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1. Обща информация.

Изготвеното становище е на основание Заповед № 207/31.05.2018 г. на Ректора 

на ВУАРР за назначаване на Научно жури и Протокол № 31 /31.05.2018г. на Съвет на 

Департамента и решение на Научното жури, както и в съответствие с чл. 29 и чл. 30 от 

Правилника за приемане и обучение на докторанти във ВУАРР.

2. Общо представяне на дисертационния труд.

Представеният дисертационен труд проучва набор от 14 хибридни линии 

обикновена зимна пшеница Triticum aestivum L., при условията на Южна България. 

Линиите, получени чрез биотехнологични методи са изследвани и анализирани по 

качествени и количествени показатели, с цел внедряването им в производство, както и 

използването им в бъдеще като изходен селекционен материал.

3. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд и 

мнение относно коректността на автореферата на дисертацията.

Пловдив
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В структурно отношение дисертацията е представена в осем основни части: 

увод, литературен обзор, цел и задачи на изследването, материал и методи, почвено- 

климатична характеристика, резултати и обсъждане, изводи, заключение и приноси, 

литература и списък на научните публикации.

Дисертациятя е написана на 99 страници, съдържа 20 таблици, 2 фигури, списък 

на използваната литература от 173 източници, от които 54 на латиница и 119 на 

кирилица.

Литературният обзор показва много добрата осведоменост на докторантката по 

разглежданата в научната разработка тема. Това е позволило да бъдат точно 

формулирани целта и задачите на дисертационния труд. Отразена е актуална 

информация за съвременните биотехнологични методи и тяхното прилагане в 

селекционерските практики.

Формулирани са 4 основни задачи:

1. Биометрична характеристика на проучваните регенерантни линии по 

количествени признаци, свързани с продуктивността, както и преценяване 

достоверността на разликите спрямо стандартния сорт Садово 1.

2. Определяне силата на влияние на анализираните признаци върху теглото на 

зърното от растение за всеки от изпитваните варианти, прилагайки path- коефициентен 

анализ.

3. Оценка на изпитваните варианти по някои показатели за качество на зърното.

4. Проучване и оценка на регенерантните линии по добив и стабилност на

добива.

Използвана е подходяща методика на научно изследване.

Проучването е извършено за период от три години. Като изследователски 

материал е използван голям набор от генотипи ( 14 регенеративни линии обикновенна 

зимна пшеница - прави и обратни кръстоски между сортовете Катя и Тунджа и 

Садово 1 и Здравко, получени по биотехнологични методи). Проучени са: биометрични, 

количествени и качествени показатели, стабилност на добива, както и корелационни 

зависимости между изследваните показатели.

Получените резултати са обработени с добре подбрани статистически методи, 

което позволява да бъдат формулирани точни и обективни изводи.
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Подробно са анализирани агрометеорологичните условия за периода на 

изследване, отнесен към средните стойности за 100- годишен период, който служи като 

норма за района, в който се извършва изследването.

В раздел „Резултати и обсъждане“ е направена обстойна комплексна оценка на 

изследваните 14 линии. Резултатите са анализирани задълбочено, определени са точно 

корелационните зависимости между изследваните показатели, което позволява да се 

формулират точни изводи.

Проектът за автореферат е написан в подходящ научен стил и отразява 

адекватно структурата и съдържанието на дисертационния труд.

4. Определяне и оценяване на научните и научно -  приложните приноси в 

дисертационния труд.

Дисертационният труд на докторантката Светла Качакова представлява сериозно 

научно изследване. В него са съчетани фундаментални и научно-приложни 

изследвания. В резултат на анализиране на резултатите докторантката формулира 

следните оригинални научни приноси.

•Направена е комплексна оценка по основни биологични и стопански признаци 

на регенерантни линии пшеница, получени по методите на растителните 

биотехнологии.

•Използването на индекса Ysi дава възможност за по-пълна оценка на 

материалите по отношение на комплекса добив -  стабилност.

•Направена е обобщена оценка по добив и стабилност на проучваните 

регенерантни линии пшеница и са посочени онези от тях, които реализират 

относително стабилно своя продуктивен потенциал, независимо от променящите се 

климатични условия по години.

•Съвместното прилагане на кластърен анализ и АОК е необходимо и важно 

изискване при оценка на проучвани селекционни материали.

Основна част от резултатите от дисертационния труд са представени в четири 

публикации, една от които е научно-популярна. В три от разработките докторантката 

Светла Качакова е водещ автор. Една статия е публикувана в международното издание 

- Journal o f Mountain Agriculture on the Balkans.

5. Критични бележки и препоръки;
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Нямам критични бележки към представения дисертационен труд.

6. Въпроси към дисертанта.

1.Колко годишни наблюдения имате върху 14-те регенеративни линии и през 

това време не сте ли констатирали изменения при някой от тях?

2.Кои от изследваните линии бихте препоръчали за включване в 

сортоизпитване?

7. Заключение

Представеният дисертационен труд разглежда актуална за съвремието ни 

тематика. Написан е в издържан научен стил. Използван е комплексен метод за 

охарактеризиране на 14 линии зимна пшеница. Установена е научната и научно- 

приложна значимост на получените резултати. Докторантката демонстрира качества и 

умения за провеждане на задълбочени научни изследвания, както и способност за 

анализиране, тълкуване и обобщаване на научни резултати.

Дисертационният труд отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника на ВУАРР за прием и 

обучение на докторанти. Гореизложено ми позволява да дам своята ПОЛОЖИТЕЛНА 

оценка на дисертационния труд.

Предлагам на научно жури също да гласува положително и да присъди на 

Светла Манолова Качакова, ф. № 173401004 научната степен „доктор“ в област на 

висше образование: 6.0. “Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално 

направление: 6.1. “Растениевъдство”; научна специалност „Растениевъдство” .

15.06.2018г. Изготвил становището:

Пловдив (доц. д-р Светла Димитрова)
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