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От доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров от Институт по земеделие - Кюстендил, 
определен със заповед № НП 08-101/01.06.2016г. на Председателя на ССА за член на 

Научно жури 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен "доктор" по Професионално направление ш.6.1. "Растениевъдство", докторска 
програма "Селекция и семепроизводство на културните растения", ш. 04.01.05. 

Автор на дисертационния труд: Станислава Славчова Димитрова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Институт по земеделие - Кюстендил. 

Тема на дисертационния труд: „Биологични и стопански качества на ябълкови 
сортове и хибриди" 

Известно е, че ябълката като овощен вид притежава добра адаптивност към 
различните почвено-климатични условия, но настъпващите промени в климата през 
последните години извеждат на преден план отношението на сортовете към 
променящите се условия. Очевидно е, че ябълкопроизводството се нуждае от нови 
сортове, със завишени изисквания към тях. Това налага селекционната работа да се 
насочи към създаване и отбор на подходящи сортове за определени климатични 
условия, притежаващи добра пластичност, висок и стабилен добив, добро качество на 
плодовете, устойчивост към основните болести и др. за да се намали до минимум риска 
от внедряването на неподходящ сортов състав. 

Именно на тази цел е посветен дисертационния труд на ас. Станислава Димитрова, 
който се базира на предварително събран и селекциониран богат генофонд от ябълкови 
сортове и хибриди. В тази връзка темата на дисертацията е изключително актуална, а 
проведеното проучване има както определена научна стойност, също така и 
практическо значение за избора на подходящи сортове за региона и отбор на ябълкови 
елити, които да послужат за създаване на нови български сортове. 

Дисертационният труд е структуриран правилно и е написан в обем, съответстващ 
на изискванията за присъждане на образователната и научна степен "доктор". 

От литературният преглед, който включва 196 литературни източника (46 на 
кирилица и 150 на латиница) ясно личи, че докторантката познава много добре 
състоянието на проблема, от което правилно формулира основната цел и задачите на 
изследването. 

Методичната постановка на опита дава възможност за реализиране на поставената 
цел и задачите. 

Обект на проучване са 15 сравнително нови за региона сортове - Ginger Gold, 
Arkcharm, New Jonagold, Braeburn, Rosana, Rubinola, Redstar, Super Chief, Scarlet Spur, 
Fuji Nagafu, Oregon Spur, Charden, Belgolden, Cadel и Teser T219, съпоставени със 
стандартните сортове Prima, Golden Delicious и Granny Smith, както и 5 хибрида, 
създадени в Института. 

Избраните показатели за наблюдение и изследване (над 20 броя) дават 
възможност да се проучат задълбочено растежните и репродуктивни прояви на 
изучаваните сортове и хибриди, качеството на плодовете и реакцията на дърветата към 
стресови абиотични и биотични фактори като студ и устойчивост към икономически 
важни болести (струпясване и брашнеста мана). 



Експерименталните данни са интерпретирани правилно, а някои от резултатите са 
сравнени с тези на други изследователи. 

Направена е много добра статистическа обработка на данните, което позволява да 
се направят достоверни и обосновани изводи. 

Извършената сранителна икономическа оценка на сортовете дава завършен вид на 
дисертационния труд. 

Целта и задачите са изпълнени. 
С дисертационният труд са установени агробиологичните характеристики на 15 

интродуцирани ябълкови сортове и на 5 отбрани хибрида, което е основният, 
обобщаващ принос. От него произтичат и следните по-важни приноси: 

Научни приноси с оригинален характер 
• Въз основа на установените ефективни и активни температурни суми през 

отделните фенофази от развитието на изследваните сортове и хибриди и изведените 
уравнения на праволинейна регресия у = а+b.x могат да се прогнозират датите за 
настъпването на всяка една от тях. 

• Допълнена е агробиологичната и помологична характеристика на 15 нови за 
района на Кюстендил ябълкови сортове и 5 отбрани хибрида през период на пълно 
плододаване. 

• Установена е реакцията на сортовете и хибридите към стресови абиотични и 
биотични фактори. 

• Направена е икономическа оценка на изследваните сортове и са установени най-
ефективните от тях. 

• По комплексна оценка като перспективни са отбрани сортовете Teser Т219, 
Rubinola, Arkcharm и хибрид № 1/5. 

Научно-приложни приноси 
• На базата на получените данни за срока на цъфтежа могат да се подбират 

сортове, цъфтящи по едно и също време, с оглед взаимното им опрашване при 
създаване на нови насаждения, както и такива с по-късен цъфтеж, което би могло да 
редуцира повредите от късни пролетни мразове. 

• Получените резултати за сортовете и хибридите могат да се използват при 
избора на подходящи родителски форми, като донори на определени ценни признаци в 
бъдещи селекционни програми при ябълката. 

• Сортовете Rubinola и Teser Т219, като устойчиви на струпясване, са подходящи 
за биологично производство на ябълки. 

Приноси с потвърдителен характер 
Още веднъж е доказано, че Rubinola и Rosana са високо продуктивни сортове. 
Потвърдено е, че сортовете Rubinola и Teser Т219 притежават устойчивост към 

струпясване. 
Установено е, че между температурните суми над 5 и 10°С и броят на дните за 

преминаване на отделните фенофази на цъфтежа и срока на узряване на плодовете има 
силна положителна корелация. 

Дисертационният труд и приносите са изцяло дело на докторантката. 
Авторефератът е изготвен според изискванията и отразява в достатъчна степен 

извършената научно-изследователска дейност, научните и научно-приложни приноси. 
Във връзка с дисертацията авторът има публикувани две научни статии в сп. 

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014 и 2015г., а една е под печат в Acta 



Horticulturae. Материалите са представени на международни научни конференции, 
проведени у нас и в чужбина, в които докторантката е взела участие. Една от 
публикациите е самостоятелна, в една е водещ, а в другата е втори автор. 

Убеден съм, че ас. Станислава Димитрова е един отговорен и прецизен 
изследовател, която може да работи самостоятелно и в колектив. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Като имам предвид качеството на представената разработка, научната и научно-

приложна стойност на получените резултати считам, че дисертационният труд отговаря на 
изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане. Това ми дава основание да 
оценя положително научната дейност на докторантката и да препоръчам на почитаемите 
членове на Научното жури да гласуват присъждане на образователната и научна 
степен "доктор" на ас. Станислава Славчова Димитрова, по Професионално направление 
ш.6.1."Растениевъдство", научна специалност "Селекция и семепроизводство на 
културните растения". 


