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1. Обща информация
Настоящата рецензия е изготвена на основание Заповед № 

207/31.05.2018 г. на Ректора на Висшето училище по агробизнес и развитие 
на регионите (ВУАРР) -  проф. д-р инж. Димитър Димитров, в съответствие с 
чл. 4 на Закона за развитие на академичния състав в Република Българи, чл. 
2 (8) и чл. 30 (3) на Правилника за приложение на този закон, както и в 
съответствие с чл. 29 и чл. 30 от Правилника за приемане и обучение на 
докторанти във ВУАРР.

Всички изисквания по обучението на докторанта са спазени -  
изпълнени са предвидените задачи в индивидуалния и методичния план.

Изследванията, описани в дисертационната работа са изработени в 
Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков”- гр. 
Садово.

Всички документи са коректни.
Приложени са 4 броя публикации, свързани с дисертацията.
Предоставената ми документация по конкурса дава основание за 

изготвянето на рецензия по обявения конкурс.

2. Кратки биографични данни за дисертанта
Ас. Светла Манолова Качакова е родена на 20.12.1976 в гр. Пазарджик.
Завършва средно специално образование през 1995 г. в град 

Пазарджик със специалност Земеделски техник, профил 
Зеленчукопроизводство в техникума по “Механизация на селското 
стопанство” с отличен успех.

През 2000 година завършва висше образование във Висшия 
селскостопански институт като магистър, “инжинер-агроном”, със 
специалност “Лозаро-градинарство".

От 28.07.2008г. до 11.10.2009г. работи като агроном в отдел “Селекция
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и семепроизводство” в ИРГР- гр. Садово, а от 12.10.2009 г. е избрана за 
асистент към отдел “Растителни биотехнологии", където работи и до 
сегашния момент.

3. Общо представяне на дисертационния труд
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание от 

разширено звено на катедра „Аграрни науки“ към Департамента по 
агробизнес и общообразователни науки на ВУАРР (Протокол № 
31/31.05.2018 г.).

Той е написан на 99 страници, съдържа 20 таблици, 2 фигури и списък 
на използваната литература от 173 източници, от които 119 (68,79%) са на 
кирилица и 54 (31,21%) - на латиница.

В представения списък с литературата 39 заглавия (22,54%) са от 
последните 10 години.

4. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния 
труд и мнение относно коректността на автореферата на 
дисертационния труд.

Актуалността на представената за рецензиране дисертация се изразява 
в следното:

^  Зимната пшеница (Triticum aestivum L.) е една от най-важните 
продоволствени култури в света.

Поради стратегическото си значение е обект на изследване в много 
страни с оглед повишаване на продуктивността и качеството на зърното, 
създаване на нови сортове и линии, устойчиви на променящите се 
климатични условия.

Методите на растителните биотехнологии са доказали своите 
предимства при прилагането им за създаване на нови селекционни линии и 
сортове с подобрени признаци, за значително по-кратко време.

-8) В резултат на продължителна селекционна дейност се е стигнало до 
намаляване на генетичното и молекулярното разнообразие при 
селскостопанските култури, в резултат на което се търсят нови методи и 
технологии за преодоляване на този недостатък. Съчетаването на 
класическата селекционна дейност с различни методи и подходи 
представлява определен интерес и има своето важно значение.

Дисертационният труд е структуриран по характерната форма: 
въведение (2 стр.), литературен преглед с 4 подраздела (20 стр.), цел и 
задачи (1 стр.), материал и методи (5 стр.), почвено-климатична 
характеристика (4 стр.), резултати и обсъждане (33 стр.), изводи (3 стр.), 
приноси (1 стр.), литература (18 стр.) и публикации, във връзка с 
дисертацията (1 стр.).

Целта и задачите са формулирани точно и ясно.
Целта на дисертационната разработка е - да се проучи и оцени 

колекция от 14 регенерантни линии зимна пшеница Triticum aestivum L., 
получени чрез биотехнологични методи при условията на Южна България. 
Преценката на тези линии е по добив и по някои по-важни признаци,
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свързани с продуктивността и качеството на зърното, с оглед внедряването 
им в производството и използването им като изходен селекционен 
материал.

Във връзка с така формулираната цел са посочени 4 задачи за 
изпълнение, които са реализирани по време на проведените изследвания от 
докторантката.

Докторантката е използвала адекватна методика за изследване. 
Проведено е тригодишно изследване, а получените резултати са 
обработени статистически с добре подбрани методи, което дава основание 
да бъдат направени точни и адекватни изводи.

Въз основа на проведеното проучване и получените резултати, 
докторантката е формулирала 12 извода, които могат да се обобщят по 
следния начин:

❖ Линиите № 5 (Катя х Тунджа), 7 и 9 (Тунджа х Катя) са с по-виско 
стъбло от стандартния сорт Садово1. Разликите са статистически доказани 
при ниво на значимост GD Ро.1%.

❖ По-голяма продуктивна братимост, доказана при ниво на значимост 
GD Pi%, е отчетена при линиите № 10 (Садово1 х Здравко) и № 15 (Здравко 
х Садово1).

❖ По отношение на признаците дължина на главния клас, брой и тегло 
на зърната от главния клас и тегло на зърната от растение, линиите № 2 
(Катя х Тунджа), № 10 (Садово1 х Здравко) и № 15 (Здравко х Садово1). 
Средно за проучвания период, са с по-дълъг клас, по-голям брой и тегло на 
зърната, по-ниско стъбло, по-голям брой братя, по-голямо тегло на зърното 
от растение и маса на 1000 зърна, в сравнение със стандартния сорт - 
Садово1.

❖ Най-силно, пряко и косвено влияние върху теглото на зърното от 
растение, независимо от генотипа, са оказали признаците брой и тегло на 
зърното от главния клас, продуктивна братимост и маса на 1000 зърна.

❖ Линиите № 2 (Катя х Тунджа), № 10, 12 и 13 (Садово1 х Здравко), и 
№ 15 (Здравко х Садово1) са с доказано по-висок добив спрямо стандартния 
сорт - Садово1.

❖ С най-висока комплексна оценка по добив и стабилност на добива, 
са линиите № 15 (Здравко х Садово1) и № 13 (Садово1 х Здравко), което ги 
определя като перспективни за включването им в бъдещи селекционни 
програми и представяне като кандидат сортове.

❖ Със сравнително висока адаптивна стабилност и постоянен добив 
при различни екологични условия, които са от нивото на стандартния сорт 
Садово1, са линиите № 2 (Катя х Тунджа), № 10, 11 и 12 (Садово1 х 
Здравко), както и линия № 14 (Здравко х Садово1). Те могат успешно да се
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използват като компоненти в селекционни програми за продуктивност.

❖ С по-добри хлебопекарни качества на брашното, оценени на базата 
на доказано по-високите стойности на хектолитровата маса и 
седиментационно число, са линиите № 2 (Катя х Тунджа), № 10 и 12 
(Садово1 х Здравко) и № 15 (Здравко х Садово1).

❖ Чрез прилагането на кластърен анализ е извършено групиране на 
проучваните 15 генотипа по признаците: маса на 1000 зърна, хектолитрова 
маса и седиментационно число. Формирани са 3 големи групи. В първата 
група са обединени - стандартният сорт и 5 броя линии от нивото на 
стандарта; във втората - са попаднали линиите № 2 (Катя х Тунджа), № 10 
(Садово1 х Здравко) и № 15 (Здравко х Садово1), които са с доказано по- 
високи стойности от стандарта. В третата голяма група са 6 броя линии с 
доказано по-ниски стойности спрямо стандартния сорт Садово1.

❖ От проведения анализ на основните компоненти (АОК), с най-силно 
влияние в посоченото кластериране е признакът седиментационна стойност, 
който е свързан с качеството на глутена и брашното при пшеницата.

Авторефератът отразява основните раздели и изследвания, 
представени в дисертационната работа и отговаря напълно на изискванията 
за публикуване на такъв вид научен труд.

Това, че резултатите и приносите на дисертационните изследвания са 
лично дело на докторантката е подкрепено с нейната лична декларация, 
поместена на последната страница, че те са оргинални и не са взаимствани 
от изследвания и публикации, в които няма участие.

5. Определяне и оценяване на научните и научно-приложните  
приноси в дисертационния труд.

В своята работа докторантката е посочила 4 приноса, които по мое 
мнение биха могли да се разделят по следния начин:

Оригинални приноси:
>  Проучени са 14 линии зимна пшеница (Triticum aestivum L.), 

получени чрез in vitro регенерация на растения от прави и обратни кръстоски 
на сортовете - Катя и Тунджа (8 броя), Садово 1 и Здравко (6 броя).

>  Линиите № 15 (Здравко х Садово1) и № 13 (Садово1 х Здравко), са с 
най-висока комплексна оценка по добив и стабилност на добива, което ги 
определя като перспективни за включването им в бъдещи селекционни 
програми и представяне като кандидат сортове.

Научни приноси:
>■ При характеризиране на проучваните селекционни линии или 

сортове по признаците добив и стабилност на добива, важно изискване е
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получените резултати да се обработят статистически чрез прилагане на 
индекса Ysi, който дава възможност за по-пълна оценка на проучваните 
генотипове.

>  За по-цялостната и вярна оценка на проучваните генотипи от 
особена важност е съвместното прилагане на кластърен анализ и анализ на 
основните компоненти (АОК).

Приложни приноси:
)► Направена е комплексна оценка по основни биологични и стопански 

признаци на регенерантни линии пшеница, получени по методите на 
растителните биотехнологии.

>  На проучваните регенерантни линии пшеница е направена 
обобщена оценка по добив и стабилност. Част от тях реализират 
относително стабилно своя продуктивен потенциал, независимо от 
променящите се климатични условия по години, което ги характеризира като 
перспективни.

> - Част от проучваните регенерантни линии пшеница, получени по 
методите на растителните биотехнологии, които са с най-добри биологични 
и стопански показатели, могат да се включат в бъдещи селекционни 
програми за създаване на нови сортове.

6. Публикации и участие в научни форуми
Докторантката има представени общо 4 броя публикации свързани с 

дисертацията, от които една е научно-популярна, две са от участие в 
международната научна конференция “ 130 години земеделска наука в 
Садово” и една е публикувана в Journal of Mountain Agriculture on the Balkans.

7. Критични бележки и препоръки. 

Бележки:
■  На титулните страници на дисертацията и автореферата неправилно 

е изписан шифъра - 04.01.05., който е за научната специалност “Селекция и 
семепроизводство на културните растения” .

■  Латинските наименования в работата не са записани в стил “ italic” , 
както са изискванията.

■  Дисертацията е много слабо онагледена. Представени са само 2 
фигури от кластърния анализ. Работата щеше да спечели повече ако бяха 
включени снимки на отделни растения или парцелки от проучваните 
селекционни линии.

■  В литературния преглед има доста раздели, които не касаят 
конкретно темата на дисертационния труд.
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Препоръки:
> В бъдеще докторантката да задълбочи изследванията си в областта 

на растителните биотехнологии, които прекрасно могат да се съчетаят с 
проучванията в областта на научната специалност “Растениевъдство” . Това 
ще й даде възможност да публикува разработките си в списания с импакт 
фактор.

8. Въпроси към дисертанта.
&  Защо се насочихте към проучването на регенерантни линии 

пшеница, получени по методите на растителните биотехнологии?
&  Какви са предимствата на растителните биотехнологии за селското 

стопанство и в частност за Растениевъдството?
© Можете ли да препоръчате някои от изследваните линии като 

перспективни за включване в селекционни изпитвания за създаване на нов 
сорт пшеница?

9. Заключение
Разработеният дисертационен труд е изпълнен на добро методично 

ниво. Приложен е комплексен методичен подход за характеризиране на 14 
селекционни линии зимна пшеница (Triticum aestivum L ) .  Получени са 
оригинални научни и научно-приложни приноси.

Докторантката демонстрира качества и умения за провеждане на 
задълбочени научни изследвания.

Дисертационният труд отговаря на всички изисквания на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България. Представените 
материали и дисертационни резултати напълно съответстват на 
изискванията на Правилника на ВУАРР - Пловдив.

Всичко гореизложено ми позволява с убеденост да дам своята 
положителна оценка на проведеното изследване, представено от 
рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати 
резултати и приноси. Предлагам на почитаемото 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” .

■  Допуснати са синтактични и граматически грешки.

15.06.2018 г. 
гр. Пловдив

РЕЦЕНЗЕНТ:
(проф. дн Д. Светлева)


