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Информация за финансиране на проект 
 

Наименование на конкурса:  

ЕРА-НЕТ CORE Organic Cofund Third Call 2021 

Основна научна област: 

Органично земеделие 

№ на договор: 

КП-06-ДО02/7 

Начална дата на проекта и срок на договора:  

13.12.2021 г                36 месеца 

Заглавие на проекта:  

Разнообразяване на културите  за устойчиво органично земеделие.  
Базова организация: 

Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив 

 

Партньорски организации: 

 

 

 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Проф. д-р Нася Борисова Томлекова 

 

Общ размер на договореното финансиране: 

97 791,50 лв ( деветдесет е седем хиляди седемстотин деветдесет и един лв 50 стотинки) 
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу): 
1.5. Работен пакет 1 включва предизвикателствата, пред които са изправени органичните иновации, което увеличава 

разнообразието на културите, за да подобри устойчивостта им. Р.П 1 от една страна ще реши пречките за използване на 

специфични малки култури в определени региони за насърчаване на разнообразието между културите, напр. краставица 

и обикновен фасул и смеси от култури от фаба и елда, но също така ще работи с предизвикателства при увеличаване на 

разнообразието в културите в органични отглеждани сортове на основните култури като пшеница и отворена опрашена 

царевица. 

Задача 1.5 предвижда подкрепяне на характеризирането (фенотипиране и генотипиране) на колекция от генплазма на 

български обикновен фасул за храни и фуражи, за да се увеличи добивът и да се подобри качеството на плодовете и 

растенията по отношение на абиотични и биотични стресови фактори, подходящи за органично земеделие. 

Дългосрочна цел: Повишаване на производителността и качеството на стопански важни бобови култури за храни и 

фуражи по отношение на абиотични и биотични стресови фактори чрез идентифициране на генплазма и нови методи за 

устойчиво биологично земеделие в България. 

През последния век генетичното разнообразие на агрокултурите значително намалява. Това е проблем, особено за 

органичното земеделие, което разчита на сеитбообръщение, устойчивост на болести и адаптивност към различни 

видове абиотичен стрес. Бобовите култури, по-специално, са от решаващо значение за органичните сеитбообръщения. 

Ето защо е необходимо имаме по-голямо разнообразие при тези култури, за да се избегне поява и натрупване на 

патогени при органични сеитбообращения. Органичното отглеждане на агрокултури, както е определено в новия 

регламент на ЕС за органичното земеделие, въвежда категории семена, които изискват постоянно размножаване в 

органични условия и с по-голямо вътревидово разнообразие. В продължение на век контролът върху болестите, 

пренасяни от семена, разчита на ежегодно третиране на семената с пестициди. Подобрената устойчивост на посевите 

към болести, пренасяни от семена, е от решаващо значение, за да може успешно да бъдат въведени новите категории 

семена. Целта на работен пакет 1 е да подобри различни „осиротели” култури, полезни за разнообразяване на 

органичните сеитбообръщения, за подобряване на устойчивостта на обикновената пшеница към най-важната болест, 

пренасяна от семена , т.е. главнята, и за създаване на разнороден материал от избрани култури. 

ИЗК „Марица” ще изследва толерантността към засушаване и към някои важни видове биотичен стрес при сортове, 

селекционнни линии и местни образци на обикновен фасул (Phaseolus vulgaris L.). Първоначалното изследване ще 

оцени: (1) ефектите от дефицита на вода върху растежа на растенията, относителното водно съдържание, хлорофил а, 

хлорофил b и натрупването на осмопротектори (като пролин); (2) устойчивостта към две раси на причнителя на болестта 

ореолов пригор (Pseudomonas axonopodis pv. phaseolicola) и / или 4-5 раси антракноза (Colletotrichum lindemuthianum). 

Ще бъде проведено транскриптомно изследване, използващо избрани генотипи, подложени на воден дефицит, за да се 

изясни молекулярната основа на толерантността към суша в нашия материал от обикновен фасул. Оценка на 

агрокултурните показатели на контрастните образци идентифицирани чрез подлагане на избраните стресови фактори ще 

бъдат тествани в монокултурно и поликултурно отглеждане в органично управлявани полеви експерименти. ИЗК 

„Марица” ще оцени генетичното разнообразие на включените образци фасул в изследването, с молекулярни маркери 

(като ISSR, iPBS или комбинация), разположени в силно променливи области в генома на базата на микросателити и 

ретротранспозони. KIS ще характеризира растежа на растенията в една и съща колекция от сортове, селекционнни линии 

и местни образци в малък полеви експеримент. Получената информация ще се използва за идентифициране на 

генотипове, които ще се използват в Т3.3. 

Дългосрочен приноси 

Ще бъдат създадени линии и сортове с повишен добив и подобрена толерантност към биотичен и абиотичен стрес. 

Непосредствено след завършването на проекта ще бъдат постигнати следните приноси: 

Принос 1. Подобрено и засилено приложение на молекулярни техники във селекцията на фасула. 

Принос 2. Идентифицирани и избрани образци фасул толерантни / чувствителни към засушаване и ореолов пригор и 

антракноза с използване на геномно на секвениране. 

Принос 3. Транскриптомиката на толерантните / чувствителни генотипи фасул, отгледани като монокултури и 

поликултури ще помогне за по-доброто разбиране на физиологията на реакцията на растението към стрес. 
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Институт по зеленчукови култури „Марицаˮ, гр. Пловдив  

Ръководител на научния колектив  

Проф. д-р Нася Борисова Томлекова  

Участници:  

Проф. д-р Иван Киряков - Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево  

Доц. д-р Весела Машева - Институт по Растителни Генетични Ресурси „К.Малков”, 

гр. Садово 

Гл. ас д-р Величка Спасова- Апостолова - Институт по тютюна и тютюневите 

изделия- с. Марково, област Пловдив  

Ас. Сибел Азиз -  Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив 

 

биолог Андрей Попатанасов -  Българска Академия на Науките, Институт по 

невробиология, гр. София 

 

 
 
 
 
 
ПД 
 
 
ДО 
 
МУ 
 
 

Партньорска организация:  

  

Участници:  

  

Партньорска организация:  

  

Участници:  

  

Партньорска организация:  

 

                                                           
1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ). 


