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1.Актуалност на проблема 
В началото на 21 век, черешата заема все по-големи площи в овощните градини 

на България. Тази култура стана една от водещите, като по заети площи е на второ 
място след орехите, а по произведена продукция се нарежда на трето място в страната 
ни (по данни на Агростатистика за 2016 г.). Предпоставка за това изиграха много 
фактори като: държавните субсидии за създаване на нови градини, благоприятните 
климатични фактори, традициите в много райони да се отглежда тази култура, наличие 
на пазари и не на последно място разнообразието в сортимента. Динамиката на 
сортимента е много осезаема. В това отношение трябва да отбележим също и добрата 
селекционна дейност която се извежда в Института по земеделие в Кюстендил и 
Института по овощарство - Пловдив, в резултат на която в последните 10 години са 
признати голям брой нови черешови сортове. 

Считам, че темата на дисертационния труд е актуална, а научните изследвания 
полезни с оглед оценка на новоинтродуцирани черешови сортове и отбрани елити в 
района на Кюстендил. Актуалността на изследването се определя и от необходимостта 
за отбор на подходящи сортове за района, с оглед на климатичните промени, които 
водят до неочаквани и по-често повтарящи се абиотични стресови фактори. 

2. Цел, задачи, хипотеза и методи на изследване 
Целите и задачите са ясно дефинирани. Те са обосновани въз основа на обстоен 

литературен преглед на наши и чужди изследователи по въпроси касаещи темата на 
дисертацията. Основната цел на дисертацията е да си проучат нови черешови сортове и 
елити в района на Кюстендил и да се отберат перспективни, отговарящи на 
съвременните изисквания за умерен или слаб растеж, с много добра родовитост и 
качество на плодовете и повишена устойчивост на стресови абиотични фактори. 

Растителният материал е добре подбран, защото се използва градина влязла в 
пълно плододаване, което дава възможност изследваните сортове и елити да разгърнат 



биологичния си потенциал. Избраните показатели за изследване позволяват да се 
получат резултати с които да се постигнат поставените цели в дисертацията. 

Използвана е общоизвестната методика на Недев и колектив (1979), която е 
основа в овощарските изследвания, но препоръчвам в бъдещите изследвания 
докторантката да се запознае и усвои и други методики. 

3. Онагледеност и представяне на получените резултати 
Представената дисертация е добре структурирана и съдържа всички необходими 

раздели. Съотношението между отделните раздели е добре балансирано. Дисертацията 
е написана на 137 страници. Получените резултати са представени в 18 таблици и 49 
фигури , в т.ч. и цветни снимки, които улесняват възприемането на експерименталните 
данни. Освен базови данни те съдържат и статистическа обработка на резултатите. 

По обем, структура и съотношение на отделните раздели, трудът отговаря на 
изискванията за дисертация за ОНС,доктор". 

4. Обсъждане на резултатите и използвана литература 
Разделът „Резултати и обсъждане" съдържа достатъчен по обем фактологически 

материал от проведеното проучване. Той е правилно групиран в 8 подраздела, които са 
логически свързани и следват поставената в дисертацията цел. При интерпретацията на 
отделните данни, докторантката се е опирала на статистическата им обработка, което 
дава възможност да се посочат приликите или различията между сортовете. В някои 
раздели получените резултати са сравнени с изследвания на други автори, което е 
много важно при обсъждане на получените данни. Би могло това да се направи за 
повече от резултатите, като особено ценно това би било при характеристика на 
плодовете и по конкретно относно масата на плодовете. Така би се откроило и 
влиянието на почвено-климатичните фактори, както и биологичната обусловеност и 
стабилност на отделните характеристики на проучваните сортове и елити. 

Направените изводи са 11 и са пряко свързани с поставените задачи. Те са 
конкретни и кратки и произтичат от получените резултати. 

Цитирани са 161 източници от които 70 на кирилица и 91 на латиница. Прави 
добро впечатление, че докторантката познава и цитира работата по черешовата култура 
в страната, което е показател за уважение към българските изследователи. Според мен 
по полезно би било ако всеки раздел в литературния преглед завършваше с кратък 
извод, за да се избегне едно прекомерно струпване на факти, често без свързващ 
анализ. 
5. Приноси в дисертационния труд 

Въз основа на направените изследвания са формулирани приноси с оригинален, 
потвърдителен и научно-приложен характер. Те отразяват същността на дисертацията. 
Приемам приносите, но имам някои дребни бележки към тях. Едната от тях е към 
първия принос с оригинален характер относно установените най-подходящи 
опрашители за сорт Мерчант. Липсват данни в дисертацията относно опрашители за 
този сорт, за да се открои оригиналността на приноса. Към вторият принос с 
оригинален характер не приемам частта, че са установени вкусовите качества на 
плодовете, тъй като този показател не е бил изследван и няма данни от сензорен анализ. 



6. Критични бележки и въпроси 
Бележки: 

Текстът е написан на добър научен стил, но в него има пунктуални, смислови и 
стилови неточности (стр.2, стр.7, стр.19, стр.21, стр.26, стр.62). 

На стр. 39 в т. 5.3.от методиката е споменато, че сортовете са разделени в 4 
групи, но не са посочени кои са те. Предполагам, че е технически пропуск. 

Тъй като насаждението е в пълно плододаване, извършвани ли са резитби и как 
те влияят на резултатите по отношение характеристика на дървото и добивите. 

При наши наблюдения сортът Победа Кримска проявява устойчивост към 
нападение от листни въшки. Препоръчвам да се провери дали това се 
потвърждава и в условията на Кюстендилския район и ако е така да се използва 
за целите на селекцията. 

7. Публикувани статии 
Във връзка с дисертационния труд са публикувани три научни статии в две от 

които докторантката е първи автор. Една от тях е публикувана в сп. „Растениевъдни 
науки", една в сп. „Аграрни науки" издание на Аграрен университет - Пловдив и една в 
сп. „Journal of mountain agriculture on the Balkans" издание на ИПЖЗ - Троян. 

Авторефератът е според изискванията и представя обективно проведените 
изследвания, получените резултати и направените изводи и препоръки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представеният дисертационен труд и публикации показват усвоени и приложени 

методи за изследване, правилно изведени експерименти, добре обработени и 
интерпретирани резултати и аналитично обособени изводи и приноси. Считам, че те 
отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му в 
поделенията на ССА, което ми дава основание да ги оценя ПОЛОЖИТЕЛНО. 

Позволявам си да предложа на Научното жури също да гласува положително и 
да присъди на Анита Боянова Стоева образователната и научна степен „доктор"по 
професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и 
семепроизводство на културните растения". 

Въпроси: 

Препоръки 

Дата Изготвил становището: 
( проф. д-р Валентина Божкова) 


