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абстракт: целта на изследването е оценка и характеризиране на инфекциозния риск 
от фитопатологична гледна точка на утайки, получени от пречистване на отпадъчни води за 
евентуалното им прилагане като почвени подобрители в горското стопанство и оценка на 
тяхното влияние върху развитието на млади горски растения. използвани са традиционни 
микробиологични и съвременни молекулярни методи за установяването на потенциално опасни за 
горската флора видове микроорганизми както по пътя на отпадъчните води в пСОВ гр. Батановци, 
така и в крайния продукт (стабилизирана обезводнена утайка). проведени са съдови опити за 
установяване на влиянието на утайките върху растежа и развитието на бял и черен бор, зимен 
дъб, цер и бяла акация, както и теренен опит с черен бор. получените от утайките гъбни изолати 
не проявиха фитопатогенност в проведените тестове. при включването на утайки в почвени смеси 
за отглеждане на фиданки в саксийни условия е отчетено положително влияние върху растежа на 
бялата акация и негативно влияние при зимен дъб, бял бор и черен бор. Внасянето на сухи утайки 
от пСОВ Батановци на опожарен терен залесен с черен бор, влияе негативно върху растежа и 
развитието на растенията. при използване на утайки от пречиствателните станции в разсадници 
или опожарени горски терени е необходимо предварително обстойно изследване на влиянието 
им върху растежа и развитието на всеки конкретен растителен вид. 
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уВоД

целта на настоящото изследване е оценка и характеризиране на инфекциозния 
риск от фитопатологична гледна точка на утайки, получени от пречистване на отпадъч-
ни води, както и влиянието им върху развитието на млади растения за евентуалното 
им прилагане като почвени подобрители в горското стопанство. Утайките, получени 
вследствие на пречистването на отпадъчни води представляват остатък, който се обра-
зува след преминаване през няколко етапа на пречистване – физично, химично и био-
логично. В България, утайките от пречиствателните станции в повечето случаи се съх-
раняват в депа за отпадъци, което е до голяма степен неприемливо както от екологична, 
така и от финансова гледна точка. Затова е необходимо да се изследват възможностите 
за тяхното рециклиране и/или употребата им във форма, позволяваща безопасното 
оползотворяване на ценните им съставки. 

На територията на Югозападно държавно предприятие – Благоевград към 
Министерство на земеделието, храните и горите функционират няколко градски 
пречиствателни станции за отпадъчни води (ГпСОВ Батановци – перник, дупница, 
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Благоевград и други станции в процес на реконструкция и изграждане към момента на 
изследването), които от своя страна трябва да решат проблема с оползотворяването на 
натрупаните утайки. една такава възможност е използването им в разсадници и в гор-
ски територии след установяване на ефекта върху растенията. Различни алтернативи за 
оползотворяването на утайките от пСОВ Батановци-перник са представени на Фиг. 1.

приложението на утайки от пСОВ в селското и горското стопанство е един от 
икономически най-ефективните методи за тяхното оползотворяване. Съществен еле-
мент е първоначалната оценка на тяхната безопасност, като най-важните показатели са 
съдържанието на тежки метали и микробиологичния статус. Заложените в законода-
телната рамка задължителни лабораторни изследвания се отнасят основно до рискове-
те свързани с човешкото здраве и опазване чистотата на подпочвените води. 

За осигуряване на ефективно и безопасно въвеждане на утайки в горски еко-
системи е необходимо на първо място да се определи фитосанитарния риск свързан 
с възможността за наличие на микроорганизми като бактерии, вируси и гъби, причи-
няващи болести по растенията. Някои организми, образуващи трайни форми могат 
да преживеят процесите на пречистване и да оцелеят в крайния продукт, например 
гъбни патогени по растенията като Plasmodiophora brassicae, Fusarium oxysporum f.sp. 
lycopersici, Macrophomina phaseolina, Olpidium brassicae, Polymyxa betae, Spongospora 
subterranea, Synchytrium endobioticum и други (Mikkelsen et al., 2006). 

В настоящото пилотно изследване e приложена комбинация от традиционни 
микробиологични подходи (изолация, морфологични и физиологични характеристи-
ки) и съвременни молекулярни методи (дНК секвениране) за установяването на нали-
чието/отсъствието на потенциално опасни за горската флора видове микроорганизми 
по пътя на отпадъчните води в пСОВ гр. Батановци и в крайния продукт (стабилизи-

Фиг. 1. Алтернативи за оползотворяване на утайките от ПСОВ Батановци, Перник.  
(източник: ДЗЗД „ЕРА 2015“, РПИП за обособена територия на ВиК ООД - гр. Перник, 2018)

Fig. 1. Alternatives for utilization of sludge from WWTP Batanovtsi, Pernik (source: CO CA“ERA 2015”,  
Regional pre-investment studies for a separate territory of supply and sanitation Pernik, 2018)
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рана обезводнена утайка). проведени са съдови и теренни опити за установяване на 
влиянието на утайките върху растежа и развитието на млади растения бял и черен бор, 
зимен дъб, цер и бяла акация.

Материали и МетоДи

поставяне на директни уловки за оомицетни фитопатогени
през месеците октомври, ноември 2017 г. и януари 2018 г. отпадъчните води от 

пСОВ Батановци са изследвани за наличие на оомицетни фитопатогени, като са по-
ставяни по две директни уловки (всяка с три листа от рододендрон) на следните места: 
след пясъко- и маслоуловителя, след първичния утаител, в разпределителната шахта за 
активна утайка към биобасейните и в рециркулиращата утайка.

Филтриране на отпадни води
В допълнение са взети и проби от водите (с обем 1,5 l всяка), които след транспор-

тирането в лабораторията на Агробиоинститута са филтрувани през бактериални фил-
три с големина на порите 0,22 μ (дискови мембрани за ултрафилтрация с диаметър 44,5 
mm, Millipore®) и уловените от филтрите микроорганизми са прехвърлени и отгледани 
върху хранителна среда (картофено-декстрозен агар) при температура 25 оС на тъмно.

изолиране на фитопатогени от утайките чрез приготвяне на уловки
изследвани са утайки от изсушителни полета и стари утайки, складирани на 

площадка, като са взети по три проби с обем около 2 l всяка, от сухи утайки от 2017 г., 
сухи утайки от 2016 г. и смесена проба на сухи утайки от 2013 и 2014 г.

От всяка проба са приготвени уловки като пробата се размесва добре и обем око-
ло 200 cm3 от нея се поставя в пластмасова кутия. Утайката във всяка кутия се залива със 
стерилна дестилирана вода, не повече от 3 cm над повърхността. За растителни уловки са 
използвани млади листа от рододендрон. Така приготвените уловки са инкубирани при 
стайна температура за период от два до седем дни. при наличие на оомицети в изследвания 
субстрат се формират зооспорангии, даващи началото на подвижни зооспори които инцис-
тират върху листата от рододендрон, в резултат от което се образуват некротични петна. 

изолацията на патогена от листата от рододендрон получени както от директ-
ните уловки, така и от старите утайки е извършена като от некротичните петна по лис-
тата, появили се вследствие на заразяването на растителната тъкан, се изрязват малки 
парченца с тъкан от границата между здравата и некротиралата част и се поставят вър-
ху селективна хранителна среда в петриево блюдо (Themann, Werres, 2000). 

Директно изолиране от субстрата
Утаечната проба се размесва добре. един грам от нея се смесва с 50 ml стерилна 

вода до получаване на суспензия от която се пипетира върху повърхността на 2% воден 
агар (20 g агар Duchefa Biochemie и 1 l дестилирана вода) и ½ pDa (10 g агар Duchefa 
Biochemie, 19,5 g картофено-декстрозен агар Difco TM, 1 l дестилирана вода). В петри-
евите блюда върху хранителната среда се накапват по 10 капки във всяко, последвано 
от култивиране при температура 25 °C на тъмно за 18 – 24 часа. 

Днк анализ за определяне на вида
Видовата принадлежност на получените гъбни и бактерийни изолати е определе-

на чрез анализ на дНК последователности. За целта, чрез използането на полимеразна 
верижна реакция (pCR) и универсални праймерни двойки са намножени участъците 
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Internal Transcribed Spacers (ITS) за гъбни и оомицетни микроорганизми, и генът за 16S 
рибозомна РНК за бактирии. pCR продуктите са пречистени и изпратени за секвенира-
не в Eurofins, Германия. получените секвенции са сравнени за сходство с депозирани-
те в базата данни на Националния център за Биотехнологична информация (National 
Center for Biotechnology Information, NCBI), САЩ. 

съдови опити 
На територията на държавно горско стопанство елин пелин в периода 2017-

2018 г. са проведени съдови опити с пет дървесни вида: черен бор (Pinus nigra), бял бор 
(Pinus sylvestris), зимен дъб (Quercus petraea), цер (Quercus cerris) и бяла акация (Robinia 
pseudoacacia). Заложени са три варианта за изследване влиянието на утайката върху расте-
жа и развитието на фиданките – 100% утайка (растенията са засадени в субстрат, състоящ 
се само от утайка), 2/3 дял на утайката и 1/3 дял на утайката в смес от утайка и почва. Всеки 
вариант включва по десет растения от вид. по 10 контролни растения от всеки вид са заса-
дени в почва без утайка. В края на вегетационния период е отчетен броят на преживелите 
растения, височината на растенията и броят на разклоненията, където това е възможно.

теренен опит с фиданки на черен бор
Отчетеното негативно влияние на съдържанието на утайка в почвената смес при 

съдовия опит, особено върху иглолистните видове (бял и черен бор), провокира из-
веждането на опит върху терен, предоставен от държавно горско стопанство Брезник. 
Теренът е залесен с черен бор върху опожарена площ. Фиданките са едногодишни. 
Третирани са 123 броя растения, разположени в 8 реда с приблизително 500 cm3 обем 
от утайка около всяко растение. За контрола са използвани 114 растения в съседни 
редове без наторяване с утайка. Опитът е заложен през месец юни 2018 г. В края на 
вегетационния период са отчетени загиналите растения във варианта с утайка и този 
в контролния вариант. В края на май 2019 г. (една година по-късно) е отчетен броя на 
преживелите растения, височината на растенията и дължината на прираста.

оценка на патогенността на изолираните микроорганизми
Установяването на патогенността на изолираните от утайките микроорганизми 

е проведено в лаборатория по метода на откъснати листа от трите широколистни вида, 
включени в проучването – зимен дъб, цер и бяла акация, с модификации (Franci et al., 
2010, Randhawa, Civerolo, 1985; pettitta et al., 2011). Откъснатите листа са поставени вър-
ху влажна филтърна хартия за поддържане на висока въздушна влажност. при гъбните 
микроорганизми инокулацията на листата е извършена с агарово блокче с големина 
5×5 mm с мицел от съответния микроорганизъм, поставено със страната на мицела 
към листната петура. при бактерийните микроорганизми, листата са инокулирани 
чрез накапване на капки със суспензия от съответната бактерия с концентрация 106 
клетки на ml с големина на капките 15 μl. Следеше се за развитието на хлоротични или 
некротични петна по листната петура до 12-я ден след инокулацията.

резултати и обсъжДане
уловки и филтруване

От уловките и филтруването на водата са изолирани общо 9 гъбни и 6 бактерий-
ни микроорганизми. Видът на изолираните микроогранизми в отпадъчните води след 
пясъко- и маслоуловителя и първичния утаител, както и в рециркулиращата утайка, са 
представени в Таблица 1.
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Таблица 1. Микроорганизми изолирани от водни проби от ПСОВ Батановци
Table 1. Microorganisms isolated from water samples collected in WWTP Batanovtsi
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s Вид / Species

Бактерия 
Bacteria

Гъба
Fungus

След пясъко- и 
маслоуловител

After the sand- and 
oil trap

5 уловка
baiting 0 - -

2 филтър
filter 7

Bacillus siamensis  
Enterobacter sp.  

Pseudomonas rhodesiae 
Rahnella aquatilis

Galactomyces  
seudocandidum

Mucor circinelloides
Mucor plumbeus

След първичен
утаител

After primary
precipitator

5 уловка
baiting 1 - Chaetomium globosum

2 филтър
filter 5 Bacillus velezensis, Bacillus 

tequilensis

Rhizopus stolonifer,
Mucor circinelloides,  

Galactomyces  
pseudocandidum

След биобасейн
After the biopool

5 уловка
baiting 0 - -

2 филтър
filter 3 -

Gilbertella persicaria
Mucor racemosus f.  

racemosus,  
Galactomyces candidum

Рециркулираща
утайка

Recirculating
sludge

5 уловка
baiting 0 - -

2 филтър
filter 2 -

Mucor racemosus f.  
racemosus,

Mucor nidicola
 

оомицетни микроорганизми в сухи утайки от псоВ батановци 
проведените изследвания в лабораторни условия не доказват наличието на оо-

мицетни микроорганизми в сухи утайки от 2013, 2014, 2016 и 2017 г., съхранявани на 
площадката на пСОВ Батановци.

оценка на патогенността на изолираните микроорганизми
при оценката на фитопатогенността на получените изолати извършена по мето-

да на заразяване на откъснати листа към трите широколистни горски растителни вида 
включени в изследването (зимен дъб, цер и бяла акация) се достигна до следния извод: 
при всички изпитвани гъбни патогени ясно се забелязва растеж на мицела от агаровото 
блокче хранителна среда и разпростирането му върху повърхността на листата, без да 
навлиза в растителната тъкан, т.е. практически не се получава заразяване на растения-
та. при инокулирането на откъснати листа с бактериална суспензия на изолираните от 
утайките бактерийни видове също не бе установено заразяване на растителните тъкани.

съдови опити с фиданки
От проведеният съдов опит с фиданки, отгледани в субстрат, съдаржащ различ-

но количество утайка, може да се заключи, че посоката и интензитета на реакция е 
специфична за всеки отделен вид (Фиг. 2). 
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Силно негативно влияние, изразяващо се в слаба преживяемост на фиданките бе 
установено при двата иглолистни вида (бял и черен бор), като при белия бор е наблю-
давано съхнене на всички третирани растения, а при черният бор единствено прежи-
вяват 2 от 10 растения, при най-ниската концентрация на утайка.

В контраст, силено изразен позитивен ефект на всички дози утайка бе установен 
при акациевите фиданки достигащ до статистически достоверна разлика при растенията 
отгледани в субстрат с 1/3 утайка от над 2 пъти размера на контролните растения (Фиг. 2). 
Въпреки по-силния растеж преживяемоста на акациевите фиданки при 100% утайка е 70%.

по-слабо изразен, но статистически достоверен е негативния ефект върху растежа 
на зимния дъб характеризиращ се с от 20% до 30% по-слаб растеж в сравнение с контрол-
ните растения (Фиг. 2). при цера е установена толерантност към наличието на утайка в 
субстрата, като липсва съществена разлика в размера на растенията между контролните 
и останалите третирания. В допълнение фиданките от цер показват и най-висока прежи-
вяемост (9 от 10 растения) при 100% утайка между всички използвани видове. 

За да се установи на какво се дължи отчетеното подтискащо влияние на утай-
ката от пСОВ Батановци върху растежа и развитието на фиданки от зимен дъб, бял 
и черен бор е направен агрохимичен анализ на утайката и на почвата от съдовите оп-
ити в института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола 
пушкаров” гр. София. Резултатите са посочени в Таблица 2.

Анализът показа, че утайката съдържа повече общ азот и почти двойно по-голямо 
количество хумус в сравнение с почвата от разсадника. Киселинността на утайката и поч-
вата, както и съдържанието на калий и фосфор са съпоставими и при тяхното съдържание 
няма голяма разлика. Тези резултати не могат изцяло да обяснят подтискащото действие на 
наличието на утайка в почвената смес. Необходими са допълнителни по-подробни анализи 
на утайката, за да се установи причината за отчетеното негативно влияние. 

Фиг. 2. Влияние на субстрат, съдържащ утайка върху растежа и преживяемостта на фиданки  
от пет дървесни вида. Линиите представляват стандартната грешка в средната височина на растенията.  
С различни букви от един цвят са означени вариантите със статистически достоверна разлика (p < 0.05)
Fig. 2. Influence of sludge containing substrate on the growth and survival of seedlings of five woody species.  

The lines represent the standard error in the average height of the plants. The variants with statistically significant 
difference (p <0.05) are marked with different letters of one color
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теренен опит
Броят на отчетените изсъхнали фиданки в края на вегетацията през първата го-

дина на опита е по-голям в контролата отколкото във вариантите, наторени с утайка с 
около 6% (Фиг. 3). поради високата вариабилност тази разлика обаче не е статистиче-
ски достоверна. 

при отчитането на опита през следващата година е наблюдавано намаление на 
височината на растенията с 11,5% и на едногодишния прираст с 17,7% при растенията, 
третирани с утайка (Фиг. 3). Този резултат на практика потвърждава отчетеното нега-
тивно влияние на утайката върху растежа и развитието на фиданки от черен бор в съ-
довия опит в разсадника в гр. елин пелин, въпреки че при опита на терен е използвана 
значително по-малка доза утайка.

Таблица 2. Агрохимичен анализ на проба от утайката на ПСОВ Батановци, използвана в съдовите опити в 
разсадника в гр. Елин Пелин, и на почвата от разсадника

Table 2. Agrochemical analysis of the sludge of WWTP Batanovtsi, used in the pot experiments in the nursery in 
the town of Elin Pelin, and of the soil from the nursery

Проба / Sample рН Σ N – P2O2 K2O Хумус / Hummus

NH4 +

NO3

H2O KCl mg/kg mg/100g %

Утайка / Sludge 6,6 5,9 282,2 175,1 83,7 36,35

Почва / Soil 6,9 6,1 168,2 152,0 94,7 17,78

Фиг. 3. Влияние на утайка като добавка върху растежа, развитието и преживяемоста на фиданки черен бор 
на терен. Линиите представляват стандартната грешка на средната стойност. С различни букви от един цвят 

са означени вариантите със статистически достоверна разлика (p < 0.05)
Fig. 3. Influence of sludge used as an additive on the growth, development and survival of black pine saplings in 

the field. The lines represent the standard error of the mean. The variants with statistically significant difference (p 
<0.05) are marked with different letters of one color
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заключение

В рамките на пилотното научно-приложно изследване е проучен видовият със-
тав на фитопатогени в отпадъчната вода и сухите утайки от пСОВ Батановци и влия-
нието на сухите утайки върху растежа, развитието и здравния статус на горски расти-
телни видове. Направените изводи са както следва:

Установено е наличието на гъбни и бактерийни микроорганизми в утайките на 
пСОВ Батановци и е определен точния им вид. Част от установените микроорганизми 
са известни като патогени по хората и животните, а друга – като сапрофитни микро-
организми. Много малка част от намерените в изследваните проби микроорганизми 
са известни като патогени по растенията, основно причиняващи гниене на растител-
ната продукция.

проведените изследвания в лабораторни условия не доказват наличието на 
оомицетни микроорганизми в сухи утайки от 2013, 2014, 2016 и 2017 г., съхранявани 
на площадката на пСОВ Батановци. извършените тестове за патогенност на изоли-
раните микроорганизми (имащи връзка с растения) към основни дървесни видове 
показват липса на такава. при включването на утайки в почвени смеси за отглежда-
не на фиданки в саксийни условия е отчетено положително влияние върху растежа 
на фиданки от бяла акация и негативно влияние върху това на зимен дъб, бял бор 
и черен бор. използването на сухи утайки от пСОВ Батановци на опожарен терен, 
залесен с фиданки от черен бор, влияе негативно върху растежа и развитието на 
растенията. 

при използване на утайки от пречиствателните станции в разсадници или 
опожарени горски терени е необходимо предварително обстойно изследване на вли-
янието им върху растежа и развитието на всеки конкретен растителен вид, предвид 
установения факт, че при някои видове се отчита положителното им действие (напр. 
бяла акация), а при други растителни видове се наблюдава негативно въздействие, 
най-силно проявено при иглолистните видове, заложени в това изследване. Точната 
дозировка на предвидената за използване утайка е наложително да бъде установена в 
детайлни опити с множество варианти, не само в пилотни изследвания, имайки пред-
вид допускането, че утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води се раз-
личават по физико-химически и биологически състав и по видове микроорганизми, 
съдържащи се в тях.
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(summary)

The aim of the study is to assess and characterize the infectious risk of wastewater 
treatment sludge from a phytopathological perspective, as well as the impact of sludge on the 
development of young woody plants if applicated as soil improvers in forestry. Traditional 
microbiological and contemporary molecular methods were used for identification of 
potentially dangerous for the forest flora microorganisms along wastewater route in WWTp 
Batanovtsi as well as in the final product (stabilized dehydrated sludge). pot and field 
experiments were carried out in order to establish the influence of wastewater sludge on the 
growth and development of black and scots pine, sessile oak, Turkish oak and black locust. The 
fungal isolates obtained from the sludge did not show phytopathogenicity in the performed 
tests. The inclusion of sludge in soil mixtures for growing of seedlings in pots had a positive 
effect on the growth of black locust seedlings and a negative effect on sessile oak, scots pine 
and black pine. The use of dry sludge from Batanovtsi WWTp on previously burned terrain 
afforested with black pine had a negative impact on plant growth and development. We 
conclude that before using sludge from waste water treatment plants in nurseries or burned 
forest terrains, a thorough study of the possible impact on the growth and development of each 
particular plant species is required.
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