
СТАНОВИЩЕ 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ • СОФИЯ 
И Н С Т Й Ш ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ • КЮСТЕНДИЛ 

вх 

От доц. д-р Николай Христов, член на научно жури относно 
провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема 
„Сравнително изпитване на нови черешови сортове и елити в района на 
Кюстендил", разработен от докторант ас. Анита Боянова Стоева в 
професионално направление 6.1 „Растениевъдство" по докторска програма 
„Селекция и семепроизводство на културните растения" към Институт по 
земеделие - Кюстендил. 

Анита Боянова Стоева е родена на 07.11.1973г. в гр. Кюстендил. 
Завършва висшето си образование във ВСИ „В. Коларов" - Пловдив през 
1996г. От 01.06.2016г. до момента е асистент към Институт по земеделие -
Кюстендил. 

Владее на отлично ниво испански и на добро английски езици. 
През последните години при непрекъснато променящите се 

климатични условия, както в България, така и в световен мащаб е очевидна 
необходимостта изследванията в тази насока да продължат, както в 
черешопроизводството, така и при всички останали направления на 
овощните култури. 

Най-голямо значение за рационалното използване на потенциалните 
възможности на почвено-климатичните условия в определен район има 
изборът на подходящ сорт. Само при оптимално съчетание между условията 
на средата и биологичните особености на сорта може да се получи 
висококачествена продукция. В резултат на интензивна интродукция и 
селекция в ИЗ-Кюстендил е събран и съхранен богат генофонд от черешови 
сортове и елити. Благоприятните екологични условия за отглеждане на 
черешата, като овощна култура, налагат изучаването и въвеждането на 
родовити, едроплодни с високи вкусови качества сортове. Установяването на 
биологичните и стопански качества на перспективни сортове и елити и отбора 
най-подходящите за отглеждане в района на Кюстендил и в други райони на 
страната представлява значим интерес. 

Методологичната част, която включва голям брой показатели -
рутинни и съвременни е впечатляваща. Начинът им на представяне показва 
много добра подготвеност на докторанта и е доказателство, че владее 
приложението на тези методи. 

Резултатите са описани ясно и на добър научен език. Изследването е 
проведено през периода 2014-2016г., като обект на изучаване са 5 



интродуцирани черешови сорта Победа Кримска, Вега, Мерчант, Трагана 
Едесис, Ванда и три отбрани елита - № 6546, 6541 (Стела х мутантна форма 
на Дроганова жълта № 2187) и 6374 (Стела х Гермерсдорфска) през периода 
на пълно плододаване. Като стандарт за сравнение е използван Ван, а 
Бигаро Бюрла, Бинг и Козерска са включени в изследването, като широко 
разпространени сортове. Онагледени са с таблици и фигури и са 
дискутирани компетентно. 

Най-значимите резултати и формулираните от тях приноси са 
разпределени в три групи: 

С оригинален характер 
> Установено е, че за сорт Мерчант най-подходящи опрашители са Ван и 
Бинг. Процентът на завръз при тези комбинации е достатъчен за нормалното 
плододаване на черешовите дървета 
> Резултатите, относно качеството на плодовете (външен вид, вкусови 
качества, размери на плода, големина на костилките, рандеман, плътност, 
химичен състав), характеризират по-пълно проучваните сортове и елити и са 
научен принос към помологичната им характеристика. 
> Установената степен на чувствителност към стресови абиотични 
фактори (зимните студове, късни пролетни мразове, сухоустойчивост и 
напукване на плодовете) са принос към биологичната характеристика на 
сортовете и елитите и допринасят за правилното им райониране. 

С потвърдителен характер 
> В хода на фенологичните наблюдения е потвърждено становището, че 
по-рано цъфтящите сортове са по-податливи на повреди от късни пролетни 
мразове. 
> Потвърждава се становището за сортово отклонение до 16 дни във 
времето на цъфтеж на черешови сортове и елити. 
> Още веднъж е доказано, че сорт Ванда проявява добра устойчивост към 
ниски зимни температури. 

За практиката се препоръчват сортовете Мерчант и Ванда, което е 
принос за обогатяването на черешовият сортимент в страната. 

За личното стопанство е посочен като подходящ сортът Победа 
Кримска. 



Установените биологични и стопански качесва на елити №№ 6546 и 
6374 са добра предпоставка за предлагане, след размножаване като нови 
сортове. 

Заключение: 

Дисертационният труд на ас. Анита Боянова Стоева е научно 
изследване, което е изпълнено на високо методично ниво и представлява 
добра база за внедряване на нови черешови сортове. Постигнати са значими 
научни и научно-приложни резултати. 

Считам, че рецензирания дисертационен труд отговаря на изискванията 
на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото 
приложение. 

Оценката за извършената научно-изследователска работа е 
положителна и това ми дава основание да препоръчам на уважаемото жури да 
присъди на ас. Анига Боянова Стоева образователната и научна степен 
„Доктор" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна 
специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения". 

20.11.2017г. Подпис: 
/Доц. д-р. Николай Христов/ 


