
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 
постдокторанти – 2021 г.

Основна научна област:

Селскостопански науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

Заглавие на проекта:

Приложение на in vitro методи за оценка устойчивостта към икономически важни патогени
при домати (Solanum lycopersicum L.).

Базова организация:

Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив
Ул. Брезовско шосе 32, 4003 Пловдив, България
izk_maritsa@abv.bg

Партньорски организации:

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

ас. д-р Жана Иванова

Общ размер на договореното финансиране:

29808 лв.
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Резюме на проекта:
Фитопатогените,  причиняващи  икономически  важни  болести  по  доматите,

намаляват  количеството,  влошават хранителните  и  вкусови  качества  на  продукцията.  В
световен мащаб се отчита, че глобалната търговия и конкуренция е довела до използване
на ограничен брой сортове, често с близък произход, което засилва натиска от променящия
се  климат,  намножаването  и  прехвърлянето  на  патогени  от  една  страна  в  друга.
Растителните  болести  са  световен  проблем,  свързан  с  продоволствената  сигурност.
Широката употреба на синтетични пестициди доведе и до увеличаване резистентността на
патогените,  което  допълнително  компрометира  настоящите  стратегии  за  контрол  на
болестите.  Използвайки  биотехнологични  и  фитопатологични  методи,  както  и
нанотехнологии се цели да се повиши устойчивостта на доматите към важни патогени. В
същото  време  полезните  почвени  микроорганизми  и  микроелементи  са  устойчива
алтернатива за повишаване имунитета на растенията и устойчивостта към биотичен стрес.

 Основната цел на проекта е да се намали употребата на пестициди, като се заложи
на  създаване  на  нови  сортове  домати  с  повишена  устойчивост  към  заболявания.
Специфичната  цел  е  да  се  докаже  ефективността  на  in vitro скрининга  за  отбор  на
устойчиви  генотипи  домати  към  Fusarium  oxysporum и  Verticillium  dahliae,  а  също  и
способността  на  някои  микроелементи  да  оказват  антагонистично  действие  върху
развитието на болестотворни микроорганизми. 

Очакваните  резултати  след  изпълнението  на  задачите  предвидени  в  проекта  са:
оптимизиране на условията и установяване подходяща регенерационна среда, осигуряваща
най-висок  процент  растения-регенеранти  за  отделните  генотипи домати;   установяване
приложението  на  in  vitro методи  за  оценка  устойчивостта  към  икономически  важни
патогени при доматите, и успешното им внедряване в следващи селекционни програми;
потвърждаване  ефективността  на  in  vitro скрининга  за  отбор  на  устойчиви генотипи и
получаването на устойчиви и толерантни генотипи към патогените  Fusarium oxysporum и
Verticillium dahliae;  проучване на антимикробната активност на някои метали и метални
оксиди под формата на наночастици и микропудри, както и натрупването на съответните
метали в доматените растения.

Резултатите ще бъдат публикувани в реферирани международни списания. За срока
на проекта се предвиждат минимум 2 научни публикации, като едната се предвижда да е с
impact factor. Получените резултати ще бъдат представени на научни форуми, с цел бързото
им разпространение. За срока на проекта се предвижда участие в научни конференции,
форуми и симпозиуми.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив
Ул. Брезовско шосе 32, 4003 Пловдив, България
izk_maritsa@abv.bg

Ръководител на научния колектив

Ас. д-р Жана Иванова ПД

Участници:

Гл. ас. д-р Катя Василева
Венета Стоева

МУ, ПД
МУ

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

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).
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