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СПРАВКА 

ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

на доц. д- р Даниела Ганева Ганева 

 

1. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1.1. Научни приноси с оригинален характер 
 
➢ Извършена е за пръв път комплексна характеристика на голям 

брой селекционни линии и F1 хибриди домати по основни признаци, 
определящи пригодността им за промишлена преработка. 

➢ Установени са генотипни различия между изследваните линии и F1 

хибриди домати за промишлена преработка и са диференцирани групи, 
съответстващи на изискванията на строго специализираните направления на 
консервната промишленост. 

➢ На основата на проучването на комбинативната способност на 
включените в изследването генотипове домати са идентифицирани линии с 
висока обща комбинативна способност по стопанска ранозрелост - майчини 
линии М1, М3, М4, М17, М23, М24, М25, и бащини - Б2 и Б4 и общ добив – майчини 
М4, М5, М8, М22, М23, М24 и бащини – Б1 и Б4, представляващи подходящи донори 
за използване в комбинативната селекция. 

➢ Определени са характерът на наследяването и степента на проява 
на хетерозисния ефект в F1 хибридните комбинации по основните признаци при 
доматите за промишлена преработка. 

 
 1.2. Научни приноси с потвърдителен характер 
 

➢ Използваният метод топ-крос в работата е подходящ за бърза и 
ефективна оценка на селекционния материал. 

➢ Потвърждават се установените генетични закономерности при 
наследяване на стопанска ранозрелост и общ добив. 

 
  1.3. Научни приноси с приложен характер 
 

➢ Оценката на изследваните селекционни линии представлява 
определен принос за обогатяване на генофонда при доматите. 

➢ Класифицирането на F1 хибриди по комплекс стопански полезни 
стопански признаци, химичен състав и сензорни качества на плодовете и 
внедряването на най-перспективните от тях в производството ще допринесе за 
разширяване на сортовата структура при детерминантните домати за 
промишлена преработка, както и за увеличаване на количеството и повишаване 
на качеството на продукцията за консервните предприятия.  
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2. СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
на гл. ас. д-р Даниела Ганева Ганева  

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” 
в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност 

„Селекция и семепроизводство на културните растения” 
 

2.1. Научни приноси с оригинален характер 
➢ В сравнителни сортови опити са изпитани голям брой хибридни 

комбинации и сортове домати за консумация в свежо състояние (33) и за 
промишлена преработка (30, 35). Доказани са предимствата на хетерозисния 
метод при създаването на домати за промишлена преработка с добри 
биологични, химико-технологични и органолептични качества. Установени са 
основните показатели за оценка на качеството. Получени са оригинални 
резултати за целенасочено използване на сортовете за различни 
производствени направления в зависимост от морфологични и химико-
технологични показатели. Установени са възможностите за използване на 
селекционни линии, хибридни комбинации и сортове домати за преработка в 
доматен сок (34,35), сушене (37) и замразяване (13, 41).  

➢ Извършено е групиране на 100 хибрида домати за промишлена 
преработка на базата на многопараметричния кластер анализ, проведен по 13 
признака. Преимуществено е влиянието на продуктивността, сухото вещество и 
дегустационните оценки за белени домати и доматен сок (8). 

➢ При условията на нашата страна е установено влиянието на гена 
rin, включен в хибридни комбинации, върху продуктивността, качеството на 
доматените плодове и тяхната съхраняемост. Установено е значително 
повишаване на общия добив, устойчивостта на натиск и периодът на 
съхранение. Намалява количеството на два от основните химични компоненти 
– титруеми органични киселини и ликопин. По сензорна оценка хибридните 
комбинации домати не отстъпват на майчините родителски линии, които са от 
ликопинов тип (6). 

➢ Чрез междувидова хибридизация, беккрос и отбор са 
селекционирани индетерминантни, полудетерминантни и детерминантни линии 
домати с различно съотношение на ликопен и β-каротен в плодовете. 
Съдържанието на витамин С достига до 56.54 mg%. Линиите са подходящи за 
донори при създаване на F1 хибриди с повишено количество на натурални 
антиоксиданти (β-каротен, ликопен и  витамин С (7, 31). 

➢ От извършената органолептична оценка на доматен сок с различно 
съдържание на β-каротен и ликопен е установено, че общата дегустационна 
оценка силно корелира с показателите общ вкус, сладост и цвят (7).  

➢ Проучени са варирането, хетерозисът и наследяването на 
показателите, свързани със семепродуктивността в доматените плодове на F1 
хибриди домати - средна маса на плода, среден брой семена в един плод и 
абсолютно тегло на семената. Получените резултати дават основание за 
провеждане на успешна селекция по тези признаци за създаване на хибриди с 
понижена семепродуктивност чрез прецизен подбор на родителски двойки (26). 

➢ В преобладаващата част от изследваните хибридни комбинации 
след преработката им в цели белени домати се регистрира отрицателен 
хетерозис по отношение на общата сензорна оценка. Това налага сензорният 
анализ да бъде задължителен елемент при селекцията на детерминантни 
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домати за промишлена преработка с цел създаване на изходни линии за 
хибридизация с много високо органолептично качество (28). 

➢ Определена е продължителността на следберитбеното 
съхранение при нерегулируеми условия на червени доматени плодове от 
български средноранни сортове домати, отглеждани за свежа консумация и 
промишлена преработка и F1 хибриди за свежа консумация. Установено е, че 
съхраняемостта на плодовете е в зависимост от индекса на плода, сухото 
вещество и устойчивостта на натиск. Установени са значителни корелации 
между броя на камерите и масата на плода, между индекса на плода и 
ранозрелостта. Не са установени корелации между общия процент здрави 
плодове при съхранение и показателите средна маса на плода, брой камери, 
дебелина на перикарпа и дебелина на междукамерните прегради. Няма 
установена връзка между морфологични признаци и дегустационни оценки. По-
добрите морфологични признаци не гарантират по-добри вкусови качества (32, 
33).  

➢ Определен е размерът на стоковите загуби в качеството на пресни 
полски домати при следберитбено хладилно съхранение. Проследена е 
динамиката на твърдостта на доматените плодове през отделните периоди на 
съхранение в зависимост от температурния режим и генотипа (42). 

➢ Проучена е поленовата фертилност в хибриди и бекрос поколения 
на базата на ядрено-мъжкостерилната линии 6944. Установено е нарушение 
във функцията на гени, контролиращи индуцирането на цитокинеза след 
телофаза втора, вследствие на което не се формират тетради от микроспори, 
настъпва клетъчна смърт и не се наблюдават следващи фази от развитието на 
прашеца. Наблюдавано е правилно протичане на мейозата при фертилния 
аналог (Msms) и беккрос поколения на проучените кръстоски (12, 21, 36). 

➢ Изследвани са основни биологични и стопански характеристики 
при сръбски и български сортове домати. Варирането е най-силно за брой 
плодове на растение, а най-слабо за форма на плода. Установена е умерена 
отрицателна корелация между устойчивостта на натиск и дегустационната 
оценка и значителна отрицателна корелация между показателите вегетационен 
период и стопанска ранозрелост. Устойчивостта на натиск е в умерена 
положителна зависимост с дебелина на перикарпа (14). 

➢ Проучена е реакцията на генотипи домати към високотемпературен 
стрес. Отчетена е реакцията и е извършена оценка на генотипи домати към 
високотемпературен стрес по време на неговото действие и след 
отстраняването му. Проучени са стойностите на хлорофилната флуоресценция, 
фотосинтеза, листен газообмен, като селекционен критерий за установяване 
влиянието на абиотичния стрес върху фотосинтетичния апарат на сортове 
домати. Установено е, че високотемпературният стрес оказва инхибиращо 
въздействие върху физиологичното състояние на доматените растения и е 
индивидуален за всеки генотип (15) 

➢ Разработен е подходящ физиологичен тест за бърза и надеждна 
диагностика на устойчивостта на доматените растения към воден стрес. Като 
най-подходящи индикатори за оценка на толерантността към воден стрес са 
показателите листен газообмен и хлорофилна флуоресценция, които могат да 
се използват за идентифициране на толерантни и устойчиви генотипове домати 
(25). 

➢ Проучено е влиянието на редуцираното напояване върху 
репродуктивните прояви и енергийна продуктивност при сортовете домати Яна 
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и Марти. Наблюдава се ускоряване на узряването и увеличение на сухото 
вещество на плодовете. Намаляват средните добиви и средната маса на 
плода. Общите енергийни разходи при вариантите с воден дефицит са по-ниски 
и при двата сорта, но това води до по-малки енергийни приходи с добива и не 
се формира енергийна печалба. По-толерантен към воден дефицит е сорт Яна, 
с по-висока енергийна продуктивност от сорта Марти (29). 

➢ За първи път в България е установено влиянието на болестта 
столбур върху физичните характеристики на доматени плодове. При болните 
плодове се променя теглото, размерът и лабораторният отпадък. Установена е 
отрицателна корелация между теглото на плодовете и лабораторния отпадък и 
между размера на плодовете и лабораторния отпадък (19).  

➢ В резултат на оценка на устойчивостта към Alternaria solani, 
Verticillium dachliae, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, Fusarium oxysporum 
f.sp. radicis-lycopersici, Phitophtora infestans и Botrytis cinerea са идентифицирани 
линии домати, притежаващи високо ниво на устойчивост към съответните 
патогени и много добри стопански качества (10, 20).  

➢ Направена е оценка на реакцията на 15 селекционни линии домати 
към галова нематода Meloydogyne arenaria Neal. и са отбрани три линии 218, 
814 и 1410, които могат да се използват като източници за толерантност и 
резистентност (22).  

➢ Проучена е реакцията на образци домати към раса 0 и 1 на P. 
syringae pv. tomato и са идентифицирани перспективни генотипи като източник 
на устойчивост или толерантност. Линиите и образците с устойчива и слабо-
чувствителна реакция ще бъдат подложени на допълнителен отбор и някои от 
тях ще бъдат включени в селекционните програми за създаване на устойчиви 
сортове на черно бактерийно струпясване (17). 

➢ Установено е влиянието на сорта и технологията на отглеждане 
върху продуктивността и качеството на детерминантни сортове домати. Тези 
познания дават реална възможност за планиране на периода на прибиране и са 
полезни за практиката при отглеждане на нови сортове домати с цел 
получаване на по-ранна и висококачествена продукция (9, 39). Установена е 
възможността холандски сортове домати да се отглеждат като ранно полско 
производство при агроклиматичните условия на Южна България (40). 

➢ Извършена е сравнителна характеристика на два вида физалис - 
от мексиканската и южноамериканската група по стопански, морфологични, 
химико-технологични качества и възможността за дозряване на плодовете. По- 
приемлив за българския консуматор, като суровина и преработен продукт, е 
физалисът от южноамериканската група (38).  

 
2.2. Научни приноси с потвърдителен характер 
➢ Установена е възможността за използване на поленовата мъжка 

стерилност в хетерозисната селекция и създаване на сортове домати. 
Потвърдена е стабилността на фенотипна проява на ядрено-мъжка стерилност 
при доматите, което определя линия 6944 като перспективна за включване в 
селекционни програми за създаване на хетерозисни сортове (36). Използването 
на ядрено-мъжкостерилната линия домати 6944 с ген-маркер безантоцианово 
стъбло (аа) улеснява хетерозисното семепроизводство и с нейно участие е 
селекциониран сорт домати за ранно полско производство „ИЗК Ники Д” (23). 
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➢ Потвърдено е, че водещ показател при оценка пригодността на 
плодовете за преработка в доматен сок, концентрати и сушене е съдържанието 
на сухо вещество в плодовете (35, 37). 

➢ Проучен е хетерозисният ефект и наследяването в F1 на средния 
брой цветове и плодове на растение и процента на изресяване при доматите. 
Установена е проява на хетерозисен ефект по признака среден брой плодове 
на растение. Варирането по признака брой цветове е много по-слабо в 
сравнение с това по брой плодове на растение. Независимо от междинния тип 
на наследяване на броя на цветовете в F1, хибридните комбинации се 
характеризират с по-голям брой плодове на растение, явяващ се резултат от 
по-ниския процент на изресяване на цветовете в сравнение с родителските им 
линии. Наследяването на средния брой плодове на растение е 
свръхдоминантно (27). 

➢ Установено е варирането и наследяването на признаците средна 
маса на плода и брой плодове на растение в изпитваните F1 хибридни 
комбинации детерминантни домати, получени по метода на топ-крос. 
Варирането на средната маса на плода, е по силно при селекционните линии 
домати, използвани за родителски компоненти и по-слабо при хибридните 
комбинации. При 75% от хибридите доминира родителят с по-ниска стойност на 
признака средна маса на плода, а при 100% от кръстоските съществува ясно 
изразена тенденция за свръхдоминиране на родителя с по-голям брой плодове 
на растение. Резултатите от проучването доказват, че е възможно 
съчетаването на тези два показателя чрез създаването на F1 хибриди домати 
(11).  

 
2.3. Приноси с научно-приложно значение 
➢ Селекциониран, признат и внедрен в практиката е 

полудетерминантен хибриден сорт домати „ИЗК Ники Д” F1 - за полиетиленови 
оранжерии и ранно полско производство. Плодовете са предназначени за 
свежа консумация (23). 

➢ Селекциониран, признат и внедрен в практиката е детерминантен 
хибриден сорт домати „Водолей” F1 - за средноранно полско производство. 
Плодовете са подходящи за промишлена преработка – цели белени и небелени 
домати, доматен сок, концентрати, сушене и замразяване (24). 

➢ В резултат на междувидова хибридизация и отбор са получени 
селекционни линии домати – дребноплодни (от типа cherry). Селекциониран, 
признат и внедрен в практиката е индетерминантен сорт домати „ИЗК Аля” с 
овално-продълговати плодове (grape tomatoes) (16). 

➢ Селекциониран, признат и внедрен в практиката е 
индетерминантен сорт домати с висока биологична стойност „Пловдивска 
каротина”. Плодовете са предназначени за свежа консумация и промишлена 
преработка – за детски и здравословни храни. По съдържание на биологично 
активни вещества сортът е ценен като естествен източник на антиоксиданти за 
човешкия организъм. Отличава се с уникално съчетание на три компонента с 
антиоксидантен ефект - витамин С, ликопен и β-каротен в плодовете (43). 

➢ В резултат на хибридизация са създадени перспективни F1 
хибридни комбинации домати за свежа консумация, съчетаващи висок общ 
добив, едри плодове, устойчиви на натиск и повишена съхраняемост. (33). 

➢ Установено е, че с най-високо качество след замразяване и 
хладилно съхранение са нарязаните кубчета домати на сортовете НА 3026, 
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Топаз, Венера, Стела, UC-82А (41). Доматите от сортовете Joker и Townsvile в 
технологична степен на зрелост могат да се съхраняват при нулева 
температура не по-дълго от пет седмици. Пригодни за хладилно съхранение 
при стандартни условия /без модифицирана газова среда, регулируема 
атмосфера, вакуум/ са доматените плодове на сорта Joker (42). Най-стабилни 
цветови параметри по време на узряване и съхранение при хладилни условия е 
показал сортът Townsvile (13) 

➢ За интродуциране в нашата страна са подходящи сръбските 
сортове Казанова и Маратон (14). 

➢ Проучени са агробиологичните възможности за отглеждане на 
руски сортове домати при условията на Южна България. Установена е добре 
изразена диференциация по ранозрелост, общ добив, морфологични 
показатели и полска устойчивост на икономически важни болести (18). 

➢ Предложена е нова висока стационарна опорна конструкция за 
отглеждане на индетерминантни домати. На базата на експерименталния опит 
е разработена технология за производство на индетерминантни домати, която 
осигурява по-висок добив и удължаване периода на снабдяване на пазара със 
свежа продукция. При индетерминантни сортове домати е определено 
влиянието на вида конструкция върху общия добив. Предложеният нов вариант 
на опорна конструкция дава възможност за удължаване срока на реколтиране и 
снабдяване на пазара с пресни доматени плодове (9). 
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3. СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
 

на доц. д-р Даниела Ганева Ганева  

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” 
в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност 

„Селекция и семепроизводство на културните растения” 
 

А. Научни приноси с оригинален характер 
 

1. Стопански, морфологични, биохимични, технологични и сензорни 
качества на селекционни линии, сортове и образци домати. 
Селекционни методи, конкурсни сортови опити. 
 

➢ Представени са основните направления и приоритети на селекцията на 
домати и необходимостта от паралелното използване на конвенционалните 
селекционно-генетични и съвременните молекулярно-генетични методи при 
създаване на нови български хибриди и сортове домати. Направена е кратка 
характеристика на най-новите и по-широко разпространени в производството 
български хибриди и сортове домати. [Г8-33]. 

➢ Направено е сравнително изпитване на български и чужди 
индетерминантни и детерминантни хибриди домати, селекционни линии и 
образци, подходящи за различни производствени направления. На основата на 
комплексна оценка по ранозралост, продуктивност, морфологични и 
биохимични показатели на плодовете са идентифицирани и препоръчани 
перспективни хибриди за съответното производствено направление. 
Установените контрастни разлики между изследваните генотипове по основни 
признаци на растения и плодове са добра основа за селекционна програма, 
целяща да се идентифицират донори на ценни характеристики [Г8-34; Г8-18; 
Г8-20]. 

➢ За първи път в България е проведено комплексно изследване за оценка 
на фенотипното разнообразие на 150 образци домати, представители на 21 
държави. Проучено е вътре- и междугруповото вариране, използвайки 28 
конвенционални дескриптора (CD) и 47 дескриптора чрез програмата Доматен 
анализатор (ТА), свързани с морфометрията на растения и плодове. Оценено е 
фенотипното разнообразие в домати и е проучено вътре- и междугруповото 
вариране на  морфологичните признаци на растението. Йерархичният 
клъстерен анализ разделя образците в 10 клъстера въз основа на формата и 
размера на плода. Обяснена е връзката между съответните CD и TA мрежи за 
корелация. Комбинираният подход на фенотипиране чрез CD и TA позволява 
да се разкрие фенотипното разнообразие на вегетативните и репродуктивни 
признаци, оценени на етапи преди и след прибиране на реколтата [В4-10]. 

➢ Използването на Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) маркерната 
система е подходяща за използване в селекционната програми при доматите за 
установяване на генетичното разнообразие по отношение на основни признаци 
на растенията и плодовете, подбиране на родителски двойки за включване в 
хибридизация и потвърждаване на хибридния характер на F1 потомството. 
Приложената молекулярна маркерна система в селекционната програми при 
доматите изисква малки количества геномна ДНК, използва сравнително прост 
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протокол за амплификация, води до получаването на надеждни резултати и 
ускорява селекционния процес [В4-8; Г8-16]. 

➢ Изследвани са основните химични компоненти на сортове и линии 
домати при три срока на прибиране на реколтата. Доказано е, че генотипът 
влияе най-силно върху съдържанието на сухо вещество и аскорбинова 
киселина. Влиянието на периода на прибиране на реколтата е по-силно от 
влиянието на генотипа върху титруемите органични киселини. 
Взаимодействието между двата фактора доказва специфична реакция на 
генотип спрямо химичния състав в зависимост от времето на прибиране. Тези 
заключения имат важно методологическо значение по отношение на оценката 
на качеството на индетерминантни домати за прясна консумация [Г8-9]. 

➢ Извършена е агробиологична оценка и е проведен отбор по 
фенологични, морфологични, биохимични и фитопатологични показатели на 
колекция от местни образци домати, отглеждани в Южна България. 
Определени са параметрите и границите на вариране. Отбрани са образци с 
добри морфологични и химико-технологични признаци [Г8-17; Г8-18; Г8-39;Г8-6]. 

➢ Определена е енергийната ефективност на сортове домати, отглеждани 
при оранжерийни и полски условия. Според анализа, оранжерийните сортове 
Аксиом F1 и Кивели F1 и детерминантните сортове за полско производство 
Николина F1 и Копнеж F1, се отличават с по-добри стойности [Г8-20].  

➢ Чрез използване на методите Oxygen Radical Absorbance Capacity 
(ORAC) и Hydroxyl Radical Averting Capacity (HORAC) е установено, че доматите 
от сортовете ИЗК Аля и Пловдивска каротина, отглеждани в полски условия, 
имат по-високо съдържание на полифеноли, съдържанието на рутин и по-
голяма антиоксидантна активност в сравнение със същите сортове, отглеждани 
в оранжерии. Това доказва, че условията на отглеждане са един от основните 
фактори, определящи съдържанието на биологично активни вещества в 
плодовете на доматите [Г8-8].  

➢ Установено е повишено съдържание на полифенолни съединения, на 
микро- и макроелементи в линии, получени в резултат на междувидова 
хибридизация. С най-високи стойности за общи полифеноли, рутин, 
хлорогенова киселина, минерали и антиоксидантна активност измерена по 
методите Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) and Hydroxyl Radical 
Antioxidant Capacity (HORAC) са отчетени в линиите 1620/10, 1203/06 и XXIV-a. 
Изследваните селекционни линии домати могат да се използват като 
геноносители за високо качество и висока антиоксиданта активност [B4-1].  

➢ Определена е антиоксидантната активност и полифенолен състав на 
български сортове домати. Най-високо съдържание на общи полифеноли и 
рутин е установено в плодовете на сорт Идеал. Този сорт се отличава с най-
висока антиоксидантна активност, измерена и по двата използвани метода. 
Установена е силна корелация между съдържанието на общи полифеноли и 
антиоксидантната активност на изследваните плодове. Проучването показва, 
че сорт Идеал се отличава като богат източник на полифенолни антиоксиданти 
и използването му в ежедневната диета може да има благоприятен ефект при 
превенция на заболявания с оксидативен стрес [Г8-14]. 

➢ Изследвана е кинетиката на процеса на екстракция на полифенолни 
съединения при домати и е предложен теоретичен модел, описващ процеса на 
екстракция. Създаден е математически модел който осигурява теоретичното 
първоначално количество полифеноли в доматените плодове и може да се 
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използва в селекцоините програми за отбор на сортове с високо количество 
полифенолни съединения [B4-4].  

➢ Подобрени и адаптирани са HPLC методите за определяне на каротени и 
токофероли за приложение при различни сортове домати. Надеждността на 
предлаганите системи е доказана чрез тест за възпроизводимост с различни 
екстракти от лиофилизирани проби от домати [Г8-10]. 

➢ Разработен е евтин, бърз и прецизен HPLC метод за разделяне и 
количествено определяне на аскорбинова, лимонена, фумарова и ябълчена 
киселини. Методът е приложим за различни хранителни системи, базирани на 
растителни източници. Предложената екстракционна процедура е новост за 
аналитичната практика. Включването на бутилхидрокситолуол в 
екстракционната смес позволява получаването на достоверни и 
възпроизводими резултати. Надеждността на предлаганата система е доказана 
чрез тест за възпроизводимост с екстракти от различни български сортове 
домати [Г8-11]. 

➢ Определена е продължителността на следберитбеното съхранение на 
доматени плодове от сортове с различен тип на растеж на растенията при 
регулируеми условия в температурни камери с и без въздушно охлаждане. 
Проследено е изменението в твърдостта на перикарпа и текстурата на плода по 
време на зреене и съхранение, като е приложен различен температурен режим. 
Твърдостта на перикарпа на охладените домати е с по-високи стойности в 
сравнение с тази при неохладените. Най-малките промени в консистенцията са 
установени при индетерминантни едроплодни домати с удължен срок на 
съхранение. Получени са регресионни модели за промяна на текстурата, които 
могат да се прилагат за определяне на срока на годност при съответната 
температура [В4-3].  

➢ За първи път е определено съдържанието на каротеноиди в кожиците на 
два български сорта домати - Стела и Каробета, предназначени за промишлена 
преработка. Чрез провеждане на двуфакторен дисперсионен анализ е 
доказано, че количествата им зависят от сортовите особености и условията на 
отглеждане. Кожицата на домати от сорта „Стела“, е подходяща за извличане 
на ликопен и β-каротен, а тази на „Каробета“ за извличане само на β-каротен 
[Г8-28].  

➢ Чрез провеждане на пълен факторен експеримент са изведени 
регресионни уравнения от втори ред, които адекватно описват екстракцията на 
каротеноиди от кожици на домати от сортове “Стела” и “Каробета” и могат да се 
използват за оптимизиране и прогнозиране [Г8-28]. 

 
2. Проучване устойчивостта към икономически важни за България 

болести и неприятели при доматите.  
 

2.1. Устойчивост към вирусни болести 
➢ Установени са нови източници на устойчивост на вируса на тютюневата 

мозайка при доматите. Приложен е нов подход за идентифициране на Tm гени 
за устойчивост чрез молекулярни маркери SCAR, CAPS и AS. Паралелно с 
молекулярното изследване са проведени контролни и скринингови тестове с 
три ToMV патотипа (0, 1 и 2). Доказано е успешното приложение на CAPS 
маркер за генотипиране на локуса Tm-2 и неясното поведение на AS 2 маркер 
по време на генотипирането на селекционни линии домати от ИЗК „Марица” 
[В4-6]. 
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2.2. Устойчивост към причинителите на бактерийни болести 
 

➢ Предоставена е актуализирана информация за видов и расов състав на 
причинителите на черно и бактерийно струпясване по домати в България. 
Основни видове са Рseudomonas syringae pv. tomato и Xanthomonas vesicatoria. 
Природната популация на причинителите на бактерийно струпясване е 
хетерогенна по вид, патотип и раси, състои се от два вида X. vesicatoria и X. 
gardneri [Г7-1; Г8-23; Г8-36]. 

➢ Расите на на българските щамове на X. gardneri варират при 
диференциацията и нямат постоянен състав. Метаболитният профил на X. 
gardneri ясно се разграничава от този на X. vesicatoria [Г8-23]. 

➢ Патогенната популация на Р. syringae pv. tomato (черно бактерийно 
струпясване) разпространена на територията на страната е хомогенна по 
фенотип и хетерогенна по расов състав. Масово разпространена е 
вирулентната раса R1 [Г8-31].  

➢ Автоматизираната система Biolog™ с програмен продукт Micro Log 1, 
Version-MicroLog™ 4.20.05 (Biolog™, CA, USA) може да се използва за бърза и 
точна идентификация на Р. syringae pv. tomato, X. vesicatoria и X. gardneri [Г8-31; 
Г8-23]. 

➢ Описани са симптомите на нова болест по семената на домати - “bald 
seeds” с причинител Stenotrophomonas maltophilia. Генетичният регион на 
патогена 16S rRNA е секвениран. Секвенциите са депозирани в NCBI - 
KU726005, KU726006, KU726007 [Г8-43]. 

➢ Проучена е устойчивостта на сортове и хибриди от българска селекция 
към видовете: P. syringae pv. tomato (раса R0, R1), X. vesicatoria (раса Т1,Т2, Т3) 
и X. gardneri. Слабо чувствителни към патогените са Пловдивска каротина, ИЗК 
Аля и Николина F1. Имунни и с комплексна устойчивост към разпространените в 
България патогени не са намерени [Г8-12; Г8-19; Г8-23]. 

➢ Създадени са нови устойчиви селекционнии линии към P. syringae pv. 
tomato (раса R0, R1), X. vesicatoria (раса Т1, Т3) и X. gardneri, притежаващи 
ценни стопански качества, подходящи за родителски компоненти на хибридни 
сортове домати за различно производствено направление[Г8-4; Г8-24; Г8-36; 
Г8-37]. 

➢ Ценен източник на устойчивост в комбинативната и хетерозисна 
селекция към видовете P. syringae pv. tomato R0, R1, X. vesicatoria T1,T2,T3 и X. 
gardneri са комплексно устойчивите генотипове от сортотип чери; създадените 
линии с нетрадиционен цвят на плодовете; новите образци селекционни линии 
за промишлена преработка в белени домати; линии на междувидова 
хибридизация с дивите видове Solanum chilense, S. hirsutum, S. pimpinellifolium и 
S. racemigerum [В4-7; Г7-1]. 

➢ За първи път в специализираната литература се съобщава, че дивият 
вид Solanum racemigerum повишава устойчивостта към X. gardneri, расите на X. 
vesicatoria и P. syringae pv. tomato в линии домати, получени в резултат на 
междувидова хибридизация [Г7-1]. 

➢ Стабилизирана е устойчивостта на селекционни линии и местни образци 
домати с добри стопански качества чрез последователен индивидуален и 
кръстосан отбор към причинителите на бактерийни струпясвания [Г8-6]. 

➢ Създадени са нови линии домати от сортовете Пловдивска каротина и 
ИЗК Аля с комплексна устойчивост и запазена автентичността по стопански, 
морфологични и химични компоненти в резултат на проведен многократен 
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индивидуален отбор по устойчивост към причинителите на бактерийни 
струпясвания [Г8-36]. 

➢ Районираните сортотипове пипер в България са чувствителни към 
македонския щам на X. euvesicatoria и българския щам на X. vesicatoria -
причинители на бактерийно струпясване [Г8-38]. 

 
2.3. Устойчивост към причинителите на гъбни болести 
 

➢ В резултат на оценка на устойчивостта към вертицилийно (Verticillium 
dahliae Kleb.) и фузарийно (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) увяхване са 
отбрани детерминантни линии домати, притежаващи високо ниво на 
устойчивост към съответните патогени с добри морфологични и стопански 
качества. Те могат да бъдат включени в селекционните  програми за създаване 
на сортове, устойчиви на вертицилийно и фузарийно увяхване [Г8-3]. 

➢ Установено е влиянието на сорта и торенето върху индекса на 
заразеност с корки рут (Pyrenochaeta lycopersici Schn., Gerl.) при домати, 
отглеждани в култивационни съоръжения. Най-добър ефект срещу корки рут е 
регистриран при вариант - торене с вермикомпост+ефективни микроорганизми. 
Най-слабо заразяване с корки рут е отчетено при сорт тип „чери“ Ruby Rush и 
линии BBS 713 и BBS 714 [Г8-25]. 

➢ Определена е степента на устойчивост на фитофтора при лабораторни и 
полски условия. Отбрани са едроплодни и дребноплодни образци 
детерминантни домати за средноранно полско производство. Степента на 
устойчивост на линиите към патогена, определена от лабораторен метод, 
съответства на устойчивостта на линии, оценявани на полето, използвайки 
индекса на развитие на болестта. Получените данни дават основание да се 
смята, че лабораторният метод задоволително оценява нивото на частична 
устойчивост на сортовете домати към фитофтора на нивото на агресивност към 
патогена Ph. infestans и може да се използва за предварителен отбор [Г8-35]. 

 
2.4. Устойчивост към неприятели 
 

➢ Установена е ефективността на седем продукта за растителна защита за 
борба срещу доматният миниращ молец Tuta absoluta при средноранно 
производство на домати в неотопляеми оранжерии. Инсектицидите Alverde 20 
ml/da, Confidor Energy OD 0,08% и Avant 15 SC 20 ml/da са с висока ефективност 
срещу първа - втора фаза на ларви на доматения миниращ молец. Тези 
продукти могат да бъдат включени в системите за растителна защита за борба 
с вредителите при отглеждане на домати в култивационни съоръжения [B4-2]. 

➢ Изследван е алтернативен метод за борба, срещу доматения миниращ 
молец - Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) базирани на 
използването феромонови уловките „Delta“ с различни дози на полов феромон 
на насекомото T. absoluta в диспенсери. Резултатите показват че най-голям 
брой уловени молци са отчетени в диспенсер с феромон с 1 mg. Руските уловки 
„Delta“с феромон в доза 0,500 и 1 mg могат да бъдат използвани за мониторинг 
на T. absoluta при отглеждане на домати при полски условия. Високата 
биологична ефективност на синтетичния полов феромон се запазва над 35 дни 
в естествени условия [Г8-15]. 
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3.  Устойчивост на генотипове домати към абиотични стресови 
фактори 

➢ Проучена е реакцията на генотипове домати към стреса от засушаване 
при два режима на напояване - оптимален и редуциран в полски условия. 
Водният стрес намалява броя на цветовете и броя на плодовете в сравнение с 
контролните растения. Най-голямо е намалението на средна маса на плода, 
отчетена при 4-то и 5-то съцветие [В4-9].  

➢ Установено е влиянието на водния стрес върху физиологичните процеси 
в доматени растения в резултат на формирането на активни кислородни 
радикали. За първи път е установено е, че ензимите GPOD, APOD, SPOD и 
MDA са особено подходящи индикатори за оценка на толерантността на 
доматите към воден стрес [Г8-5]. 

➢ Определено е съдържанието на аскорбинова киселина на колекция от 
домати Solanum cheesmaniаe, състояща се от 58 рекомбинантни инбредни 
линии, получени в резултат на хибридизация между Solanum lycopersicum и 
Solanum cheesmaniae, отгледана при оптимално и редуцирано напояване. 
Установено е, че генотипа влияе по-силно върху синтеза на аскорбинова 
киселина в плодовете на домати в сравнение с  режима на напояване. [Г8-7] 

➢ Оценена е продуктивността и компонентите, определящи добива при 
образци домати, отглеждани при повишена температура и редуцирано 
напояване. В резултат на редуцираното напояване и високите температури 
намалява продуктивността от растение, определено на базата на броя и 
средното тегло на плодовете. Проучените индетерминирани образци домати 
показват по-ниска толерантност към висока температура в сравнение с 
детерминираните образци. По-ниска толерантност към засушаване проявяват 
детерминантните едроплодни домати в сравнение с доматите за преработка. 
Подбрани са перспективни образци домати, подходящи за селекция при 
засушаване [Г8-40; Г8-46]. 

➢ За първи път е установено влиянието на водния дефицит върху 
фенологични и морфологични характеристики на различни генотипове домати. 
Индетерминантните и детерминантните домати реагират на водния дефицит с 
понижение на броя и средната маса на плодовете, биомаса, брой на цветовете, 
дебелина на перикарпа, дължина и ширина на плодовете [Г8-41]. 

➢ Регистрирани са силни до много силни корелационни зависимости между 
височината на растението, броя на цветовете, броя на плодовете и теглото на 
плодовете при оптимално напояване и същите характеристики при редуцирано 
напояване Този факт показва, че селекцията на устойчивост или толерантност 
към воден дефицит трябва да се провежда комплексно по всички показатели 
[Г8-41]. 

➢ Установено е влиянието на водния дефицит върху сензорните 
характеристики на доматите. Отрицателно влияние на редуцираното напояване 
се наблюдава върху външния вид, формата и общата сензорна оценка на 
доматените плодове, независимо от типа на растението. При детерминантните 
домати за преработка е отчетено отрицателно влияние върху текстурата, а при 
детерминантните домати за прясна консумация върху нежността на кожицата. 
За всички изследвани генотипи домати сладостта на плодовете е по-силно 
изразена при отглеждане в условия на воден дефицит. Редуцираното 
напояване не влияе върху аромата, цвята на кожицата и наличие на нерватура 
[Г8-42]. 
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➢ Чрез двуфакторен дисперсионен анализ е доказано влиянието на 
генотипа върху сензорните признаци при индетерминантните образци домати, 
при детерминантни те домати за преработка, при детерминантните домати за 
прясна консумация [Г8-42]. 

➢ Проучено е влиянието на водния стрес върху някои основни химични 
съединения, свързани с биологичната стойност и сензорните качества на 
доматени плодове. Доказано е, че при всички изследвани генотипове 
редуцирано напояване увеличава общото съдържание на разтворими сухи 
вещества и аскорбинова киселина. Генотипната реакция към водния дефицит 
се изразява главно с повишаване съдържанието на ликопен и титруеми 
органични киселини [Г8-45].  
 

4. Нови алтернативни, екологично чисти методи и технологични 
решения за повишаване на продуктивността и качеството на 
доматите. 

 
➢ За първи път у нас е проведено комплексно проучване за влиянието на 

предсеитбените електромагнитни обработки на семена от домати - сорт 
Миляна до тяхната разсадна фаза. Установено е увеличаване на дължината на 
корените, височината и диаметъра на стъблото, както и натрупаната им свежа 
листна маса за всички наблюдавани параметри спрямо контролните растения  
[Г8-21; Г8-26; Г8-27]. 

➢ Установено е, продължително, положително въздействие на 
предсеитбената електромагнитна обработка върху посевните качества и 
морфологични характеристики на семената от български сортове домати. 
Наблюдавана е сортова реакция върху изследваните параметри [Г7-2; Г8-13; 
Г8-30]. 

➢ Получената теоретично информация - построените повърхнини и линии 
на реакцията на електромагнитната обработка върху лабораторна кълняемост 
на семена от домати сорт Миляна са потвърдени чрез практични положителни 
резултати при стойности на управляемите фактори: напрежение на обработка 
U=12 kV, продължителност на въздействие τ =35 s и продължителност на 
престоя от обработката до засяването Т=12 денонощия. Доказано е, че 
ефективно въздействие може да се получи и при съчетано увеличаване 
стойността на управляемия фактор напрежение на обработка и съкращаване 
продължителността на въздействие τ =2 s. [В4-5]. 

➢ Потвърдена е връзката между положителния ефект от предсеитбените 
електромагнитни обработки при лабораторни условия с тези при 
разсадопроизводство при сорт Миляна. Корелация между вариантите на 
третиране с продължителността на престоя на третираните семена се 
наблюдава само при покълването на семената в полски условия [Г8-22; Г8-26]. 

➢ Създаден е демонстрационен модел за производство на 
индетерминантни сортове домати на база висока стационарна опорна 
конструкция и възможност за механизиране на технологичните процеси. 
Прилагането на модела осигурява възможност за удължаване на беритбения 
период и повишаване на добива от доматени плодове [Г8-1]. 

➢ Проучена е възможността за използване на полипропиленови покрития 
от тип „Спанбонд” като мулчиращо средство при отглеждането на 
детерминантни домати -сорт Топаз [Г8-2].  
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В. Приноси с научно-приложен характер 
 

➢ Извършен е анализ на състоянието на зеленчукопроизводството и са 
посочени основните фактори, влияещи върху неговото развитие след началото 
на реформите (1990 г.) в България. Посочена е и необходимостта от 
усъвършенстване технологията на хибридното семепроизводтво при доматите 
с оглед улесняване и ускоряване на хибридизационния процес и повишаване  
контрола на чистотата на хибридните семена и автентичнотта на посевния 
материал [Г8-33]. 

➢ Събирани, проучени и съхранени са местни линии домати, които са 
ценен източник за подобряване на биохимичните и сензорните характеристики, 
устойчивост на абиотични и биотични фактори. Използването на местен 
генофонд от домати, включва отбор на чисти линии за създаване на сорт или 
скрининг от признаци представляващи интерес за селекционния процес [Г8-6; 
Г8-17] 

➢ Сорт домати „Копнеж F1”. Сертификат№10985 от 31.08.2012 г. На 
основата на хетерозисния метод е създаден нов едроплоден детерминантен 
сорт домати Копнеж F1, отличаващ се с голяма жизненост, родовитост, 
устойчивост на вертицилийно и фузарийно увяхване, с добри морфологични, 
химични и технологични качества на плодовете, пригоден за свежа консумация 
и промишлена преработка във висококачествени доматени сокове и 
концентрати. Превъзхожда по общ добив и съдържание на общи багрила и 
ликопен разпространените в практиката български хибридни сортове Николина 
F1 и Елена прима F1 и чуждите Joker F1 и Townsville F1. Сортът е ценен като 
естествен източник на антиоксиданти за човешкия организъм [Г8- 29; Г12- 1]. 

➢ Сорт домати „ИЗК Олимп F1” Сертификат №10987 от 31.08.2012 г.  
Създаден след хибридизация на майчина линия М-441 и бащина линия R 469. 
ИЗК Олимп F1 е детерминантен, високодобивен, хибриден сорт домати за 
средноранно полско производство. По ранозрелост и общ добив се изравнява с 
хибридния сорт Водолей F1 и превъзхожда директните сортове Бела и Жаклин. 
Плодовете са с овално-удължена форма, средна маса 55-68 g, равномерно 
червено оцветени, плътни, твърди, непукливи, с малка и плитка дръжчена 
ямичка. Добрите химико-технологични качества на плодовете определят 
предназначението на сорта като подходящ за промишлена преработка - цели 
белени и небелени домати, доматен сок, концентрати, сушене и замразяване 
[Г8- 32; Г8-33; Г12- 2].  

➢ Сорт домати „Розово сърце” Сертификат №11076 от 30.10.2015 г. 
Чрез целенасочен отбор в местна популация домати, известна в района на гр. 
Пловдив като Момино сърце е създаден нов сорт домати Розово сърце. 
Индетерминантен, с много едри, сърцевидни розови плодове, месести, плътни, 
без целулоза, с оптимална твърдост и съхраняемост. Плодовете са 
предназначени за свежа консумация. Извършена е комплексна характеристика 
на сорта чрез определяне на вегетационния период, биологичната и стопанска 
ранозрелост, общия добив, морфологичните, физико-механичните, химико-
технологичните и сензорните показатели. Отличава се с отлични вкусови 
качества. Сортът е с добра адаптивна способност и е подходящ за 
оранжерийно и полско производство. Внедрен успешно в практиката [Г8- 39; Г8-
33; Г12- 3]. 

➢ Сорт домати „Алено сърце” Сертификат №11128P2 от 12.12.2017 
Създаден е чрез целенасочен многократен индивидуален отбор в местна 



популация  домати , известна  в  България  като  сорт  Биволско  сърце . Извършена  
е  комплексна  характеристика  на  сорта  по  стопански , морфологични , химико - 
технологични  и  сензорни  показатели . Сортът  се  отличава  с  висок  добив , много  
едри , сърцевидни  червени  плодове , месести , плътни , без  целулоза , с  отлични  
вкусови  качества . Плодовете  са  предназначени  за  свежа  консумация . Успешно  
внедрен  в  производството . [Г8- 44; Г 12-4]. 

- При  заразеност  на  култивационни  съоръжения  с  корки  рут  (Pyrenochaeta 
lycopersici Schn., Ger1.), e необходимо  провеждане  на  интегрирано  и  органично  
производство . При  отглеждане  на  домати  е  препоръчително  използването  на  
торене  с  вермикомпост  6 kg/m + ефективни  микроорганизми  ЕМ  271/да  
(i=24,49°/о ). От  изпитваните  сортове  и  линии  домати  могат  да  се  препоръчат  
сорт  Ruby Rush -тип  „чери " и  линиите  BBS 713 u BBS 714 по -слабо  
чувствителни  на  заболяването  [Г8-25]. 

: В  схемите  за  борба  с  доматения  миниращ  молец  - Tuta absoluta (Meyrick) 
(Lepidoptera: Ge/echiidae) в  култивационни  съоръжения  могат  да  се  използват  
препаратите  за  растителна  защита  Алверде  20 т 1/да , Конфидор  Енерджи  ОД  
0,08°/о  и  Авант  15 ЕС  20 т 1/да  [В4-2]. 

- Руските  фероманови  уловки  „De1ta" c феромон  в  доза  0,500 и  1 mg, могат  
да  се  използват  като  алтернативен  метод  за  мониторинг  и  борба  срещу  
доматения  миниращ  молец  - Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
[Г8-15]. 

:- Извършен  е  скрининг  на  голяма  българска  колекция  домати , отгледана  в  
условията  на  редуцирано  с  50% напояване  и  са  излъчени  десет  образеца  като  
толерантни  на  засушаване . Те  могат  да  се  използват  в  селекционните  програми  
за  създаване  на  сортове  устойчиви  на  воден  стрес  [Г8- 45]. 

:- Прzдсеитбената  електромагнитна  обработка  с  параметри : напрежение  
U=12 kV u продължителност  на  обработката  =35 s може  да  се  препоръча  като  
най -ефективна  за  стимулиране  на  кълняемата  енергия  и  кълняемостта  на  
семената  на  българските  сортове  домати . [Г7-2; Г8-13] 

:- Предсеитбена  електромагнитна  обработка  на  семена  от  домати  сорт  
Миляна , в  поле  на  променливотоков  коронен  заряд  със  стойности  на  
управляемите  фактори : напрежение  U=12kV, продължителност  на  обработка  т  
= 35 s u n родължителността  на  престоя  на  семената  от  третирането  до  
сеитбата  Т=4 дни  и  Т=12 дни  влияе  положително  върху  биометричните  
показатели  на  разсад  и  може  да  се  препоръча  при  разсадопроизводството  [Г8- 
21]. 

в- Предлага  се  отглеждане  на  индетерминантни  сортове  домати  на  висока  
стационарна  опорна  конструкция  чрез  механизиране  на  технологичните  
процеси . Демонстрационния  модел  дава  възможност  за  по -добър  растеж  и  
развитие  на  доматените  растения  и  се  повишава  добива  [Г8-1 ]. 

Изготвил : 
(Доц . д-р  Д . Ганева ) 
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