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1. Кратко представяне на кандидата

Светла Манолова Качакова е родена в гр.Пазарджик на 20.12.1976 година. Средното 
си образование е завършила през 1995г. в техникума по Механизация на селското 
стопанство със специалност „Земеделски техник”.
През 2000 г. се дипломира като "Магистър”, специалност „Агроинженерство -  
лозароградинарство” във ВСИ, гр.Пловдив.
Светла Качакова има 17 години общ трудов стаж. В продължение на около 8 години е 
работила като продавач-консултант в агроаптека, като служител в бюро по труда, община 
„Родопи”-гр.Пловдив и агроном в ИРГР гр.Садово, отдел „Селекция и семепроизводство". 
Научната си кариера Светла Качакова започва през 2009г. , като асистент по „Растителни 
биотехнологии” в ИРГР, гр.Садово.
Светла Качакова участва в разработването на научно-изследователски проект на тема: 
„Приложение на методите на растителните биотехнологии за опазване на растителните 
генетични ресурси и използването им за нови биотехнологични и селекционни решения”. 
Ръководител е на работния колектив към задача №3 „Използване на биотехнологичните 
методи -  антерни и ембрио култури за създаване на генетично разнообразие от обикновена 
зимна пшеница”.

Зачислена е в докторантура -  самостоятелна форма на обучение по докторска 
програма „Растениевъдство” със заповед №100/13.03.2018. Успешно е положила изпитите 
по докторантския минимум, определени в индивидуалния й учебен план.

Светла Качакова е автор и съавтор в общо 9 научни публикации. Притежава 
компютърни умения и владее английски и руски език на едно добро ниво. Член е на НТС, 
гр.Пловдив.

2. Актуалност на проблема

Обикновената зимна пшеница ( Triticum aestivum L) е една от най-важните 
продоволствени култури. Тя има решаваща роля за изхранването на около 35% от 
населението на земята.

Като важна селскостопанска култура, с широко приложение, пшеницата е обект на 
сериозни генетични и селекционни проучвания. Селекционно-подобрителната работа в 
световен аспект е насочена към създаване на сортове, притежаващи комплекс от признаци,



като зимоустойчивост, ранозрелост, сухоустойчивост, висока продуктивност и относително 
стабилни добиви при непрекъснато променящите се климатични условия.

Наред с класическите методи на селекция, с оглед подобряване на генетичния й 
потенциал приложение намират и методите на растителните биотехнологии. Определено 
място заемат техниките in vitro, които обаче не изместват традиционните методи на 
селекция. Умелото им комбинирано използване улеснява значително селекционната 
дейност при създаването на нови сортове с подобрени морфологични, биохимични и 
физиологични признаци за по-кратки срокове.

В представения ми за рецензиране дисертационен труд е направена сравнителна 
характеристика по някои биологични и стопански признаци на колекция линии от Triticum 
aestivum, получени по биотехнологични методи при условията на Южна България с оглед на 
тяхната оценка и внедряването им в производството или използването им като изходен 
селекционен материал. Постиженията на съвременната селекция показват, че при 
използването на подходящ изходен материал и прилагането на различни селекционни 
подходи и методи е възможно да се получат форми с добър продуктнивен и адаптивен 
потенциал. В този смисъл, създаването и използването на собствена зародишна плазма за 
нуждите на селекцията е от особена важност и значение.

Гореизложеното ми дава основание да считам, че темата на разработената докторска 
теза е актуална, полезна и практически приложима.

3. Цел.задачи, хипотези и методи на изследване

Позовавайки се на наличната информация по разглежданата тема, докторантката е 
формулирала своята цел: Да се проучи и оцени колекция от 14 регенерантни линии 
обикновена зимна пшеница Triticum aestivum, 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.

За осъществяване на поставената цел са поставени за решаване четири точно 
формулирани задачи.

В проучването са включени 14 регенерантни линии обикновена зимна пшеница. Те са 
създадени от доц.д-р Петър Бояджиев в отдела по Растителни биотехнологии към ИРГР- 
гр.Садово и представляват прави и обратни кръстоски между сортовете Катя и Тунджа, 
Садово1 и Здравко. Като стандарт в провежданите експерименти е използван сортът 
Садово1.

Разделът „Материал и методи” включва ясно дефинирана методична постановка на 
провежданите полски опити, което е позволило поставените задачи да се изпълнят коректно 
и детайлно. Дисертационният труд обхваща резултатите от експерименталната работа на 
докторантката, проведени в периода 2010 -  201 Зг. в опитното поле на ИРГР „К.Малков”, гр. 
Садово. Опитите са заложени по блокова схема в 4 повторения с големина на реколтната 
парцелка от 12пл2.

За всеки от проучваните генотипове са вземани проби от по 40 растения, на които са 
снети данни за основни морфологични признаци: височина на растението, продуктивна 
братимост, дължина на главния клас, брой зърна в главния клас, тегло на зърната от 
главния клас и от растение. Качеството на зърното е преценено чрез показателите маса на 
1000 зърна, хектолитрова маса и седиментационна стойност на брашното.

Общата статистическа оценка за наличие или липса на достоверни разлики между 
проучваните регенерантни линии и стандартния сорт по признаци и добив е определена по 
метода ANOVA (дисперсионен анализ). Частната статистическа оценка за нивото на 
доказаност между вариантите е преценена чрез граничните разлики при трите нива на 
значим ост-Р 5%,Р 1 % и P 0.i%.

Докторантката е използвала също корелационен и Path-коефициентен анализ за 
определяне на съществуващите зависимости между проучваните признаци и тяхното пряко 
и косвено влияние върху формирането на теглото на зърното от растение.

Изследваните генотипове са оценени комплексно по добив и стабилност на добива,



прилагайки параметъра на Kang (Ysi).
За определяне на генетическото сходство или отдалеченост между вариантите въз 

основа на средното проявление на проучваните признаци е приложен кластърен анализ. 
Силата на влияние на проучваните признаци, отговорни за съответното кластериране е 
преценена, прилагайки анализа на основните компоненти (АОК).

4. Онагледеност и представяне на получените резултати

Представеният дисертационен труд е написан на 98 страници и е онагледен с 20бр. 
таблици и 2бр. фигури. В композиционно отношение работата е организирана правилно. 
Структурно е добре балансирана и включва: Увод, разположен на 2 страници; Въведение -  
2 страници; Литературният обзор заема 23 страници; Цел и задачи са на 1 страница; 
Материал и методи са описани на 5 страници; Резултати и обсъждане включва 32 страници; 
Изводите и приносите са на 4 страници; Литературата е описана на 18 страници.

Дисертацията е написана на добър научен стил.

5. Обсъждане на резултатите и използвана литература

Докторантката Светла Качакова е изложила състоянието на разработвания проблем, 
анализирайки 173 научни публикации. От тях на кирилица са 119 броя, а на латиница - 54 
броя.

В раздела „Резултати и обсъждане”, който заема 33% от общия обем на 
дисертационния труд са интерпретирани получените резултати от проведените анализи и е 
направена характеристика и комплексна оценка на проучваните регенерантни линии, 
съответстващи на поставените задачи.

Първоначално при проучването на регенерантните линии е обърнато внимание на 
основни признаци, обуславящи продуктивността. От проведените анализи по признаци е 
установено, че средно за периода с най-ниско стъбло е линия №2 (Катя х Тунджа), следвана 
от линия №10 (Садово1 х Здравко), линия №12 (Садово1 х Здравко) и линия №14 (Здравко 
х Садово1).

По отношение на признака дължина на главния клас се е откроила линия №10 
(Садово1 х Здравко), която е с доказано (Р 1%) по-дълъг клас в сравнение със стандартния 
сорт. Доказано по-дълги класове, макар и на по- ниско ниво (Р5о/о) е отчетено и при линиите 
№15 (Здравко х Садово1) и №2 (Катя х Тунджа).

За признака брой зърна в главния клас е установено, че той е със средна степен на 
вариране. По този признак са се откроили линиите №2 (Катя х Тунджа), №10 (Садово1 х 
Здравко), №12 (Садово1 х Здравко) и №15 (Здравко х Садово1), които са с доказано по- 
голям брой зърна в сравнение със стандарта.

От направената характеристика на проучваните варианти по отношение на признака 
тегло на зърната от главния клас , резултатите са аналогични с тези на признака брой зърна 
в главния клас. За линиите №2 (Катя х Тунджа), №10 (Садово1 х Здравко), №12 (Садово1 х 
Здравко) и №15 (Здравко х Садово1) теглото на зърната от главния клас е доказано по- 
високо (Р5*  и Р 1 %) от това на стандартния сорт Садово1.

По отношение на признака тегло на зърната от растение обобщените тригодишни 
данни показват, че с доказано най-високо тегло се отличават линиите №10 (Садово1 х 
Здравко), №2 (Катя х Тунджа), №15 (Здравко х Садово1) и №12 (Садово1 х Здравко).

С помощта на Path-коефициентния анализ е преценено прякото и косвено влияние на 
анализираните признаци върху теглото на зърното от растение. Преките ефекти на 
проучваните признаци, независимо от генотипа са показали, че най-високи, положителни те 
са за признаците тегло на зърното от клас и продуктивна братимост. Признакът тегло на 
зърното от клас се отличава не само с най-силно пряко влияние, но и косвеното му 
въздействие е най-силно изразено чрез признаците продуктивна братимост, брой зърна в 
клас и маса на 1000 зърна.

Отчетените резултати за проучваните регенерантни линии по отношение на 
изброените признаци са в пълна кореспонденция с тези получени за добива (kg/da).



Средно за периода с доказано по-висок добив са се отличили линиите №2 (Катя х 
Тунджа), №10 (Садово1 х Здравко), №12 (Садово1 х Здравко), №13 (Садово1 х Здравко) и 
№15 (Здравко х Садово1).

Тъй-като идеята на всяка селекционна програма е създаването на сортове с висок и 
относително постоянен продуктивен потенциал, независимо от промените в климатичните 
условия, дисертантката основателно е преценила и фенотипната стабилност на добива, 
реализиран от проучваните регенерантни линии. Проведеният анализ за едновременна 
оценка на материалите по добив и стабилност (Ysi) определят, като селекционно по-добри и 
перспективни линиите №13 (Садово1 х Здравко), №15 (Здравко х Садово1), №12 (Садово1 х 
Здравко), №10 (Садово1 х Здравко), №14 (Здравко х Садово1), №11 (Садово1 х Здравко) и 
№2 (Катя х Тунджа).

На базата на средните данни за добива и анализираните признаци, отчетени при 
регенерантните линии и стандартния сорт е проведен и кпастърен анализ. Прави 
впечатление, че в една група попадат линиите №2 (Катя х Тунджа), №12 (Садово1 х 
Здравко), №13 (Садово1 х Здравко), №15 (Здравко х Садово1) и №10 (Садово1 х Здравко), 
които в периода на изследване са показали и най-висок добив. При тези линии е отчетено и 
по-голям брой и тегло на зърната от главния клас, по-голямо тегло на зърното от растение, 
маса на 1000 зърна и по-голяма продуктивна братимост.

За да прецени, кои от анализираните признаци са оказали определящо влияние в 
установеното кластериране на генотиповете, докторантката е приложила т.н. анализ на 
основните компоненти (АОК). От възможните 8 компонента, съответстващи на 8-те 
признака, анализът е проведен до третия, с който е обяснено 95% от общото вариране. 
Установено е, че според първия основен компонент, с който се обяснява 48% от общото 
вариране най-голяма относителна тежест в установеното кластериране имат признаците 
тегло на зърната от главния клас и от растение, общ добив (kg/da) и продуктивна братимост.

На проучваните регенерантни линии наред със структурните елементи на добива и 
самия добив е направена характеристика и на някои признаци за качеството на зърното -  
хектолитрова маса, маса на 1000 зърна и седиментационна стойност на брашното. Тези 
признаци са важни, както като ориентир за потенциалната продуктивност, млевните 
качества и здравния статус на пшениченото зърно, така и като критерии за рандемана на 
брашното и неговите хлебопекарни качества.

Установено е, че по отношение на признака маса на 1000 зърна с доказано по-високи 
стойности от тези на стандарта са се откроили линиите №10 (Садово1 х Здравко) и №15 
(Здравко х Садово1).

Доказано по-високо хектолитрово тегло е отчетено при регенерантните линии №2 
(Катя х Тунджа), №12 (Садово1 х Здравко) и №15 (Здравко х Садово1). За останалите линии 
стойностите на този показател са от нивото на стандарта.

Като показател за силата на брашното, седиментационната стойност откроява линия 
№10 (Садово1 х Здравко), като сравнително висококачествена пшеница.

Останалите линии са групирани условно в три групи -  линии със средно качество, с 
понижено качество и с ниско качество. В групата със средно качество попада стандартният 
сорт Садово1 и регенерантните линии №2 (Катя х Тунджа), №12 (Садово1 х Здравко), №13 
(Садово1 х Здравко), №14 (Здравко х Садово1) и №15 (Здравко х Садово1), чиято 
седиментационна стойност е между 40см3 и 50см3.

Отчитайки комплексното влияние на анализираните признаци чрез проведения 
кластърен анализ е установено, че регенерантните линии се групират условно в три големи 
групи. В едната група попадат линиите №12 (Садово1 х Здравко), №9 (Тунджа х Катя), №13 
(Садово1 х Здравко), №11 (Садово1 х Здравко) и №1 (Садово1), които по отношение на 
признаците маса на 1000 зърна и хектолитрова маса са показали стойности от нивото на 
станадарта.

Втората група обединява линиите №2 (Катя х Тунджа), №15 (Здравко х Садово1) и 
№10 (Садово1 х Здравко), които и по трите анализирани признака са с доказано по-високи 
стойности.

В третата група са останалите линии, реализирали стойности по посочените признаци, 
както от нивото на стандарта, така и доказано по-ниски такива.



Получените резултати от последвалия анализ на основните компоненти (АОК) 
показват, че признакът седиментационно число е с най-голяма относителна тежест в 
кластерирането на проучваните варианти.

От проведените два кластърни анализа на проучваните регенерантни линии и 
стандарта по отношение, както на набора от морфологични признаци, добив и признаците 
за качеството на зърното е установено, че линиите №2 (Катя х Тунджа), №15 (Здравко х 
Садово1) и №10 (Садово1 х Здравко) попадат в една група на сходство и са доказано по
добри от останалите.

Приемам направените от докторантката изводи, които отразяват получените 
резултати от проведените изследвания.

6. Приноси на дисертационния труд

Въз основа на проведената експериментална работа, получените резултати и тяхното 
анализиране, прилагайки различни статистически подходи и методи на изследване 
докторантката е формулирала и своите приноси.

1. Направена е комплексна оценка по основни биологични и стопански признаци 
на регенерантни линии пшеница, получени по методите на растителните биотехнологии.

2. Използването на индекса (Ysi) дава възможност за по-пълна оценка на 
проучваните материали по отношение на комплекса добив -  стабилност.

3. 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.

4. Съвместното прилагане на кластърен анализ и АОК е необходимо и важно 
изискване при оценка на проучваните селекционни материали.

7. Критични бележки и въпроси

Към дисертационния труд могат да бъдат отправени някои критични бележки, 
препоръки и въпроси:

- Част от получените резултати, отразени в дисертацията звучат като 
констатация. Липсва дискусия и обвързването им с такива, установени от други автори.

- Цитиран в текста източник „Пумпянский,1961” липсва в литературата.
- Препоръчвам на докторантката в бъдеще да има самостоятелни научни 

разработки и да публикува в списания с импакт фактор.
Въпроси:
- Има ли разлика между линия и сорт и в какво се изразява тя?
- Как докторантката вижда бъдещето на регенерантните линии, които са се 

отличили, както с висока комплексна оценка по добив и стабилност, така и с по-добри 
хлебопекарни качества на брашното, получено от тях?

8. Публикувани статии и цитирания

Асистент Светла Качакова е представила четири публикации от които три са 
научни, а едната е научно-популярна. Две от научните публикации са докладвани на 
международната научна конференция „130 години земеделска наука в Садово” през 
юни 2012 г. Третата статия е отпечатана в списание „Journal of Mountain Agriculture on 
the Balkans” през 2015 г. Публикациите са в съавторство с колеги от института.

Представеният автореферат отговаря на изискванията и отразява 
обективно съдържанието на дисертационния труд.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на научените и приложените от докторантката различни методи на 
изследване, правилно изведените експерименти, направените обобщения и изводи 
считам, че представения дисертационен труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и 
правилника за организация и провеждане на обучението в ОНС „Доктор” във Висше 
училище по агробизнес и развитие на регионите, което ми дава основание да го оценя 
ПОЛОЖИТЕЛНО.

Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури също да гласува 
положително и да присъди на ас. Светла Манолова Качакова образователната и 
научна степен „доктор” по научната специалност "Растениевъдство”.

15.06.2018 г. 
гр. Пловдив

Рецензент:
(проф. д-р Д.Димова)


