
59

НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 2, 2017
FOREST SCIENCE, No 2, 2017

иЗМенения В МиКрОБиОЛОГиЧниТе СъОБЩеСТВа  
на ПОЧВаТа СЛеД ПриЛаГане на ОрГаниЧни ПОЧВени 

ПОДОБриТеЛи При ОТГЛежДане на фиДанКи ОТ ШеСТиЛ 

Ваня Качова1, Радка Донкова2, Емил Попов1, Пенка Стефанова1

1Институт за гората – софия
Българска академия на науките

2Институт по почвознание, агротехнологии  
и защита на растенията – софия

Aбстракт: Проведеното изследване има за цел да се установи влиянието на 
органичното торене – самостоятелно и в комбинация с минерално върху почвената 
микрофлора. Изпитани са органичните подобрители „сиаптон“ и „Биохумус“, и 
минерален  тор „кристалон“. Шест месеца след внасянето им върху смолница (Verti-
sols) е установено, че торенето на фиданки acer platanoides l. с органичния подобрител 
„сиаптон“ повишава количеството на почвената микрофлора. комбинираното му 
приложение с минералния тор „кристалон“ и органичния подобрител „Биохумус“ 
усилва положителния ефект върху микрофлората, като ефектът на комбинацията 
„сиаптон“ + „кристалон“ е по-силно изразен.

Ключови думи: микробиологични свойства, органична тор, шестил, acer platanoides

УВОД

acer platanoides l. – шестил или норвежки млечния явор е високо, 
бързорастящо дърво, достигащо до 25-30 m височина и 60-80 cm в 
диаметър, понякога до над 150 cm. Видът е подходящ за създаване на 
смесени горски култури, които от една страна поддържат по-високо 
ниво на биологично разнообразие и от друга – са по устойчиви на 
климатични промени. като спътник шестилът може да участва в 
състава на смесени култури с много голям брой главни и спътникови 
видове (даг, 2009; Иаг, 2011):

- бук с липи, дива череша, шестил, планински бряст, турска 
леска и явор;

- питомен кестен с липи, дива череша, шестил и офика;
- ясен с липи, клен, дива череша, шестил и офика;
- бял бор с липи, дива череша, шестил и офика;
- черен бор с липи, шестил и мъждрян;
- обикновена ела с шестил, дива череша, планински бряст, явор 

и турска леска;
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- зелена дугласка с липи, шестил и дива череша.
- липи с дива череша, брекина, шестил, клен, мекиш и габър.
Шестилът може да се използва и за залесяване при борба с 

ерозията, за стабилизиране на терени и за намаляване на ерозията. 
В България има необходимост от изграждане и на култури с 

доминантност на вида, които да се използват и като източник на 
репродуктивен материал (tomov et al., 2014). Поради широката си, 
красиво оцветена корона a. platanoides намира широко приложение и като 
декоративно дърво за озеленяване на градини и паркове в градовете. 
Видът е чувствителен към почви с нисък хранителен статус, висок 
евапо-транспирационен коефициент, продължителни периоди на 
засушаване и силно кисели почви (ph под 4) (nowak, rowntree, 1990). 
най-чести са гъбичните заболявания от видове Rhytisma и Verticillium, 
които инфектират предимно младите фиданки (goud, 2003).

за подсилване устойчивостта на видовете към стресовите 
условия на средата и в борбата с болести и вредители се прилага 
торене. то може да подобри качествата на почвите и секвестирането 
на въглерод в нея (marmo, 2008), растежа и производителността на 
горските насаждения (Baldi et al., 2014). торенето се отразява и върху 
почвените микробиологични съобщества (arnebrant, söderström, 1992; 
Kong et al., 2008), които са   чувствителен индикатор за промените 
в почвените свойства, типът растителност и прилаганото 
стопанисване (curlevski et al., 2010; lin et al., 2017). 

В България са правени опити за торене на фиданки от 
горско-растителни видове (дакев, Баджов, 1975; Христодоров, 
1975; Брощилов, 1986; желязков, маркова, 1993). микробиологични 
изследвания, свързани с торенето, са правени изключително малко. 
такова изследване е това на донов и др. (1992), които установяват, 
че минералното торене с азотни торове активизира развитието 
на актиномицетите и гъбите в почвите, като се ускорява 
умножаването на микрофлората в долните почвени слоеве и се 
увеличават количествата  на бациларната флора.

Целта на настоящето проучване е да се установи влиянието на 
органичното торене – самостоятелно и в комбинация с минерално, 
върху микрофлората на почвите в градски условия. Използван 
е органичен подобрител „сиаптон“  в различни съотношения и 
комбинации.

МаТериаЛи и МеТОДОЛОГия на ОПиТа

опитът е заложен през 2016 г в разсадника на Института за 
гората – Бан, върху смолница (Vertisols, Fao 2006), тъмно оцветена, 
дълбока, с голямо съдържание на набъбващи глини, мощна, силно 
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уплътнена, с добре изразен вертичен профил.  Характеризира се със  
съдържание  на органичен въглерод 3,93%,  съдържание на  общ азот  
0,12%, и ph 6,42. Фиданките шестил са засадени през последната 
седмица на март 2016 г. в 7 реда по 7 (общо 49). торенето е извършено с 
течен органичен подобрител с биостимулиращо действие „сиаптон“, 
разработен  на основата на естествени хидрализирани протеини от 
фирма chemtura europe limited, uK. Продуктът е регистриран в 
България като Foliar fertilizer (за листно подхранване), под названието 
„siapton“  и код: 000000006024 от 12.03.2015.  разпространява се 
под търговското наименование „сиаптон“ r. Изпитван за всички 
видове земеделски култури. специализиран за повишаване добива и 
качеството на продукцията и за активиране защитните сили на 
културите при стресови ситуации на средата – суша, измръзване, 
градушка, нападения от вредители и др. Препаратът е нов  за 
българския пазар, а разпространителят е заинтересован от изясняване 
действието му върху дървесни растения. съставът на подобрителя, 
който производителят дава е: общ, органичен, амониев азот – до 4%; 
органичен въглерод – 25%; аминокиселини от животински произход – 
54,34%. Използван в комбинация с биотор от червен калифорнийски 
червей „Биохумус“ (производство на фирма „Био-лайф оод – 
софия“), разрешен за биологично земеделие с наредба 15/03.08.1999 
г. и наредба 22/04.07.2001 на мзХ.  В комбинация със „сиаптон“ е 
използван и минерален тор „кристалон“, съдържащ n, P, K, mg и други 
микроелементи (производство на Хидро агри ротердам, Холандия).  

 „сиаптон“ е приложен почвено, при пълно разлистване на 
фиданките. те са третирани два пъти: на 08.06.2016 и  28.06.2016 г. 
в две дози: вариант В1 с по 1 ml на фиданка (1 ml тор разтворен 
в 500 ml вода) и вариант В2 – с 50 ml на фиданка (50 ml също 
разтворени в 500 ml вода). В комбинация със „сиаптон“ на същите 
дати е внесен „кристалон” в количество 0,5 mg разтворени в 500 ml 
вода/за фиданка – вариант В3, както и „Биохумус” по 300 ml 50%/
фиданка – вариант В4. схемата на опита (таблица 1), включва пет 
варианта в 9 повторения. 

В началото на третирането и в края на вегетационния период 
по варианти са измерени почвената киселинност, средната височина 
и средния диаметър на фиданките: при кореновата шийка и на 
височина от 1,30 m.

Проби за микробиологичните анализа са взети от почвения слой 
0-20 сm, 6 месеца след първото третиране със „сиаптон“. определени 
са основни таксономични и физиологични групи микроорганизми чрез 
десетични разреждания (грудева и др., 2007). направена е статистическа 
обработка на получените резултати чрез excel и sPss.
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реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

условията на средата оказва влияние върху изменчивостта и 
морфологията на вида (Пандева, 2006). това важи и за почвената среда. 
съотношението c/n в изследваната почва e = 33:30. съотношение 
c/n над 15 показва, че микробиологичните процеси на разлагане на 
органичното вещество не протича с висока скорост.

По отношение на почвената киселинност данните показват, че 
при внасянето на  „сиаптон“ тя се понижава (таблица 2). Промените 
са по-ясно изразени при торене с по-високата доза вариант В2. 
съвместното приложение с „кристалон“ няма ефект върху този 
почвен показател. Приложението на „Биохумус“ неутрализира 
влиянието на „сиаптон“ и дори като цяло се наблюдава слаба 
тенденция за алкализиране на средата.

Извършените предварителни анализи на средните стойности 
за височината на фиданките, диаметъра на кореновата шийка и 
диаметъра на 1,30 m показа, че при два от вариантите за средната 
височина, при два от вариантите за диаметъра при кореновата 
шийка и един от вариантите за средния диаметър на 1,30 m показаха 
по-високи стойности за измерването, извършено на 05.10.2016 г., в 
сравнение с резултатите, получени от измерването на 01.06.2016 
г. това наложи анализ, пълна верификация, филтриране на входните 
данни и установяване на причината за допусканата системна 
грешка и нейното отстраняване. В резултат на извършените 
анализи, тестове и проверки беше установено следното: част от 
първичните данни за средния диаметър при кореновата шийка и за 
средния диаметър на височина 1,30 m са неточни поради извършване 
на последователните измервания не на точно същото място при 
кореновата шийка и не на точно 1,30 m от височината на дървото. 

Таблица 1. схема на опита с торене на фиданките
Table 1. scheme of trial with fertilized saplings

Тест
Test

Pед
Row номер на фиданка/Number of sapling

i 7 В1 43 7-1 В2 44 7-2 В1 45 7-3 В2 46 7-4 В1 47 7-5 В2 48 7-6 K 49 7-7

i 6 В136 6-1 В2 37 6-2  В1 38 6-3 В2 39 6-4 В1 40 6-5 В2 41 6-6 K 42 6-7

i 5 В1 29 5-1 В2 30 5-2 В1 31 5-3 В2 32 5-4 В1 33 5-5 В2 34 5-6 K 35 5-7

ii 4 В3 22 4-1 В4  23 4-2 В3  24 4-3 В4 25 4-4 В3  26 4-5 В4 27 4-6 K 28 4-7

ii 3 В3  15 3-1 В4  16 3-2 В3 17 3-3 В4 18 3-4 В3  19 3-5 В4 20 3-6 K 21 3-7

ii 2 В3  8 2-1 В4  9 2-2 В3  10 2-3 В4 11 2-4 В3  12 2-5 В4 13 2-6 K 14 2-7

K 1 K 1 1-1 K 2 1-2 K 3 1-3 K 4 1-4 K 5 1-5 K 6 1-6 K 7 1-7
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При измерването на височините е допускана системна грешка от 
вида: неточно определяне височината на фиданките в процеса на 
интензивен растеж. след приключване на растежа височината следва 
да се измерва до върха на формираната терминална пъпка. В процеса 
на интензивен растеж (01.06.2016 г.), когато няма ясно формирана 
терминална пъпка грешки от такъв характер е трудно да бъдат 
отстранени напълно. Поради невъзможност измерванията да бъдат 
повторени и факта, че разликите са до 2 сm за височината и 0,5 
mm за диаметрите е приложен следният филтър на входните данни: 
първични данни от измерване на диаметри и височини в момент t2 
могат да бъдат единствено по-големи или равни на данни от измерване 
на диаметри и височини в момент t1. така коригираните данни за 
биометричните показатели, както и нарастването по височина на 
фиданките са представени в таблица 3 и 4. данните и сравнителният 
анализ, основан на описателна статистика показват, че 6 месеца след 
залагане на опита се установява влияние на органичния подобрител 
„сиаптон“ върху растежа по височина и дебелина на фиданките. 
забележимо е най-високото нарастване на средната височина (hср) и 
средния диаметър при кореновата шийка  (dср. кор. ш.) на фиданките 
торени с по-високата концентрация на „сиаптон“ – вариант В2 
(таблица 4). средната височина при този вариант и диаметъра при 
кореновата шийка за 6 месеца е нараснал съответно с 0,06 m и 96 
mm, най-много в сравнение с другите варианти.

данните за микробиологичните съобщества 6 месеца след 
третиране на фиданките са представени на фигури 1, 2, 3 и 4.  
Представени са средните аритметични стойности и стандартните 
отклонения, изчислени с excel по формулите: 

 и  

,
 

където stdeV – стандартното отклонение, хi – i – тия елемент 
на данните,  – средно аритметическо на данните, n – брой данни.

Таблица 2. киселинност на почвите по варианти
Table 2. soil acidity by variants

к В1 В2 В3 В4
ph 6,42 6,21 5,87 5,91 6,76
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общо представените данни показват разнопосочност на 
действието на торовете върху микроорганизмите.

Хетеротрофните микроорганизми (фиг. 1) реагират 
положително, като тяхното количество статистически се увеличава 
при всички изпитвани торове. най-силно това увеличение е изразено 
при варианта с едновременното внасяне на органичен подобрител 
(„сиаптон“) и минерален тор („кристалон“), което може да се 

Таблица 3. средна височина и диаметър на фиданките
Table 3. mean height and diameter of the saplings

Варианти
Variants

H средно 
Average H (m)

d средно
кор. шийка

Average d at root collar 
(mm)

d средно
на 1,30

Average DBH  
(mm)

1.06.2016 г.

к 1,47 ± 0,24 12,85 ± 1,55 4,85 ± 1,29

В1 1,50 ± 0,21 11,97 ± 1,11 4,97 ± 1,70

В2 1,44 ± 0,12 11,92 ± 1,87 4,50 ± 0,64

В3 1,47 ± 0,13 13,05 ± 2,22 5,15 ± 1,15

В4 1,44 ± 0,12 12,14 ± 1,81 4,23 ± 1,04

5.10.2016 г.

к 1,51 ± 0,26 13,28 ± 1,58 4,96 ± 1,43

В1 1,55 ± 0,21 12,60 ± 1,18 5,31 ± 1,62

В2 1,50 ± 0,11 12,88 ± 1,56 4,84 ± 0,56

.В3 1,52 ± 0,14 13,89 ± 2,47 5,54 ± 0,97

В4 1,48 ± 0,15 12,78 ± 1,71 4,65 ± 0,99

Таблица 4. нарастване на фиданките по варианти.
Table 4. increment of saplings by variants

Варианти
Variants

нарастване/Increment

H средно 
Average H (m)

d средно
кор. шийка

Average d at root collar (mm)

d средно
на 1,30

Average DBH  (mm)

н 0,04 0,43 0,11

В1 0,05 0,63 0,34

В2 0,06 0,96 0,34

В3 0,05 0,84 0,39

В4 0,04 0,64 0,42



65

обясни с най-благоприятните условия за тяхното развитие – наличие 
в достатъчно количество на хранителни микро- и макроелементи, за 
което свидетелства и сравнително добрият прираст на растенията 
(таблица 3). Изключение се наблюдава във варианта с внасянето 
на „сиаптон“ в по-ниски дози, където се констатира тенденция за 
намаление на количеството им.

еднопосочни тенденции са получени и за влиянието на торенето 
върху количеството на актиномицетите (фиг. 2). статистически 
доказани разлики между контролата и торените варианти, с 
изключение на варианта с ниската доза „сиаптон“, не са установени.

данните за  количеството на бактериите, усвояващи минерален 
азот (фиг. 3) показват  положителното влияние на торенето. И 
при тях се отбелязва понижение при вариантите с ниската доза 
„сиаптон“ и статистически доказано увеличение спрямо контролата 
при торените варианти. ефектът на съвместното внасяне на двата 
вида органични подобрители („сиаптон” и „Биохумус“) и в комбинация 
с минерален тор („сиаптон“ и „кристалон“ – B3) е статистически 
доказано по-високо от самостоятелното внасяне на „сиаптон“.

фиг. 1. Хетеротрофни микроорганизми
Fig. 1. heterotrophic microorganisms

фиг.2. актиномицети
Fig.2. actinomycetes

фиг. 3. Бактерии, усвояващи 
минерален азот

Fig. 3. Bacteria digesting mineral nitrogen

фиг. 4. микроскопични гъби
Fig. 4. microscopic fungi
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Фиг. 3. Бактерии, усвояващи минерален азот 
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микроскопичните гъби са най-слабо повлияни. макар че при всички 
варианти са наблюдава увеличение спрямо контролата, статистически 
доказана разлика е установена само при варианта със „сиаптон“ в по-
високата доза. статистически доказани са и разликите между посочения 
вариант и комбинация му със „сиаптон“ и „кристалон“, вариант при 
който се установява и понижение  на почвената киселинност (таблица 
2) благоприятстваща развитието им. 

твърде различни са данните за целулозоразлагащите 
микроорганизми (фиг. 5). Всички варианти на опита показват 
увеличение в тяхното количество. това увеличение е най-изразено 
при варианта В3 – „сиаптон“ и „кристалон“. между този вариант 
и другите варианти включени в изследването са установени 
статистически доказани разлики.

ЗаКЛЮЧение

торенето на фиданки acer platanoides l. с органичния подобрител 
„сиаптон“ повишава количеството на почвената микрофлора, от 
функционирането на която зависи развитието на растенията. 
комбинираното му приложение с минералния тор  „кристалон“ и 
органичния подобрител „Биохумус“ усилва положителния ефект, като 
ефектът на комбинацията „сиаптон“ +„кристалон“ е по-изразен. 
Получените данни поставят въпроси, които трябва да се изяснят в 
следващи изследвания от последващите години на третирането.

ЛиТераТУра

Брощилов, к. 1986. Влияние на минералното торене и степента на овлажняване на 
почвата върху растежа на фиданки от хибриден бряст. горскостопанска наука, 
4, 65-73.

фиг. 5. целулозоразлагащи микроорганизми
Fig. 5. cellulose-degrading microorganisms

 

5 

 

 

 

Фиг. 5. Целулозоразлагащи 

микроорганизми 

Fig. 5. Cellulose-degrading micro-organisms

 

 



67

грудева, В., П. мончева,. с. недева, Б. гочева, с. антонова-николова, с. наумова. 
2007. ръководство по микробиология. университетско издание „св. климент 
охридски“, 186.

даг. 2009 наредба № 2/02 февруари 2009 г. за залесяване и инвентаризация на 
горските култури. Приложение № 8 към чл. 37, 2.

дакев, т., к. Баджов. 1975. Баланс на внесения в почвата минерален азот при от-
глеждане на фиданки от обикновен ясен и шестил. горскостопанска наука, Xii, 
4, 69-73.

донов, В., м. нусторова, к. Йорова. 1992. Последействие на минералното торене 
върху някои микробиологични показатели на горска почви, наука за гората, 2, 
41-48.

желязков, П., д. маринова. 1993. относно ефекта на минералното торене на 
фиданки от бял бор (Pinus sylvestris l.) при условия на вегетационен опит с 
кафява планинско-горска почва, наука за гората, 1, 46-56.

Иаг. 2011. класификационна схема за типовете горски месторастения в република 
България, 103. 

Пандева, д. 2006.  Изменчивост на обикновения ясен (acer pseudoplatanus l.) по 
форма на листата. наука за гората, 1, 57-64.

Христодоров, В., 1975. Влияние на минералното торене върху коренообразуването 
при млади фиданки от бял бор с различен произход. горскостопанска наука, Xii, 
6, 22-32.

arnebrant, K., B. söderström. 1992. effects of different fertilizer treatments on ectomycor-
rhizal colonization potential in two scots pine forests in sweden. Forest ecology and 
management, 53, 77-89.

Baldi, e., g. marcolini, m. Quartieri,g. sorrenti, m. toselli. 2014. effect of organic fer-
tilization on nutrient concentration andaccumulation in nectarine (Prunus persica var. 
nucipersica) trees: the effect of rate of application. scientia horticulturae, 179, 174–179.

Burton, J., ch. chen, Zh. Xu, h. ghadiri. 2010. soil microbial biomass. activity and com-
munity composition in adjacent native and plantation forests of subtropical australia. J. 
of soil sci. and sediments, 10, (7),1267–1277.

curlevski,  n., Zh. Xu, i. c. anderson, J. W.g. cairney. 2010. converting australian tropical 
rainforest to native araucariaceae plantations alters soil fungal communities. soil Biology 
and Biochemistry, 42, (1), 14–20.

goud, J. c. 2003. Verticillium wilt in trees. detection. prediction and disease management. 
Phd thesis Wageningen universiteit. Wageningen. the netherlands With references with 
summary in english and dutch. 98. isBn 90-5808-872-3. 

Kong Wei-dong, Zh. yong-guan, F. Bo-Jie, h. Xiao-Zeng. Zh. lei. heji-Zheng. 2008. effect 
of long-term application of chemical Fertilizers on microbial Biomass and Functional 
diversity of a Black soil, Pedosphere, 18, (6), 801–808.

lin yu-t., W. B. Whitman, d. c. coleman, s. h. Jien, ch.-yu chiu. 2017. cedar and 
bamboo plantations alter structure and diversity of the soil bacterial community from a 
hardwood forest in subtropical mountain. applied soil ecology, 112, 28–33.

marmo, l. 2008. eu strategies and policies on soil and waste management to offset green-
house gas emissions. Waste management, 28 (4), 685–689.

nowak, d. J., r. a. rowntree. 1990. history and range of norway maple. J. of arboriculture 
16. 291-296.

tomov, V., n. iliev, i. iliev. 2014. analysis of the forest seed production base on of acer 
Platanoides l. in Bulgaria. Forestry ideas, 20 (1), 67-76.

stoeckeler, J. h., h. F. arneman. 1960. Fertilizers in Forestry. advances in agronomy, 12, 
127–195.



68
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(SUMMARY)

Fertilization when growing tree saplings in Bulgaria is practiced mainly 
in tree nurseries to enhance their sustainability, growth and development. 
Widely used in the cities’ landscaping is acer platanoides l. due to its 
beautifully painted crown and as a sink of harmful emissions. this study aims 
to determine the impact of organic fertilization – alone and in combination 
with mineral fertilizers on the most sensitive component of the ecosystems 
– the soil microflora. organic amendment ‘siapton’ (in two concentrations), 
ammendment of california worms ‘Biohumus’ and mineral fertilizer ‘Kristalon’ 
were tested. six months after their introduction on Vertisols, it was found 
that fertilizing a. platanoides saplings with the organic amendment ‘siapton’ 
increased the amount of soil microflora. its application with ‘Kristalon 
mineral fertilizer and ‘Biohumus’ organic amendment enhances the positive 
effect on the microflora. the effect of combination ‘sapton’ + ‘Kristalon’ on 
soil microbiological communities is being more pronounced. 
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