 

 По продължителност на гъсенично развитие всички F1 

хибриди демонстрират хетерозисен ефект спрямо MP от -0,35% до 

-24,80%, докато спрямо HP този ефект се наблюдава при 60% от 

тях. С най-силно изразено превъзходство спрямо родителя с по-

висока стойност са правите хетерогенни форми „ВБАС х Nig 2“ (-

13,83%) и „Враца 55 х Мерефа 6“ (-13,77%). За разлика от тях 
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правите хетерогенни хибриди „Враца 63 х Мерефа 6“ и „Линия 22 

х Nig 2“ са с по-слабо изразен хетерозис (HP и MP), в сравнение с 

реципрочните им варианти. Това показва, че влиянието на 

изходните породи като майчина или бащина не е еднопосочно.  

При преобладаващата част от групите хибриди по географски 

произход средният хетерозис по преживяемост е положителен 

спрямо МР и НР. Изключение се наблюдава при групата от 

Китайски тип (-2,33% за НР и -0,42% за МР). Най-висок е при 

кръстоските от типа „Японска х Японска“ (4,76% и 11,54% спрямо 

HP и MP). 

 По продължителност на развитие преобладаващата част от 

хибридите (средно за групите по тип) проявяват хетерозис, висок 

спрямо MP и по-слабо изразен спрямо HP. Изключение се 

наблюдава при средния хетерозис за кръстоските тип „Китайска х 

Китайска“ (-0,18% спрямо HP). И по двата признака най-висок е 

хетерозисът при кръстоските от Японски тип (-13,26% и -15,53% 

спрямо HP и MP). 

 V.3.3. Характеристика по технологични признаци 

 Анализираните признаци варират в много широки граници, 

както диференцирани по пол, така и между средните за двата пола. 

Не се наблюдават еднопосочни тенденции по всички признаци. С 

най-едри пашкули и най-високо относително съдържание на 

коприна са хибридите „ВБАС х Nig 2“; „Линия 22 х Враца 63“ и 

„Линия 22 х Nig 2“. По отношение на географския произход, с най-

удължена форма на пашкула е хибрида Японски тип „Линия 22 х 

Враца 63“, а с най-овална - Мерефа 6 х Nig 2“ от Китайски тип.

 Най-добри тегловни характеристики (маса на пашкул, 

копринена обвивка и копринена нишка) демонстрират хибридите 

„Линия 22 х Враца 63“ и „Враца 55 х Мерефа 6“. С най-високи 

стойности по обща и непрекъсната размотваема дължина на 

копринената нишка са „Враца 55 х Мерефа 6“, „ВБАС х Nig 2“ и 

„Линия 22 х Nig 2“. По признаците размотваемост и лабораторен 

рандеман с най-добра характеристика се отличават хибридите 

„Враца 55 х Мерефа 6“, „ВБАС х Nig 2“, „Линия 22 х Враца 63“ и 

Мерефа 6 х Враца 63“. 
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 Сумарните подчинени функционални (TFi) и оценъчни (ТEi) 

индекси варират в много широки граници. С най-високи TFi и ТEi 

са правите хетерогенни хибриди „Враца 55 х Мерефа 6“ (11,63 и 

52,71) и „ВБАС х Nig 2“ (11,02 и 53,48). Хомогенните хибриди от 

Японски тип превъзхожда тези от Китайски средно с 3 единици 

при TFi и с 7,91 при ТEi. Общият сумарен индекс (Тi) показва, че с 

най-добра обща характеристика, на първо и второ място са правите 

хетерогенни хибриди „ВБАС x Nig 2“ (64,50) и „Враца 55 х Мерефа 

6“ (64,34). Следва хомогенния хибрид от Японски тип „Линия 22 х 

Враца 63“ (61,96). Отчетената за него висока комплексна оценка е 

предпоставка за ефективното му използване като компонент при 

създаване на сложни (три- и четири) хибридни форми. 

 От обобщения анализ на изследваните признаци се 

установява, че хибридите, с малки изключения, заемат едни и същи 

места по отношение на продуктивността.Това дава основание да се 

счита, че избраните параметри при съставянето на статистическите 

модели са определени правилно и получените резултати реални, 

което до голяма степен съвпада с установеното от Петков и съавт. 

(2005) и Ramesh Babu et al. (2002) за други хибриди на копринената 

пеперуда и по други продуктивни признаци. 

 

VI. ИЗВОДИ 

 
 Въз основа на резултатите, получени при отглеждане на 

включените в настоящото проучване породи и F1 хибриди от 

Bombyx mori L. с изкуствени храни с 25 и 15%
-но

 съдържание на 

черничево брашно, сa направeни следните изводи:  

1. При отглеждане на породи с изкуствена храна с 

25% черничево брашно 

1.1. Анализираните 115 породи (Bombyx mori L.) от 

генетичната банка на България при отглеждане с изкуствена храна 

се характеризират с вариращи в широки граници стойности по 

преживяемост и срокове на гъсенично развитие. С над 70% 

преживяемост съответно в първа, втора и трета възраст са 84,35%; 

64,35% и 39,13% от породите. 
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1.2. Географският произход на породите оказва 

достоверно влияние (P≤0,05-0,001) върху преживяемостта, но не 

влияе върху продължителността на гъсенично развитие. Страната, 

от която са интродуцирани породите не оказва влияние върху 

варирането и на двата признака. През трите възрасти с най-висока 

преживяемост са породи „Линия 22”, „Украинска 20” и „Сирия 1“, 

а с най-кратко гъсенично развитие - „Е- 31“, „Almeria espaniola“, 

„Враца 2003“ и „Враца 63“. 

1.3. Породите от Японски тип превъзхождат тези от 

Китайски по преживяемост, но не се различават по 

продължителност на развитие. С най-висока преживяемост в първа 

възраст са интродуцираните от Австрия (97,91%) и Сирия (96,75%) 

породи. С най-кратко гъсенично развитие са интродуцираните от 

Мадагаскар (288 h) и Грузия (295 h). 

2. При отглеждане на породи с изкуствена храна с 

15% черничево брашно 

2.1. Преживяемостта на индивидите и 

продължителността на гъсеничното развитие от тестираните 45 

породи варира в широки граници. Освен междупородно, на лице е 

и значително вътрепородно вариране на стойностите през 

възрастовото развитие. С преживяемост над 70% в първа възраст са 

82,22% от изследваните породи, във втора – 60% и в трета – 

15,56%.  

2.2. Силно изразена възприемчивост към изкуствена 

храна с 15%- но съдържание черничево брашно и през трите 

възрасти проявяват породите „Almeria esp 1”, „Nig 2”, „Враца 

2003” и „Веслец 1”. С най-кратко гъсенично развитие за целия 

период са породи „Враца 38“ и „19“ 

2.3. Средните стойности на признаците преживяемост и 

продължителност на гъсенично развитие за групите от Японски и 

Китайски тип не се различават. С най-висока средна преживяемост 

и през трите възрасти са породите, интродуцирани от Сирия (99%); 

Испания (94%), Украйна и Узбекистан (90%). С най-кратко 

гъсенично развитие са интродуцираните от Испания (276 h) и 

България и Сирия (323 h). 
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2.4. Породата и страната, от която са интродуцирани 

породите оказват достоверно влияние (P≤0,05-0,001) върху 

преживяемостта и продължителността на гъсеничното развитие. 

Географския произход не влияе върху варирането на признаците. 

3. При отглеждане на F1 хибриди с изкуствена храна 

с 15% черничево брашно  

3.1. Преобладаващата част от хибридите (90%) 

демонстрират много висока преживяемост (>90%) и следователно 

висока възприемчивост към изкуствена храна с 15%-но 

съдържание на черничево брашно. С най-висока са хибридите 

„ВБАС х Nig 2“ и „Враца 63 х Мерефа 6“. Гъсеничното развитие 

при всички хибриди е с продължителност до 96 h. С най-кратко са 

хибридите „Враца 55 х Мерефа 6”, „Линия 22 х Враца 63“, „Враца 

63 х Линия 22“ и „ВБАС х Nig 2“. 

3.2. Хомогенните хибриди Японски тип не се различават 

съществено по средна за групата преживяемост и продължителност 

на гъсенично развитие от хибридите Китайски тип. Използването 

на породите като майчина или бащина форма оказва влияние върху 

фенотипната проява на признаците При хетерогенните кръстоски с 

по-висока преживяемост са хибридите, при които за майчина е 

използвана порода от Японски тип (права форма), а по 

продължителност на развитие – при реципрочната форма.  

3.3. Преобладаващата част от хибридите (90%) проявяват 

хетерозисен ефект по преживяемост спрямо родителя с по-висока 

стойност (HP) и среднородителската стойност (MP). По 

продължителност на развитие спрямо HP хетерозис се наблюдава 

при 60% от хибридите, а спрямо MP - при всички. Правите 

хетерогенни хибридни форми „ВБАС x Nig 2“ и „Враца 55 x 

Мерефа 6“ и хибрида от Японски тип „Линия 22 х Враца 63“ са 

сред хибридите с най-силно изразено превъзходство спрямо HP и 

по двата биологични признака. С най-висок среден хетерозис, 

както по преживяемост, така и по продължителност на развитие са 

кръстоските Японски тип. 
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3.4. От хибридите с най-добри технологични 

характеристики се отличават „ВБАС x Nig 2“, „Враца 55 x Мерефа 

6“, „Линия 22 х Враца 63“ и „Линия 22 “ х Nig 2“. 

3.5. С най-високи комплексни оценки и съответно най-

перспективни за промишлено отглеждане с изкуствена храна с 

15%-но съдържание на черничево брашно са хибридите „ВБАС х 

Nig 2“ и „Враца 55 х Мерефа 6“, а хибридът „Линия 22 х Враца 63“ 

за използване като родителска форма при създаване на сложни 

(три- и тетра) хибриди. 

  

VII. ПРЕПОРЪКИ 

 
Обобщения анализ на резултатите и направените по тях 

изводи дават възможност за формулирането на следните 

препоръки: 

1. За нуждите на науката и практиката се препоръчва 

диференцирано използване на породите за отглеждане с изкуствена 

храна с 25%
-но

 и 15%
-но

 съдържание на черничево брашно. За 

отглеждане с 25%
-но

 съдържание на черничево брашно като най-

подходящи могат да се използват породите „Линия 22“, „ВБАС“, 

„Враца 55“ и Украинска 20“, а за отглеждане с изкуствена храна 

(15%) – Nig 2“, Враца 63“, Враца 2003“ и „Almeria espaniola 1“. 

2. За създаването на хибриди с висока възприемчивост 

към изкуствена храна с понижено съдържание на черничево 

брашно е необходимо да се изпита комбинативната способност 

между породите с преживяемост над 70%.  

3. За отглеждане с изкуствена храна с понижено 

съдържание на черничево брашно (15%) могат да се използват 

хибридите „ВБАС х Nig 2“ и „Враца 55 х Мерефа 6“. 

4. Хибрид „Линия 22 х Враца 63“ се препоръчва като 

подходящ за родителска форма при създаване на сложни (три- и 

тетра) хибриди. 
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5. Препоръчва се при създаване на промишлени 

хибриди паралелно с възприемчивостта към изкуствена храна да се 

провежда селекция за подобряване на основните технологични 

признаци. 

  

VIII. ПРИНОСИ 

 
Научни: 

1. Установен е биологичният потенциал на 

анализираните породи, въз основа на който те са диференцирани на 

подходящи за отглеждане с изкуствена храна с 25%
-но

 и 15%
-но

 

съдържание на черничево брашно. 

2. Установено е влиянието на породата като цяло, на 

географския ѝ произход и на страната, от която е интродуцирана, 

което има важно значение за бъдещата селекционна дейност по 

усъвършенстване на настоящите породи и създаване на нови 

форми, включително хибридни с висока възприемчивост към 

изкуствена храна.  

3. Доказано е влиянието на родителите върху 

възприемчивостта към изкуствена храна на хибридното поколение 

и схемата за хибридизация, при която се получава по-добър ефект.  

Научно – приложни: 

1. Разработена е нова цялостна система за тестиране и 

селекция на породи и създаване на хибриди с висока 

възприемчивост към изкуствена храна с различно съдържание на 

черничево брашно. 

2. Установени са най-перспективните хибридни 

комбинации (при отглеждане с изкуствена храна с 15
-но

 

съдържание на черничево брашно) за промишлено отглеждане и за 

ползване като родителски форми при създаване на сложни 

хибриди. 

3. Установена е възприемчивостта на породи, 

създадени и поддържани в генетичните банки на 16 страни (вкл. 

България), което мултиплицира значението на получените 

резултати извън границите на нашата страна и създава 
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предпоставки за ефективно международно сътрудничество с цел 

създаване на високо продуктивни хибриди при отглеждане с 

изкуствена храна.  

4. Получената като цяло научна информация е 

предпоставка България да бъде водеща страна в Европа за 

съхранение на генетичен материал и донор на такъв, с висок 

потенциал за създаване на промишлени хибриди, възприемчиви 

към изкуствена храна с понижено съдържание на черничево 

брашно. 
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X. РЕЗЮМЕ 

 
Настоящото проучване има за цел да се изпитат породи от 

генетичния фонд на България и на създадени от тях хибриди по 

възприемчивост към изкуствена храна с понижено (15%
-но

) 

съдържание на черничево брашно. За изпълнение на целта и 

задачите са анализирани общо 115 породи, от които 108 са от 

генетичната банка на ОСБЗ, гр. Враца и 7 – от Тракийски 

http://www.bacsa-silk.org/user_pic/file/PROCEEDINGS_ORGASERI%202015.pdf
http://www.bacsa-silk.org/user_pic/file/PROCEEDINGS_ORGASERI%202015.pdf
http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2016.505.002
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университет. Използваният биологичен материал включва 51 

породи с български произход. Обект на проучване са още 14 

породи, интродуцирани от Румъния, 13 – от Египет, 7 – от 

Азербайджан, по 5 – от Япония и Украйна, 4 – от Испания, 3 – от 

Китай, 2 – от Сирия, по 3 – от Северна Корея и Узбекистан и по 1 

порода – от Австрия, Виетнам, Грузия, Италия и Мадагаскар. 

Експерименталната работа протече в три етапа: първи етап 

– тестиране на целия обем породи с изкуствена храна с 25%
-но

 

съдържание на черничево брашно; втори етап – изпитване с 

изкуствена храна с понижено съдържание (15%) на черничево 

брашно на 45 породи, демонстрирали над 70% преживяемост в 

първия етап от експеримента и създаване на F1 хибридни форми; 

трети етап – тестиране на F1 хибриди и техните родителски форми 

с изкуствена храна (15%) и определяне на най-перспективните 

хибриди за отглеждане с изкуствена храна. Контролирани са 

биологичните признаци преживяемост и продължителност на 

възрастовото развитие. Хибридите са анализирани и по основни 

технологични признаци.  

При отглеждане на породи с изкуствена храна с 25%
-но

 

съдържание на черничево брашно с над 70% преживяемост 

съответно в първа, втора и трета възраст са 84,35%; 64,35% и 

39,13% от породите. При отглеждане на породи с изкуствена храна 

с 15%
-но

 съдържание на черничево брашно на лице е значително 

вътрепородно вариране на преживяемостта през възрастовото 

развитие. С над 70% в първа възраст са 82,22% във втора – 60% и 

трета – 15,56% от породите. При отглеждане на F1 хибриди с 

изкуствена храна (15%) преобладаващата част от хибридите (90%) 

демонстрират много висока преживяемост (>90%) и проявяват 

хетерозисен ефект спрямо родителя с по-висока стойност. 

Гъсеничното развитие при всички хибриди е с продължителност до 

96 h. По продължителност на развитие спрямо HP хетерозис се 

наблюдава при 60% от хибридите, а спрямо MP – при всички. Най-

перспективни за промишлено отглеждане с изкуствена храна (15%
-

но
 съдържание на черничево брашно) са хибридите „ВБАС х Nig 2“ 

и „Враца 55 х Мерефа 6“, а хибридът „Линия 22 х Враца 63“ за 
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използване като родителска форма при създаване на сложни (три- 

и тетра) хибриди. 

Ключови думи: Bombyx mori L.; породи; хибриди; 

изкуствена храна, възприемчивост; хетерозис. 

 

XI. РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 
 

Susceptibility of Bombyx mori L. breeds and hybrids to 

artificial diet with reduced content of mulberry leaf powder  

 

Radostina Guncheva,  

Trakia University, Faculty of Agriculture 

Department of Animal breeding – non-ruminants and other 

animals 

 

Summary 

 

This research is aimed to test breeds available in the Bulgarian 

genetic resources and their hybrids further acquired with susceptibility 

to the artificial diet (15%) in terms of reduced content of mulberry leaf 

powder. In order to achieve the target and the tasks set out, a total of 

115 breeds have been analyzed, of which 108 obtained from the gene 

bank of Sericulture and Agriculture Experiment Station, Vratsa, and 7 

from Trakia University. The biological material used consists of 51 

breeds of Bulgarian origin. In addition, 14 breeds introduced from 

Romania are being studied, as well as 13 from Egypt, 7 from 

Azerbaijan, 5 from Japan and 5 from Ukraine, 4 from Spain, 3 from 

China, two from Syria, 3 from North Korea and 3 from Uzbekistan. 

Austria, Vietnam, Georgia, Italy and Madagascar also introduced a 

breed each.  

The experiment has been carried out in three stages. All breeds 

have been tested with the artificial diet of 25% mulberry leaf powder 

content within the first stage. Next, the artificial diet of reduced content 

(15%) of mulberry leaf powder has been used for testing 45 breeds, 
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demonstrated survival rate over 70% after the first stage, as well as F1 

hybrids generating. The third stage covers F1 hybrids testing with 15% 

artificial diet, including their parental forms, and defining the most 

perspective hybrids as capable of reared with artificial diet. The 

biological signs as survival and development duration expectancy have 

been controlled. The hybrids are also analyzed as per the main 

technological features. 

When reared with the artificial diet of 25% mulberry leaf 

powder content, 84,35%, 64,35% and 39,13% of the breeds have been 

found out to demonstrate survival rate over 70% at first, second and 

third instar respectively. Upon breeding with the artificial diet of 15% 

mulberry leaf powder content per individual, the internal breed variety 

of survival in the age development is considered as significant. 

Therefore, there is over 70% survival rate for 82,22% at first instar, 

60% for second instar and 15,56% at the third instar. In breeding of F1 

hybrids with 15% artificial diet, the vast majority (90%) of hybrids 

demonstrate an extremely high survival rate (>90%) and manifestation 

the effect of heterosis compared to the higher parent value (HP). Larval 

development duration up to 96 hours is observed for all hybrids. The 

development duration compared to HP heterosis, it is observed for 60% 

of hybrids, and compared to mean parental values (MP) – 100%. Most 

prospective for industrial breeding with artificial diet (15% content of 

mulberry leaf powder) are hybrids "VBAS x Nig 2" and "Vratsa 55 x 

Merefa 6", and the hybrid "Line 22 x Vratsa 63" is appropriate for 

parent form when creating complex (tri- and tetra) hybrids. 

 

Keywords: Bombyx mori L.; breeds; hybrids; artificial diet; 

susceptibility; heterosis. 

 


