
ВИСШЕ у ч и л и щ е  ПО АГРОБИЗНЕС 
U  И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Вх.№ 20/£ .г .
СТАНОВИЩЕ гр. ПЛОВДИВ

от проф. д-р Димитър Диманов Димитров

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научно направление 
6.1.„Растениевъдство“, научна специалност Растениевъдсво от докторант Светла 
Манолова Качакова, по обявена процедура от ВУАРР -  Пловдив, съгласно Заповед № 
207/31.05.2018 г. на Ректора на ВУАРР-Пловдив за назначаване на Научно жури и 
Протокол 31/31.05.2018 г. на Съвет на Департамента и решение на Научното жури.

Автор на дисертационния труд-докторант на самостоятелна подготовка Светла 
Манолова Качакова ф. № 173401004 във ВУАРР-Пловдив

Тема на дисертационния труд: „Сравнителни изследвания върху 
биологичните и стопански качества на колекция линии от Triticum aestivum 
L.,получени по биотехнологични методи“

Представеният ми за становище труд е посветен върху проучването и оценката на 
колекция от 14 хибридни линии обикновена зимна пшеница Triticum aestivum L., при 
условията на Южна България. Линиите, получени чрез биотехнологични методи са 
анализирани както по добив, така и по някои по-важни признаци, свързани с 
продуктивността и качеството на зърното, с оглед използването им като изходен 
селекционен материал.

Приложението на биотехнологичните методи за създаване на нови линии и сортове 
за по кратки срокове, е основна тенденция в съвременната селекция при обикновената 
зимна пшеница.Много важно е да се отбележи, че in vitro техниките не изместват 
традиционните методи на селекция. Умелото им използване и комбиниране с 
класическите методи дава възможност на селекционерите да създават нови сортове, с 
подобрени признаци, за значително по-кратки срокове. Ето защо от гледна точка на 
казаното по-горе, представеният ми за становище труд е особено ценен и актуален.

Докторантът, асистент Светла Качакова е реализирала един широкомащабен и в 
същото време актуален, с фундаментален и научно-приложен характер труд, директно 
насочен към практиката.

Структурната композиция на дисертацията е изградена от 8 / осем / основни 
части: увод, литературен обзор, цел и задачи на изследването, материал и методи, 
почвено-климатична характеристика, резултати и обсъждане, изводи, заключение и 
приноси; както литература, и списък на научните публикации.

Дисертационният труд е написан на 99 страници, съдържа 20 таблици, 2 фигури и 
списък на използваната литература от 173 източници, от които 119 на кирилица и 54 на 
латиница.

Литературният обзор, обхващащ 25 страници, показва много добрата осведоменост 
на докторанта по третираната в дисертационния труд проблематика.



Цялата постройка на изследванията в дисертационната работа е логическо 
отражение на литературния обзор и на поставените нерешени въпроси, които следват от 
него.

Задълбочената литературна осведоменост на докторантката е позволила да бъдат 
формулирани точно и конкретно целта и произтичащите от нея задачи на дисертационния 
труд. а именно:

Да се проучи и оцени колекция от 14 регенерантни линии обикновенна зимна 
пшеница Triticum aestivum L., получени по биотехнологични методи при условията на 
Южна България, както по добив, така и по някои по-важни признаци, свързани с 
продуктивността и качеството на зърното, с оглед внедряването им в производството и 
използването им като изходен селекционен материал.

Поставената цел е осъществена чрез изпълнението на четири основни задачи.

Методичните подходи са логично отражение за реализиране на целта и задачите на 
дисертационния труд. Впечатлява огромният набор от ползвани генотипи-обект на това 
широкомащабно /в истинския смисъл на това понятие/ проучване.

Дисертационният труд се отличава с богат набор от методи и техники, прецизно 
приложените технологии и схеми на полски и лабораторни опити. Особено оценявам 
успешното комбиниране на конвенционалните селекционни методи с умело приложените 
математически модели-особено силна страна в разработката на докторантката като 
вариационен, корелационен и Path-коефициентен анализи,индекс на стабилността/ Ysi/и 
кластърен анализ, прецизното ползване на компютърните програми IPCSSVKYSI и 
SYSTAT.

Цялата тази съвременна и много точно приложена методология убедително 
доказва достоверноста на получените резултати.

Раздел V на дисертацията е посветен на почвено-климатичната характеристика на 
района, в който са проведени експериментите.

Подробно са анализирани метеорологичните условия за целия период на 
изследване, съотнесен към средните стойности за целия 100-годишен период, възприети 
като норма за района.

В раздела „Резултати и обсъждане” е представен богат експирементален 
материал, включващ всички важни биометрични, стопански, физични и качествени 
показатели.

Този раздел е посветен на същинската част от дисертацията. Много умело 
дисертантката ползва посочените в Материал и методи статистически методи за анализ 
за доказване на тезите си и да представи една завършена селекционна програма.

Дисертационният труд на докторантката Светла Качакова представлява сериозно 
научно изследване. Дисертацията е съчетание на фундаментални с научно-приложни 
и приложни изследвания.



Проектът за автореферат е написан на висок научен стил. Съдържащите се в 
дисертационния труд основни резултати са отразени обективно с достатъчно пълнота.

Въз основа на изследователската си работа авторката е формулирала 12 извода, 
които високо оценявам и към които се присъединявам.

В резултат на целенасочената научноизследователска работа и получените 
резултати докторантката Светла Качакова точно и ясно формулира оригиналните научни 
приноси както следва:

>  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.

Във връзка с дисертацията са публикувани 3 научни и една научно-приложна
статии.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: Въз основа на актуалността на тематиката, съвременната 
методична постановка на изследванията, научната и приложна значимост на получените 
резултати и приноси считам, че представеният ми за становище дисертационен труд 
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение, а така също 
и личните ми впечатления от докторантката като задълбочен и търсещ научен работник 
ми дават основание да го оценя ПОЛОЖ ИТЕЛНО.

Предлагам на уважаемото Научно жури също да гласува положително и да 
присъди на докторант Светла Манолова Качакова образователната и научна степен 
”Докт ор” по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, научна специалност 
Растениевъдство.

Дата:08 .06. 2018 г. 
гр. Пловдив

С уважение:...........................
/проф. д-р Д. Диманов/


