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СТАНОВИЩЕ
върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен 
„доктор” по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна 
медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 
„Растениевъдство” по обявена процедура от ВУАРР -  Пловдив.

Автор на дисертационния труд: СВЕТЛА МАНОЛОВА КАЧАКОВА, самостоятелен 
докторант към катедра „Аграрни науки“, специалност „Растениевъдство” при ВУАРР -  
Пловдив.

Тема на дисертационния труд: „Сравнителни изследвания върху биологичните и 
стопански качества на колекция линии от Triticum aestivum L. ”

Рецензент: проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков - област на висше образование: 6. 
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. 
Растениевъдство, научна специалност 04.01.16 „Зеленчукопроизводство". Определен за 
член на научното жури със заповед № 207/31.05.2018 г. на Ректора на ВУАРР -  
Пловдив.

1. Актуалност на проблема
Представеният от докторантката дисертационен труд третира актуален научен 

проблем, свързан е прилагане на биотехнологичните методи за нуждите на селекцията 
и оценка с цел последващо използване на растителната зародишна плазма. През 
последните години значението на тази дейност нараства и е в полезрението не само на 
Европейската кооперативна програма по растителни генетични ресури (ECPGR), но и 
на редица международни специализирани научни организации. Ето защо считам, че 
извършените проучвания са с висока научна и научно-приложна стойност, което прави 
дисертационния труд актуален и практически приложим.

2. Цел, задачи, хипотези и методи на изследване
В дисертационния труд са представени резултатите от изследователската 

дейност на докторантката проведена в опитното поле на ИРГР „К. Малков” гр. Садово 
в местността „Долусене” в периода 2010-2013 година. Извършеният обстоен преглед на 
наличната по изследвания проблем литература, както и задълбочената научна 
осведоменост на докторант Светла Качакова в сферата на биотехнологиите е 
позволила да бъде формулирана точно и ясно целта на дисертационния труд. 
Поставената цел е реализирана чрез изпълнението на четири 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. 

Научната хипотеза е изградена върху необходимостта от добро познаване на
морфологичните, биологичните и ценните стопански признаци на новополучените

1



хибридни кръстоски за повишаване ефективността на селекцията и производството на 
пшеница.

Методиката на дисертацията е изготвена задълбочено, прецизно и разбираемо. 
Методичните подходи избрани от докторантката са в синхрон с изпълнението на 
поставената цел. Използвани са стандартни статистически методи за анализ. 
Получените резултати са подкрепени с математическа обработка, което показва 
умението на докторантката да анализира данните и прави верни изводи и заключения. 
За по-добра интерпретация на получените резултати в дисертационния труд са 
представени и почвено-климатични и агрометеорологични характеристики на региона в 
които са проведени изследванията.

3. Онагледеност и представяне на получените резултати
Дисертационният труд е много добре структуриран и съдържа всички необходими 

раздели. Написан е върху 96 страници с текст. В него са поместени 20 таблици и 2 
фигури-дендрогроми, които дават много ясна представа за проведената 
изследователска дейност от докторантката.

4. Обсъждане на резултатите и използвана литература
В списъка на цитираната литература са посочени 173 източника, от които 119 на 

кирилица и 54 на латиница. Начинът на представяне на литературния обзор показва 
добрата осведоменост на докторантката по темата на дисертацията. Представена е 
актуална информация за съвременните биотехнологични методи и перспективите за 
тяхното използвани от селекционерите за ускоряване на процесите на създаване и 
размножаване на нови сортове пшеница не само у нас, но и в чужбина. При това ясно е 
изразено становището на докторантката по третирания проблем и коректно е посочена 
необходимостта от провеждане на настоящото проучване.

В представянето и коментара на получените резултати е използван научно 
издържан стил. Резултатите са интерпретирани умело и задълбочено, като са посочени 
и взаимовръзките между отделните признаци и са съпоставени с данни от други 
изследвания. От изключителен интерес за практиката е установеното стабилно 
проявление на добива на отделните генотипове при променящите се климатични 
условия. Това дава възможност за правилната им комплексна оценка и по-нататъшното 
им използване за селекционни цели.

От комплексното проучване на регенератните линии закономерно са 
формулирани 12 изводи адекватно отразяващи решението на целта на дисертационния 
труд, който считам за лично дело на докторантката. Давам висока оценка на 
получените от докторантката Светла Качакова резултати, които представляват интерес 
в научен и научно-приложен аспект.

5.Публикувани статии и цитирания.
Основна част от резултатите и приносите на дисертационния труд са 

представени в 3 научни публикации, на две от които ас. Светла Качакова е водещ 
автор. Докторантката е публикувала като първи автор и една статия с научно-приложна 
насоченост в Тракийски агро-вести. Справка за установени цитирания не е представена.

Авторефератът отразява обективно структурата и съдържанието на 
дисертационния труд.

6. Приноси на дисертационния труд
В резултат на задълбочена и коректно извършена, научноизследователска 

дейност и въз основа на получените резултати докторант Светла Качакова точно и ясно
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е формулирала 4 научни и научно-приложни приноси, които са ценни с това, че ще 
съдействат за ускоряване на селекцията при основната житна култура -  пшеницата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Въз основа на усвоените и приложени на практика от докторантката, различни 
методи на изследване, правилно изведените експерименти, направените задълбочени 
обобщения и изводи считам, че настоящият дисертационен труд напълно отговаря на 
изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника на ВУАРР за неговото приложение, което ми 
дава основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО.

Позволявам си, да препоръчам на почитаемото Научно жури също да гласува 
положително и да присъди на докторант Светла Манолова Качакова, образователната 
и научна степен “доктор” по научната специалност Растениевъдство.

Дата: 12.06.2018 г. Иготвил становището:..

/проф. д-р Т. Чолаков/
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