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1. Кратко представяне на кандидата 
Редовен докторант Анита Боянова Стоева е родена на 07.11.1973г. в 

гр. Кюстендил. Висшето си образование (магистър) завършва през 1996г. 
във ВСИ - Пловдив, специалност „Лозаро-градинарство". От 03.02.2014г. 
до 01.07.2016г. е редовен докторант към ИЗ-Кюстендил, а след този период 
до момента е асистент към същия институт. През 2014г. е провела 
краткосрочна специализация в Аграрен университет - Пловдив, като през 
същата година е специализирала краткосрочно и по приложение на 
статистическите методи в научните изследвания. Участвала е в 
информационна дейност по добри земеделски практики в овощарството 
през февруари 2015г. в ИЗ - Кюстендил. Владее английски и испански 
езици. Притежава компютърни умения за работа с основните компютърни 
програми и интернет. 

2. Актуалност на проблема. 
Селекцията на нови сортове растения винаги е била и ще бъде сред 

най-важните агробиологични направления, даващи преки практически 
резултати в селскостопанската наука и производството. Цялата история на 
земеделието е свързана с непрекъснатото подобряване на 
селскостопанските растения, в т.ч. и овощните с цел пълно 
удовлетворяване на променливите човешки потребности от нови и 
разнообразни растителни продукти. 

Работата по селекция на овощните култури се характеризира с редица 
съществени особености, отличаващи я от тази при другите групи 
земеделски култури, основната част от които са едногодишни. Като 
многогодишни растения за създаването, отбора, размножаването, 
изпитването, представянето, официалното признаване и внедряването на 
новите овощни сортове в производството, е необходим много по-дълъг 
период от време. 
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Селекционната дейност при черешите е започнала още в древността, 
когато са отбирани по-едроплодни форми с по-добри вкусови качества. До 
наши дни като резултат от селекционните програми в страни като Канада, 
САЩ, Италия, Франция, Германия,Унгария, Чехия и др. са създадени над 
20000 черешови сортове. Само през последните две десетилетия са 
създадени близо 8000 нови сортове. 

В нашата страна селекцията на черешата стартира през 1952г. в 
Пловдивския университет и от 1953г. в Института по овощарство в 
Кюстендил. Създадени са общо 23 български черешови сортове, 11 от 
които в Института по земеделие в Кюстендил. 

Днес черешата е сред водещите, структуроопределящи овощни 
култури у нас. Ето защо е необходимо създаването на нови български 
сортове, както и перманентно интродуциране и бързо проучване на 
чуждестранни сортове с цел постоянно актуализиране на сортовия състав в 
производството. Убеден съм, че защитаваният днес дисертационен труд 
дава отговори на част от поставените по-горе важни, актуални и спешни 
въпроси, свързани с ускореното навлизане на най-добрите черешови 
сортове в нашето овощарство. 

3. Цел, задачи, хипотези и методи на изследване. 
В дисертационната си разработка докторанта Анита Стоева е 

концентрирала усилията си върху проучване на нови черешови сортове и 
елити, отглеждани при условията на Кюстендил, с цел провеждане на 
отбор на най-перспективните, отговарящи на съвременните изисквания за 
умерен или слаб растеж, с много добра родовитост, качествени плодове и 
повишена устойчивост на абиотични фактори. 

За успешното постигане на целта дисертантът е преценила 
необходимостта от решаване на три конкретни задачи: 

-Да проведе отбор на перспективни сортове и елити с много добри 
биологични и стопански качества; 

- Да направи помологична характеристика на отбрани сортове и елити; 
- Да предложи сортове за внедряване в производствените насаждения, 

както и елити за утвърждаване от ИАСАС като нови сортове. 
Проучванията са проведени през периода 2014-2016 г. в опитно 

черешово насаждение на Институт по земеделие - Кюстендил. Обхватът на 
изследванията включва пет сорта - Победа Кримска, Вега, Мерчант, 
Трагана Едесис и Ванда, както и три отбрани елити- № 6546, № 6541 и № 
6374. 

В методологичен аспект към всички наблюдения и отчитани 
показатели докторантът е подходила правилно и с необходимата 
прецизност. Обхватът на проучванията се простира върху достатъчно 
подробна система от показатели, позволяваща постигането на крайната цел 
на комплексното проучване - определяне на перспективни сортове и 
елити. Направена е помологична характеристика на три отбрани като 
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перспективни черешови сортове - Мерчант, Ванда и Победа Кримска, 
както и на два от общо трите изследвани елити - № 6546 и № 6374. 
Данните са обработени статистически при три нива на значимост - Р=5%, 
Р=1% и Р=0,1%, като е използван LSD критерий за установяване наличие 
или отсъствие на доказани разлики между стойностите за всеки от 
вариантите и контролата. Представена е климатична характеристика на 
района за периода 1906 - 2007г., както и кратка характеристика на 
метеорологичните условия за периода на изследването. 

4. Онагледеност и представяне на получените резултати. 
Представеният ми за рецензиране дисертационен труд от докторант 

Анита Стоева е написан на 137 страници и съдържа 18 таблици 49 фигури. 
Таблиците са рационално ситуирани в текста и добре оформени. 
Графиките онагледяват ясно съдържащите се в тях резултати, а цветните 
фигури представят много добре основни помологични характеристики на 
плодовете и дърветата в опитното насаждение. 

5. Обсъждане на резултатите и използвана литература. 
В списъка на цитираните литературни източници докторанта е 

включила 161 заглавия, 70 от които са на кирилица и 91 на латиница. 
Съумяла е да цитира не малка част от всички предишни издания на 
български автори, касаещи проблема със селекцията и сортоизучаването 
при черешата. Разработките на всички автори от представения списък с 
литература са цитирани в литературния обзор. Същият е творчески 
систематизиран по направления и е разположен на 27 страници в 
дисертацията. Раздела „Материал и методи" обхваща 6 стандартни 
страници, като в него ясно и точно са посочени начините на наблюдения и 
отчитане на всеки показател. 

Резултатите от изследванията по отделните показатели са умело 
интерпретирани с цел извличане на максимален информационен обем. 
Направената им математическа обработка е допълнителен гарант, който е 
дал възможност на докторанта да извлече 12 ценни за науката и практиката 
изводи, по-важните от които са 3-ти, 5-ти, 6-ти, 9-ти, 10-ти и 11-ти. 

Дисертационният труд и автореферата са оформени напълно съгласно 
изискванията. Авторефератът отразява в достатъчна степен най-значимите 
раздели на дисертацията. Във връзка с настоящата разработка докторантът 
е представила три колективни научни публикации в български издания, на 
две от които е водещ автор. 

6. Препоръки, бележки и въпроси. 
Препоръчвам на докторанта в своята бъдеща изследователска работа 

да прилага теста на Дънкан при статистическата обработка на данните, 
който е много по-подходящ и по-удачен актуален метод, позволяващ да се 
сравняват стойностите на всички изследвани варианти на принципа всеки 
срещу всеки, както и с повече от един сорт-стандарт. Още повече, че в 
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настоящата дисертационна разработка са включени и сортовете Бигаро 
Бюрла и Бинг, които също са сортове-стандарти. 

В методиката на дисертационния труд е посочено, че едри са 
плодовете със средна маса над 5,5g, което показва, че методиката за 
изучаване на генетични ресурси на Недев и колектив от 1979г. е доста 
остаряла. Днес за едри се считат черешовите плодове със средна маса над 
8g или с не по-малък от 26 mm диаметър. Съществуват нови актуални 
методи, които препоръчвам да се използват при бъдещи биометрични 
изследвания на плодове и костилки. Същата препоръка отправям към 
докторанта и за бъдещи фенологични наблюдения. 

Защо в изследваната група сортове са включени канадския Вега и 
гръцкия Трагана Едесис? Същите са много отдавна интродуцирани у нас и 
проучени комплексно, отглеждани върху две подложки - дива череша и 
махал ебка. 

Дали е удачно препоръчването на сорта Победа Кримска, дори и само 
за любители - овощари, след като е с относително по-дребни плодове, 
албинос (жълтоплоден) и с мека консистенция на плодовото месо? 
Наличните сортове Дроганова жълта и Дьонисенова жълта го 
превъзхождат, особено с плътната си консистенция на плодовото месо. 

Направените бележки и препоръки не омаловажават достойнствата на 
дисертационния труд. Със същите целя единствено да дам своя принос за 
подобряване качеството на бъдещата изследователска работа на 
дисертанта. 

Заключение 
Считам, че защитаваният днес дисертационен труд на редовния 

докторант Анита Стоева е с ценни научни приноси с оригинален и с 
приложен характер, които оценям високо и приемам напълно. Убеден съм, 
че същите са полезни и с достатъчно важна информация, както за 
селекционната работа при черешата, така и за помологичните изследвания 
на генетични ресурси. Всичко това ми дава основание да оценя 
ПОЛОЖИТЕЛНО представената дисертация. Ще гласувам положително за 
получаването на образователната и научна степен „доктор" по 
професионално направление 6.1. - Растениевъдство, научно направление -
Селекция и семепроизводство на културните растения на редовния 
докторант Анита Стоева. Препоръчвам на колегите членове на Научното 
жури също да гласуват положително. 

15.11.2017г. 
гр. Пловдив 


