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Резюме  

"БИОТОРОВЕ - устойчиво развитие на селското стопанство” представлява 

задълбочено представяне на всички ключови въпроси, свързани с биоторовете 

като източник на възобновяеми хранителни вещества за растенията, 

допълващи химическите торове. Тази книга предоставя обща информация за 

ползите и въздействието на биоторовете върху добрите практики в 

биологичното земеделие. В нея се описват различните видове биоторове, 

методите, използвани за тяхното производство, както и различните подходи 

за полевото им приложение. Засегнати са ограниченията в технологиите за 

тяхното получаване, политиките на ЕС за биологично земеделие, както и 

потенциалният пазар на биоторове в Европа и света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържанието на тази публикация не отразява непременно мнението или 

позицията на Европейската комисия. Европейската комисия не носи 

отговорност за това как се употребява информацията, съдържаща се в тази 

публикация. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

„Освен многото постижения на човечеството, съществуването ни се дължи на 6 

инча от повърхността на почвата и факта, че вали.” Конфуций 

Устойчивото селско стопанство е ефективно производство на безопасни и 

висококачествени селскостопански продукти по начин, който способства подобряване на 

околната среда, социалните и икономически условия за фермерите и заетите по места, 

опазване на здравето и благосъстоянието на всички стопански видове. 

Устойчивата селскостопанска система е важно да използва възстановяващи 

компоненти (торове, пестициди, вода и др.), които подобряват растенията и се минимизират 

вредите върху средата. Един от възможните начини е да се ограничи употребата на 

химически торове и пестициди. Химическите торове се използват с нарастващ темп, за да 

увеличат добивите от реколтата при различни култури. Химическите торове са субстанции, 

получавани в индустриални мащабни, които комбинират различни количества от азот, 
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фосфор и калий и тяхното прилагане замърсява въздуха и почвената вода като атрофира 

водоснабдяващата структура. Така химическите торове стават причина за замърсяване на 

водните източници, на овлажняването на земята, както и натрупването им в растителните 

култури.  

Модерното земеделие все повече става зависимо от устойчивото прилагане на 

синтетични съставки, основно химически торове, които са продукти, извлечени от 

изкопаеми горива (въглища и петрол). 

Негативните ефекти се установяват по време на прекомерната и небалансирана 

употреба на тези синтетични съставки. Почвите са станали биологично мъртви. Това 

положение е довело до необходимостта от търсенето и прилагането на безвредни съставки 

като биоторовете и биопестицидите.  

Еколозите в света призовават пазара и обществото към преминаване изцяло към 

органично земеделие и биоторене. По своята същност органичното земеделие е 

екологична, устойчива форма на селскостопанско производство, която обединява най-

добрите еко-практики и набляга на опазването на биоразнообразието и съхраняването 

на естествените ресурси. Също така придава особено значение на голямото животинско 

богатство и ограничаване на синтетичните добавки като торове, пестициди и ГМО (Генно 

модифицирани организми). 

Органичното земеделие е една от стратегиите, които гарантират не само 

безопасността и чистотата на храните, но и запазване на почвеното биоразнообразие. 

Органичното земеделие води до повишаване на биологично чистата реколта чрез 

използване на естествен тор (животински екскременти), биоторове и биопестициди, които 

осигуряват оптимални хранителни елементи на селскостопанските култури, като поставят 

вредителите и патогените под контрол. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА БИОТОРОВЕТЕ 
 

Понятието „тор” се употребява в общ смисъл „торен материал или носител”, 

означаващ субстанция, която съдържа един или повече важни елементи (азот, фосфор, 

калий, сулфати, магнезий, желязо, манган, молибден, мед, бор, цинк, хлор, сода, кобалт, 

ванадий, силиций). Тези торове се употребяват, за да подобрят плодородието на земята. 

Понятието „биотор” се дефинира по различни начини през последните двадесет 

години, което произтича от разбирането относно подобряване взаимовръзката между 

ризосферните (микроби около корените) организми и растението. 

Биоторовете се дефинират като „устойчиви”. Те съдържат живи микроорганизми, 

които колонизират ризосферата или вътрешността на растението и спомагат за развитието 
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му чрез повишаване на основните хранителни съставки и водят до увеличаване на 

реколтата, когато те са прибавени към почвата, семената или повърхността на растението. 

Според Весей определението „биотор” се асоциира със субстанция, която съдържа 

живи микроорганизми, които прибавени към семената, растението или почвата, 

колонизират ризосферата или вътрешността на растението и подобряват растежа чрез 

доставяне на основните хранителни вещества на третираното растение.  

През 2005 г. "биотор" е дефиниран като продукт, съдържащ живи микроорганизми, 

които оказват директно или индиректно положително въздействие върху растежа на 

растението или добивите по различен начин, в зависимост от конкретните механизми и 

способи на приложение. Определението „биотор” е разширено, включвайки бактерии, 

използвани, за да контролира растителните патогени. 

Въпреки това, микроорганизмите (като биогъбите, бионематодите, 

биоинсектицидите и някои др. с подобни ефекти), които стимулират растежа на растението 

чрез контролиране на вредните организми, се дефинират основно като „биопестициди”, но 

не и като „биоторове”. 

Биоторовете имат свойството да активират важните хранителни съставки като ги 

превръщат от неизползваеми в използваеми за растението. Тези микроорганизми се 

нуждаят от органични вещества за тяхното развитие и активност в почвата, като й 

осигуряват значими хранителни елементи. Микроорганизмите в биоторовете възстановяват 

естествения хранителен цикъл в почвата и изграждат нейното органично съдържание. Чрез 

употреба на биоторове се повишава устойчивостта и здравето на растенията, като 

същевременно се разгръща устойчивостта и здравето на почвата. 

Следователно „биотор” означава продукт, съдържащ на носители (твърди или 

течни) живи микроорганизми, които са полезни за земеделието от гледна точка на 

азотно съдържание, фосфорно съдържание, разтворимост и хранително обогатяване, 

необходими за повишаване продуктивността на почвата и/или растителните 

култури. 

По настоящем са налични главно биоторове за азотно и фосфорно обогатяване, но 

усилията се насочват и към идентифицирането на организми, които могат да разтворят и 

активират и други минерали и хранителни съставки. Напоследък се разработват калиеви (K) 

и цинкови (Zn) биоторове, чието промишлено производство и широко пазарно приложение 

предстои. 

Биоторове са също живи или биологически активни продукти или микробни 

инокуланти на бактерии, водорасли или гъби (поотделно или в комбинация), които 

способстват обогатяването на почвата с азот, фосфор, органични вещества и др. 

Биоторовете въздействат като компоненти на почвата, които подобряват хранителните й 

свойства, чрез използване на микроорганизми, които влизат в симбиоза с растенията. 
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Биоторовете са ресурси с ниска себестойност, които възстановяват хранителните 

качества на почвата (както действат и химическите торове). Биоторовете подобряват 

храненето на растенията чрез активиране на азота и фосфора в почвата или ризосферата и 

по този начин правят възможно тяхното усвояване. 

Биоторовете придобиват важна роля с прилагането им за подходящо поддържане на 

почвеното здраве, минимизирайки замърсяването на средата и ограничавайки употребата 

на химикали. 

В контекста на устойчивото селско стопанство биоторовете са един от важните 

компоненти за поддържането, управлението и интегрирането на хранителната стойност. Те 

са икономически ефективни и възстановяващи ресурси за растенията по отношение на 

доставка на хранителни съставки и/или заместващи химическите торове. 

Това са препарати, съдържащи живи клетки или латентни клетки от ефикасен вид 

микроорганизми, които подобряват хранителността чрез взаимодействие с ризосферата, 

когато са приложени спрямо семената или почвата. Те ускоряват някои микробни процеси 

в почвата, които усилват въздействието върху наличните хранителни съставки във форма и 

състояние, в което по-лесно се усвояват от растенията. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА БИОПЕСТИЦИДИТЕ 
 

Биопестицидите са някои типове на пестицидите, получени от естествени материали 

като животински, растителни, бактериални и някои минерали. Биопестицидите са вещества, 

които въздействат на вредителите и са създадени от живи микроорганизми или органични 

продукти. Те са доказани потенциални регулатори за борба с вредителите и се използват в 

целия свят. Биопестицидите са живи организми или техните производни продукти 

(фитохимикали, микробни продукти) или бипродукти (семиохимични). Използват се в 

борбата с вредителите, които увреждат растенията. Те са живи организми, култивирани в 

лабораторни условия, с висока наситеност и се употребяват и прилагат експериментално за 

контрол върху вредните организми. Примерите включват насекоми, вирусни бактерии, 

гъби, протозоа и нематод. 

Биопестицидите имат важна роля в предпазването на реколтата, а също така са по-

популярни в комбинация с други материали, включващи химически пестициди, или като 

част от биоинтензивната интегрирана борба с вредителите. Биопестицидите или 

биологичните пестициди осъществяват по-щадящо третиране на средата в посока защита 

здравето на хората, тъй като те са ориентирани към специфични единични патогенни 

вредители. 
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Биопестицидите са три основни вида: 

 

- Микробни пестициди 

Микробните пестициди съдържат активни съставки от специфични видове 

микроорганизми, като гъбните например, бактерии или протозои. 

Всяка активна съставка може да се прилага спрямо различен тип вредител. 

Например, някои гъби могат да потискат няколко плевела, докато някои типове бактерии 

могат да контролират различни видове ларви на насекоми (като комарните), нощната 

пеперуда или мухите. Най-разпространените микробни пестициди се получават от вид 

бактерия, наречена Bacillus thuringiensis (Bt). Бактерията синтезира различни протеини, 

които в комбинация могат да се използват срещу насекомните ларви и нямат страничен 

ефект върху другите организми. 

 

- Биохимични пестициди 

Биохимичните пестициди съдържат естествени съставки като насекомни сексуални 

феромони, които могат да разстроят размножаването и така контролират насекомната 

популация. Други видове на биохимичните пестициди могат да включват употребата на 

хормони, ензими и ароматни растителни екстракти с цел привличането и хващането на 

някои вредители. 

Това са добри алтернативи относно конвенционалните пестициди, тъй като 

съвременните съдържат синтетични токсични материали, които действат на вредителите. 

 

- Растително-имплантирани субстанции 

Чрез въвеждане на генетичен материал в растенията учените могат да предизвикат 

производството на пестицидни субстанции, които са насочени към специфични вредители. 

В някои случаи въвеждането на ген, заедно с Bt протеин може да произведе защитни 

растителни съединения или растителни пестициди. 

Значителни са потенциалните ползи за селското стопанство и здравните обществени 

програми от използването на биопестициди. 

Интересът към биопестицидите се дължи на предимствата им, а именно: 

 1. Биопестицидите са по-ниско токсични и с присъща ниска вреда спрямо 

културите, по-малко обременяват и околната среда. 

 2. Биопестицидите са насочени към определен специфичен вредител, в някои 

случаи атакуват няколко организма. 
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 3. Понякога биопестицидите са ефективни в много ограничено количество, 

но често се разпадат бързо и по този начин резултатите са с по-нисък, краткотраен ефект, 

но за предпочитане, тъй като не замърсяват. 

 4. Когато се използват като компонент на Интегрираната борба с вредителите 

(Integrated Pest Management), биопестицидите могат да са със значително въздействие. 

 5. Биопестицидите са безопасни за хората и околната среда. 

За ефективното прилагане на биологичните пестициди са нужни обширни знания за 

борбата и управлението на вредителите. 

 

ЗАЩО СЕ ИЗПОЛЗВАТ БИОТОРОВЕТЕ? 
 

Микробиологичната еко-революция е една от характеристиките на настоящето. 

Биоторовете налагат своите преимущества над химическите торове, а същевременно са 

икономически изгодни, както и щадящи околната среда. Нарастващите нужди в селското 

стопанство и земеделието провокират учените и обществото да увеличават 

продуктивността на сектора чрез използване на различни торове, инсектициди и пестициди. 

С нарастващата употреба на тези продукти почвата се амортизира, тъй като се изчерпва 

съдържанието на важни минерали в нея.  

За да се реши този проблем, се налага употребата на различни лечебни продукти, 

като производство на различни биоторове. Освен това биоторовете са предпочитани и от 

гледна точка на икономическа ефективност от приложението им. 

Основните причини за прилагането на биоторовете са следните: 

 1. Нуждите са много по-големи от наличността. Предвижда се до 2020 г. да 

се достигне количество от 321 мил. тона храни, като нуждите от допълнителни хранителни 

добавки за земята ще са 28,8 мил. тона, а тяхната наличност ще е само 21,6 мил. тона, т.е. 

очертава се дефицит от около 7,2 мил.тона. 

 2. Изчерпване на залежите от твърди и течни ресурси и съответно 

нарастващите цени на торовете. Това прави употребата на торовете скъпо и неефективно за 

малките стопанства и единичните фермери. 

 3. Изчерпване на почвеното плодородие и нарастващата разлика между 

налични и необходими хранителни съставки в почвата. 

 4. Разрастването на сектора застрашава околната среда. 

 5. Увеличава се употребата на биоторове във връзка с устойчивото земеделие. 
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ЗАЩО БИОТОРОВЕ? 

Освен изброените аргументи, продължителният период на прилагане на биоторове е 

по-икономичен, екологичен спрямо околната среда, по-продуктивен и в сравнение с 

химическите торове по-достъпен за дребните производители. 

Биоторовете са познати и като микробни инокуланти, които имат висок потенциал 

да доставят и възстановяват екологично ресурсите от хранителни вещества, нужни на 

растенията, а са и важен компонент от Интегрираното управление за хранене на растенията 

(Integrated Plant Nutrient System – IPNS). 

 

КАК ДЕЙСТВАТ БИОТОРОВЕТЕ? 
 

1. Биоторовете фиксират атмосферния азот в почвата и кореновите възли (нодули) 

на бобовите култури и го правят по-достъпен за растенията. 

2. Биоторовете разтварят неразтворимите форми на фосфатите като трикалциум, 

желязо и алуминиеви фосфати, като ги привеждат в усвоима форма. 

3. Биоторовете чистят отпадните фосфати от почвените слоеве.  

4. Биоторовете произвеждат хормони и анти-метаболити, които стимулират 

растежа на корените. 

5. Биоторовете разграждат органичните съставки и спомагат за минерализацията на 

почвата. 

6. Когато биоторовете се прилагат към почвата или семената, те повишават 

наличността на хранителни съставки и увеличават добивите между 10-20%, без 

неблагоприятно въздействие върху почвата и средата. 

Биоторовете създават подходяща среда растенията да ползват живи форми на такива 

полезни микроорганизми, които при прилагане към почвата, корените или семената 

спомагат за изграждането на микрофлора, която възобновява почвената жизненост и води 

до повишаване на добивите. Биоторовете са създадени, за да подобрят почвеното 

плодородие посредством обогатяването на почвата с азот и фосфор. Те осигуряват 

субстанции, спомагащи растежа и развитието на растенията. 

 

ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОТОРОВЕ 
  

1. Повишават добивите от реколтата. 

- Средното повишение на добивите при посевните култури е между 20-37%; 

- Биоторовете, съдържащи водорасли, подобряват реколтата при ориза между 10-

45 %; 
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ЗАЩО БИОТОРОВЕ? 

 

2. Подобряват структурата на почвата. 

Употребата на микробни биоторове подобрява почвената структура чрез 

привнасянето на агрегация в почвените слоеве. 

3. Подобряват водния състав и баланс на почвата. 

- Арбускуларната микоризна колонизация провокира въздушната толерантност 

при растенията, води до повишаване на листната маса и свежест, както и до 

подобряване на тургура на зелените части на растенията. 

- Поддържа вътрешното функциониране и отделянето на влага чрез листата. 

- Повишава дължината на корените и развитието им. 

- Понижава себестойността на готовата продукция. 

- Произвеждат се от лесно добити органични материали, като люспи от ориз, 

оборски тор, бамбук, зеленчуци и др. 

- Снижава разходите по вложените средства като замества скъпите химически 

торове. 

4. Предотвратяват изсушаването на почвата, а също така предпазват почвата 

от някои болести, зараждащи се в нея. 

- Водните цианобактерии осигуряват различни хормони, протеин, витамини и 

минерали в почвата. 

- Azotobacter отделя в почвата антибиотичен пестицид и предотвратява 

разпространението на почвени болести като Pythium и Phitophthora (растителни 

патогени). 

- Потискат въздействието на вредните насекоми и растителните болести.  

Биоторовете разширяват профила на почвата като запазват водните ресурси 

незаразени и разгръщат растежа при растенията без вредни ефекти. 

  

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА БИОТОРОВЕТЕ 
 

Предимства: 

- Спомагат достигането на високи добиви от житните култури, като обогатяват 

почвата с хранителни съставки и полезни микроорганизми, необходими за 

растежа на растенията; 

- Преодоляват се негативите от заместването на едни химически торове с други, 

което задържа растежа на растенията и замърсява околната среда чрез отлагането 

на вредни химикали в нея; 
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ЗАЩО БИОТОРОВЕ? 

- Растежът на растенията се усилва, тъй като биоторовете съдържат органични 

компоненти, които не замърсяват средата, а напротив. 

- Те са екологични, предвид факта, че предпазват околната среда от замърсяване; 

- Ако почвата е без химикали, то това запазва нейното плодородие, което е 

преимущество за растенията, както и за средата, тъй като насажденията се 

предпазват от болестотворни фактори, а средата от замърсители; 

- Биоторовете разграждат онези вредни компоненти на почвата, които са причина 

за болестите при растенията. Употребата на биоторове предпазва растенията от 

изсушаване и други специфични негативни ефекти; 

- Икономически ефективни са. Биоторовете не са скъпи и са финансово достъпни 

дори и за дребните и с по-малки възможности производители. 

  

Недостатъци: 

- По-ниска хранителна наситеност- изисква се голямо количество от продукта, за 

да е достатъчно за културите; 

- В сравнение с химическите торове, третирането с биоторове изисква използването 

на различни видове машини; 

- Трудна идентификация на различните видове. Трудност и при дългосрочно 

съхранение; 

- Специфичност на въздействие спрямо различните насаждения; 

- Специфични умения за производството и прилагането им; 

- Непълнота на знанията за употребата и функцията на различните биоторове. 

 

ВИДОВЕ БИОТОРОВЕ 
 

Биоторовете добавят хранителни съставки в почвата чрез естествения процес на 

фиксиране на атмосферния азот, разтворимост на фосфора и стимулиране растежа на 

растенията чрез синтез на въздействащи му субстанции. Биоторовете могат да се 

категоризират по различни признаци, основани на техния произход и функция. 

Следната класификация е една от разпространените: 

 

А. Азотни биоторове 

Тази група биоторове фиксират азота в симбиоза. Азотните биоторове регулират 

нивото на азота в почвата. Азотът е лимитиращ фактор за развитието на растенията, тъй 

като те се нуждаят от известно количество азот в почвата, за да се развиват. Различните 

биоторове имат оптимален ефект за различните почви. Култивираните посеви изискват 
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ЗАЩО БИОТОРОВЕ? 

прилагане на определен тип азотен биотор. Ризобиум (Rhizobium) се използва при бобовите 

култури, Azotobacter или Azospirillum – при небобовите култури, Acetobacter – при захарната 

тръстика, а синьо-зелените водорасли и Azolla- за арпа (оризища) в низинните райони. 

  

Б. Фосфатни биоторове 

Както азота, така и фосфора е лимитиращ фактор за растежа на растенията. 

Фосфатните биоторове спомагат на почвата да достигне до оптимално съдържание и ниво 

на фосфор, те регулират фосфатното съдържание на почвата. 

За разлика от азотните биоторове, употребата на фосфатни биоторове върху почвата 

не е в зависимост от вида отглеждана култура. Phosphatika се прилага към всички култури 

заедно с Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum и Acetobacter. 

  

С. Компост 

Биоторовете се употребяват също и за обогатяване на компоста и бактериалните 

процеси разграждат остатъците от компоста. Подходящите биоторове за компост са 

използваните целулолитични гъбни култури и Phosphatika и Azotobacter култури. 

Вермикомпостът е 100 % чист екологичен биотор. Вермикомпостът съдържа азотен фосфат, 

калий, органичен въглерод, сяра, хормони, витамини, ензими и антибиотици, които 

спомагат за подобряване количеството и качеството на реколтата. 

Установено е, че по време на прилагане и злоупотреба с химически торове, почвата 

губи своята плодородност и води до завишаване на солеността. За да реши тези проблеми, 

органичното земеделие е единствената алтернатива, а вермикомпостът е най-доброто 

решение. 

Друг екологичен органичен тор, произвеждан от отпадъчни материали от захарната 

индустрия, които се декомпостират и обогатяват с различни култури, безвредни за човека 

бактерии и гъби, е биокомпоста. Биокомпостът съдържа азот, фосфат разтварящи 

бактерии и различни полезни гъби като декомпостиращи гъби, Trichoderma viridea, които 

предпазват насажденията от различни почвени болести, а също подобряват почвеното 

плодородие, което в резултат подобрява качеството на селскостопанската продукция. 
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ЗАЩО БИОТОРОВЕ? 

Съществува и по-детайлна класификация на биоторовете: 

 

Групи 

 

Видове 

А. Азотофиксиращи биоторове  

1. Самостоятелно съществуващи Azotobacter, Clostrdium, Anabaena 

2. Симбиотични Rhizobium, Anabaena azollae 

3. Асоциативна симбиоза Azospirillum 

B.Разтварящи биоторове  

Бактерии Bacillus subtilis, Pseudomonas striata 

Гъбни Penicillium sp, Aspergillus awamori 

C.Мобилизиращи биоторове Arbuscular Mycorrhiza, Ectomycorrhiza, 

Ericoid Mycorrhiza 

D.Биоторове микроелементи 

Силикатни и цинк разтворители 

Basillius sp. 

E. Бактерии стимулиращи растежа на 

растенията (БСРР):  

Аеробни, грам негативни бактирии 

(Pseudomonas) 

Pseudomonas fluorence 

 

Биоторовете се дефинират като биологично активни продукти или микробни 

инокуланти на бактерии, водорасли или гъби (поотделно или в комбинация), които 

спомагат за био-азотната фиксация като преимущество за растенията. 

Биоторовете включват също органични торове (животински тор и др.), които са 

доведени до подходяща форма по време на взаимодействието им с микроорганизмите и /или 

по време на свързването им с насажденията. 

Познати са разновидности на биоторовете като: 

- Симбиотични азотни фиксатори (Rhizobium spp); 

- Асимбиотични свободни (самостоятелни) азотни фиксатори (Azotobacter, 

Azospirillum, etc.); 

- Водораслени биоторове (синьо-зелено водорасло или СЗВ в комбинация с 

Azolla); 

- Фосфат-разтварящи бактерии; 

- Микориза; 

- Органични торове; 
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ЗАЩО БИОТОРОВЕ? 

По-подробно разнообразните биоторове се класифицират като: 

Азот-фиксиращи биоторове: Азотофиксиращите бактерии въздействат при две 

условия: в симбиоза и като самостоятелно живеещт микроорганизми (асимбиотични), а така 

също и като свързващи (асоциативни) елементи. Самостоятелно живеещите азотно-

фиксиращи бактерии живеят свободно в почвата и осъществяват азотната фиксация. Някои 

от тях са гнилостни, виреещи сред органични остатъци и др., Azotobacter, Bacillus polymyxa, 

Clostridium, Beijerincka. В последствие те са разпознати и дефинирани като аеробни и 

анаеробни форми. 

Свойствата да фиксират азот са открити и при фотоавтотрофни бактерии: 

Rhodopsendomonas, Rhodospirillum, Chromatium. Инокулация на почвата с тези бактерии 

спомага за повишаване на реколтата и съхраняване на азотните торове в нея. Например 

Azotobacter се среща в памуковите полета, царевицата и ориза, и не само увеличава добива 

от реколтата, но и съхранява азотния тор в концентрация 10-25 кг /хектар. Този инокулант 

е известен с търговското название Azotobactrin. 

Rhizobium е почвена бактерия, която също колонизира корените на бобовите култури 

и фиксира атмосферния азот симбиотично. Морфологията и физиологията на Rhizobium 

варира от самостоятелно живееща до бактероид по кореновите възли. 

Те са най-ефективните биоторове по отношение на засегнатото количество азот. 

Използват се седем вида и са високо специфични за формирането на кореновата система 

при бобовите растения, признати като кръстосана инокулантна група. 

Azotobactor е хетеротрофна самостоятсвободно живееща азот-фиксираща бактерия, 

разпространена в алкални и неутрални почви. Тя е аеробна по природа, прилагаща се към 

небобови култури като арпа, просо, памук, домати, зеле и други едносемеделни култури. 

Azotobacter провокира бързо развитие. Тя въздейства добре, когато органичното 

съдържание на почвата е високо. Резултати от третиране с Azotobacter са установени и при 

ориз, царевица, памук, захарна тръстика, просо, зеленчуци и някои плантационни култури. 

 

Свободно живеещи азот-фиксиращи цианобактерии 

Споменатите цианобактерии или синьо-зелени водорасли имат свойствата на азот-

фиксиращи биоторове, като и Anabaena, Nostoc, Aulosira, Totypothrix, Cylindrospermum, 

Stigonema. Цианобактериите са фотосинтетични. Те добавят и органично съдържание, и 

допълнителен азот към почвата.  Aulosira fertilissima е позната като най-активната азот-

фиксираща при оризищата. Cylindrospermum licheniforme расте при захарната тръстика и 

царевицата. Цианобактериите са изключително ниско струващ биотор, а фосфати, 

молибден и калий се прилагат допълнително. 
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ЗАЩО БИОТОРОВЕ? 

Свободни асоциации на азот-фиксиращи бактерии: 

Бактериалните групи живеят частично в корена и частично извън него. Има 

отчетливо ниво на симбиоза между приемника и бактерията. Наричат се асоциативни 

симбионтни бактерии.  Azospirillum е важна бактерия в тази група, подходяща за просото, 

тревистите, пшеницата, царевицата, ориза, сорго и др. 

 

Симбиотни азот-фиксиращи бактерии: 

Те формират полезна взаимовръзка с растенията. Бактериите получават храна и 

защита от растенията. В отговор те отдават част от фиксирания си азот на растенията. Най-

важната от симбиотичните азот-фиксиращи бактерии са Rhizobium. Те формират възлите 

(нодулите) на кореновата система при бобовите растения. Съществуват около дузина 

разновидности на Rhizobium, които формират асоциация с различни бобови корени, като: R. 

leguminosarum; R. lupine; R. trifolii; R. meliloti; R. phaseoli. 

Тази бактерии са известни и като ризобии (Rhizobia), които живеят свободно в 

почвата, но не могат да фиксира азот. Те развиват способността да фиксират азот, само 

когато съществуват вътре в кореновите възли. В клетките на кореновите възелчета 

бактериите са в група, заобиколена от мембраната на приемника, която е в розово-червен 

пигмент, наречена легхемоглобин. Напоследък разновидностите на Rhizobium, специфични 

за различните култури, се култивират и в лабораторни условия. 

Frankia, азотофиксираща бактерия, формираща мицел, се свързва симбиотично с 

кореновите възли на няколко небобови насаждения като Casuarina, Alnus (Alder) Myrica, 

Rubus и др. Листата на някои растения развиват кухини, за да осигурят пространство за 

симбиотичната азотофиксиращи бактерии Xanthomonas и Mycobacterium. Тези листа са и 

постоянен потенциален ресурс като азотен тор за почвата. 

 

Симбиотични азот-фиксиращи цианобактерии. 

Азот-фиксиращите цианобактерии (синьо-зелени водорасли) създават симбиотични 

асоциации с няколко растения като корена на саговата палма, лишеи, гълъбови очички, 

папрати (Azolla). Azolla e водна папрат, открита при умерен климат, подходящ за 

отглеждане на арпа (оризища). Папратта се появява като зелена пелена върху водата, която 

става червеникава по време на прекомерната пигментация, провокирана от антоцианин. 

Цианобактериите (Anabaena azollae), влизащи в симбиоза с тази папрат (в потъмняващите 

кухини) всъщност фиксират атмосферния азот. 

Azolla pinnata е дребна свежа водна папрат, която се възпроизвежда бързо, 

удвоявайки се за 5-7 дни. Може да съществува с оризови култури, тъй като тя не се влияе 

от техния растеж. 
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Anabaena azollae живее в листните кухини на папратта. Тя фиксира азот. Част от 

фиксирания азот се отделя в кухините и става достъпен за папратта. Гниещите папратови 

растения оставят същия за оползотворяване от оризовите култури. Когато полето е сухо, по 

време на жъненето, папратта функционира като зелен тор, разгражда се и обогатява полето 

за следващата реколта. 

 

Биоторове микрофос 

Те освобождават фосфати от гранично и неразтворимо състояние: Bacillus polymyxa, 

Pseudomonas striata, различни видове Aspergillus. 

 

Микоризи  

Това е полезно взаимодействие или симбиотично съжителство на гъбите с корените 

на висшите растения. Най-популярните гъбни партньори в микоризата са разновидностите 

на Glomus. Микоризните корени показват разпръснат, разгънат, гъст, вълнест растеж на 

гъбните общества върху тяхната повърхност. Кореновите връхчета и кореновите власинки 

липсват. 

Микоризните гъби са потенциален биотор, който мобилизира P, Fe, Zn, Cu и други 

елементи. Доставят влажност от отдалечено разстояние и са подходящи за многогодишни 

култури. Може да се съхраняват до 2 години и да съществуват устойчиво в сухо състояние. 

В зависимост от устойчивостта на гъбите, микоризите са 2 типа – ектомикориза и 

ендомикориза. 

 а) Ектомикориза: 

Гъбните форми покриват повърхността на корените. Във вътрешността те се намират 

във вътрешноклетъчните пространства на кората. Кореновите клетки произвеждат захари и 

други хранителни вещества в междуклетъчните пространства, като хранят и гъбните хифи. 

Гъбните хифи повишават повърхността на корените до няколко пъти. Те изпълняват 

няколко функции за растението, като: 

- Улесняват абсорбацията на водата; 

- Разтварят органичните съставки на почвения хумус, получен от неорганични 

съставки, спомагат усвояването им и техния трансфер до корените; 

- Създават условия за пряко усвояване на минералите от почвата в широк обсег и 

в удобна за корена форма. Известно е, че растенията с ектомикориза абсорбират 

2-3 повече от азота, фосфора, калия и калция от почвата. 

- Секретират антимикробни субстанции, които предпазват младите корени от 

атаката на патогени. Ектомикоризите се срещат при дървета като евкалипти, дъб, 

праскова, бор и др. Гъбният партньор е строго специфичен и принадлежи към 

Basidiomycetes. 
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 б) Ендомикориза (Ендотрофна микориза). 

Някои гъбни съобщества се намират по повърхността, останалите живеят в кората 

на корените, в повечето случаи в междуклетъчните пространства, преминавайки във 

вътрешността на коровите клетки (треви, житни култури, орхидея, някои дървесни видове). 

При разсаждането на орхидеята гъбните хифи осигуряват подхранване чрез образуване на 

хранително обогатени клетки, наречени пелотони. 

Везикуларни арбускуларни микоризни (ВАМ) гъби - притежават специални форми, 

познати като сакове (кисти). ВАМ e вътреклетъчна, отговорна за ендосимбиозата и 

формирането на кореновата система - действа като удължава корените. Освен това 

осигурява влага от по-дълбоки и отдалечени пластове на почвата, както и различни 

микроелементи. ВАМ спомага фосфорното подхранване не само като повишава 

наличността му , а и като повишава неговата подвижност. ВАМ подобрява и повишава 

усвояването на Zn, Co, P, вода. Има широко приложение при многогодишните растения и 

разсадните насаждения. 

Свободно живеещите гъби могат да образуват микоризни асоциации с някои от 

растения.  

Различните видове биоторове са произведени от микроорганизми с естествен 

произход. Те са безопасни за растенията, животните и човека. С ползите си за реколтата и 

естествения хранителен цикъл, те са не само екологични, но спомагат и за ограничаване на 

химическото торене. 

  

ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА БИОТОРОВЕТЕ 
 

- Осигуряват наличността на хранителни вещества; 

- Кореновата ризосфера повишава жизнената си ефективност; 

- Произвеждат стимулиращи растежа субстанции; 

- Подобряват кореновата полиференция (пъпкуване); 

- Подобряват поникването (кълненето) на растителните култури; 

- Повишават количеството и качеството на добивите от растителните култури; 

- Подобряват ефективното усвояване на торовете изобщо; 

- Повишават толерантността и устойчивостта към абиотичен и биотичен стрес у 

растенията; 

- Подобряват почвената виталност; 



 

 pg. 16 

ЗАЩО БИОТОРОВЕ? 

- Имат остатъчен ефект; 

- Системата на агропроизводство става по-устойчива. 

  

ТЕЧНИ БИОТОРОВЕ 
 

По настоящем биоторовете се доставят до фермерите като микробни инокуланти на 

твърди носители. Като алтернатива е развита, технологията за течни форми и тя има по-

големи преимущества в сравнение с твърдите инокуланти. 

 

Преимущества на течните биоторове в сравнение с твърдите инокуланти: 

- По-дълъг период на годност - 12-24 месеца; 

- Не замърсяват; 

- При съхранение до +450С не губят ефективността си; 

- Имат висок потенциал на противодействие срещу местните популации; 

- Поради специфичната миризма са лесно разпознаваеми; 

- Запазват се по-дълго при третиране на семената и почвата; 

- Лесни са за прилагане от фермерите; 

- Високи търговски доходи. 

- По-добри възможности за износ. 

Характеристики на различните видове течни биоторове: 

- Матово бял на цвят; 

- Няма лоша миризма; 

- Няма пореста структура, рH 6, 8-7, 5; 

 

Azospirllium 

Физиологични характеристики на течен Azospirllium биотор 

- Цветът на течния Azospirllium може да е син или матово бял; 

- Лошата миризма доказва неистинска течна форма и може да се определи като 

типичен бульон; 

- Полученият жълто-смолист цвят на материала доказва качеството на продукта; 
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- Киселинното рН винаги доказва, че няма Azospirillum бактерия в течния 

материал;  

Ефекти на течния Azospirllium в полски условия: 

- Стимулира растежа и придава зелен цвят, който е показателен за здраво растение; 

- Активира оползотворяването на поташ, фосфор и др. хранителни съставки; 

- Подсилва плътността и сочността на плодовете и повишава протеиновото 

съдържание; 

  

Azotobacter 

 

Физиологични характеристики на течен Azotobacter: 

Пигментацията, която е предизвикана от Azotobacter при многогодишните култури 

се дължи на меланин, който от своя страна е резултата от окисляването на тирозин. Цветът 

може да се получи само при течните форми. Наблюдават се следните пигментации: 

- Кафяво- черна пигментация; 

- Жълто-светолокафява пигментация; 

- Зелена- флоуресцираща пигментация; 

- Розова пигментация; 

- Предизвиква по-ниска, леко смолиста, сиво- синкава пигментация в течните 

форми; 

 

Acetobacter: 

Това е сахаролитична бактерия, която се асоциира със захарната тръстика, сладките 

картофи и соргото (тропическо растение) и фиксира азот до 30 кг / хектар на година. Тази 

бактерия се прилага главно към захарната тръстика. Повишава реколтата с 10-20 

тона/хектар и захарното съдържание с около 10-15%. 
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Преимущества на производствените технологии при биоторовете: 

Твърди носители Течни форми 

Евтини По-дълъг период на трайност 

Лесни за производство Лесни за производство 

Изискват малки инвестиции Толерантни към температури 

 Висока наситеност на ефективни клетки 

 Не замърсяват 

 По-ефикасни 

 Продуктът е 100% стерилен 

 

Недостатъци: 

Твърди носители Течни форми 

Краткотрайни По- скъпи 

Чувствителни към температурите Изискват по-големи инвестиции при 

производството  

Предразположени към замърсяване  

Ниско съдържание на ефективни 

клетки 

 

По- ниско ефективни  

Трудности при автоматизирано 

производство 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОТОРОВЕТЕ 
 

- Трудно се доставят в някои региони или не се произвеждат на местно ниво; 

- Чувствителни са към влагата във въздуха и температурите; 

- По-бавен ефект спрямо растежа на растенията; 

- Някои биоторове се нуждаят от специални машини или разпръскватели за 

прилагането им; 

- Трудности при съхранението; 
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СПОСОБИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕТЕ (ТВЪРДИ 
И ТЕЧНИ): 

 

1. Третиране на семената или инокулация на семената. 

Един пакет от инокулантите се смесва с 200 мл от оризово канжи до консистенция 

на каша. Семената, нужни за един акър се смесват, докато инокуланта покрие семената и 

след това съхне на сянка за 30 минути. Изпръхналото семе се засява до 24 часа. Един пакет 

инокулант (200 гр) е достатъчен да третира 10 кг семена.  

 

2. Потапяне корените на разсада. 

Суспензия от 1-2 кг азотофиксиращи микроорганизми (Azotobacter/ Azospirillum) и 

ФРБ в 5-10 литра вода (в зависимост от количеството на разсада, необходим за засаждане 

на един акър). Корените се потапят в тази суспензия за 20-30 минути преди засаждането. 

При арпата се прави легло в земята (2 м х 1,5 м х 0,15 м), запълва се с 5см вода и суспезия 

по 2 кг от Azospirillum и ФРМ и се размесва старателно. След това корените на разсада се 

потапят в това легло в продължителност на 8-12 часа през нощта и след това се засаждат. 

 

3. Прилагане към почвата. 

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ БИОТОРОВЕТЕ 
 

Въпреки, че биоторовите технологии са икономически ефективни и екологични, 

съществуват няколко недостатъка, които ограничават прилагането или технологичното 

изпълнение спрямо околната среда. Различните ограничения по един или друг начин влияят 

върху технологиите за производство, маркетинга или употребата. 

1. Технически ограничения: 

- Употребата на неточния, по-ниско ефективен вид при производство; 

- Технологично обучен човешки ресурс за производството; 

- Произвеждането на ниско качество инокуланти , без прилагане на основни 

микробиологични техники; 

- Кратък срок на годност на инокулантите; 
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2. Инфраструктурни ограничения: 

- Липса на подходящи облекчения при производство на биоторове; 

- Подходящо пакетиране, разширена мрежа за доставяне; 

- Налични лаборатории, производство, съхранение и др.; 

- Облекчения при съхранение на хладно на опакованите инокуланти; 

 

3. Финансови ограничения: 

- Липса на налични финансови ресурси и проблеми при ползване на банково 

обезпечаване; 

- Ниска възвращаемост при продажба на малки производствени количества; 

 

4. Ограничения спрямо околната среда: 

- Сезонност при прилагането на биоторовете; 

- Спорадично приложение към културите и кратък оборот при сеитба, ограничени 

райони; 

- Почвени характеристики като соленост, киселинност, сухота, водно съдържание 

и др. 

 

5. Човешки ресурси качествени ограничения: 

- Технологично квалифицирани кадри за производство на отделните елементи; 

- Подходящо обучение относно производствените технологии; 

- Пренебрегване на качествените показатели от производителите; 

- Липса на качествено квалифициране и бързи качествени методики за контрол; 

- Няма регулаторни норми за качеството на производство; 

- Недостатъчно развити технологии за производство; 

- Неразбиране на преимуществата от технологията на прилагане; 

- Проблеми при адаптиране на технологията към фермерите, различните методи 

на прилагане и зависимост от типа инокуланти; 

Няма видима разлика в развитието на културите в кратък период на прилагане, в 

сравнение с ефекта от неорганичните торове; 

Биоторовете имат значителна роля по отношение повишаване на добитата 

продукция. Те подобряват статуса на почвата и доставят различни хормони на растежа, 
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както и фитохормони за растенията. Биоторовете не предизвикват остатъчни ефекти както 

химичните торове. Следователно употребата им може да бъде най-добрата възможност за 

устойчиво земеделие. 

   

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА БИОТОРОВЕ 
-  

- Опаковките с биоторове трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, далече 

от пряка слънчева светлина и топлина; 

- Трябва да се прилага точната и удачна комбинация от биоторове; 

- Биоторовете не трябва да се смесват с други химически торове/пестициди; 

- Третирането на семената с химикали като Bavistine и др. трябва да се прилага 

поне 3 дена по-рано преди третиране с биотор; 

- Засяването на третираните с биотор семена трябва да се осъществява бързо и 

своевременно, сутрин или следобед като се избягва изсушаването им от 

слънчевата светлина; 

- Пакетираният биотор трябва да се използва преди изтичане срока на годност, 

само към конкретната култура, за която е предназначен и според препоръчания 

метод на прилагане. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ 
ПРИЛАГАНЕТО НА ТОРОВЕТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Закон за растителна защита (публикуван в ЕС издание 91/10.10.1997г. с поправка 

от 18/05.03.2004г./чл.1, 2а от Закона) както и Регулация 22, която се отнася към 

регулирането на стриктните правила за растителната продукция, стоки с растителен 

произход и суровините с растителен произход (показателите, отнасящи се до тях и добавени 

към тях). Тази наредба е съотнесена към регулация на ЕС за органично отглеждани 

растителни култури или производството на храни с органичен произход. Тези растителни 

продукти са органични само в случай, че изискванията на Наредбата са както следва - за 

опазване и подобряване на почвената плодовитост, за използване на материали, 

осигуряващи растителна защита и за прилагане на органични посевни вещества.  
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Декрет No 36/18.08.2004г., отнасящ се до условията и реда за био-защита и 

контрол на торовете (издание 87/2004г.). 

Закон за скотовъдното селско стопанство (издание 65/08.08.2000г., с поправка от 

18/05.03.2004г.) 

Закон за хранителните продукти (издание 90/15.10.1999г., с поправка от издание 

70/10.08.2004г.). 

Указ No 22 от 04.07.2001г. за органичната растителна продукция, растителните 

продукти и хранителни продукти от растителен произход и показателите, отнасящи се 

към тях (издание 68/ 03.08.2001). 

Наредба No 35 от 30.08.2001г. отнасяща се към органичната продукция от 

селскостопански добитък, животински продукти и хранителни продукти с животински 

произход и показателите, отнесени към тях ( издание 80/18.09.2001г.). 

 Изброените директиви поставят основите за развитието на органичното земеделие, 

съотнесени са към изискванията за устойчиво развитие в селско-стопанския сектор и 

неговия принос за опазване на биологичното разнообразие на средата.  

В Европейския съюз, микроорганизмите (бактерии, вируси и гъби) са включени като 

възможни съставки от Регулация No 889/2008г. за органично производство, но само относно 

биологичния контрол спрямо вредителите и болестите. Като такива те са включени в закона 

за защита на растенията като агенти за биоконтрол.  

Друг документ е Европейската директива за земята, която поставя първите 

инициативи за отпадъци, които могат да се разграждат от микроорганизми. Прилагането му 

на национално ниво често включва разделното събиране на органичните отпадъци и 

компостирането им, като първоначална стъпка. Няма генерално определени продукти за 

употреба на микроорганизми, които разграждат отпадъци. Така компостирането и 

анаеробно разграждане и комбинирането им с изгаряне е въпрос на местни стратегии и те 

варират в различните държави. 

Регулация на ЕС No 834/2007г. от 28.06.2007г. за органичното производство и 

етикирането на органичните продукти и отмяната й от Регулация на ЕС No2092/91. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Биоторовете повишават наличността на хранителни съставки за растенията и 

подобряват почвената плодородност за дълъг период. Някои от микроорганизмите имат 

принос за азотната фиксация и доставяне на азот за насажденията, разтварят 

неразтворимите фосфати и ги превръщат в усвоими за растенията, синтезират биомаса за 

наторяваните с тор култури. Биоторовете са икономически ефективни, възобновяващи се и 
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екологични, но не могат да заместят химическите торове изцяло. Биоторовете са важен 

компонент на интегрираното хранително третиране на органичното земеделие. Тези 

технологии стават жизненоопределащи в модерните аграрни практики. Тенденцията за 

промяна на аграрните практики и превенцията спрямо вредните ефекти от химическите 

торове налага биоторовете в последните години. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Биоторовете имат огромно бъдеще за развитието на пазара, производството, 

технологиите, практиките и начините на прилагане на селскостопански препарати. 
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Биоторовете са алтернатива за редуциране на проблемите, отнасящи се до казачеството 

на почвата и постигане на оптимални добиви от реколтата. Както е подчертано в РО1, 

биоторовете са комплексни продукти от живи микробни инокуланти, които са 

способни да фиксират атмосферния азот, разтварят фосфора в почвата, разграждат 

органичните материали или окисляват сярата в почвата. Биоторовете са 

мултиплицирани култури от полезни за почвата микроорганизми, които могат да 

повишат почвеното плодородие и продуктивността на насажденията. Те добавят 

хранителни съставки чрез естествен процес на азотна фиксация, разтваряне на фосфора 

и стимулират растежа на растенията чрез синтезиране на стимулиращи развитието 

субстанции. Те се получават от биологични отпадъци и не съдържат никакви химикали. 

Основните ресурси за биоторовете са бактериите, гъбите и синьо-зелените водорасли. 

 

ТЕНДЕНЦИИ 

 

Развитие на нови екологични технологии за производство на биоторове 
Новите екологични технологии за производство на биоторове ще компенсират 

недостатъците на конвенционалните химически торове, които са доминиращи в 

съвременното земеделие. Прилагането на технологиите показва положително 

въздействие в две посоки: относно устойчивостта на почвата и относно развитието на 

културите. Те поддържат и структурно подобряват почвеното плодородие чрез 

фиксиране на атмосферния азот. Повишават фосфорното съдържание на почвата чрез 

разтваряне и усвояване на неразтворимите фосфати. Биоторовете участват във 

възстановяването на изчерпващите се хранителни елементи на почвата. 

Стимулиращите развитието субстанции, доставени от биоторовете, подобряват 

кореновата пролиферация при растенията. Също така предпазват растенията от някои 

болести с почвен произход. 

По-широкото популяризиране и прилагане на биоторовете предполага 

необходимостта  от развитие на нови технологии: 

 

Подходящо третиране на почвата 
За земеделската продукция е доказана ролята на следните растителни хранителни 

елементи - 16 важни хранителни съставки, нужни в определено количество за достигане 

на оптимални добиви от реколтата. Много проучвания се основават на важността на Nа, 

P, K в разгръщане на естествените възможности за растеж, за устойчивост на стрес от 

засушаване или студ, вредители или болести. Важни елементи като Nа, P, K, Ca, Mg, S 
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са известни като макроелементи, докато Fe, Zn, Cu, Mo, Mn, B, Cl са известни като 

микроелементи.  

За да се осигури количеството елементи, необходими за растежа на растенията, 

почвата има нужда от подхранване. Важно е да се произведе добър биотор - форма, която 

да достави хранителни елементи, които да подобрят качествените характеристики на 

почвата и повишат способността й да осигурява всички необходими условия за 

развитието на растенията. Доста автори се съсредоточават върху потенциалните 

възможности на оборския тор за повишаване на азота в почвата. Въпреки това усилията 

да се открият и други ресурси, заместващи оборския тор, изискват повече проучвания. 

Гранитният прах също е изследван като тор, който спомага бавното отделяне на калий.  

Като резултат прибавянето на азот повишава остатъчното съотношение на C:N и 

е способно да провокира микробната активност.  

Броят на микроорганизмите и нивото на микро и макроелементите в почвата 

очевидно оказват ефект върху растежа и развитието на растенията. Едно от 

предимствата на торовете е, че те участват в процеса на достигане на необходимата 

популация от микроорганизми. Наличността на готово първоначално количество от 

подходящите микроорганизми в готовия биотор е много важно. Един от начините за 

повишаване броя на селектираните микроорганизми е чрез прилагане на концепцията за 

Ефективни микроорганизми(ЕМ), въведена от Хига и Видидана. 

Опитите на полето са нужни, за да определят хранителната наличност в почвата 

и ефективността от повечето органични торове. Този експеримент е важен, защото 

хранителното съдържание на различните органични торове варира в широки граници. 

Качеството пряко се управлява чрез наситеността на селектираните микроорганизми, 

които са в активна форма в един грам и тяхната способност да провокират растеж у 

културите и почвеното плодородие. 

 

Вода в маслена емулсия. 
Този метод е доказано добър. Чрез него се осъществява съхранение и доставка на 

микроорганизми чрез течни форми. Маслото покрива организма и веднъж приложено, 

изолира водата и понижава водната пропускливост. Това определено е полезно за 

организмите, които са чувствителни към изсушаване или в случаи на приложение при 

градинарски култури, където разпръсквателната система е на място. 

Вода в маслена емулсия позволява прибавяне на субстанции към маслото и/или 

във водна фаза, което подобрява едновременно жизнеността на клетките и освобождава 

енергия.  
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Утаяването на клетките по време на съхранението е основен проблем, който 

трябва да се има предвид винаги. Проучванията са насочени към решаване на този 

проблем с помощта на наноматериалите. 

Сгъстяването в маслената фаза при употреба на хидрофобен силиций 

(наноформа) значително намалява утаяването на клетките и подобрява клетъчната 

жизненост по време на съхранение. 
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Приготвяне на бактериален инокулум 
Приготвянето на бактериалния инокулум е подкрепено от включването на нов 

процес, основаващ се на прилагане на суперкритичен флуид, чиито качества са тествани, 

а именно- декапсулират вирусните формации. Процесът е наречен Частици от разтвори 

наситени с газ (Particles from Gas Saturated Solutions - PGSS), протича при ниска 

температура и използва въглеродния двуокис като суперкритичен флуид. Следователно 

би трябва да няма негативни ефекти върху жизнеността на микроорганизмите, а 

разходите за производството му са сравнително ниски. Крайният продукт от процеса са 

почти сферични гранули, които образуват свободно леещ се прах, който може да се 

разтваря във вода. Възможностите на PGSS процеса са вече установени и изпробвани за 

няколко вида твърди и течни форми на биоторове. 

 

Разработване на естествено произведен бактериален биофилм 
Друга интересна технология е разработката на естествено произведен 

бактериален биофилм като възможен носител, не само при производство на инокуланти, 

но и като бактериален или гъбно - бактериален консорциум.  

Производството на биофилми вече се осъществява в различни индустриални 

технологии (третиране на отпадни води, индустриални води, производство на химически 

компоненти и др.). Имат се предвид два типа биофилм: биофилм, който се развива върху 

инертни материали (дървени въглища, растителна смола, бетон, глинест брикет, пясъчни 

частици) и биофилм, образуван в резултат на агрегатна формация. В първия случай 

биофилмът се развива около частиците и размерът на биофилмираните частици нараства 

с времето до няколко мм в диаметър. Биофилмът, образуван чрез агрегация, е известен 

като гранулен биофилм. Гранулната формация протича във времето от няколко седмици 

до няколко месеца.  

Наблюдават се 4 фази при развитието на напълно узрял биофилм: първоначално 

прикрепване; необратимо присъединяване чрез производство на екзополизахариди; 

ранно развитие и структурно узряване на биофилма.  

В целия процес критичната точка е производство на екзополизахариди (ЕПЗ), 

която предразполага свързването с клетъчната повърхност и я защитава от околната 

среда. ЕПЗ може да са комплекс от полизахариди, протеини, нуклеинови киселини или 

фосфолипиди. Популярен е екзополизахаридния алгинат, произведен от бактериални 

клетки в биофилма. Полезните биофилми, създадени в ин витро културите съдържат 

едновременно гъбни и бактериални вериги и се прилагат като биоторове при небобови 

култури, добавки, които действат доста ефективно. Прилагането на инокуланти 

биофилми, съдържащи консорциум гъби-ризобии, в сравнение с традиционната 

ризобиални инокуланти, увеличават значително азотната фиксация при соята.  
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При житните разсади, които са инокулирани с бактериални биофилми, се 

увеличават добивите от реколтата при умерено - солени почви. Освен това биофилмите 

помагат на микроорганизмите да се съхранят като инокуланти дори при стресови 

условия. Това е ключовия аспект относно ефективността на микроорганизмите 

стимулиращи растежа на растенията (МСРР) при селскостопански условия. Инокулумът 

с биофилм прави ризобиалните клетки устойчиви на висока соленост - 400 мл NaCl към 

105 в сравнение с ризобиални монокултури. 

 

Технологиите, използвани за производство на живи хибридни материали 
Технологиите, използвани за производство на живи хибридни материали, могат 

да са водещи в разработването на носители за МСРР. 

Силицият се проявява като обещаващ приемник за вместващи се в мембраната 

микроорганизми: задържащите ефекти са основани на задържане на бактериалните 

популации, които са дисперсирани в силикагел. Бактериите също може да задържат вода 

в алгинатни микромехурчета, обгърнати от силициева мембрана или в микрокухини, 

създадени вътре в силициевата матрицата.  

Материали, като горе изброените, подобряват механичните качества на 

алгинатните мехурчета, ограничават изтичането на клетките и удължават 

жизнеспособността им. 

 

Развитие на био нанотехнологиите 
Прилагането на био-нанотехнологиите може да осигури нови възможности за 

развитието на микробните инокуланти, основани на носители. Нанотехнологиите 

ползват нанотръби, които са направени от неорганични или органични материали, които 

се дефинират като имащи едно или повече измерения в рамките на 100 нм или по-малки. 

Интегрирането на всички клетки с наноструктури, формира хибридни системи, които 

имат редица приложения в полета, включително и земеделски. В действителност дори 

твърдите наноструктурни форми са по-малки от клетките. Вече се произвеждат 

микроскопични филтри, изградени от радиално подредени въглеродни 

наноцилиндрични стени, които могат да абсорбират Escherichia coli. 

Същата технология може да се приложи, за да се обединят бактериалните клетки, 

получени вследствие на ферментационния процес и да се доставят до растението. 

Физическата стабилност и голямата повърхност на нанотръбичките, както и лесното и 

рентабилно производство на наноклетъчни мембрани, може да разшири тяхната 

употреба при производство на биоторове. 

Прилагането на наноконструктите може да увеличи стабилитета на биоторовете 

и биостимулаторите по отношение на изсушаването, топлината и UV дезактивацията. 
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Правени са опити с прибавянето на хидрофобни силициеви наночастици с размери 7 – 

14 нм към водно-маслена емулсия на биопестицидни гъби (Lagenidium giganteum) с 

предварително изсушаване на мицела. Физиологичните показатели на емулсията се 

подобряват и микроорганизмите са ефективни и след 12 седмици при съхранение на 

стайна температура.  

 

ПРОДУКТОВИ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО 
НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ 

 

Главната цел на съвременния маркетинг е регулярно да е в унисон с изискванията 

на потребителите и своевременно да се адаптира към изискванията и нуждите на 

потребителите. Повече от десетилетие откакто биоторовете се прилагат, съществуват 

постоянни спорове, че има изключителни продукти, които са пазарно ориентирани, но в 

края на краищата маркетинговите организации не са способни да адаптират бизнеса към 

нуждите на средата. 

Както бе споменато по-горе, биоторовете в твърда, прахообразна форма имат 

някои недостатъци, които могат да се преодолеят и разширят чрез продуктови 

модификации от „прахообразна форма” към „течна форма”, които имат огромни 

предимства. 

Иновативните продукти са друга спънка за привличането на фермерите и 

решаване на проблемите им, особено от калиевите мобилизатори като Frateuria aurentia, 

цинкови и сулфатни разтворители като тиобацили и разтварящите мангана гъбни 

култури като Pencillium citrinum, които вече са идентифицирани за комерсиални цели, с 

високо приложение и ефективни за повишаване продуктивността на агрокултурите.  

 

РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА 
БИОТОРОВЕТЕ 

 

В Европейския Съюз няма специфични регулации относно параметрите на 

биоторенето. Всяка страна локално регулира този аспект от земеделието.  

Полският закон за торенето от юли 2007, например, включва "стимулатори на 

растежа" като категория в растениевъдството. Това са продукти, които имат 

положителен ефект върху развитието на растението или върху други "метаболитни" 
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процеси при растението и неговото хранене и нямат вредни ефекти за здравето на човека 

и живота му при прилагането им, както са безвредни и за околната среда. Употребата и 

съхранението им са регламентирани с определени инструкции.  

Това определение може да се приложи и за биоторове, но няма специфични 

изисквания за следване за такава категория продукти.  

Испания, която след Италия, е втория по големина производител на плодове и 

зеленчуци в Европа, не включва термина „биотор” в своите легализационни документи. 

Последната легална форма, отнасяща се до торовете (Real Decreto 506/2013) определя 

редица микроорганизми в органичните подобрения и компост, но не се споменават 

микроорганизмите с предимствата им за растенията. Торовете са дефинирани като 

„Продукти, използвани в земеделието или градинарството, които с тяхното хранително 

съдържание стимулират растежа на растенията, увеличават добивите и подобряват 

качествата на продукцията или чрез специфичното си въздействие на подобрители, като 

спомагат за промяната на  почвеното плодородие, нейните физиологични, химични и 

биологични качества”. Това се споменава към изискванията за качества на чл.4.2. от Real 

Decreto. Торовете, специфичните продукти и подобрители са включени също в 

дефиницията. Испанската административна система позволява на регионалните и 

локални администрации да добавят регулаторни изисквания по темата 

(http://www.juntadeandalucia.es).  

В Италия само микоризните гъбич са включени в групата на „Продукти с 

въздействие върху почвата” и в категорията други – „Продукти със специфично 

въздействие”, определени от Decreto Legistativo от 29.04.2010г.,п.75. 

Качествените изисквания, установени от легалните стандарти постановяват, че 

инокуланти се получават при стерилни условия върху корените на соргото в субстратна 

форма при естествени почвени условия и наличие на ризосферни бактерии.  

Тези условия, особено изискванията за „стерилни условия” са трудно постижими, 

имайки предвид нуждата от органичен субстрат. Независимо, че за ризосферни бактерии 

не се изискват стерилни условия на субстрата, то по отношение на микоризните гъби не 

е така. Етикетът на тези продукти трябва да отразява коя органична структура се 

използва като носител, името на микоризната гъба, която е включена в препарата, името 

на ризобиалната бактерия и вида Trichoderma, въпреки че последните два вида 

микроорганизми не са АМГ. Не е разрешена употребата на генетично модифицирани 

организми при масово производство на тези продукти, както и присъствието на патогени 

като Salmonella spp., Escherichia coli и други аеробни мезофилни микроорганизми и 

присъствието на нематодни яйца. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/
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Възможни предложения към ЕС относно законодателни решения за 
биоторовете: 

Цялата политика на ЕС за развитието на аграрния сектор в следващия програмен 

период (EU COM 2020) подчертава нуждата от въздействие на земеделските практики 

върху средата и възможностите за употреба на алтернативи на химическите добавки. 

Подобряване продуктите на селскостопанския сектор се подкрепя от Европейската 2020 

стратегия за интелигентен, устойчив и всеобщ растеж. Трябва да се следва чрез 

подобряване управлението на почвата и съхраняване на биоразнообразието. Предвижда 

се ускоряване трансфера на знанията и иновациите и популяризиране ефикасността на 

суровините. Следователно силно се набляга на широкото прилагане на селскостопански 

практики, основани на понижаване добавките (e.g. EU Directive 2009/128 ) за устойчива 

употреба на пестициди и прилагане на органичните земеделски практики. 

В духа на тези политики, подкрепата за изследванията, свързани с 

биотехнологични процеси и продукти са силен фокус на програма Хоризонт 2020 

(EUCOM /2011/808 ). В този контекст е много възможно е да се очаква нарастващ 

интерес сред производителите за получаване на продукти, основани на биологични 

компоненти и микроорганизми. 

 

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА БИОТОРОВЕ 
 

Има нов и стремително растящ пазар на биоторове. Сред главните насоки в 

съвременния свят са замърсяването и обедняването на почвата, следствие от агресивната 

и неправомерна употреба на агрохимикали, както и техния вреден ефект за хората, в 

частност върху селскостопанските работници и селските общности. 

Решаването на проблема е насочено и в двете посоки - относно здравето на човека 

и вредите за околната среда. Правителствата се обединяват в търсене на екологични 

алтернативи за преминаване от „рисково понижаване” към „опазващи мерки” и 

процедури за устойчиво аграрно производство. Употребата на биоторовете и 

биопестициди предлага по-добри опции за увеличаване „ефективността от употребата 

на торове” и поддържане на почвеното здраве. Биоторовете се утвърждават като важен 

компонент с добавъчна роля и с най-голямо потребление торове. 

Въпреки, че са икономически ефективни добавки, биоторовете досега не са 

възприемани изцяло от фермерите. Някои от причините за ограничената употреба на 

биоторове са изброени по-долу. Въпреки това продуктовата модификация на „течната 

форма” решава някои ограничения и осигурява възможности за търговците. 
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Маркетингови възможности 
 а) Биоторовете са живи микроорганизми, които умират при високи температури; 

 б) Сроковете на годност на биоторовете са ограничени в рамките на 6-12 месеца 

(на твърдите форми); 

 в) Биоторовете се прилагат преди засяването и закъснение при внасянето им води 

до инвентарни грижи поради изтичането годността на продукта; 

 г) Някои от биоторовете са със специфична насоченост към определена култура 

и специфичен район на прилагане и следователно ефикасността намалява в различните 

региони с различни агроклиматични условия и специфични почвени характеристики. 

 д) Почвени характеристики като: висока нитратност, ниско органично 

съдържание, ниска наличност на фосфати, висока почвена киселинност или алкалност, 

висока температура както и високо съдържание на микроелементи, спомагат за 

понижаване активността на инокулантите и предварително ограничават техния ефект и 

ефективност на въздействие; 

 е) Продажбите на биоторове варират в определен район, когато фермерите 

сменят профила на насажденията в него; 

 ж) Като нови продукти, с под нормалния стандарт или подправени материали, 

произведени от някои фабрики, предварително се ограничава кредитирането за 

биоторове;  

 з) Някои фирми продават органичните торове като биоторове. Някои фирми-

производители споменават срок на годност ½ година, въпреки нормата 3-6 месеца; 

 и) Естествено намиращата се микрофлора и фауна в почвата често инхибира 

растежа на внесените инокуланти поради конкурентната среда; 

 й) Осъзнаване и вяра в успеха от фермерите във връзка с преимуществата на 

биоторовете; 

 к) Биоторовете нямат мигновен, моментален ефект при определени култури, 

поради което фермерите не са удовлетворени от употребата и ползите от биоторовете;  

 

Тенденция за преминаване към употреба на течни биоторове като по-
удачни спрямо сухите форми 

 а) По-дълъг период на годност 12-24 месеца;  

 б) Нямат остатъчни ефекти; 

 в) Не се повлияват от висока температура и са толерантни до 450С без да 

загубят качествата си; 
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 г) Имат по-голям потенциал да се преборят с местните популации; 

 д) Големите популации може да поддържат повече от 109 клетки / мл в 

продължение от 12-24 месеца; 

` е) Лесно се идентифицират поради специфичната миризма; 

 ж) Спестяват разходи за материали-носители, пулверизация, 

неутрализация, стерилизация, опаковане и транспорт;  

 з) Контролът за качеството е чрез протоколи и се осъществява бързо и 

лесно;  

 и) По-добре се запазват върху семената и почвата; 

 й) Няма нужда да се подготвя и организира производството на биочастици 

в рамките на годината; 

 к) Лесни са за прилагане от фермерите; 

 л) Дозировката е 10 пъти по-малка в сравнение с твърдите форми и 

носители на биоторове; 

 м) Висока икономическа възвращаемост; 

 н) Големи, по-добри възможности за експорт; 

 о) Провокира висока ензимна активност при нулеви остатъчни ефекти; 

 

Примери за маркетингови стратегии, които могат да работят стабилно 
при продажбите на биоторовете 

 
а) Демонстрации на терен  

Фермерите правят това, което виждат, тъй като „Виждам и вярвам”, е методика 

за прилагане са високоефективни начини при рекламиране употребата на биоторове. 

Производителите могат да обединят усилия при представяне на биоторовете като нов 

продукт. Много е важно да се покаже въздействието им и плюсовете за фермерите, както 

и да направят акценти относно ефективността и възвращаемостта на вложените 

средства. Демонстрациите могат да се провеждат обединявайки се, в различните 

направления, определяйки подходящия район, като се покаже на фермерите ефекта при 

различните културни видове и насаждения. 

б) Сегментиране на пазара и продуктово позициониране  

Сегментирането е първоначално разделяне на пазара спрямо различните групи 

купувачи. Пазарът на биоторове може да се сегментира според: вида селскостопанска 
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продукция, за която са предназначени : плодове/зеленчуци/маслодайни/бобови/захарна 

тръстика/житни растения; институционални купувачи - федерации (тръстика, чай, кафе, 

памук, маслодайни, бобови); научно-изследователски ферми, агро-индустриалци и др. 

Пазарът може да се сегментира и според размера на покупателната способност 

(едри/дребни), географска локализация (високо/ниско потребяващ район), успеваемост 

при прилагане на продукта (като добавъчен или единствен по прилагане).  

Веднъж сегментиран, пазарът трябва да се насочи и концентрира към най-

печелившия сектор. Позиционирането започва с продукта, не с това какво някой прави 

за продукта, а по-скоро как някой действа върху съзнанието на бъдещия купувач. Така 

продуктът е позициониран в съзнанието на купувача, а именно как той възприема 

продукта. В условията на активно комуникиращо общество, маркетинговите 

специалисти трябва да създадат отличителна форма на Уникална Стратегия за продажби 

-„USP” (Unique Selling Proposition), трябва да се идентифицира и пропагандира широко, 

като например: 

 - спестява средства като се редуцира дозировката на химически торове; 

- подобрява силата на устойчивост срещу болести; 

- увеличава захарното съдържание в % при захарна тръстика. 

 

Ценови тенденции и промоции в продажбите на удачните биоторове 
Селскостопанският пазар е „ценово чувствителен”, особено спрямо биоторовете, 

които са технологично нов продукт за фермерите, и са с доста недостатъци, поради което 

не се вписват в категорията „нулева гъвкавост при търсенето”. За да се осъществи 

напредък, пазарът се нуждае от повече натиск. Компаниите определят цената на 

продукта въз основа на маркетингови обстоятелства. Относно биоторовете, е важно да 

се акцентира върху кратките срокове за въздействие и рентабилността на вложенията на 

купувача. Биоторовете провокират търсенето, а това в действителност не се схваща от 

фермерите като фактори за икономическа възвращаемост, чрез намаляване 

количеството на потребяваните от тях химически торове. 

Докато фермерите не се убедят в корелацията между необходимостта от 

понижаване на производствените разходи за продукцията и повишаване на 

плодородието чрез намаляване употребата на химически торове и получаване на 

подобна по количество реколта, производителите на биоторове не биха могли да 

прилагат „ценови стратегии”.  
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Световен  пазар на биоторове 
Световният пазар на биоторове се очаква да достигне 1,88 милиарда $ до 2020 г. 

(с годишен растеж от 14% между 2015-2020г.). През 2012г. целият пазар е възлизал на 

440 млн.$.  

 

 

 

Нарастващата нужда от органични продукти от зараждащи се стопанства протича 

едновременно с нарастване на употребената енергия и осъзната необходимост по 

отношение на здравето, поради което се очаква увеличаване на ръста на пазара на 

биоторове. 

 

Публичност и обучение 
От гледна точка на продажбите, продуктът трябва да бъде достъпен за всички 

дистрибутори, а също така да се осигури добре видимо за клиента демонстрация на 

продукта. 

По-широка публичност се осъществява чрез медиите - радиопрограми и 

образователни филми, в които се изтъкват предимствата и необходимостта от 

използване на новите продукти. Свободна дистрибуция на биоторове по време на срещи 

с фермерите трябва да се избягва. Предпочита се насочване към обучителни програми 

за продажби, тъй като дистрибуторите имат нужда да набележат план, съобразен с 

конкретните условия на региона. Налага се необходимостта от специален екип, от 

разширяване обсега на представяне на биоторовете с постоянни визити и развиващи се 
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тесни контакти между фермерите и отговарящите за демонстрациите специалисти. 

Основните изследвания се фокусират върху производството на ефективни и устойчиви 

биоторове за житни култури, където прилагането на неорганични торове може да се 

ограничи значително, с цел избягване на последващи проблеми от замърсяването. 

Най-важните и специфични изследователски нужди по отношение на 

биоторовете, според Суана Лаша Агани от Какатийския Университет, могат да бъдат 

формулирани като: 

• Селекция на ефективни и конкурентни мултифункционални биоторове за 

различните култури/насаждения. 

• Качествен контрол върху производството на инокуланти и тяхното 

прилагане на полето, за да се осигури пълната симбиоза между микроорганизмите и 

реализиране на ползите от това. 

• Изучаване микробната устойчивост на биоторовете в почвената среда, 

където се подлагат на стресови фактори. 

• Агростопанско, почвено и икономическо развитие на биоторовете за 

различна агро-продуктивна система. 

• Трансфер на технологично ноу-хау в производството на биоторове на 

индустриално равнище и за оптимални параметри на продукта. 

• Установяване на легализирани и стриктни норми за качествен контрол на 

пазара и прилагането на биоторове. 

 

БИОТОРОВЕТЕ КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР В 
УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ПЛОДОРОДИЕТО НА ПОЧВАТА, УСТОЙЧИВОСТТА НА 
РАСТЕНИЯТА И ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВИТЕ 
 

Микробиомът: потенциалната важност на полезните микроорганизми 
за устойчиво земеделие 

Най-близката около корените на растението зона в почвата се нарича ризосфера. 

Тя може да съдържа до 100 милиарда микробни клетки на всеки грам корен и над 30 

хиляди прокариотни видове, които, най-общо казано, подобряват растежа на културите. 

Колективният геном на микробната общност на ризосферата, развиващи се върху 

корените на растението, се нарича микробиом. Неговото взаимодействие определя 

здравето на растението в една естествена агро-екосистема. Този микробиом съдейства 
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за разлагането на органичната материя, усвояването на хранителни вещества, 

абсорбирането на вода и контрол върху плевелите и вредителите.  Метагеномното 

изследване разкрива същността на ризосферата и ендофитната микробиомна активност 

в Arabidopsis thaliana, чрез използване на 454 последователности (Roche) на 16S рРНК 

генни ампликони. Става ясно, че използването на подходяща микробиомна трансферна 

терапия в земеделието може да бъде възможен подход при контрола на болестите при 

растенията. 

Микробните общности в ризосферата като алтернатива на химическите торове са 

се превърнали в обект на огромен интерес в устойчивото земеделие и програмата за 

биозащита. 

През следващите десетилетия вниманието ще бъде фокусирано основно върху 

безопасни и екологични методи за използване на полезни микроорганизми в 

устойчивото земеделско производство. Тези микроорганизми най-общо се състоят от 

различени естествено възникващи организми, чиято инокулация в почвената екосистема 

повишава почвените физико-химични характеристики, биоразнообразието на почвените 

микроорганизми, здравето на почвата, растежа на растенията и устойчивостта на 

добивите. Полезните микробни популации в земеделието включват в себе си МСРР, 

фиксиращи азота цианобактерии, микориза, полезни бактерии, потискащи 

заболеваемостта на растенията, ендофити, намаляващи стреса, и биоразграждащи 

микроорганизми. Биоторовете се явяват допълнение към традиционните методи за 

управление на почвите и добивите, като ротация на културите, обработка на почвата, 

рециклиране на растителните отпадъци, подобряване на плодородието и биоконтрол на 

патогените и вредителите. Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium, цианобактерии, 

микроорганизми, усвояващи фосфор и калий, и микориза, са някои от МСРР, открити в 

по-големи количества в неразорани или в подложени на минимална обработка почви. 

Ефикасни видове Azotobacter, Azospirillum, Phosphоbacter и  Rhizobacter могат да 

осигурят значителни количества азот на Helianthus annus, водещо до увеличаване на 

височината на растението, броя листа, диаметъра на стеблото, процента пълноценни 

семена и тяхното сухо тегло. По подобен начин при ориза, добавянето на Azotobacter, 

Azospirillum и Phizobium подобрява физиологията и морфологията на корена. 

Azotobacter играят важна роля в азотния кръговрат в природата, тъй като те 

притежават разнообразие от метаболитни функции. Освен значението им за азотната 

фиксация, Azotobacter имат способността да произвеждат витамини като тиамин и 

рибофлавин, както и растителни хормони, като индолоцетна киселина, гиберелини и 

цитокини. A. chroococcum подобрява растежа посредством повишаване на кълняемостта 

на семената и подобряване на коренната архитектура чрез възпиране на патогенни 

микроорганизми около кореновите системи на растенията. Този род включва различни 

видове, а именно, А. chroococcum, A.vinelandii,  A. beijerinskii, A. nigricans,  A. armeniacus  

и A. paspali. Използва се като биотор за различни посеви, като пшеница, овес, ечемик, 
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сусам, ориз, ленено семе, слънчоглед, рицин, царевица, сорго, памук, юта, захарно 

цвекло, тютюн, чай, кафе, каучуково дарво и кокосови орехи. Azospirillum e друга 

непаразитираща, подвижна аеробна бактерия, която може да се развива във вода и 

способства за различни аспекти от развитието и растежа на растението. Тази бактерия 

оказва благоприятен ефект върху растежа на културните растения както в парникови 

условия, така и на полето. Различни видове от рода Azospirillum, в това число A. 

lipoferum, A. brasilense, A. amazonense, A. halopraeferens и A. irakense подобряват 

производството на различни посеви. Установено е, че инокулация с Azospirillum променя 

морфологията на кореновата система, чрез производство на регулиращи растежа 

субстанции и сидерофори. Тя също така увеличава броя на страничните корени и 

стимулира формирането на коренови власинки. По този начин се увеличава площта на 

корена и се абсорбират достатъчно хранителни вещества. Това подобрява водния статус 

на растението и подпомага хранителния профил в посока на неговия растеж и развитие. 

Ко-инокулацията на Azospirilium brasiliense и Rhizobium meliloti има положителен ефект 

върху добивите от зърно и съдържанието на азот, фосфор и калий на Triticum aestivum. 

Rhizobium се използва от доста години като ефективен азотен фиксатор и играе важна 

роля за увеличаване на добивите, като превръща атмосферния азот в използваеми 

форми. Rhizobium са устойчиви на температурни промени и обикновено навлизат в 

кореновите власинки, където се размножава и образува грудки. Грудковите бактерии 

увеличават значително добивите от нахут, леща, грах, люцерна захарно цвекло, 

детелина, фъстъци и соя. Доказано е, че Rhizobium, изолирани от див ориз, снабдяват с 

азот оризовите растения и способстват за техния растеж и развитие. Един от видовете 

Rhizobium, Sinorhizobium meliloti 102, заразява култури, различни от зърнено - бобовите. 

Например, те способстват за растежа на ориза, като повишават ендогенното ниво на 

фитохормоните и действието на фотосинтезата за повишена поносимост на растението 

към стрес. При фъстъците, разновидността IRC-6 на Rhizobium способства за 

увеличаване на броя розови грудки, усилва дейността на нитратните ензими и 

съдържанието на легхемоглобин, само 50 дни след инокулацията. Ризобиалната 

симбиоза осигурява защита на културите срещу патогени и вредители, като мексикански 

бобов бръмбар и оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum). 

 

Възможна употреба на почвени микроорганизми в устойчивото 
земеделие 

Полезните микроорганизми в почвата спомагат земеделското производство в 

качеството си на биоподобрители. Те разтварят хранителните вещества, което улеснява 

тяхното усвояване. Усилват растежа на културите посредством подобряване на 

кореновата им архитектура. Тяхната дейност осигурява различни ползи за растенията, 

като увеличен брой коренови власинки и активиране на нитратните ензими. Активни 

разновидности на Azotobacter, Azospirillum, Phosphobacter и Rhizobacter могат да 
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осигурят на растенията значителни количества азот посредством кръговрата на азота. 

Биоторовете произвеждат фитохормони, който включват индолилоцетна киселина 

(хетероауксин), гиберелини (GA) и цитокинини (СК). Биоторовете подобряват 

действието на фотосинтезата за повишена поносимост на растението към стреса и 

повишават  устойчивостта му към патогени, което води към увеличаване на добивите. 

 

Използване на биоторове и хранителен профил на културите 
Полезните микроорганизми усвояват фосфор за собствени нужди, като 

обогатяват почвата с неговите разтворими форми. Установено е, че Pseudomonas, 

Bacillus, Micrococcus, Flavobacterium, Fusarium, Sclerotium, Aspergillus и Penecillium 

участват активно в процеса на солюбилизация. NII-0909, фосфатно-разтваряща 

разновидност на Micrococcus, притежава поливалентни свойства, в това число 

възможност за разтваряне на фосфати и производство на сидерофори. По подобен начин, 

два вида гъби, Aspergillus fumigatus и A. niger, изолирани от разлагаща се кора от 

маниока, чрез твърдо-фазова ферментация превръщат отпадъците от маниока във 

фосфатни биоторове. Burkholderia vietnamiensis, една устойчива на стрес бактерия, 

произвежда натриев глюгонат и 2-кетоглюконатни киселини, които участват в 

разтварянето на фосфата. Установено е, че Enterbacter и Burkholderia, изолирани от 

ризосферата на слънчоглед, произвеждат сидерофори и индолови съединения, които 

могат да разтварят фосфат. Калий разтварящи микроорганизми (КРМ), например от 

родовете Aspergillus, Bacillus и Clostridium, са ефективни в при освобождаването на 

калия в почвата. Симбиозата между гъби и дървесни корени задоволява нуждите на 

растението от хранителни вещества, което води до усилване на неговия растеж и защита 

от патогени и стрес. Това води до усвояването на фосфат от хифите от външната среда 

и пренасянето му до мицела, а оттам, до клетките на корена. Фиксиращи азота 

цианобактерии като Aulosira, Tolypothrix, Scytonemd, Nostoc, Anabaena и Plectonema се 

използват като биотор. Те освобождават азот, субстанции, способстващи растежа и 

витамини. Водораслото Cylindrospermum musicola пък стимулира растежа на корените и 

увеличава добивите на ориз. Генното инженерство е използвано за подобряване на 

потенциала за фиксация на азота на PСС7120, разновидност на Anabaena sperica. 

Конститутивната експресия на ген hetR, намиращ се под контрола на светлинно 

индуциран промотър, увеличава производството на HetR протеина, което води до 

засилване на активността на ензима нитрогеназа в подвида PCC7120 на Anabaena 

sperica, в сравнение с дивия щам. Това от своя страна подобрява растежа на арпата, 

когато се прилага в оризищата. 
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Биоторовете и устойчивостта на растенията към стрес от околната 
среда 

Абиотичният и биотичен стрес са основните фактори, които оказват влияние 

върху добивите. Инструментите на съвременната наука са широко използвани за 

ограничаване влиянието на стреса върху растенията. В това отношение, ролята на 

ризобактериите (РСРР) е придобила изключителна важност. Rhizobium trifoli, 

инокулирана с Trifolium alexandrinum, показва увеличена биомаса и увеличен брой 

грудки в условия на стрес от повишена соленост. Установено е, че Pseudomonas 

aeriginosa издържа на биотичен и абиотичен стрес. Paul и Nair открили, че P. fluorescens 

MSP-393 произвежда осмолити и протеини, които превъзмогват негативния ефект на 

солта. P. putida Rs-198 усилва темпа на растеж и различните параметри на растежа, като 

височина на растението, суровото и сухото тегло на памука в условия на алкална и 

високо солена среда, посредством увеличаване на приема на калий, магнезий и калций 

и намаляване поглъщането на натрий. Някои разновидности на Pseudomonas повишават 

издръжливостта на растенията посредством 2.4 – диацетилфлороглюцинол. Интересно 

е, че е установена системна реакция срещу P. syringae в Arabidopsis thaliana от P. 

alcaligenes PsA15. Калцизолът, произвеждан от МСРР (P. alcaligenes PsA15, Bacillus 

polymyxa BcP26 и Mycobacterium phlei MbP18), осигурява устойчивост на високи 

температури и солеви стрес. Установено е, че инокулацията на растение с АМ гъби 

подобрява растежа при солеви стрес. Също така, Achomobacter piechaudii способства за 

увеличаване на биомасата на домати и чушки в условия на 172 mM NaCl и воден стрес. 

Интересно е, че кореновата ендофитна плесен Piriformospora indica предпазва 

гостоприемника си от солеви стрес. При едно от изследванията е установено, че 

инокулацията на РСРР, самостоятелно или с АМГ, като Glomus intraradices или Glomus 

mosseae, води до по-добро усвояване на хранителни вещества и подобрение в нормалния 

физиологичен процес в Lactuca sativa в условия на стрес. Същото растение, третирано с 

P. mendocina, увеличава биомасата си в условия на солеви стрес. Използването на 

транскриптомни и микроскопски стратегии показва, че механизмите, участващи в 

поносимостта на осмотичен стрес са свързани със значителна промяна в транскриптома 

на Stenotrophomonas rhizophila DSM14405, в отговор на високи солеви концентрации. 

Комбинация на АМ гъби и фиксиращи азота бактерии помага на бобовите растения да 

превъзмогват стреса от засучаване. Ефектът от A. brasilense, редом с АМГ, може да се 

наблюдава и при други растения, като домати, царевица и касава. Комбинация между A. 

brasilense и АМ подобрява търпимостта на растенията към различен абиотичен стрес. 

Допълнително, Pseudomonades putida или Bacillus megaterium и АМ гъби са ефективни 

в борбата със стреса от сзаушаване. Прилагането на Pseudomonades sperica в условия на 

воден стрес подобрява антиоксиданта защита и фотосинтетичните пигменти в босилека. 

Интересно е, че комбинацията от три бактериални вида води до най-високата каталазна, 

глутатионпероксидазна и аскорбатпероксидазна активност и съдържание на хлорофил в 

листата в условия на воден стрес. Установено е, че Pseudomonas sperica оказва 
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положителен ефект за поникването на семената на A. officinalis L. при воден стрес. След 

инокулация с АМГ се увеличават фотосинтезната ефективност и антиоксидантната 

реакция на оризовите растения в условията на стрес от засушаване. Полезните ефекти 

на микоризата са доказани както в условия на повишена соленост, така и при суша. Чрез 

кореновата система на растенията, в тях навлизат тежки метали като кадмий,  олово и 

живак, внесени в почвата посредством отпадъци от болници и промишлени 

предприятия. Установено е, че Azospirillum spp, Phosphobacteria spp. и Glucanacetobacter 

spp., изолирани от ризосферата на оризища и мангрови дървета, са по-устойчиви на 

тежки метали и по-специално, на желязо. P. putida 11 (P.p.11), P. putida 4 (P.p.4) и P. 

fluorescens 169 (P.f.169) могат да предпазват канолата и ечемика от негативните ефекти 

на кадмия чрез индолилоцетна киселина, сидерофори и 1-аминоциклопропан-1-

карбоксилат дезаминаза (ACCD). Съобщава се, че възстановяването на кореновата 

система в замърсени с петрол почви,  може да се осъществи чрез добавянето на 

микроорганизми под формата на ефективен микробен агент (ЕМА) към различни 

растителни видове, като памук, райграс и люцерна. 

МСРР като биологични агенти са едни от алтернативите на химическите агенти, 

осигуряващи устойчивост на различни патогенни атаки. Освен, че действат като 

усилващи растежа агенти, те могат да осигуряват защита срещу патогени, като 

произвеждат метаболити. Bacillus subtilis GBO3 може да индуцира свързани със 

защитата пътеки, а именно салицилова киселина и жасминова киселина. Прилагането на 

проби от МСРР, а именно B. amyloliquefaciens 937b и B. pumilus SE-34 осигурява 

имунитет срещу петнистия вирус по доматите. B. megaterium IISRBP 17, изолиран от 

стебло на черен пипер, действа срещу Phytophthor capsici.  становено е, че Bacillus 

subtilis N11 добавен към узрял компост, контролира заразяването на корените на банана 

с Fusarium. По подобен начин, B. subtilis (UFLA285) осигурява устойчивост срещу R. 

solani и също така индуцира нарастване на листната маса и корените на памуковите 

растения. В едно друго интересно изследване, Paenibacillus polymyxa SQR-21 е бил 

идентифициран като потенциален агент за биоконтрол на изсъхването при динята, 

дължащо се на Fusarium.  

Установено е, че използването на МСРР е ефективно за контрол на петнистия 

вирус по доматите, краставичния мозаечен вирус при доматите и пипера, както и вируса 

по бананите BBTV. В редица случаи е доказано, че редом с бактериите, микоризата също 

може да осигури защита срещу гъбни патогени и да възпрепятства развитието на много 

патогени в корените, като R. solani, Pythium spp., F. oxysporum, A. obscura и H. annosum, 

чрез подобряване на хранителния профил на растението и посредством това, 

продуктивността. Например, Glomus mosseae е ефективен срещу Fusarium oxysporum f. 

sp. basilica, който причинява изгниване на корените при босилека. Също така, Medicago 

tranculata показва индукция на различни защитни гени, свързани с колонизацията на 

микоризата. Установено е, че добавянето в почвата на арбускуларни микоризни гъби 
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(АМГ) и Pseudomonas fluorescens може да ограничи развитието на кореновото гниене и 

да увеличи добивите от фасул (Phaseolus vulgaris L.) 

 

Механизъм на действие на различните биоподобрители 
Микоризата е специфично образувание между хифите на някои гъби и корените 

на висшите растения. И макар, че засега остава загадка,  тя служи като системен модел 

за разбирането на механизма на стимулиране растежа на кореновите клетки като 

резултат от тази симбиоза. Секвенирането на генома на две ектомикоризни вида гъби, L. 

bicolor 13 и T. melanosporum (черен трюфел), спомогна да се идентифицират факторите, 

регулиращи развитието на микоризата и нейната функция в клетката на растението. 

Идентифицирани са 15 гена в L. bicoclor, които се определят като възможни 

транспортери на хексоза. В нейния геном липсват гени, кодиращи ензима инвертаза, 

което я прави зависима от растението за глюкоза. В същото време, T. melanosporum 

притежава един инвертазен ген и за разлика от L. bicolor, може директно да използва 

захарозата на гостоприемника. Регулацията на транспортните гени по време на 

симибиозата показва пренасяне на полезни съединения като аминокиселини, 

олигопептиди и полиамини, от един организъм на друг в резултат от симбиозата. 

Свободно живеещият мицел може да поеме азот и амониеви йони от почвата. 

Впоследствие, те достигат до мицелната мантия и вътрешния мицел, след което 

преминават в растението. Богатите на цистеин белтъци (MISSP7) на гъбата играят важна 

роля за и улесняване и осъществяване на симбиотичните взаимодействия. Много гени, 

свързани с биосинтеза на ауксин и морфогенезата на корените, се индуцират по време 

на микоризната колонизация. Гъбата G. versiforme притежава в хифите си транспортери 

за неорганичен фосфат (Pi), които помагат за директната абсорбция на фосфат от 

почвата. А в G. intraradice е открит ген, кодиращ синтеза на глутамин, който засилва 

възможността за азотен метаболизъм в хифите на гъбата, който след това може да бъде 

транспортиран до растението. Предполага се, че биоактивни вещества, наречени Myc 

фактори, подобни на Nod факторите на ризобиите, се отделят от микоризата и се 

възприемат от корените на гостоприемника. Така се активира сигнален трансферен път 

или общ симбиозен път (SYM). Пътищата, които подготвят растението за АМ и 

Rhizobium заразяване, имат някои общи точки. Общият SYM път подготвя растението 

гостоприемник за промените на молекулярно и анатомично ниво още при първия 

контакт с хифите на гъбата. Предполага се, че калцият е центърът на вторичните 

сигнали, който прониква в клетките на кореновите власинки. От изследвания става 

видно, че Rhizobium leguminosarum biovar viciae може да индуцира различни гени в 

растения като грах, люцерна и захарно цвекло. РСРР синтезират индолилоцетна 

киселина, която от своя страна индуцира производството на азотен оксид (NO), който 

действа като вторичен сигнал, отключващ сложна сигнална мрежа, водеща до по-добър 

растеж на корените и стимулиране на процеса на развитие. 
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Експресията на ENOD11 и много свързани със защитата и ремоделирането на 

корените гени се индуцират по време на навлизането на гъбата. Впоследствие, това 

позволява образуването на апарат за пенетрация. Въпреки, че биологията на 

образуването на арбускулите е неизвестна, изрязването на един ген, наречен Vapyrin, 

води до понижено нарастване на арбускулите. Известно е, че много други гени, в това 

число субтилизин протеаза, фосфат транспортер или два АВС транспортери, имат 

отношение към формирането на арбускули. Фиксиращи азота гени се използват от 

учените за създаване на растения, които могат да фиксират атмосферния азот. 

Индукцията на nif гените при фиксиращи азота бактерии се осъществява при 

ниска концентрация на азот и кислород в ризосферата. Интересно е, че инокулацията на 

захарна тръстика с див щам на G. diazotrophicus, е показала фиксация на радиоактивен 

азот, в сравнение с мутирал G. diazotrophicus, който има мутирал nif D ген. Това доказва 

значението на nif гените. Продуктивността на азотната фиксация зависи от използването 

на въглерод. Бактерия като Bacillus subtilis(UFLA285) може да индуцира диференциално 

в растението памук 247 гени, за разлика от контролните експерименти, при които 

памуковото растение не е било инокулирано с МСРР. Много от устойчивите на болести 

гени, които действат посредством жасмонат/етилен сигнализиране, както и осмотична 

регулация посредством гени, синтезиращи пролин, са били диференциално 

експресирани с UFLA285 индукция. Били са идентифицирани различни диференциално 

експресирани гени, като протеин тип 1, подобен на металтионините, мембранен 

интегрален протеин, подобен на NOD26, ZmNIP2-1, протеин от семейството на тионина, 

гама прекурсори на ориксаин, стрес-асоциран протеин 1 (OsISAP1), пробеназол-

индуциран протеин PBZ1 и ауксин и гени, отговарящи за етилена. Установено е, че 

eкспресията на свързаните със защитата протеини PBZ1 и тионини се потискат в 

асоциации между ориз и H seropedicae. Това показва, че се осъществява модулация на 

растителната защита по време на колонизацията. Предполага се, че сред видовете МСРР, 

Azospirillum отделя гиберелини, етилен и ауксини. Някои свързани с растението 

бактерии може да индуцират фитохормонен синтез. Така например, когато смърч се 

инокулира с Paenibacillus polymyxa, се наблюдават повишени нива на индолилоцетна 

киселина в неговите корени. Установено е, че Rhizobium и Bacillus синтезират 

индолилоцетна киселина в различни условия, като киселинност, температура и в 

присъствието на агроотпадъци като субстрат. Етиленът, за разлика от други 

фитохормони, е отговорен за забавяне на развитието на двусемеделните растения. 

Установено е, че МСРР могат да усилят растежа на растението посредством потискане 

на експресията на етилен. Интересно е, че е бил предложен модел, в който е показано, 

че синтезата на етилен от 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат (АСС), един 

непосредствен прекурсор на етилен, хидролизиран с бактериален АСС-дезаминаза, 

нуждаеща се от азот и въглерод, е също един от механизмите за индукция на подходящи 

условия за растеж. Открита е също така АСС-дезаминазна активност в бактерии, като 

Alcaligenes sp., Bacillus pumilus, Pseudomonas sp. и Variovorax paradoxus.  
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Участието на АСС деаминазата в индиректното влияние на растежа на растенията 

е доказано при канола, където мутации в АСС деаминазния ген причиняват загуба на 

ефекта на растежа от действието на Pseudomonas putida. Потенциалът на МСРР е бил 

увеличен с въвеждането на гени, участващи в пътя на директно окисляване и в 

разтваряне на минерален фосфат в някои щамове на МСРР. Генът, кодиращ глюкозна 

дехидрогеназа (GCD), участващ в пътя на директно окисляване, е бил клониран и 

характеризиран от Acinetobactre calcoaceticus и E. coli и Enterobacter asburiae. Също 

така, ген, кодиращ разтворима форма на GCD е бил клонирана от Acinetobacter 

calcoaceticus и G. oxydans. Има научни доклади за проведена насочена мутагенеза на 

глюкозна дехидрогеназа (GDH) и глюконат дехидрогеназа (GADH), което е довело до 

повишение на активността на този ензим. Просто заместване на S771M осигурява 

топлинна стабилност на E. coli, докато мутация на глутамин 742 в лизин подобрява 

EDTA търпимостта на E. coli PQQGDH. Прилагането на тази технология е постигнато 

чрез трансфер на гени, участващи в пътя на директното окисляване, като GDH, GADH и 

пиролокинолин (PQQ), към ризобактерии, и на фосфоенолпируват карбоксилаза (PCC) 

към P. fluorescens. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Екологичният стрес се превръща в основен проблем, а добивите намаляват с 

безпрецедентен темп. Зависимостта ни от химически торове и пестициди е насърчила 

процъфтяването на индустрии, произвеждащи застрашаващи живота химикали. Те са не 

само опасни за хората, но и могат да нарушат екологичното равновесие. Биоторовете 

могат да помогнат за решаване на въпроса с изхранването на нарастващото население в 

света в момент, когато земеделието е изправено пред засилен натиск от околната среда. 

Важно е да се осъзнаят полезните аспекти на биоторовете и да се повиши тяхното 

прилагане в съвременните земеделски практики. Развитието на новите технологии, 

използващи мощните инструменти на молекулярната биотехнология, може да засили 

биологичните пътища на производство на фитохормони. Ако тези технологии бъдат 

идентифицирани и трасферирани към полезни МСРР, те могат да допринесат за 

отслабване на екологичния стрес.   

Липсата на осведоменост обаче, относно подобрените протоколи за 

приложението на биоторовете на терен, е една от причините много от полезните МСРР 

да са все още извън полезрението на еколози и агрономи. Въпреки това, последните 

постижения в технологиите, свързани с микробиологията, взаимодействието на 

растенията и патогените и геномиката, ще помогнат за оптимизиране на въпросните 

протоколи. Успехът на науката по отношение на биоторовете зависи от прилагането на 
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иновативни стратегии, свързани с функциите на МСРР, и тяхното адекватно приложение 

в сферата на земеделието. Главното предизвикателство в тази област на изследванията е 

свързано с факта, че освен идентификацията на различни разновидности на МСРР и 

техните характеристики, е много важно да се разбере истинския механизъм на 

функциониране на МСРР. Това е необходимо, за да бъдат те ефективно използвани в 

условията на устойчиво земеделие. 
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БИОТОРОВЕ – ДЕФИНИЦИЯ И ОСНОВНИ АСПЕКТИ  
 

Нарастващата нужда от безопасни и здравословни храни и проблемите, които 

произтичат от замърсяването на околната среда, са довели до възникване и развитие на 

органичното земеделие. В световен мащаб това е важна приоритетна област в продукцията 

на земеделски култури и селскостопански животни, която подобрява и укрепва здравето на 

агро-екосистемите, което включва биологичното разнообразие, биологичните цикли и 

почвената биологична активност. Органичното земеделие се основава на разработването и 

прилагането на биоторове и стимулиращи растежа на растенията органични вещества. 
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Използването на химически торове в големи количества, води до многократно увеличаване 

на производителността на селскостопанските стоки, но в същото време те оказват 

неблагоприятен ефект върху почвата. Непрекъснатото и прекомерно използване на 

изкуствени торове и други агрохимикали за увеличаване на добива, може да доведе до 

замърсяване на подпочвените води и изчерпване на хранителните вещества в почвата, което 

в крайна сметка води до намаляване на добивите. Този проблем може да бъде преодолян 

чрез използването на различни технологии за производство на различни биоторове. 

Биоторовете от микроорганизми могат да заместят химическите торове. Те са по-евтина и 

благоприятни алтернатива за околната среда. Понастоящем, световния пазар за органично 

отгледани земеделски продукти се оценява на около 30 милиарда US $, с ръст от около 8 %. 

Около 22 милиона хектара земя се използват за органично земеделие. Органично 

отгледаната продукция представлява по-малко от 1 % от световното конвенционално 

селскостопанско производство и около 9 % от общата земеделска площ. Биоторовете, 

наричани още микробни инокуланти, не осигуряват директно хранителни вещества на 

културните растения. Те представляват природни и биологични препарати, които съдържат 

живи или латентни клетки на полезни почвени микроорганизми. След като се добавят към 

семена, растителни повърхности или почва, микроорганизмите колонизират ризосферата 

или вътрешността на растението и стимулират неговия растеж чрез доставяне или 

подпомагане усвояването на  наличните основни хранителни елементи за растението 

гостоприемник. Инокулацията с полезни почвени микроорганизми е обещаващ метод за 

повишаване на почвеното плодородие, тъй като по този начин се увеличава достъпа на 

растенията за редица важни елементи, като азот, фосфор и калий. Това ще доведе до 

значително намаляване в използването на синтетични торове. В литературата има 

доказателства за повишаване на зеленчукови добиви, в резултат на инокулиране на 

микроорганизми. Микроорганизмите (бактерии, микоризни гъби и водорасли) съставляват 

живия компонент на почвата и се характеризират с разнообразни активности, свързани с 

почвеното плодородие и храненето на растенията. Те оказват влияние върху структурата и 

динамиката на хранителни вещества в почвата, участват в храненето на растенията и 

повишават тяхната устойчивост към почвените патогени. Също така микроорганизмите са 

отговорни за процеса на азотфиксация, разтваряне на неразтворимите почвата фосфати, 

трансформиране на комплексна органична биомаса в минерални съединения, които се 

използват от растенията, както и синтеза на растежни фактори, като аминокиселини, 

витамини и др. Известни са 16 важни елемента (биогенни и минерални), които се изискват 

за правилното развитие на растенията. Липсата на което и да е от тези хранителни вещества, 

може да доведе до сериозно увреждане на културите. Най-съществени са трите биогенните 

елемента въглерод (С), водород (Н) и кислород (O), които се усвояват от атмосферния 

въглероден диоксид и водата. От минералните елементи, основните макроелементи (азот, 

фосфор и калий) са необходими в най-големи количества и за тях е най-вероятно да 

присъстват в недостатъчно количество в земеделските почви. Вторичните макроелементи 

като магнезий (Mg), сяра (S), цинк (Zn), манган (Mn), желязо (Fe) и мед (Cu) са нужни на 

растенията в по-ниски концентрации и обикновено са откриват в достатъчни количества в 



 

 pg. 3 

ОБЩОПРИЕТИ В ПРАКТИКАТА БИОТОРОВЕ 

земеделските почви и следователно рядко ограничават растежа на културите. В много 

малки количества растенията изискват микроелементите бор (В), молибден (Mo), хлор (CI) 

и никел (Ni), които могат да бъдат токсични при излишък. В някои случаи, елементите 

силиций (Si) и натрий (Na) се считат за съществени за растенията хранителни вещества, но 

поради повсеместното им наличие в почви, те никога не са в недостиг. Микроорганизмите 

подпомагат растенията да абсорбират по-голямо количество хранителни вещества, които, 

дори и да присъстват естествено в почвата, в някои случаи не могат да бъдат асимилирани 

от растенията, защото са в неразтворима форма. 

Понастоящем, биоторовете се доставят до земеделските производители във вид на 

твърди и течни формулировки, като последните се явяват алтернативна технология, която 

има редица предимства пред твърдите биоторове. 

 

ВИДОВЕ БИОТОРОВЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛЕЗНИТЕ 
МИКРООРГАНИЗМИ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ  

 

Биоторовете съдържат микроорганизми, които са в състояние да активират 

биологичен процес, който стимулира развитието на растенията и и по този начин се 

гарантира техния здравословен растеж. Тези микроорганизми не функционират само в 

качеството на тор. Те трансформират недостъпните за растенията форми на почвени 

елементи в достъпни. Въпреки наименованието си, биоторовете не съдържат всички 

хранителни вещества, които могат да се добавят директно в почвата, с цел увеличаване на 

нейното плодородие. Напротив, микроорганизмите в тях бавно и надеждно подобряват 

стабилността на почвата и нейното фитосанитарно състояние. Основна разлика между 

биоторовете и компоста е в количеството на съдържащите се в тях микроорганизми. 

Биоторовете могат да съдържат само един специфичен микробен вид, който осъществява 

конкретна дейност в почвата. Тези микроорганизми се класифицират в три основни групи: 

азотфиксиращи, фосфат-трансформиращи и целулозо- разграждащи микроорганизми. Те 

помагат да се фиксира атмосферен азот и фосфора в почвата де се трансформира в 

използваема форма за растенията. 

Микроорганизмите стимулират също растенията да продуцират хормони, витамини 

и аминокиселини, които са от съществено значение за изграждането на устойчивост срещу 

патогени. Почти всички култури се нуждаят от различни биоторове, в зависимост от 

техните нужди. Видовете биоторове, които подпомагат растежа на растението на различни 

нива, могат да бъдат групирани в четири категории: 

➢ N-фиксиращи биоторове - Те включват бактерии от род Rhizobium, 

Azotobacter, Azospirillum, Clostridium и Acetobacter; синьо-зелени водорасли или 

цианобактерии и папрати от р. Azolla (живее в симбиоза със синьозелените водорасли). 
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➢ P-разтварящи / мобилизиращи биоторове: Те включват микроорганизми, 

разтварящи фосфати като Bacillus, Pseudomonas и Aspergillus. Микоризните гъби са 

мобилизиращи хранителните вещества гъби, известни също с наименованието везикуларна-

арбускуларна микориза, ВА-микориза или ВАМ. 

➢ Ризобактерии, подобряващи растежа на растенията: Тази група е представена 

главно от представители от р. Pseudomonas. Тези бактерии не осигуряват хранителни 

вещества за растенията, но засилват растежа и развитието им. 

➢ Ускорители на компостирането: целулолитични (Trichoderma) и 

лигнолитични (Humicola) видове гъби и различни грам-положителни и Грам-отрицателни 

бактерии. 

 

Азотфиксиращи биоторове  
Азотът е най-лимитиращия хранителен фактор за растежа на растенията. 

Подходящото му добавяне към растящи растения има благоприятно усилващо действие 

върху растежа, добива и качеството. Тъй като азотът е основният елемент в състава на 

аминокиселините, които са необходими за синтезата на белтъци и други свързани 

съединения, той играе роля в почти всички растителни метаболитни процеси. Азотът е 

неразделна част от молекулата на хлорофила, отговорен за растителната фотосинтеза. 

Симптомите при недостиг на азот първо се появяват по листа в долната част на растението, 

като върховете им потъмняват, започват да се разпадат и окапват. Прекомерното използване 

на азотни торове води до увеличаване на общите разходи за производство на растителни 

култури, замърсяване на агро-екосистемите и влошаване на почвеното плодородие. По тази 

причина от съществено значение за изследователите е да развиват и приемат стратегии за 

добавяне или заместване на неорганичен азот с органични източници, особено тези от 

микробен произход. Азотфиксиращите биоторове са най-използваните в индустрията през 

2012 г., което представлява над 78 % от световното потребление. Те се прилагат главно за 

подобряване на добивите от зърнени култури и като допълнение към тази тяхна полезност 

са ползите от използването им за околната среда. Освен това, нарастващата консумация на 

бобови и небобови растителни продукти също води до засилено търсене на азотфиксиращи 

биоторове. 

Азотните биоторове помагат на земеделските производители да определят нивото на 

азот в почвата. Видът на културите също определя азотното ниво. Някои култури се 

нуждаят от повече азот за растежа си, докато други изискват по-малко количество. Видът 

на почвата е важен фактор, от който зависи кой вид биотор е подходящ за дадена култура. 

Макар в атмосферата да се съдържа около 79 % N2, той не може да се използва 

директно от еукариотните организми. Атмосферният N2 първо трябва да се редуцира до 

азотни съединения, които вече могат да бъдат асимилирани от растенията (NH4 
+ или NO3- 

йони). Биологичното фиксиране на азот от атмосферата се осъществява изключително от 

прокариоти (бактерии и цианобактерии) (Фиг.1). 
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Фиг. 1 Кръговрат на азота в природата 

 

Диаграмата по-горе илюстрира кръговрата на азота в природата. Във всеки един 

момент, по-голям дял от общото количество фиксиран азот е включено в биомаса или в 

мъртви останки от организми (наричани общо като "органична материя"). Следователно, 

единственият наличен азот, необходим за растежа, може да се предостави от 

азотфиксацията от атмосферата (пътека 6 в схемата) или от освобождаването на амониеви 

или прости органични азотни съединения чрез разлагането на органична материя (пътека 2 

в схемата). 

Биологичната фиксация на азот е открита от холандския микробиолог Мартинус 

Байеринк. Тя съставлява 60 % от общата азотна фиксация. Микроорганизмите, които 

фиксират азот се наричат диазотрофи. 

По този начин те увеличават нивото на този елемент в почвата и съответно 

почвеното плодородие. Биологичната фиксация на азот се осъществява под каталитичното 

действие на микробен мултимерен ензимен комплекс, наричан нитрогеназа, който се 

открива във всички диазотрофи. Ензимният комплекс се състои от два консервативни 

протеина: желязо (Fe) съдържаща динитрогеназна редуктаза (Fe протеин), кодирана от гена 

nifH и молибден желязо (MoFe) съдържаща динитрогеназа (или МоFe протеин), който се 

кодира от гените nifDK. Свързването на N2 с ензимния комплекс води до протичането на 

редица биохимични реакции. Fe-протеинът се редуцира от фередоксин, след което свързва 

ATФ и редуцира MoFe-протеина, който дарява електрони на N2 като се образува диимид 

(HN = NH или (NH)2). В два последващи цикъла на този процес (всеки от които изисква 

електрони от фередоксин), диамидът HN = NH се редуцира до хидразин (H2N-NH2), а това 

съединение от своя страна се редуцира до 2 молекули амоняк (NH3). В зависимост от вида 

на азотфиксиращия микроорганизъм, редуцираният фередоксин, осигуряващ електрони за 

1. Усвояване на NH4 or NO3 от микроорганизми 

2. Освобождаване на NH4 чрез разлагане 

3, 4. Микробно окисление на NH4 (получаване на 

енергия в аеробни условия) 

5.Денитрификация (NO3 дишане) от 

микроорганизми в анаеробни условия  

(NO3 се използват като краен акцептор на 

еректрони по време на разлагането на органична 

материя) 

6. Азотфиксация  
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този процес, се получава чрез фотосинтеза, дишане или ферментация. Нитрогеназите на 

всички азотфиксиращи бактерии се характеризират с висока степен на функционална 

консервативност. Изолирани са Fe и MoFe протеините от много бактерии и е установено, 

че фиксацията на азот може да се извърши и от безклетъчни системи в лабораторни условия, 

когато Fe протеина от един бактериален вид се смеси с MoFe протеина от друг вид бактерия, 

дори ако видовете са далечнородствени. Нитрогеназата необратимо се инхибира от 

молекулярен кислород и реактивните кислородни видове, тъй като кислородът реагира с 

желязото от белтъчните субединици. Въпреки че, това не е проблем за анаеробните 

бактерии, то може да бъде основен проблем за аеробни видове като цианобактерии (които 

генерират кислород по време на фотосинтезата) и свободно живеещи аеробни бактерии в 

почвите, като например Azotobacter и Beijerinckia. Тези микроорганизми имат различни 

защитни механизми за преодоляване на проблема. Например, видовете Azotobacter се 

характеризират с най-висока скорост на респираторен метаболизъм сред останалите 

бактерии, като по този начин могат да защитят ензима, чрез поддържане на многа ниска 

кислородна концентрация в клетките. Тези видове също синтезират извънклетъчен 

полизахарид, който задържа вода и по този начин ограничава скоростта на дифузия на 

кислород към клетките. 

Бактериите, стимулиращи растежа на растенията (PGPB) се използват в световен 

мащаб като биоторове, поради тяхната способност да подпомагат растежа на растенията и 

оттам добивите и плодородието на почвата, което допринася за развитието на по-устойчиво 

земеделие и горско стопанство. 

Тези бактерии улесняват растежа на растенията директно чрез подпомагане 

усвояването на хранителни елементи (азот, фосфор и важни минерали) или модулиране 

нивата на растителни хормони, или косвено чрез намаляване инхибиторните ефекти на 

различни патогени върху растежа и развитието на растенията, под формата на агенти за 

биологична борба. Те потискат активността на патогените като продуцират голяб брой 

метаболити като сидерофори, хидролитични ензими и антибиотици. Бактериите, 

стимулиращи растежа на растенията живеят свободно в почвата, колонизират агресивно 

корените на растенията и установяват симбиотни взаимоотношения с тях. Съществуването 

им по корените на растенията обикновено се класифицира по две среди; ризосфера и 

ендосфера. Ризосферата представлява тази част от почвата, която е под прякото въздействие 

на корена, докато ендосферата представлява вътрешната коренова тъкан. Щамовете, 

обитаващи ризосферата и ендосферата се наричат съответно ризобактерии и ендофити. 

Само N-фиксиращите микроорганизми доставят допълнително количество азот (N) 

в почвената система. Всички останали биоторове просто разтварят или мобилизират 

хранителни вещества, които вече са налични в почвата. Микроорганизмите, които имат 

капацитета да усвояват атмосферен N2, могат да се използват като ефективни биоторове. 

Тяхното приложение подобрява почвената биота и намалява необходимостта от химически 

торове. Сред всички бактерии, стимулиращи растежа на растенията (PGPB), диазотрофите, 
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които участват в трансформирането или фиксирането на N2 от недостъпната газообразна 

форма в атмосферата се разделят на: 

• свободно живеещи хетеротрофни или автотрофни бактерии 

• бактерии в асоциативни симбиотични взаимоотношения 

• бактерии в симбиотични взаимоотношения с растения 

 

Свободно-живеещи азотфиксатори  
Свободно-живеещите или несимбиотните азотфиксиращи бактерии живеят извън 

растителните клетки и са асоциирани с ризосферата, тази част от почвата, която е под 

влияние на кореновата система на растенията и техните ексудати. Те се разделят в четири 

групи: 

 

- аеробни нефотосинтезиращи азотфиксиращи бактерии – р. Azotobacter, Beijerinckia 

и Derxia. 

- анаеробни нефотосинтезиращи азотфиксиращи бактерии – р. Clostridium. 

- фотосинтезиращи азотфиксиращи бактерии – р. Chromatium, Rhodopseudomonas, 

Rhodospirillum, цианобактерии. 

- хемосинтезиращи азотфиксиращи бактерии – р. Desulfovibrio. 

 

Аеробни нефотосинтезиращи азотфиксиращи бактерии 

От ризосферата на различни зърнени култури са изолирани голям брой N2-

фиксиращи бактерии, но за увеличаване добива на зърнени и бобови растения при полеви 

условия, най-интензивно са изследвани представители на родовете Azotobacter и 

Azospirillum. Видовете от род Azotobacter са облигатни аероби, въпреки че могат да растат 

и при ограничена концентрация на О2 в средата. Родът е представен от шест вида: 

Azotobacter armeniacus, A. beijerinckii, A. chroococcum, A. nigricans, А. paspali и A. vinelandi. 

Тези видове играят важна роля във фиксацията на атмосферен азот в оризовите насаждения 

и се използват в качеството на биотор при отглеждане на пшеница, ечемик, овес, ориз, 

слънчоглед, царевица, червено цвекло, тютюн, чай, кафе и кокосови орехи. Те са 

разнообразни по отношение на морфологичната и физиологичната им характеристика. 

Някои от тях се отличават с по-голяма способност за азотфиксация, от други. В резултат на 

инокулирането на почвата с Azotobacter, се увеличава добива, което се дължи както на 

повишаване концентрацията на азот, така и на други вещества като витамини, гиберелини, 

нафтален, оцетна киселина, които подобряват растежа на растенията. Azotobacter също 

синтезират стимулиращи растежа вещества, продуцират витамини от група В като 

никотинова и пантотенова киселина, биотин и хетероауксин, гиберелини и вещества 

подобни на цитокинините, които стимулират процеса на покълване на семената при редица 

зърнени култури. В практиката се прилагат твърди и течни биоторове, разработени на 

основата на Azotobacter.  
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Фотосинтезиращи азотфиксиращи бактерии  

Известни са 15 рода фотосинтезиращи цианобактерии (синьозелени водорасли), 

осъществяващи азотфиксация, които живеят свободно в почвата и я обогатяват с азотни 

съединения. Представители на родовете Nostoc, Anabaena, Aulosira, Cylindrospernum, 

Calothrix, Totypothrix, Stigonema са способни да усвояват молекулен азот чрез специални 

дебелостенни клетки наречени хетероцисти. Те са разположени на интервали по дължината 

на цианобактериалните нишки и по този начин се отделят от фотосинтезиращите 

вегетативни клетки. Това разделяне на клетъчните функции се налага, тъй като 

цианобактериите продуцират кислород, в резултат на процеса фотосинтеза, но 

междувременно ензимът нитрогеназа, отговорен за азотфиксацията, се инактивира в 

присъствие на кислород. Хетероцистите съдържат само част от фотосинтезиращия апарат, 

т. нар. фотосистема I, която може да се използва за генериране на енергия (АТФ). В тези 

клетки не се съдържа фотосистема II, която се използва за разделяне на водата на водород 

(за редукция на СО2 до органична материя) и кислород. Сред цианобактериите, Aulosira са 

най-активните азотфиксатори в оризовите полета на Индия. Азотфиксиращите синьозелени 

водорасли, при които не се наблюдават хетероцисти, са по-малко на брой например, 

Oscillatoria, Phormidium, Gleocapsa. 

 

Асоциативно симбионтни азотфиксатори  
Тази група обхваща бактерии от семейство Spirillaceae с два основни рода - 

Azospirillum и Herbaspirillum. Представителите на род Azospirillum са широко 

разпространени в тропичните, субтропичните и умерени почви, където живеят в 

симбионтни мутуалистични взаимоотношения около корените на различни диви и 

селскостопански растения известно като ризосферна асоциация. Azospirillum се отнасят 

към факултативните ендофитни диазотрофни групи, които колонизират повърхността и 

вътрешността на небобови растения. Те са в състояние да фиксират значителни 

количества азот, в границите между 20- 40 kg N/ha в ризосферата на зърнени храни, просо, 

маслодайни култури, памук, ориз, захарна тръстика и др. Азотфиксаторите от род 

Azospirillum подобряват развитието на корена и стъблото и способстват за по-интензивно 

усвояване на вода и минерални соли от корените. Увеличаването на добивите може да 

бъде значително, до 30 %, но обикновено те варират между 5 и 30 процента. Повишените 

добиви, в резултат от влиянието на Azospirillum, по-скоро се дължат на синтезата на 

стимулиращи растежа вещества, отколкото на азотфиксация. Основният проблем, който 

ограничава използването на Azospirillum в голям мащаб е несигурност и непредвидимост 

на резултатите. Независимо от това, биоторове на основата на тези микроорганизми са с 

обещаващо значение. Видовете A. lipoferum, A. brasilense и A. amazonense са използвани в 

разработване на азотни биоторове с търговско предназначение.  
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Симбионтни азотфиксатори  
Най-добре проучените и използвани симбионтни азотфиксиращи бактерии 

принадлежат към групата на α-Proteobacteria, семейство Rhizobiaceae, което включва 

следните родове: Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium, Mesorhizobium и 

Allorhizobium, наричани с общото наименование ризобия. Те участват във взаимно изгодни 

асоциациативни взаимоотношения с корените на бобовите растения, по които образуват 

грудки и осъществяват процеса на азотфиксация. В грудките, бактериите трансформират 

молекулния азот до амоняк, който се използва от растението гостоприемник. За да се 

осигури образуване на грудки в достатъчно количество, както и оптимален растеж на 

бобовите растения (люцерна, фасул, детелина, грах, соя), семената обикновено се 

инокулират с търговски култури на подходящи видове Rhizobium, особено в почви, в които 

броя им е малък или изобщо липсват. Видовете от р. Rhizobium може да фиксират 15-20 кг 

N / ха и по този начин повишават добивите до 20%. Изчислено е, че между 40-250 кг N / ха 

/ година се фиксират от различни бобови култури посредством микробната активност на 

Rhizobium. Азотфиксиращата способност на Rhizobia варира значително между различните 

растения-гостоприемници и бактериални щамове. 

Поради това, при производството на биоторове трябва да се вземат предвид не само 

бактериалните щамове, но също така тяхната съвместимост с растението-гостоприемник.  

Азотфиксаторите от род Frankia също участват в симбиотни взаимоотношения с 

някои двусемеделни видове растения (актиноризни растения). Представителите на р. 

Frankia са свободно живеещи Грам-положителни филаментозни актинобактерии, които се 

откриват в коренови грудки или в почвата. Инокулирането на актиноризни растения с 

вивове от р. Frankia значително подобрява растежа и биомасата на растението, 

съдържанието на азот в корена и надземните му части, както и преживяемостта на 

растението след пресаждането му в полето. Успеваемостта при създаване на насаждения от 

актиноризни растения, в почви с влошена структура, зависи от избора на ефективни щамове 

от р. Frankia. Видовете от този род са способни да инфектират и да образуват грудки при 

осем семейства актиноризни растения (главно дървесни видове), които се използват: в 

производство на дървен материал за строителството и като гориво, подобряване на 

характеристиките на обработваеми земи (мелиорация), в смесени насаждения, като 

ветрозащитни прегради по пустини и брегови ивици. Инокулирането с Frankia може да бъде 

предимство в неплодородни местообитания, места с влошени условия за живот вследствие 

климатични или антропогенни въздействия, както и области, в които не се наблюдават 

естествени актиноризни растения. Симбиозата между актиноризни растения и Frankia 

индуцира образуването на многогодишни коренови образувания, наречени грудки, в които 

са локализирани актинобактериите и се осъществява азотфиксация. В естествени 

местообитания, актиноризните грудки се характеризират с променливи форми и цветове. 

Сравняването им с грудките по бобовите растения показва, че те се различават по 

отношение на морфология, анатомия, произход и функциониране при тези две групи 

азотфиксиращи растения. При актиноризната симбиоза грудките се образуват в резултат на 

междуклетъчна или извънклетъчна инфекция. 
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Цианобактериите са от голямо екологично значение, тъй като те допринасят 

значително за глобалната азотфиксация. Тяхната способност да фиксират молекулен азот е 

важна при отглеждането на ориз и при ремедиацията на неплодородни почви. 

Производството и приложението на цианобактерии все още е сравнително слабо развито. 

Въпреки това, те трябва сериозно да се разглеждат като биоторове, спомагащи за устойчиви 

земеделски практики в различни местообитания. 

Освен цианобактериите (синьо-зелени водорасли), които са важни биологични 

фактори при отглеждането на ориз, Azolla е в основата друг евтин, икономичен, и 

екологосъобразен биотор. Най-важният фактор при използване на Azolla, в качеството на 

биотор за оризови насаждения, е бързото му разграждане в почвата и лесна достъпност на 

оризовите култури до наличния азот, изискване за плитки сладководни местообитания, бърз 

растеж и същевременно растеж, заедно с оризовите растения без конкуренция за светлина 

и пространство. Наблюдавано е повишаване на оризовите добиви от 14% до 40%, с 

използване на Azolla като втора култура. Azolla подобрява височината на оризовите 

растения, броя на филизите, добивът от зърно и слама. Той се допълва с 8-20 кг фосфат/ 

хектар.  

Освен азотфиксация, чрез тези биоторове също се осигуряват значително количество 

на P, K, S, Zn, Fe, Mb и други микроелементи. Azolla масово се отглежда в азиатските 

региони, като се включва в почвата преди засаждането на ориза или се култивира заедно с 

него като втора култура. Азиатците са признали ползите от използването на Azolla в 

качеството на биотор, храна за хората и лекарства. Той също така подобрява качеството на 

водата, чрез отстраняване на излишните количества нитрати и фосфор, а също се използва 

като фураж, храна за риби, патици и зайци. Azolla е малка по размери плаваща папрат, която 

живее в симбионтни асоциации с цианобактерии и еубактерии, които остават свързани с 

рстението през целия му жизнен цикъл. Растението е уникално с това, че действа като 

гостоприемник на цианобактериите, които осъществяват азотфиксация, след което Azolla 

се използва на практика като зелена тор. В този процес, тя служи като източник не само на 

биологично фиксиран N, но и други хранителни вещества, абсорбирани от почвата и 

съдържащи се в нейната биомаса. Известни са седем вида от семейство Azzolaceae - Azolla 

caroliniana, А. filiculoides, A. maxicana, A. microphylla , A. pinnata, A. rubra и A. nilotica. Видът 

А. pinnata често се среща като обитател на водоеми в Индия. Синьо-зелените водорасли,  

които живеят в симбиоза с Azolla принадлежат към семейство Nostocaceae и обикновено се 

отнасят към вида Anabaena azollae. При взаимоотношенията между Azolla и 

цианобактериите Anabaena azollae, еукариотния организъм приютява прокариотия 

ендосимбионтен вид Anabaena azollae в листни кухини и от своя страна му осигурява 

въглеродни източници, а той получава необходичият за развитието си азот. Атмосферния 

азот се фиксира от Anabaena azollae. Хетероцистите са местата, в които става 

азотфиксацията. По протежение на стъблото честотата, с която се срещат, нараства от върха 

към основата в последващите листа. Симбиозата спомага за бърз растеж и размножаване на 

тази папрат и създаването на огромно количество биомаса на водната повърхност. След 
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това биомасата се събира, изсушава се и се прилага като добавка в насаждения с кафе, в 

качеството на източник на азот. 

 

Фосфорни биоторове 
Фосфорът (P) е следващия съществен макроелемент след азота, който се изисква от 

растенията в разтворима форма за увеличаване на растежа и продукцията на културите. Той 

играе значителна роля в метаболизма на растенията и е важен за функционирането на 

ключови ензими, които регулират метаболитните пътища. Наличните фосфати в почвата се 

срещат в три форми: фосфати в почвения разтвор, неразтворими органични фосфати и 

неразтворими неразтворим неорганични фосфати. По-голямата част от фосфора в почвата, 

приблизително 95-99%, е в неразтворима форма. Това означава, че почвата съдържа голямо 

количество общ фосфор, от който много малка част е достъпен за растенията, поради което 

често той се явява лимитиращ фактор за растежа им.  

Основна характеристика на биогеохимията на P е, че само 1% от общото му 

съдържание в почвата P (400-4 000 кг P / ха в горен почвен слой от 30 см) се включва в жива 

растителна биомаса по време на всеки сезон на растеж (10-30 кг P / ха), което отразява 

слабата му наличност за усвояване от растенията. При растенията фосфорния дефицит води 

до хлороза, слаби стъбла и бавен растеж. По тази причина, той се счита за най-важният 

химичен фактор, ограничаващ растежа на растенията, поради жизнено важната роля, която 

заема във физиологичните и биохимични функции на растението. Употребата на химични 

фосфорни торове за избягване на P дефицит в почвата, не е много ефективен метод, поради 

високата реактивност на фосфатните аниони и преципитирането им при взаимодействие с 

катиони като Fe3+ и Al3+ в кисели почви или с Са2+ йони във варовикови почви. Прилагането 

на микробни инокуланти, способни да трансформират неразтворимите фосфати в 

разтворима форма, ще бъде обещаващ подход за увеличаване наличността на този елемент 

P в земеделските почви и същевременно се явява щадяща околната среда алтернатива на 

използваните химически торове. Разтварянето на органичните фосфати е известно още като 

минерализация и този процес се реализира в почвата за сметка на останки от мъртва 

растителна и животинска материя, която съдържа голямо количество органични фосфорни 

съединения. Разлагането на органичната материя се осъществява под действието на 

сапрофитни микроорганизми, които освобождават ортофосфат от органични съединения. 

Различни бактериални видове могат да разтворят неорганични фосфатни съединения, като 

трикалциев фосфат, дикалциев фосфат, хидроксиапатит и скални фосфати. Важно е да се 

определи действителния механизъм на разтваряне на фосфатите от микроорганизми (ФРМ) 

за оптимално им използване в разнообразни полеви условия. Микроорганизмите усвоят P 

чрез мембранен транспорт, така разтварянето на CaP до P (H2PO4
-) е от съществено значение 

за глобалния цикъл на фосфор в природата. 

Разтварянето на фосфор в природата се дължи на активността на фосфат разтварящи 

микроорганизми (ФРМ), които се отнасят към различни родове: Pseudomonas, Bacillus, 

Rhizobium, Burkholderia, Achromobacter, Agrobacterium, Microccocus, Aereobacter, 
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Flavobacterium и Erwinia. Симбионтните Rhizobia бактерии, които фиксират атмосферен 

азот, трансформират го в амониеви съединения и го експортират към растенията 

гостоприемници, също притежават фосфат разтваряща активност. Например, Rhizobium 

leguminosarum bv. trifolii и видове Rhizobium, които образуват грудки по корените при 

видове от род Crotalaria, подобряват растителното хранене по отношение на фосфор чрез 

мобилизиране на неорганични и органични фосфорни съединения. Различни фосфат 

разтварящи бактерии са изолирани от екстремални местообитания, например халофилната 

бактерия Kushneria sinocarni, изолирана от седименти в солници на източния бряг на Китай, 

което може да бъде полезно при прилагането й в обработваеми земи с по-високо солево 

съдържание. 

Разработени са два вида фосфорни биоторове въз основа на прилагането на фосфат 

разтварящи и фосфат мобилизиращи микроорганизми. 

 

Фосфат разтварящи биоторове  
Към тази група се отнасят представители на бактерии и гъби, които разтварят 

неразтворими неорганични фосфатни съединения, като трикалциев фосфат, дикалциев 

фосфат, хидроксиапатит и скален фосфат. Най-ефективни сред тях са видове, 

принадлежащи към бактериалните родове Bacillus и Pseudomonas, както и гъбни 

представители от родовете Aspergillus и Penicillium. Тези микроорганизми могат да бъдат 

изолирани в по-голяма концентрация от почвената ризосфера. Приложението им в 

биоторовете е с цел увеличаване на добивите от бобови и зърнени култури, зеленчуци и 

овощни насаждения. Фосфат разтварящите гъби продуцират повече киселини от бактериите 

и следователно се характеризират с по-голяма P-разтваряща активност. От филаментозните 

гъби, които разтварят фосфати, родовете Aspergillus и Penicillium се отличават със своята 

активност, въпреки че има съобщения за Trichoderma видове както и Rhizoctonia solani, 

които също се характеризират като P-разтварящи микроорганизми. Предложени са редица 

теории, които обясняват механизмите на фосфатно разтваряне. Най-важните сред тях са: 

теория за продукция на киселина и протонна и ензимна теория. 

 

• Теория за продукция на киселина  

Основният механизъм, на който се базира разтварянето на фосфати от фосфат 

разтварящите микроорганизми, е продукцията на органични киселини, които или директно 

разтварят скалните фосфати, в резултат на заместване на фосфата от киселинен анион или 

се образуват хелати с йони на Fe2+, Al3+, Са2+ за освобождаване на Р в разтвора. 

Способността на ФРМ да секретират и освобождават органични киселини в почвата 

(лимонена, оксалова, янтарна, винена, ябълчна, алфа-кетобутират, 2-кетоглюконова, 

глюконова и фумарова киселини), обуславя понижаване на почвеното рН в местата в 

близост до тях, което е предпоставка за разтваряне на свързани фосфати и дисоциация на 

съединения като Са3(РО4)2 във варовиковите почви. Микробните органични киселини се 
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получават в резултат на окислителен метаболизъм или чрез ферментация на органични 

въглеродни източници. Глюконовата и фумарова киселини се характеризират с най-голяма 

способност за разтваряне на фосфати от неорганични фосфатни съединения. Количеството 

на освободения разтворен фосфат зависи от силата и вида на киселината. Установено е, че 

алифатните киселини са по-ефективни при разтварянето на фосфати от фенолните и 

лимонени киселини. Pseudomonas sp., Erwinia herbicola, Pseudomonas cepacia и Burkholderia 

cepacia са фосфат разтварящи бактерии, които синтезират по-голямо количество глюконова 

киселина. Освен органични киселини, неорганични киселини като азотна и сярна също се 

продуцират от нитрифициращи Nitrosomonas и сяра-окисляващи Thiobacillus бактерии по 

време на окисляването на азотни или неорганични съединения на сяра, които 

взаимодействат с калциев фосфат и го превръщат в разтворими форми. Въвеждането на 

ефективни фосфат-разтварящи микроорганизми в ризосферата на културни насаждения, 

повишава съдържанието на достъпен фосфор и по този начин се увеличава добива до 200-

500 кг / ха. По този начин микроорганизмите играят важна роля в разтварянето и 

усвояването на естествен и внесен фосфор. 

 

• Ензимна и протонна теория  

Фосфат разтварящите микроорганизми са известни също със способността си да да 

синтезират ензима фосфатаза заедно с продукцията на киселини, което води до 

разтварянето на Р във водна среда. Естеразите участват в освобождаване на фосфор от 

органични съединения. Разтварянето без продукция на киселина, се дължи на 

освобождаването на протони, в процеса на дишане или усвояване на амониеви съединения. 

Освен тези механизми, някои бактериални видове синтезират сидерофори - съединения, 

образуващи хелати с желязото, които свързват наличните железни йони в зоната на 

корените и по такъв начин ги правят недостъпни за вредни микроорганизми, като 

едновременно с това защитават културните растения. Образуването на други 

хелатообразуващи вещества, минерални киселини, биологично активни вещества като 

индол, оцетна киселина, гиберелини и цитокинини също корелира с фосфатното разтваряне.  

 

Фосфор мобилизиращи биоторове - Микориза 

Този тип биоторове съдържа микоризни гъби известни също като фосфатни 

абсорбери. Те са хетерогенна таксономична група, която обитава кореновата система на 

растенията и установява симбиотни взаимоотношения с тях. Микоризните гъби живеят в 

симбиоза с над 90% от висшите растения, включително важни видове културни растения 

като царевица, пшеница, ориз и картофи. Те образуват мост между растителните корени и 

почвата, като акумулират хранителни вещества от почвата и ги предоставят на корените. 

Известни са два основни типа микориза: Ектомикоризни (ЕМ) и Ендомикоризни гъби (АМ). 

Ендомикоризата се среща по-често, като се открива при треви, храсти, някои дървета и 

други растения. Ектомикоризните гъби обикновено са специфични за определен 

гостоприемник, докато повечето видове ендомикоризни гъби формират отношения с почти 



 

 pg. 14 

ОБЩОПРИЕТИ В ПРАКТИКАТА БИОТОРОВЕ 

всяко растение гостоприемник и затова е много по-лесно да се специфицират. Арбускул-

образуващата микориза (AMF) е широко разпространен тип ендомикориза, асоциирана с 

културни и градински растения, при която гъбните хифи на видове от род Glomeromycota 

пробиват външната обвивка на корена и проникват в клетъчната му структура, като се 

срастват с клетките под формата на разклонени структури, наречени арбускули. След 

установяване на връзката (микориза), растението гостоприемник получава необходими 

хранителни вещества, особено фосфор, калций, мед, цинк и др., които иначе са недостъпни 

за него, с помощта на фините абсорбиращи гъбни хифи. Фосфорът лесно се абсорбира от 

почвените частици, което обуславя липсата на мобилност при този елемент, в резултат на 

което около корените на растенията се формират зони, лишени от фосфати. Някои от 

външните хифи на микоризните гъби може да се разпростират на повече от 10 см от 

повърхността на корена, което им осигурява по-голям достъп до околната богата на 

хранителни вещества почва. Малкият им диаметър (20 до 50 µm) позволява достъп и до 

почвeните пори, които не могат да бъдат достигнати само от корените. Хифите също 

продуцират извънклетъчни алкални фосфатази, на които се дължи мобилизиране на Р от 

органичните източници. Чрез отделянето на протони, хидроксилни съединения и органични 

киселини, микоризите модифицират редокс потенциала около корена и мицела, което също 

засилва трансформирането на неразтворим фосфат от почвените частици в разтворима 

форма, в почвения разтвор. Следователно, коренова система, която образува микоризна 

мрежа, ще има по-голяма ефективна повърхност за абсорбиране на хранителни вещества и 

достъпност до по-отдалечен обем почва, от немикоризни корени. Aрбускуларните 

микоризни хифи екскретират също лепкави, захарни съединения, наричани гломалини, 

които водят до слепване на почвените частици и образуване на стабилни почвени агрегати. 

Налице е нарастващ интерес към използването на микоризата за насърчаване на 

устойчивото земеделие, имайки предвид широко възприетите ползи от симбиозата за 

ефективното хранене на растенията (както по отношение на макроелементи, особено P, така 

и на микроелементи), водния баланс, защита на растенията от биотични и абиотични 

стресови фактори. VAMRI е биотор, съдържащ нарязани и изсушени царевични корени, 

инокулирани с везикуларна арбускуларна микориза от рода Glomus (G. mosseae или G. 

fasciculatum). Освен като микробен инокулант, този продукт служи също така като агент за 

био-контрол на почвени болести по различни култури при различни условия, като блокира 

развитието на редица почвени патогени. VAMRI може да се прилага за пипер, домати, 

папая, лук, царевица, фъстък, захарна тръстика, патладжан, банан, овощни култури, диня, и 

т.н. 

 

Калий (K) разтварящи биоторове  
Калият е третия есенциален елемент, който е необходим за растежа на растенията. 

Някои ризобактерии са способни да го извличатэ от неразтворимите му форми. Съобщава 

се, че Bacillus edaphicus повишава усвояването на калий при пшеница, а Paenibacillus 

glucanolyticus увеличава сухото тегло на черния пипер. Суданката (наричана още Суданска 

трева), инокулирана с калий-разтварящата бактерия Bacillus mucilaginosus, се 
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характеризира с по-висок добив от биомаса. В резултат на ко-инокулиране на Bacillus 

mucilaginosus и фосфат-разтварящата бактерия Bacillus megaterium, се подобрява растежа 

при патладжан, пипер и краставица.  

 

Биоторове за вторични макроелементи – цинк и желязо разтварящи 
микроорганизми  

Цинкът е от първостепенна важност за развитието на растенията. Той се открива в 

земната кора в концентрация от 0.008 %, но има и почви, които показват дефицит по 

отношение на този елемент, като съдържанието му в тях е далеч под критичното ниво от 1.5 

ppm. Цинковият дефицит при растенията се преодолява чрез допълнително прилагане на 

разтворим цинков сулфат (ZnSO4). Микроорганизми, които се откриват в почвата, могат да 

се използват като биотор за осигуряване на микроелементи като Zn, Fe, Cu и др. Цинкът 

може да преминава в почвения разтвор чрез активността на B. subtilis, Thiobacillus thioxidans 

and Saccharomyces sр. Тези видове са отговорни за екстракцията му в почви, в които 

природния цинк е в по-висока концентрация или се среща под формата на неразтворими 

цинкови съединения като цинков оксид (ZnO), цинков карбонат (ZnCO3) и цинков сулфид 

(ZnS), вместо като цинков сулфат (ZnSO4). Свързването на цинка се осъществява чрез два 

основни механизма: първият е характерен за кисели почви и се основава на обмен на 

катиони; вторият механизъм действа в алкални почви, където фиксацията се осъществява 

чрез сорбция на Zn от СаСО3, като в резултат се образува ZnCaCO3. 

 

Ризобактерии стимулиращи растежа на растенията (РСРР) 
Ризобактериите са група ризосферни бактерии, които оказват благоприятен ефект 

върху растежа на растенията. Абревиатурата РСРР в най-общ смисъл означава бактерии, 

които в някои случаи по неизвестен механизъм, стимулират растежа на растенията. Те се 

разпределят в няколко рода - Agrobacterium, Achromobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, 

Actinoplanes, Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas sp., Rhizobium, Bradyrhizobium, Erwinia, 

Enterobacter, Amorphosporangium, Cellulomonas, Flavobacterium, Streptomyces и 

Xanthomonas. Тези бактерии стимулират растежа на растенията по различен механизъм, но 

обикновено го повлияват чрез разтваряне на P, повишаване на усвояването на хранителни 

вещества, продукция на растежни хормони или продукция на различни антимикробни 

съединения, които действат по различни начини. Bertrand et al. (2000) съобщават, че 

ризобактериите от род Achromobacter водят до повишаване броя и дължина на кореновите 

власинки при маслодайна рапица (Brassica napus). Achromobacter увеличават приема на 

NO3
- и К+ вследствие на което се повишава сухото тегло на надземните части и корена от 

22 до 33 % и съответно от 6 на 21 %. Един от механизмите за подобряване растежа от 

ризобактерии, е антагонизъм срещу фитопатогенни микроорганизми, който се дължи на 

синтезата на антимикробни метаболити като сидерофори, антибиотици, цианиди, ензими, 

разграждащи гъбна клетъчна стена, както и газообразни продукти, включително амоняк. 

Механизмът на антигъбен ефект се основава на синтезата на различни антимикробни 
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съединения, действащи по различни начини. Антагонистичните ефекти се дължат на 

цитолиза, изтичане на калиеви йони, нарушаване на структурната цялост на мембраните, 

инхибиране на мицелния растеж и биосинтеза на протеини. Повечето идентифицирани 

биоконтролни щамове Pseudomonas продуцират противогъбни метаболити като феназини, 

пиролнитрин, пиолутеорин, циклични липопептиди като вискосинамид. Доказано е, че 

вискосинамидът предотвратява инфектирането на захарно цвекло от Pythium ultimum. Тези 

бактериални щамове, освен антагонистичен ефект, също повлияват растителната защитна 

система. Сидерофор-медиираното конкурентно свързване на желязо е сред механизмите, 

отговорни за антагонистична активност на Pseudomonas sp. Секретираните желязо–

свързващи хелатни съединения, взаимодействат с ферийоните (Fe3+) и се усвояват от 

микробните клетки чрез специфично разпознаване от мембранни протеини. Продукцията 

на сидерофори, осигурява превес на тези бактерии в конкуренцията за желязо, като по този 

начин се предотвратява развитието на патогенни микроорганизми. Видовете Pseudomonas 

синтезират два различни вида: псевдобактин и пиовердин. Бактериалните сидерофори 

показват по-висок афинитет към желязото от сидерофорите от някои гъбни патогени, 

позволявайки им свързване на повече желязо, което предотвратява разпространението на 

гъбни патогени. Някои автори съобщават, че Pseudomonas fluorescens, отнасящ се към РСРР 

групата, синтезира сидерофори и упражнява биоконтролен ефект срещу P. ultimum, R. 

batatticola, Fusarium oxysporum. Други видове Pseudomonas, като P. stutzeri синтезират 

екстрацелуларни ензими хитиназа и ламинариназа, които лизират мицела при Fusarium 

solani., Pseudomonas aeruginosa при лимитация по желязо синтезира три вида сидерофори: 

пиовердин, пиочелин и неговия прекурсор салицилова киселина и индуцира устойчивост 

към болести по растенията, причинени от Botrytis сinerea при боб и домати, Colletotrichum 

lindemuthianum при боб. Патогенният вид F. oxysporum причинява фузарийно увяхване при 

голяма част от икономически важните култури. Alternaria sp. и Sclerotium sp.  водят до поява 

на петна по листата, кореново и стволово гниене, което също води до сериозни загуби на 

добиви. Противогьбният ефект на РСРРs е в зависимост от редица екологични и генетични 

фактори. Биотичните и абиотични сигнали на околната среда оказват въздействие върху 

регулацията на гените, отговорни за биоконтролните свойства при Pseudomonas, например 

върху репресията на сидерофорна биосинтеза. Ниски концентрации от кислород, както и 

наличните въглеродни и азотни източници, които повлияват молекулярните механизми, 

също се включват в регулацията на биоконтролната активност. 

 

Компостът като вид тор 
 

Какво представлява компоста? 
Компостирането е контролиран микробен процес на окисление, при който 

органичните биоразградими отпадъци се превръщат в безопасни и полезни хумус-подобни 

продукти (компост), за прилагане в почвата в качеството на подхранващ органичен тор. 

Процесът представлява евтино, ефективно и устойчиво третиране на твърди битови 
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отпадъци. Той зависи от редица фактори, включително температура, влажност (обикновено 

40-60 % от теглото), достатъчно кислород за създаване на аеробна среда (обикновено 5 % 

или повече), размер на частиците, съотношение C /N и степента на превръщане. 

Ефективното контролиране на тези фактори ще ускори процеса на компостиране. 

Компостът може да се дефинира като органичен тор, получен в резултат на аеробно, 

анаеробно или частично аеробно разграждане на широк набор от растителни, животински, 

човешки и промишлени отпадъци. Компостирането е с дългогодишна традиция почти 

навсякъде по света. Това понятие се среща още от периода на ранно земеделие в Китай, но 

също така се е практикувало в продължение на векове в Индия и Европа. Компостът е 

тъмен, ронлив земен материал, който обикновено съдържа по-малко от 2 % (w/w) азот, 

фосфор и калий (N: P: K). В него се откриват също микроскопични гъби, бактерии, червеи 

и торни бръмбари. Тази смес създава симбионтна хранителна мрежа в почвата. Разлагащият 

се материал служи за храна на организмите и помага за аериране на почвата, като в същото 

време я поддържа влажна. Хранителната стойност на компостите варира в широки граници, 

в зависимост от природата на изходната суровина за компостиране. 

Видовете компост обикновено се класифицират като: 

➢ Селски компост: Този компост се образува от суровини, които се получават 

като отпадни продукти от ферми или други селски райони. Те могат да бъдат слама, листа, 

оборски отпадъци, отпадъци от плодове и зеленчуци, както и каша, получена от инсталации 

за биогаз. Като цяло, той съдържа 0,5 % N, 0.2 % Р2О5 и 0.5 % K2O. Селският компост намира 

основно приложение във фермите като органичен тор. 

➢ Градски компост: Това понятие се отнася до компост, получен на основата на 

градски и промишлени отпадъци, градски боклук, утайки от отпадъчни води, отпадъци от 

фабрики и други. Неговият състав е 1.5-2.0 % N, 1.0 % P2O5 и 1.5 % K2O. Съобщава се, че 

търговския градски компост съдържа 1 % Fe, около 375 мг / кг Cu, 705 мг / кг Zn, 740 мг / 

кг Mn и малки количества от други микроелементи. 

➢ Вермикомпост: важен вид компост, който съдържа земни червеи пашкули, 

екскрети, полезни микроорганизми, актиномицети, растителни хранителни вещества, 

органични вещества, ензими, хормони и т.н. Вермикомпостът представлява органичен тор, 

резултат от дейността на земните червеи и съдържа средно 0.6 % N, 1.5 % Р2О5 и 0.4 % K2O. 

В допълнение към NPK, той също така е източник на микроелементи, като съдържа средно 

22 мг / кг Fe, 13 мг / кг Zn, 19 мг / кг Mn и 6 мг / кг Cu. Образуването му подпомага ефикасно 

и икономически ефективно рециклиране на животински отпадъци (от домашни птици, коне, 

свине и едър рогат добитък), отпадъци от земеделието, както и промишлени отпадъци, с 

малък разход на енергия. 

За оценка на качеството на компоста се използват различни параметри. Обикновено, 

тези параметри включват индекс на покълване, водоразтворим органичен въглерод, 

водоразтворим органичен азот, рН, електрическа проводимост, влажност, съдържание на 

обща органична материя. Счита се, че само един параметър не може да характеризира 

зрелостта на компостта, която може да се оцени чрез комбинация от различни физични 
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(мирис, цвят, температура, размер на частици), химични (съотношение С/N, минерален N, 

съдържание на замърсители (тежки метали и органични вещества), pH, качество на 

органична материя, съдържание на хумус) и биологични свойства (индикатори за микробна 

активност като дишане, съдържание на АТФ, ензимна активност, микробна биомаса, азотна 

минерализация). рН на узрелия компост е обикновенно около 7.5 и той има C/N 

съотношение от 10:1 до 20:1. Температурата в компоста е съизмерима с тази на 

обкръжаващата среда. Той мирише на пръст, не се загрява след като приключи процеса, има 

тъмен цвят на почва и в него не се отдиференцират остатъци от листа или трева, хранителни 

отпадъци. Прилагането на неузрял компост в почвата води до инхибиране покълването на 

семената, коренова деструкция и понижаване на кислородната концентрация и редокс 

потенциала, което налага нуждата от предварителна оценка на зрелостта на компоста.   

 

Компост – ползи и приложение 
Когато се прилага в почвата, компостът или екстракти от него оказват ползотворен 

ефект върху растежа на растенията, поради което се разглежда като ценна почвена добавка. 

Неговото приложение е много популярно като средство за подобряване на физичните 

свойства на почвата и за доставяне на хранителни елементи за растенията. Компостът е 

източник на богати на органичен въглерод вещества за почвените микроорганизмите,  които 

от своя страна разграждат неусвоимата органична материя и я трансформират в усвоима за 

растенията форма, като по този начин се повишава и микробното биоразнообразие в 

почвата. Органичните торове (растителни или животински) активират естествената 

микрофлора в почвата и ризосферата на растенията и са отлично средство за повишаване 

числеността на микробната популация. Компостът съдържа макро- и микроелементи, които 

често отсъстват в синтетичните торове и бавно освобождава веществата – над месец или 

година, за разлика от химичните торове. Той буферира почвата, неутрализира киселите и 

алкални почви, като в резултат на това обуславя оптималните за усвояване от растенията на 

хранителни вещества, рН стойности. Компостът подпомага свързването на почвените 

частици и образуване на агрегати, които осигуряват добра структура на почвата. Такъв тип 

почва е изпълнена от малки въздушни канали и пори, които задържат въздух, влага и 

хранителни вещества. Това улеснява работата на почвата и също е полезно за контрол на 

ерозията. Ерозията често е резултат от слабо почвено плодородие. Компостът и хумусът, 

който той съдържа може да се свързва към почвата, изграждайки добра структура, която 

осигурява оптимално плодородие и ерозионна устойчивост. Сравнително ново приложение 

на компоста е биоремедиацията. Много вещества могат да контаминират повърхностните 

води, почви и резервоари. Микроорганизмите в компоста разграждат замърсителите във 

водата и почвата. Те се разграждат, метаболизират и трансформират в хумус и инертни 

продукти като въглероден диоксид, вода и соли. Компостната биоремедиация е ефективна 

в разграждането или модифициране на хлорни и нехлорни въглеводороди, химикали за 

обработване на дървесина, разтворители, тежки метали,пестициди, нефтени продукти и 

експлозиви.  
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Микробно съобщество в компоста  
По време на компостирането разнообразни микроорганизми с целулолитична – 

лигнолитична активност като Trichoderma viridae, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, 

Bacillus sp., разграждат различни отпадни продукти от животински и растителен произход, 

отпадъци от ферми и обори. Компостът поддържа високочислени популации с по-голям 

процент Грам отрицателни микроорганизми. Някои от изолатите показват протеолитична 

активност, която се счита като механизъм за потискане или конкуренция с други 

микроорганизми. Основните Грам отрицателни родове, които се идентифицират в зрелия 

компост, са Pseudomonas, Serratia, Klebsiella и Enterobacter. Всички Грам положителни 

изолати са идентифицирани като Bacillus spp. Есенциалните елементи, които се изискват от 

компостиращите микроорганизми са въглерод, азот, кислород, както и влага. Ако отсъства 

някой от тези елементи или те не са в нужното съотношение, микроорганизмите няма да се 

развиват и няма да осигурят подходящо загряване в компоста. Процес на компостиране, 

който протича при оптимални условия, ще доведе до превръщане на органичната материя в 

компост със стабилни характеристики, който се характеризира с отсъствие на мирис и 

патогени и се явява беден хранителен субстрат за бълхи и други насекоми. В допълнение, 

той ще редуцира в значителна степен обема и теглото на органичните отпадъци, тъй като 

при компостирането повечето от биоразградимите компоненти се превръщат във 

въглероден диоксид.  

Периодът на компостиране протича под влияние на редица фактори включващи 

температура, влага, кислород, размер на частиците, съотношение въглерод / азот и 

смесване. Ефективното контролиране на тези фактори осигурява интензивен процес на 

компостиране.  

 

Приготвяне на компост  
Процесът на компостиране се осъществява с участието на три микробни групи:  

• Психрофили – микроби, живеещи при ниска температура  

• Мезофили –микроби, живеещи при стайна температура  

• Термофили – микроби, живеещи при висока температура  

Първоначално, компостирането започва при мезофилни температури и впоследствие 

прогресира към термофилния температурен диапазон. Това се дължи на окислителния 

метаболизъм на микроорганизмите, който е екзотермичен и продуцираната топлина е 

достатъчна да повиши температурата на органичната материя до 65-75 °C за период до 10 

дни. Термофилният етап на компостирането се явява като самоочистващ механизъм, чрез 

който се разрушават патогени, термолабилни микробни и растителни токсини. 

Температурата е правопропорционална на биологичната активност в компостиращата 

система. С повишаване на метаболитната скорост на микробите, се повишава температурата 

в системата. Обратно, понижаването на скоростта на микробен метаболизъм води до 

понижаване на температурата в компоста. Не всички органични субстанции се разграждат 
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напълно. Лигнинът, лигноцелулозата и други растителни компоненти се модифицират 

бавно и стават част от крайния стабилен компост. Разтворимитие растителни ексуданти се 

разграждат много по-бързо. След разграждането на най-бързо усвоимата ортанична 

материя, биологичната активност намалява, което е съпроводено с понижаване на 

температурата и консумацията на кислород. Компостът навлиза във фаза на превръщане, по 

време на която разграждането протича много бавно и органичната материя се превръща в 

стабилни хумусни субстанции –завършен или зрял компост. Остатъците от зърнени култури 

подлежат на компостиране, но въпреки високото им съдържание на въглерод, те са 

дефицитни по отношение на азот. Обратно, животинските остатъци са богати на азот и 

много често бедни на въглерод.  

 

Компостът като средство за растителна защита  
Компостът може да бъде трансформиран в супресивен компост след инокулиране на 

агенти за биологичен контрол, които са специфично активни срещу болест по растенията. 

В практиката, компостът не е постоянно или естествено колонизиран от широк спектър от 

агенти за биоконтрол, тъй като последните се разрушават от високата температура по враме 

на компостирането. За да бъдат ефективни агентите за биоконтрол трябва да реколонизират 

по време на лечебната фаза, но това не винаги се случва. Например, компост, образуван в 

близост до гора, е много по-вероятно да бъде колонизиран от ефективни агенти за 

биоконтрол и да супресира причинители на заболявания от компост, образуван в затворена 

система. Микробите, които показват предпочитание за колонизиране и лизиране на 

растителни патогени могат да се класифицират като агенти за биоконтрол.  

Микроорганизмите, стимулирани от компоста допринасят към супресивната 

активност на почвената микрофлора чрез четири контролни механизма: антибиоза, 

конкуренция, паразитизъм и индуцирана системна резистентност. 

Антибиозата представлява инхибиране растежа на един организъм от метаболитен 

продукт, например антибиотик, синтезиран от друг организъм. Agrobacterium radiobacter 84 

продуцира бактериоцин, наречен агроцин, който широко се прилага като търговски 

препарат за контрол на crown gall – сериозно заболяване по овощни дръвчета в разсадници 

и много други дървесни видове. Lysobacter and Myxobacteria продуцират значителни 

количества литични ензими и някои изолати са ефективни в борбата срещу гъбни патогени 

по растенията. Експресията и секрецията на тези ензими от различни микроби може да 

доведе до директна супресия на активността на растителни патогени. Контролът върху 

Sclerotium rolfsii от бактерията Serratia marcescens се дължи на секрецията на хитинази. 

Някои продукти, резултат от активността на литичните ензими, може да допринесат за 

индиректно супресиране на заболявания. Например, олигозахаридите, получени като 

продукти от разграждането на клетъчната стена на гъбни видове, се явяват като 

потенциални индуктори на защитната система при растението гостоприемник. Ензимът β-

1-3 глюканаза допринася за биоконтролната активност на щам Lysobacter enzymogenes C3. 
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Конкуренцията е вид взаимоотношение, при което микроорганизмите се конкурират 

за хранителни вещества като високо-енергийни въглехидрати, азот и желязо, както и за 

местообитание, кислород и пространство. 

Като пример за паразитизъм са видове гъби, които паразитират по патогени па 

растенията, което води лизис на клетките им. Ефективен контрол върху гъбата Rhizoctonia 

solani може да се постигне чрез прилагане на изолати Trichoderma, в комбинация с 

бактериални агенти за биоконтрол. Представителите на род Trichoderma са основните 

микроорганизми, които се изолират от компост, получен от лигноцелулозни отпадъци, 

които паразитират по растителния патоген Rhizoctonia solani. 

Механизмът на индуцирана системна резистентност се основава на активиране 

синтезата на растителни метаболити, като салицилова киселина, белтъци или други 

съединения, асоциирани със защитни механизми, които водят до системна устойчивост на 

растенията към патогени. Някои биоконтролни щамове Pseudomonas sp. и Trichoderma sp. 

са известни със способността си силно да индуцират защитната система на растенията 

гостоприемници. В няколко случая, инокулирането с ризобактерии, (РСРР) е ефективен 

метод за контролиране на множество заболявания, причинени от различни патогени, 

включително антракноза (Colletotrichum lagenarium), петна по листата (Pseudomonas 

syringae pv. lachrymans) и бактериално увяхвяне (Erwinia tracheiphila). 

Количеството продуцирани биологично активни съединения, за потискане на 

заболявания по растенията, може да бъде зависимо от състава на почвата и съотношението 

въглерод / азот в почвената органична материя, която служи като хранителен източник за 

микробните популации в почвата и ризосферата. Тези активности могат да бъдат 

манипулирани, така че да се постигне по-голямо потискане на заболяването. Когато в 

почвата или в даден субстрат присъстват подходящи антагонисти, но те не осигуряват 

задоволително ниво на контрол на заболявания, трябва да се засили тяхната активност. 

Например, в контрола на заболявания, които се проявяват след прибиране на реколтата, 

добавянето на хитозан може да стимулира микробното разграждане на патогени, подобно 

на прилагането на паразитиращи микроорганизми. Хитозанът е нетоксичен, биоразградим 

полимер на бета-1,4-глюкозамин, получен от хитин чрез алкално деацилиране. Внасянета 

на хитозан към субстрата за растеж на растенията, потиска кореновото гниене, причинено 

от гъбния патоген Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici при домати. Въпреки че, 

точният механизъм на действие на хитозана не е напълно изяснен, наблюдавано е, че 

третирането с хитозан повишава устойчивостта към патогени. Степента, до която компостта 

потиска това заболяване, зависи от неговата физикохимична природа и се повишава с 

узряването му.  
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ВИДОВЕ БИОТОРОВЕ СПОРЕД ФИЗИЧНАТА ИМ 
ПРИРОДА И ВИДА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ НОСИТЕЛИ  

 

Различни производители произвеждат разнообразни биоторове, в зависимост от 

физичната природа и вида на използваните материали за носители. Различават се носител-

базирани инокуланти, агар-базирани инокуланти, течна и изсушена култура. Нови 

разработки в продукцията на биоторове като (i) лиофилизирани инокуланти (BAIF, IARI 

Индия) (ii) Rhizobium-паста (KALO Inc. USA), (iii) гранулиран инокулант (почвен имплант 

Nitragin, USA), (iv) пелети (Pelinoc, Nitragin), (v) полиакриамид омрежени Rhizobia 

(Agrosoke) и (vi), предварително покрити семена (Prillcote на Нова Зеландия) изглеждат по-

обещаващи за успеваемостта на инокулацията при тропически бобови растения.  

 

Носител – базирани биоторове  
Понастоящем биоторовете се доставят като микробни инокуланти върху различни 

носители, които се добавят към почвата за подобряване на нейното плодородие. Носителят 

е средата, която носи микроорганизмите в достатъчно количество, поддържа ги 

жизнеспособни при специфични условия и улеснява доставката им до земеделските 

производители. За производството на висококачествен биотор е необходимо използването 

на идеален качествен материал за носител.  

Той трябва да притежава следните качества: 

➢ силно абсорбиращ (висок капацитет за задържане на вода) и лесен за 

обработка. 

➢ нетоксичен за микроорганизми 

➢ лесно стерилизируем  

➢ наличен в достатъчно количество и на ниска цена 

➢ осигурява добра адхезия към семената 

➢ притежава добър буферен капацитет 

➢ характеризира се с високо съдържание на органични вещества и капацитет за 

задържане на вода повече от 50%. 

 

При избора на подходящ носител, трябва да се взимат предвид и други важни 

критерии, които са свързани с преживяемостта на инокуланта.  

 

➢ Преживяване на бактериите от инокуланта върху семена. Семената не винаги 

се засяват веднага след покриването им с бактерии. Бактериите трябва да преживеят на 

тяхната повърхността в сухи условия, докато се поставят в почвата. 

➢ Преживяване на инокуланта през периода на съхранение. 

➢ Преживяване на инокуланта в почвата. След като бъдат въведени в почвата, 

бактериите трябва да се конкурират с естествените почвени микроорганизми за хранителни 
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вещества и местообитание и трябва да оцелеят в борбата с протозои. В практиката се 

предпочитат такива носители, които предлагат на бактериите от инокуланта налични 

хранителни вещества и / или обитаеми микро-пори. В този смисъл, материали с 

микропореста структура, като почвени агрегати и въглища, се характеризират като 

подходящи носители за почвени инокуланти. 

Биоторовете се внасят в почвата или посредством "инокулиране чрез семена", при 

което инокуланта (бактерии и носител) се смесва с вода под формата на суспензия, която 

след това се добавя към семената за посев, или посредством "почвено инокулиране" – 

биоторовете се разпръскват над полето през периода на култивиране. В първия случай на 

инокулация чрез семена, носителят трябва да бъде под формата на фин прах. За да се 

постигне здраво покритие на семенната повърхност с инокулант се препоръчва 

използването на адхезиви, като гума арабика, метилетилцелулоза, захарни разтвори и 

растителни масла. Семенната инокулация не винаги дава успешни резултати, поради слабо 

образуване на грудки от Rhizobia щамове след инокулирането им или напрежението в 

резултат на заразяването или слабо присъствие на инокулирани ризобактерии. Това може 

да се дължи на ниска численост и / или слаба преживяемост на инокулираните бактериални 

щамове върху повърхността на семената и в почвата. В такъв случай се практикува "почвено 

инокулиране", при което в почвата се внася високочислена популация от бактериален щам. 

При почвената инокулация по принцип, в бразда под или до семето се поставя гранулиран 

инокулант. Това увеличава възможността за контакт на инокулирания щам с корените на 

растенията. Различни видове материали се използват като носители за семенна или почвена 

инокулация. Като носещи материали могат да бъдат използвани торф, лигнит, вермикулит, 

дървени въглища, пресована кал, оборски тор и почвена смес. Установено е, че 

неутрализирани торф / лигнит се явяват по-добри носещи материали при производство на 

биоторове. За получаване на семенен инокулант, носещият материал се смила на фина прах 

с размер на частиците от 10 -40 µm. За почвeната инокулация, обикновено се използва 

носещ материал в гранулирана форма (0.5 - 1.5 mm). В тези случаи като подходящи 

материали се прилагат гранулирани форми на торф, перлит, въглища или почвени агрегати.  

 

Течни биоторове 
Силата на биоторовете се определя от два основни параметъра: брой клетки и 

ефективност на микроорганизмите по отношение на способността им да фиксират азот или 

да разтварят фосфати.  

Течните биоторове представляват формулировки, съдържащи латентни форми на 

желани микроорганизми и хранителни вещества, заедно със субстанции, стимулиращи 

образуването на почиващи спори или цисти, които осигуряват по-дълъг период на 

съхранение и толеранс към неблагоприятни условия. Латентните форми попадат в почвата, 

прорастват и от тях се развиват нови жизнеспособни клетки. Те нарастват и се размножават, 

усвоявайки въглероден източник от почвата или от кореновите ексудати. Технологията за 

течни формулировки е разработена в Отдел Земеделска Микробиология, TNAU, 
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Coimbatore, като алтернатива на конвенционалните твърди биоторове и притежава редица 

предимства пред тях. Най-важните от тях са: 

 

➢ По-дълъг период на съхранение -12-24 месеца. 

➢ Без контаминация. 

➢ Без загуба на свойства при съхранение до 45º C. 

➢ По-голям потенциал за борба с естествени микробни популации  

➢ Поддържане на високочислени популации от клетки – повече от 109 кл/ мл от 

12 до 24 месеца.  

➢ Лесно идентифициране по типичен мирис  

➢ Спестяване на разходи за носещ материал, пулверизация, неутрализация, 

стерилизация, пакетиране и транспорт 

➢ Протоколите за качествен контрол са лесни и бързи  

➢ По-добра преживяемост върху семена и почва  

➢ Не е необходимо инсталацията за производство на биоторове да работи през 

цялата година  

➢ Лесно се използват от фермери  

➢ До 10 пъти по-малка доза за прилагане от твърдите биоторове.  

➢ Високи търговски постъпления  

➢ Висок експортен потенциал  

➢ Много висока ензимна активност   

Сред различните технологии за производство на биоторове, концепцията за 

ефективни микроорганизми (EM), налични в течна форма, е въведена през 1991 г. от 

японски учен д-р Т. Хига. Главните групи микроорганизми, съставляващи ЕМ включват 

филаментозни гъби, дрожди, млечнокисели бактерии и други почвени бактерии. 

Прилагането на ЕМ в почвата е с цел функционирането им като инокулум, който ще 

помогне за създаване или подпомагане на почвената екосистема. ЕМ са налични като 

търговски препарати в концентрирана форма, които се нуждаят от предварителна обработка 

преди прилагане. Съгласно указанията на производителя, концентрираните ЕМ могат да се 

използват директно (EM Bokashi) чрез смесване с меласа и вода. Общоприет метод обаче, е 

използването на EM Bokashi като стартерна култура за ферментиране на суровини и 

продуциране на течни или твърди биоторове. Най-често използваните суровини са 

престояли растителни и животински остатъци във фермите. Ферментационният период 

трябва да е с продължителност поне 7 дни и продукта е препоръчително да се използва в 

рамките на три месеца. Понастоящем, на пазара се предлагат в наличност готови за 

употреба течни биоторове от ЕМ, поради удобството за използването им в малки ферми и 

домакинства, където потребителите нямат пространство и суровини за ферментация.  
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Известни са три начина за употреба на течни биоторове:  

➢ Обработка на семена  

Обработката на семена е най-често използвания метод, приложим за всички видове 

инокуланти и същевременно е ефективен и икономичен процес. За малко количества (до 5 

кг семена), процесът на обработка може да се провежда в синтетични пликове. За тази цел, 

може да се използва плик с размери 21” x 10” или по-голям. Пликът се напълва с 2 кг или 

повече семена и се затваря по такъв начин, че да задържи колкото може повече въздух. 

Пликът се притиска за около 2 мин, докато всички семена се омокрят равномерно. След 

това той се отваря, отново се пропуска въздух и се разклаща. След всяко разклащане 

семената се покриват с еднакъв слой от микробния инокулум. Пликът се отваря и семената 

се изсушават на сянка за 20-30 минути. При по-голямо количество семена, за омокрянето 

им с инокуланта може да се използва кофа, където с ръка директно става смесването на 

семената и инокуланта. За обработката на семена се използват Rhizobium, Azotobacter, 

Azospirillum, заедно с фосфат разтварящи микроорганизми. Между тях не са установени 

антагонистични отношения, поради което могат да се използват едновременно при 

обработката. Важно правило, което трябва да се спазва обаче, е семената първо да се 

третират с Rhizobium, Azotobacter или Azospirillum и когато всяко семе има един слой от тях, 

като втори слой да се покрият с фосфат разтварящи микроорганизми. Този метод ще 

осигури максимален брой от всеки вид бактерии, необходим за постигане на оптимални 

резултати.  

 

➢ Кореново потапяне  

Този метод се използва за прилагане на Azospirillum / ФРМ върху оризови 

насаждения и зеленчукови посеви. Необходимото количество от Azospirillum / ФРМ трябва 

да се смеси с 5-10 литра вода в един ъгъл на полето и корените на насажденията трябва да 

се потопят за минимум половин час преди пресаждането.  

 

➢ Приложение в почвата  

Използват се 200 мл от фосфат разтварящи микроорганизми (ФРМ) за един акър. Те 

се смесват с 400 to 600 кг кравешки тор FYM заедно с ½ плик скален фосфат, ако е наличен. 

Тази смес трябва да се съхранява на сянка за една нощ и да се поддържа при 50 % влажност. 

Готовата смес се прилага директно за наторяване на почвата.  
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НАНОТОРОВЕ 
 

Стратегическа роля на нанотехнологиите за производство на торове - 
потенциал и ограничения 

Способността на хората за конструиране и манипулиране на материали от нано-

областта нараства с огромни темпове през последното десетилетие, поставяйки основите на 

интердисциплинарната наука нанотехнологии. Наноматериалите имат различно поведение, 

сравнени със същия материал от не-нано областта, те имат високо съотношение 

повърхност-обем, висока разтворимост, специфично таргетиране, висока подвижност и 

ниска токсичност. Те могат да бъдат конструирани така, че да притежават повърхностна 

реактивност или други желани характеристики – уникално поведение, което може да бъде 

едновременно полезно и да води до печалба. От Март 2011, над 1300 комерсиално достъпни 

продукти на пазара съдържат наноматериали. През 2015 г нанотехнологиите са индустрия 

за 1 милиард долара. 
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Според Национална Инициатива за Нанотехнологии (NNI) – нанотехнологичното 

проучване и развитие е основано на разбирането и създаването на подобрени материали, 

устройства и системи, които използват възможности от нано-областта. Следвайки 

дефиницията, дадена от Royal Society, нанотехнологиите включват проектиране (дизайн), 

характеризиране, производство и приложение на структури, устройства и системи 

посредством контрол върху формата и обема по нанометричната скала. 

Напоследък нанотехнологиите се развиват като шестата технологична революция, 

след Зелената революция от 1960-те и Биотехнологичната революция от 1990-те години. 

Нанотехнологиите представляват иновативен научен подход, който включва използването 

на материали и оборудване, способни да управляват физичните и химичните 

характеристики на субстанциите на молекулно ниво. В понятието се сливат наука и 

технология, водещи до революционен пробив в области като електроника, науки за земята, 

космически технологии и неприродни науки. Потенциалното приложение и ползи от 

нанотехнологиите са огромни. В наши дни нанотехнологиите прогресивно се изместват от 

експерименталните към практическите области. Нанотехнологиите обещават значително 

приложение в селскостопанските проучвания при решаването на важни селскостопански 

проблеми, каквито са детекцията на замърсители, болести по растенията, пестициди и 

патогени; контролирано доставяне на пестициди, торове и хранителни вещества, както и на 

генетичен материал; формиране и свързване на почвени структури. В наши дни, когато 

селскостопанските научни работници се изправят пред такива основни предизвикателства 

като намалена продукция, недостиг на хранителни вещества и климатични промени, 

нанотехнологиите предлагат обещаващи прецизни приложения. Тази иновативна 

технология включва широки приложения, като контрол на заболяванията по растенията, 

повишен прием на хранителни вещества, подобрения в растежа на растенията, както и 

забавено освобождаване на агрохимикали. Интересно е, че популярността на стратегията, 

базирана на наночастиците нараства в селскостопанския сектор, като резултат на 

уникалните й възможности, сравнени с тези на биопестицидите. Приложението на 

нанотехнологиите в селското стопанство (т.н. агро-нанотехнология - Фиг.1), придобива все 

по-голямо значение, основно поради следните няколко категории: 

1. Повишаване на производството и добива, 

2. Увеличаване на ефикасността в използването на ресурсите, 

3. Минимилизиране на продукцията на отпадъци, 

4. Специализирани приложения, които включват наноторове и нанопестициди, 

5. Базирано на нанотехнологиите третиране на отпадъците от селското 

стопанство, 

6. Наносензори. 
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Фигура. 1. Мултидисципинарна природа на агро-нанотехнологиите. 

 

На дневен ред е налагането на потенциала на нанотехнологиите в устойчивото 

аграрно управление. Нанотехнологиите заемат много обещаващи позиция в 

трансформирането на селското стопанство и хранителната продукция. Разработването и 

развитието на наноустройства и материали може да следва и нови приложения в 

растителните биотехнологии и селското стопанство. По такъв начин, развитието на торове 

с контролирано освобождаване на базата на нанотехнологиите става ключов етап от 

промотирането на екологически приемливо и стабилно селскостопанско производство. 

Прилагането на наноскала, или на наноконструирани материали като носители за торове, 

водят до разработване на т.н. „умни торове“, които разкриват нови възможности за 

повишаване на ефективността на използване на хранителните вещества и регулиране на 

нови правила за енергийна ефективност. 

 

Наноторове или конвенционални торове – формулиране и доставяне на 
наноторове 

Сериозните темпове на увеличаване на човешката популация през последните 10-15 

години налага необходимостта от повишаване на селскостопанската продукция за 

задоволяване на продоволствените нужди на стотици милиони хора. Повишаването на 

хранителния дефицит в почвите причинява значителни икономически загуби за фермерите 

от една страна и значително намаление на хранителните качества на зърното, използвано за 

храна, от друга. Годишната продукция може да бъде увеличена посредством използването 

на торове, макар че те имат и допълнителна роля в повишаване на цената на храната, 

особено след реалзирането на високи добиви и вариране на годишната продукция в отговор 

на използването на торове. Конвенционалните торове обикновено се прилагат посредством 

пулверизиране или разпръсване на голяма площ. 
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Важен фактор, от който зависи методът на апликиране е реалната крайна 

концентрация на торовете в растенията. Конвенционалните торове предлагат хранителни 

вещества в химична форма, която не е напълно усвояема от растенията. В допълнение, 

превръщането на тези химикали в неразтворима форма в почвата е причина за много 

ниската степен на оползотворяване на повечето макронутриенти. Концентрацията, много 

по-ниска от желаната минимална такава, достига мястото на свързване посредством 

филтриране на химикалите, струпване, оттичане, изпаряване, хидролиза от почвената влага, 

както и посредством фотолитично и микробно разграждане. Оценено е, че около 40-70 % 

от азотното, 80-90 % от фосфорното и 50-90 % от калиевото съдържание на прилаганите 

торове се губи в средата и никога не достига до растението. Тези проблеми налагат 

повторната употреба на торове. Според Международна Асоциация на Торовата Индустрия 

(IFIA), световната консумация на торове стремително нараства през периода 2009-2010 и 

2010-2011 с темпове на растеж от 5-6 %. Изчислено е, че световната консумация на торове 

ще достигне 192.8 Mt през 2016-2017. Повтарящата се употреба на свой ред влияе 

неблагоприятно върху присъщия хранителен баланс на почвата и води до замърсяване на 

околната среда, засягащо нормалната флора и фауна. Съобщава се, че излишната употреба 

на торове увеличава устойчивостта на патогени и вредители, намалява микрофлората в 

почвата, намалява фиксирането на азота, допринася за биоакумулирането на пестициди и 

унищожава местообитанията на птиците. Този порочен кръг причинява устойчиви 

икономически загуби.  

Добре известно е, че добивите на много култури са започнали да спадат в резултат 

на небалансирано торене и намаляване на почвеното органично вещество. Освен това, 

прекомерното използване на азотни и фосфорни торове оказва влияние върху подземните 

води и води до еутрофикация във водните екосистеми. Останалите минерали могат да се 

излугват или да изтекат, да се задържат в почвата или да допринесат за замърсяването на 

въздуха. Като се имат предвид тези факти, широкомащабното приложение на химически 

торове за повишаване на производителността на реколтата не е приемлив вариант за 

устойчивост, особено в дългосрочна перспектива. Въпреки, че конвенционалните торове 

увеличават производството на растителни култури, те нарушават минералния баланс на 

почвата и намаляват почвеното плодородие. В допълнение към непоправимите щети, които 

прекомерната употреба на химически торове оказва върху структурата на почвата и 

минералните цикли, тя разваля почвената микрофлора, растенията и следователно 

хранителните вериги в екосистемите, което води до наследствени мутации в бъдещите 

поколения потребители. Поради това е налице спешна необходимост от оптимизиране на 

използването на химическото торене, за да се удовлетворят нуждите на култури от 

хранителни вещества и да се сведе до минимум риска от замърсяване на околната среда. 

Съответно, много важно е да се разработят интелигентни материали, които да могат 

систематично да отделят химикали за специфични целеви места в растенията, които биха 

могли да бъдат полезни при контрола на хранителния дефицит в селското стопанство, като 

същевременно запазят естествената структура на почвата и допринесат за чиста околна 

среда. Прилагането на наноторовете е обещаваща алтернатива в този контекст. 
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Наноторът се отнася до продукт в наномащаб, който доставя хранителни вещества 

на културите. Технологията за производство на наноторове е съвременна иновация. 

Заместването на традиционните методи за прилагане на торове с наноторове е подход за 

освобождаване на хранителните вещества в почвата, както постепенно, така и по 

контролиран начин. Наноторовете показват контролирано освобождаване на агрохимикали 

чрез целенасочено доставяне, намаляване на токсичността и повишено усвояване на 

хранителни вещества от доставените торове. Те притежават уникални характеристики, 

които повишават производителността на растенията по отношение на УВ абсорбция, 

увеличаване на производството, повишаване на фотосинтезата и значително разширяване 

на повърхността на листата. Освен това контролираното освобождаване на хранителни 

вещества допринася за предотвратяването на еутрофикацията и замърсяването на водните 

ресурси. 

При наноторовете хранителните вещества могат да бъдат капсулирани в 

наноматериали, покрити с тънък защитен филм или доставени като емулсии или 

наночастици. Има много примери за положителен ефект при прилагане на наноторове. Така 

наприер, третирането на царевица с наночастици от TiO2 има значителен ефект върху 

растежа на културата, докато ефектът от традиционно третиране с TiO2 е незначителен. 

Титаниевите наночастици увеличават абсорбцията на светлина и предаването на 

фотоенергията. В друг експеримент, съединение от SiO2 и TiO2 наночастици увеличава 

активността на ензима нитрат-редуктаза в соя и усилва капацитета за абсорбция на 

растенията, което прави използването на вода и тор по-ефективно. Наноорганичният 

железен хелатен тор се оказва екологично устойчив. Положителният ефект от поглъщането 

и проникването на наночастици от ZnO2 върху листата на доматени растения подкрепя 

тяхната потенциална употреба като бъдещ нанотор. Наноторовете, които осигуряват бавно, 

целенасочено и ефективно освобождаване, имат потенциал да повишат ефективността на 

усвояването на хранителните вещества. Създадените наночастици са полезни за смекчаване 

на хроничния проблем със задържането на влага в сухите почви и за подобряване на 

растителната продукция чрез увеличаване наличието на хранителни вещества в 

ризосферата. Покриването и свързването на наночастиците помага да се регулира 

отделянето на хранителни вещества от капсулата за тор. Прилагането на нано-композит, 

състоящ се от азот, фосфор, калий, микроелементи, маноза и аминокиселини, повишава 

поглъщането и използването на хранителни вещества от зърнени култури. За контролирано 

освобождаване на химични съединения, които действат като регулатори на растежа на 

растенията, са използвани натриеви двукомпонентни нано-композити от Zn-Al. 

Нанопорестият зеолит на базата на азотни торове може да бъде използван като алтернативна 

стратегия за подобряване на ефективността на използването на азот в системите за 

растителна продукция. Установено е, че въглеродните нанотръбички проникват в семена от 

домати и оказват влияние върху кълняемостта и скоростта на растежа им. Аналитичните 

методи показват, че въглеродните нанотръбички проникват в плътната семенна обвивка и 

поддържат поглъщането на вода вътре в семената. 
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Тези факти подкрепят твърдението, че торовете, базирани на нанотехнологиите, 

имат потенциал да надминат конвенционалните торове, следвайки няколко важни 

показателя (както е показано в Таблица 1). 

 

Таблица 1. Конвенционални торове спрямо нано-торове 

Показател Наноторове Химически торове 

Разтворимост   Висока  Ниска  

Диспергиране на 

минерани хранителни 

вещества 

Подобрено диспергиране на 

неразтворими хранителни 

вещества 

Ниска разтворимост поради 

големия размер на 

частиците 

Почвена адсорбция и азот-

фиксация 

Намалена Висока 

Биологична наличност Висока Ниска 

Ефикасност на 

поглъщането на 

хринтелни вещества 

Повишена ефикасност на 

поглъщане; спестяване на 

ресурси 

Конвенционалните торове 

не са налични в кореновата 

система и ефикасността на 

поглъщане на хранителни 

вещества е ниска 

Контролирано 

освобождаване 

Прецизно контролирани 

скорост и начин на 

освобождаване 

Свръхосвобождаване, 

водещо до токсичност и 

почвен инбаланс 

Ефективност на 

освобождаването 

Повишена ефективност на 

освобождаване 

Използват се от растенията 

на място и по време на 

прилагането; останалото 

количество се превръща в 

неразтворима форма 

Загуба  Намалени загуби от 

хранителни вещества в тора 

Високи загуби поради 

излугване, дрифт и 

отмиване 

 

Наноторовете трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че да запазят важните 

си свойства като висока разтворимост, стабилност, ефективност, контролирано във времето 

освобождаване, повишена целенасочена активност с ефективна концентрация и по-ниска 

екотоксичност, дължащи се на безопасния и лесен начин на доставяне и отстраняване. 
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Наночастиците притежават голям потенциал при целенасочено доставяне на 

хранителни вещества в живите системи. Наночастиците могат да се зареждат с хранителни 

вещества най-често по един от следните начини: 

• абсорбция на наночастици; 

• прикрепване към наночастици, медиирани от лиганди; 

• капсулиране в нанополимерна обвивка; 

• улавяне в наночастици. 

Във връзка с тези методи е показано, че суспензии на наночастици на хитозан, 

съдържащи N, Р и К торове, могат да бъдат полезни за земеделски приложения. По същия 

начин, наночастици от хидроксиапатит (ХА), модифицирани с карбамид, се използват за 

бавно и продължително освобождаване на азот във времето с растежа на културите. 

Големият повърхностен слой на ХА улеснява закрепването на голямо количество карбамид 

на повърхността му и силното взаимодействие между наночастиците от ХА и карбамида 

допринася за бавното и контролирано освобождаване на последния. Мезопорести 

наночастици, базирани на полимери, също могат да осигурят ефективна носеща система за 

агрохимични съединения. Мезопорести силициеви наночастици (150 nm) са докладвани, че 

улавят уреа и след това я освобождават по контролиран начин в почвата и водата. 

Ефективността на наноторовете и тяхното въздействие върху растителните системи 

се влияе от метода на тяхното приложение. Доставянето на нано-торове в растенията може 

да се осъществи чрез методите, изброени по-долу. Подходите включват in vitro или in vivo 

приложение, както е показано в Таблица 2. 

 

Таблица 2. Режими на прилагане на наноторове 

In vitro методи In vivo методи 

Аеропоника: 

➢ Принцип: техниката, за първи път 

приложена през 1992 г. се състои в 

непрекъснато разпръскване в корените на 

хранителен разтвор, суспендиран във 

въздух. 

➢ Примущества: техниката позволява 

строг контрол на газовата среда около 

корените. 

➢ Недостатъци: техниката изисква 

високо съдържание на хранителни 

вещества за поддържане на бърз растеж на 

Приложение в почвата: 

➢ Принцип: директно доставяне в 

почвата;  

➢ Изисквания: внимателен подбор на 

времето за циркулиране на тора в почвата; 

специално внимание към текстурата, 

солеността на почвата, чувствителността 

на растенията към засоляване и рН на 

околната среда. Отицателно заредените 

почвени частици повлияват адсорбцията 

на минерални вещества- капацитетът за 

обмен на аниони на повечето селско-

стопански почви е малък в сравнение с 
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растенията, поради което приложението й е 

ограничено. 

този за катийони. Сред анионите, NO3
- 

остава подвижен в почвения разтвор и 

податлив на излугване от вода, PO4
3- се 

свързват с почвени частици, съдържащи Al 

или Fe, поради факта, че положително 

заредените Fe2+/3+ и Al3+ обменят OH- 

групи с фосфатите, което води до здраво 

свързване на последните, чиято 

подвижност и наличност в почвата може 

да ограничи растежа на растенията. 

➢ Предимства: най-често прилаганият 

метод за доставяне на хранителни 

вещества с помощта на химически или 

органични торове.  

Хидропоника: 

➢ Принцип: растенията се отглеждат 

така, че корените им са потопени в течен 

хранителен разтгвор (без почва); методът е 

въведен през 1937 г. за разтворени 

неорганични соли, известен е още като 

„култура в разтвор“ метод. 

➢ Изисквания: внимателен подбор на 

обемите от хранителни разтвори, 

поддържане на изискуемите количества 

разтворен кислород и рН. 

➢ Предимства: прилагането на 

поддържащи материали (напр. пясък), 

които позволяват подаване на свеж 

хранителен разтвор от единия край и 

отстраняване на стария от другия край. 

➢ Недостатъци: честото атакуване от 

патогени и високото съдържание на влага 

могат да причинят бързо увяхване на 

растенията, засадени в почва. 

Листно прилагане 

➢ Принцип: течните торове директно 

се впръскват върху листата, обикновено за 

снабдяване на растението с 

микроелементи. 

➢ Предимства: намалява периода 

между прилагане и поемане от растението 

по време на фазата на бързо нарастване; 

преодолява проблема с ограниченото 

поемане на хранителни вещества от 

почвата; листното прилагане е 

агрономическо предимство, тъй като в 

поемането на хранителни мещества 

участват основно клетки на устицата и 

листния епидермис. 

➢ Недостатъци: необходимост от 

стандартизиране на протокола за пръскане, 

за да се избегне увреждане на листата; 

необходимост от пръскане в определени 

часове от деня (сутрин и вечер), тъй като 

устицата са отворени само по това време; 

възможност за нараняване на растенията, 

ако тора се прилага в неправилна 

концентрация. 
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Разширяването на технологиите подобри начините за широкомащабно производство 

на наночастици от физиологично важни метали, които сега се използват като «системи за 

интелигентно доставяне» за да се подобри формулирането на торове чрез намаляване на 

загубата на хранителни вещества и увеличаване на поглъщането в растителните клетки. 

«Системи за интелигентно доставяне» означава комбинация от специално насочени, високо 

контролирани, дистанционно регулирани и многофункционални характеристики, за да се 

избегнат биологичните бариери за успешно насочване. Специфичните свойства на 

наноторовете, т.е. тяхната висока повърхностна площ, сорбционен капацитет и кинетика на 

контролирано освобождаване към целеви места, ги определят като система за интелигентно 

доставяне. 

Интелигентните торове се превръщат в реалност чрез трансформиране на препарати 

от конвенционални продукти, с помощта на нанотехнологиите. Наноструктурираният 

препарат позволява на тора интелигентно да контролира скоростта на освобождаване на 

хранителните вещества, за да съответства на модела на поглъщане от конкретна култура. 

Той подобрява разтворимостта и дисперсията на неразтворимите хранителни вещества в 

почвата, намалява абсорбцията и фиксирането на почвата и увеличава бионаличността, а 

следователно - ефективността на поглъщане на хранителните вещества. 

 

Биосинтеза на наночастици от микроорганизми 
 

Медиирана синтеза на метални наночастици от микроорганизми 
През последните години използването на биологични единици се очертава като нов 

метод за синтеза на наночастици. Биотехнологичната синтеза на наночастици има много 

предимства, като използването на известни микробни технологии и процеси за увеличаване 

на добива от биомаса. Това води до икономическа жизнеспособност, възможност за лесно 

покриване на големи повърхностни площи чрез подходящ растеж на микроби, което е 

голямо предимство в областта на селското стопанство за по-лесно производство на 

биоторове. 

Недостатъците на конвенционалните методи за получаване на метални наночастици 

като високи енергийни изисквания и високи производствени разходи, както и 

производството на токсични странични продукти прави прилагането на такива подходи в 

голям мащаб много сложно. Използването на микробни клетки  бактерии, гъби, 

водорасли, вируси и актиномицети) като био-фабрики, осигурява интелигентен 

алтернативен начин за синтеза на метални наночастици. Биосинтезата на метални 

наночастици в такива микроорганизми е с ниска цена и представлява екологична 

технология. Използването на голям брой микроорганизми, както прокариотни така и 

еукариотни, води до синтезата на широка гама от метални наночастици като златни (Au), 

сребърни (Ag), оловни (Pb), платинини (Pt), медни (Cu), железни (Fe), кадмиеви (Cd) и 

метални оксиди като титанов оксид (TiO), цинков оксид (ZnO) и др. Тези микроорганизми 



 

 pg. 10 

НАНОТОРОВЕ 

осигуряват разнообразни условия за производството на наночастици. Изработените 

наночастици са много полезни, безопасни и екологосъобразни с много приложения. В 

селското стопанство наночастиците, най-широко използвани като биоефектори, са тези от 

мед (Cu), желязо (Fe), сребро (Ag) и злато (Au). Бъдещите предизвикателства в това 

отношение включват оптимална биосинтеза на наночастици с определен размер и форма, 

както и оптимална продължителност на ферментационния процес, за да се повиши тяхната 

стабилност. 

Микробиологичната синтеза е нов подход в производството на наночастици и 

реализацията на така наречените био-нанофабрики. Основните характеристики на 

наночастиците са разкрити в изследванията на подготвени наночастици с желана форма и 

размер. 

Основната схема за микробиологична синтеза на метални наночастици е представена 

на Фиг. 2. 
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Фиг.2 Основна диаграма за микробиологична синтеза на метални 

наночастици 

 

Следните параметри играят важна роля в биосинтезата на наночастиците. 

1. Биоресурси, използвани за биосинтезата на наночастици: Синтезата на 

наночастиците се характеризира с избор на най-удачния микроорганизъм по отношение на 
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скорост на растеж, производство на ензими и съответните метаболитни пътища. Някои 

микроорганизми - бактерии, вируси, гъби, дрожди и водорасли, се използват за биосинтеза 

на метални наночастици и са обект на специални изследвания. 

2. Клетъчни метаболити, участващи в биосинтезата: молекули като ензими, 

протеини, полизахариди и др. действат като редуциращи и стабилизиращи агенти в 

биосинтезата на наночастиците. Те могат да се използват в процеса като интактни 

микроорганизми, сурови клетъчни препарати и сурови или пречистени ензими, получени 

от микроорганизми. Наночастиците се получават главно чрез биоредукция, която се 

реализира чрез коензими като NADH, NADPH, FAD и др. Установено е, че синтезата на 

наночастици с помощта на цели гъбни клетки е много по-евтина в сравнение с тази при 

използване на пречистени ензими от същият гъбен щам. 

3. Реакции, улесняващи биосинтезата на наночастиците: процесът на тази 

биосинтеза се инициира чрез събиране на микробна биомаса, която е свързана с остатъчни 

хранителни вещества и метаболити, за да се избегнат нежелани странични продукти. По 

време на процесите, производителността и добивът на продукта са от особен интерес и е 

необходима оптимизация (например време за производство, рН, температура и т.н.). 

Процесът на оптимизиране на тези фактори може да повлияе на морфологията на частиците 

и техните свойства. По този начин изследователите понастоящем насочват изследванията 

си към подбор на оптимални реакционни условия и на оборудване, използвано в процеса на 

биоредукция. 

4. Иноколум за биосинтезата на наночастиците: Биосинтезата на наночастици 

зависи от условията на растеж на микробните продуценти, напр. хранителните вещества, 

рН, температурата и т.н. Тези фактори трябва да бъдат оптимизирани. Те са важни и при 

използване на цели клетки и сурови ензими. Друг важен параметър за оптимизиране на 

иноколумите е времето за събиране, затова е необходимо да се следи ензимната активност 

по време на растежа. 

 

Микробни наноформати: проучване на потенциала за наноземеделие 
Наночастиците, синтезирани от микробите, са силно стабилни и биха могли да 

предложат нетоксичен, рентабилен и екологичен подход за синтеза на химически такива. 

Тази зелена синтеза има голямо предимство пред химичните методи, които имат токсични 

ефекти върху околната среда. По този начин използването на важни за земеделието 

микроорганизми за биосинтезата на наночастиците и тяхната допълнителна роля в 

земеделието е от голямо значение. Използването на наноформати може да повиши 

стабилността на биоторовете и биостимулаторите по отношение на изсушаването, 

топлината и УВ-инактивирането. 
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Поглъщане на наноторове, транслокация и поведение в растенията 
Поглъщането и съдбата на наноторовете в растенията е нововъзникващо поле на 

изследователски интерес. Поемането, транслокацията и натрупването на наночастици 

зависят от самия растителен вид, възрастта и средата на растеж. Тези процеси също са 

свързани с физикохимичните свойства, функционализирането, стабилността и начина на 

доставяне на наночастиците. Схематично представяне на пътя на поемане, транслокация и 

биотрансформация на различни наночастици се предлага от Rico et al. (2011 г.) заедно с 

възможните начини на клетъчно усвояване в растителната система. Според тази 

презентация кореновата система извлича и пренася ZnO2+, Cu2+, Al3+, Ag2+ и Fe3O4 

наночастици (НЧ) в листната част на растението, независимо от вида му. В допълнение, 

съществуват индикатори за зависимост от видовете за пренасяне на НЧ, ZnO НЧ, Al НЧ и 

Ag НЧ (всички в листата), Ni(OH)2 НЧ в стъблото и CeO2 НЧ в стъблото и листата. 

Транслокацията на Fe3O4 НЧ в стъблото също е допустима. 

Вероятното диференциално взаимодействие на наночастиците върху експозицията в 

зоната на абсорбция на корена е обобщено в Таблица 3. 

 

Таблица 3. Локализация и взаимодействие на различни наночастици в зоната на 

абсорбция на корена. 

 

Наночастици Локализация и взаимодействие 

Fe3O4 НЧ Камбий  

ZnO НЧ Ендодермис, метаксилем; Zn2+ - в метаксилема 

CeO2 НЧ НЧ Кортекс 

Al НЧ Кортекс Al3+ - в метаксилема 

Ag НЧ Кортекс; Ag2+ - в метаксилема 

Cu НЧ  Кортекс; Cu2+ - в камбия и метаксилема 

TiO2 НЧ Кортекс 

Ni (OH)2 НЧ Метаксилем  

 

Входът на наночастиците през клетъчната стена зависи от диаметъра на порите на 

клетъчната стена (5-20 nm). Ето защо наночастиците или агрегатите с наночастици с 

диаметър по-малък от размера на порите в стените на растителните клетки могат лесно да 

навлязат през клетъчната стена и да достигнат до плазмената мембрана. 

Функционализираните наночастици могат да улеснят уголемяването на размера на порите 

или индуцирането на образуване на нови пори на клетъчни стени, за да се подобри 

поемането на наночастици. Провеждат се научни дискусии за натрупването на наночастици 

в растителни клетки, медиирани чрез свързване с протеини-носители чрез аквапорин, йонни 

канали или ендоцитоза. Освен това, наночастиците могат да бъдат транспортирани в 
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растението чрез образуване на комплекси с протеини на мембранни транспортери или 

коренни ексудати. Други изследвания показват, че наночастиците могат да навлязат в 

порите на трихомите или „стомата“ на листата. Проучванията за поглъщането и 

преместването на TiO2-ализаринов червен S комплекс в разсада на Arabidopsis thaliana 

показват, че извлеченият от корена лепкав материал образува комплекс с пектин хидрогел 

около корена, който най-вероятно е отговорен за навлизането на комплекса „наночастици“-

„багрило“. 

Последните проучвания върху механизма на усвояване и транслокация на 

наночастиците са посветени на използване на флуоресцентно белязани монодиспергирани 

мезопорести силициеви наночастици, за които е доказано, че проникват в корените чрез 

симпатичните и апопластични пътища и се преместват през клетъчната тъкан към 

въздушните части на растенията. Въпреки това, точният механизъм на поглъщане на 

наночастици от растенията все още не е напълно изяснен. 

В цитоплазмата наночастиците се насочват към различни цитоплазмени органели и 

пречат на различните метаболитни процеси на клетката (Таблица 3). Показано е, че 

поемането на наночастици от TiO2 в пшеница включва локализация в паренхима и съдовите 

тъкани на корена. Клетъчната интернализация и възходящата транслокация на наночастици 

от ZnO в Lolium perenne протича през кореновите клетки и след това се придвижват до 

съдовите тъкани. 

Поглъщането и натрупването на наночастици от ZnO, когато се прилагат при по-

високи концентрации, се възпрепятства, тъй като наночастиците агломерират, което не 

позволява навлизането им през порите на клетъчните стени. Освен това, рентгенова 

абсорбционна спектроскопия на посадъчен материал, обработен с ZnO, показва наличието 

на Zn2+ йони вместо ZnO, което предполага роля на корените в йонизацията на ZnO на 

повърхността. 

Друг клас наночастици, магнетитните НЧ, се държи по начин, по който може да се 

отчете присъствието им в корена, стъблото и листата, а степента на усвояване на 

наночастиците е доказано, че се повлиява от вида на средата за растеж. В хидропонична 

среда е постигнато по-голямо поглъщане в сравнение с наблюдаваното при растения, 

отглеждани в пясък, докато при растенията в почвата не се наблюдава поглъщане, което 

може да се дължи на прилепването на магнетитните наночастици към почвата и пясъчните 

зърна. 

Накрая, трябва да се отбележи, че освен някои убедителни изследвания върху 

наночастици от TiO2 и ZnO, повечето изследвания за поемане, транслокация и натрупване 

в растенията се отчитат само до етапа на покълване. Следователно, съдбата на 

наночастиците в растителната система все още е до голяма степен неизвестна. 
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Ефект на наноторовете върху физиологията и метаболизма на 
растенията 

Съществуват проучвания, които предполагат, че наночастиците, когато се доставят 

в контролирана безопасна доза, могат да допринесат за насърчаване растежа и добива на 

растенията. Например, многоканалните въглеродни наночастици (MWCNP) са показали, че 

насърчават кълняемостта на семената и растежа на доматите и подобряват растежа на 

тютюневите клетки. Същото явление се наблюдава при MWCNT в горчиви растения. 

Използвайки така наречения индекс на покълване и относителното време на удължаване на 

корена като еталонни параметри, беше показано, че окислените MWCNP оказват по-добър 

ефект при по-ниска концентрация от неокислените. 

Сравнителните проучвания за оценка на добива на семена и предотвратяване на 

откъсването на листата в растенията от поречието, третирани с наносребро и сребърен 

нитрат, показаха, че наносреброто се представя по-добре. Известно е, че растителният 

хормон етилен играе ключова роля в абсорбцията на листа, а сребърните йони инхибират 

етилена чрез заместване на медните йони от рецепторите. Когато и двете съединения бяха 

приложени върху растенията чрез метода на листно разпръскване, беше наблюдавано, че 

наносреброто е ефективно при по-ниска концентрация от сребърния нитрат. Докладвани са 

подобни стимулиращи ефекти на биосинтезираните сребърни наночастици върху появата 

на разсад и различни параметри на растителния растеж на много икономически важни 

растителни видове. 

Извършени са различни изследвания за изясняване на ефекта на наночастиците от 

ZnO върху растежа на различни растения. По такъв начин е наблюдаван стимулаторен 

ефект върху растежа на Vigna radiata и Cicer arietinum. Адсорбцията на наночастици от ZnO 

върху кореновата повърхност се наблюдава в разсад чрез корелативна светлинна и 

сканираща електронна микроскопия и адсорбция и индуктивно свързана плазмена / атомна 

емисионна спектроскопия. Ефектът на наночастиците от ZnO върху физиологията на 

растителните клетки е изследвана с помощта на клетъчната антиоксидантна система като 

модел. Прилагайки метода на разпръскване по листата на разсад от нахут е показано, че 

ниски концентрации на наночастици от ZnO имат положителен ефект върху растежа на 

растенията и че натрупването на биомаса се е подобрило, което може да се дължи на по-

ниските нива на реактивни кислородни видове (ROS) (за които се съди от по-ниското 

съдържание на малондиалдехид). Полевите експерименти потвърждават, че прилагането на 

наночастици от ZnO при доза, която е 15 пъти по-ниска от препоръчителната доза ZnSO4, 

води до 29,5% по-висок добив от шушулките на нахута. 

Сравними положителни ефекти на наночастици от ZnO и CeO2 са наблюдавани 

върху качеството на плодовете на Cucumis sativus. Прилагането на двете разновидности 

наночастици води до повишено съдържание на нишесте и евентуално е променен модел на 

въглехидратната картина. 

Открива се стимулиране на антиоксидантната активност и нитрат-редуктазата със 

смес от наночастици от SiO2 и TiO2 в G. max, в допълнение към по-добрия продуктивен 
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ефект и увеличаване на капацитета за поемане на вода и тор на моделното растение. 

Установено е, че прилагането на наночастици от TiO2 насърчава фотосинтезата както при 

видима, така и при ултравиолетова светлина и при растежа на спанака. Наблюдавано е 

увеличение с 73% на сухото тегло, трикратно по-висока скорост на фотосинтезата и 45% 

увеличение на хлорофила след третиране на семена от спанак. Авторите предполагат, че 

увеличаването на скоростта на фотосинтезата може да се дължи на увеличаването на 

абсорбцията на неорганични хранителни вещества, което увеличава използването на 

органични вещества и подтискането на свободните кислородни радикали. 

За разлика от повечето наночастици, чието приложение при висока концентрация не 

се препоръчва, поради наблюдаваното отрицателно въздействие, наночастиците от TiO2, 

приложени в концентрации, достигащи до 2000 ppm, повишават кълняемостта на семената 

и жизнеността на разсад от Brassica napus. Следователно, различните метални наночастици 

очевидно показват положително влияние при различни концентрационни диапазони, напр. 

Pd и Au при по-ниска концентрация, Si и Cu при по-висока концентрация, а Au и Cu в 

комбинирана смес. Този поведенчески модел се потвърждава в полеви проучвания с G. max 

и Brassica juncea: нанокристален прах от желязо, кобалт и мед при изключително ниска 

концентрация, повишава степента на кълняемост на семената, както и подчертано 

увеличава индекса на хлорофила, броя на възлите и добива от реколтата. Подобно, листното 

пръскане на злато върху растенията при полеви експерименти показва положителни ефекти, 

водещи до повишена височина на растенията, диаметър на стъблото, брой клонове, брой на 

шушулките и добив на семена и, интересно, подобрява редукционния статус на третираните 

растения. 

 

Етични въпроси, свързани с безопасността на наноторовете 
Несъмнено нанотехнологиите имат невероятен потенциал да революционизират 

много аспекти на човешкия живот. Въпреки това напредъкът на този мултидисциплинарен 

клон от науката, особено ползите от практическото приложение на наночастиците, трябва 

да бъдат обвързани с някои предпазни мерки. 

Основната грижа в световен мащаб е дали неизвестните рискове от наночастиците, 

които включват тяхното въздействие върху околната среда и здравето, надделяват над 

потенциалните им ползи. По този начин рисковете, свързани с прилагането на наночастици, 

все още предстои да бъдат оценени преди прилагането на наночастици да бъде напълно 

прието и изпълнено. Във връзка с това е разработена "нанотоксикология", която отговаря 

за оценката на токсикологичния потенциал и насърчаването на безопасния дизайн и 

използване на наночастици. Поради задълбочения количествен анализ на потенциалното 

въздействие върху здравето, екологичният клирънс и безопасното обезвреждане на 

наночастиците може да се очаква подобрение в дизайна на по-нататъшни приложения на 

нанотехнологиите. 
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До сега няма човешка болест, пряко свързана с употребата на наночастици. 

Наночастиците, които съставляват част от материята на ултрадребните частици, могат да 

влизат в тялото на хора / животни по орален, респираторен или интрадермален път. В 

момента има общоприето предположение, че малкият размер на наночастиците им 

позволява лесно да влизат в тъканите, клетките и органелите и да взаимодействат с 

функционалните биомолекулни структури (т.е. ДНК, рибозоми), тъй като реалният 

физически размер на конструираните наноструктури е подобен на много биологични 

молекули (напр. антитела и протеини) и структури (например вируси). 

Разбира се, все още има необходимост от правилно физикохимично характеризиране 

и определяне на подходящи протоколи за експозиция и надеждни методи за оценка на 

резултата от наночастиците в околната среда, тяхната интернализация и тяхната кинетика 

в живите организми. Това са предпоставките за създаване на оптимални експериментални 

условия, които ще позволят точно определяне дали дадена наночастица представлява 

заплаха за човешкото здраве. Интердисциплинарните изследвания на учените в областта на 

материалите и природозащитата обаче, допринасят за идентифицирането на истинските 

опасности от нанотехнологиите, ако има такива. Хетерогенният и развиващ се характер на 

нанотехнологиите прави оценката на риска доста субективна. Липсата на стандартизирани 

методологии и насоки затруднява сравняването на оценките за безопасност / токсичност от 

различни изследователски групи. Най-вероятно е различните видове наночастици да се 

различават по отношение на токсикологичните им свойства. За да се тълкуват правилно 

всички токсикологични данни, е важно да се изчислят и определят очакваните 

концентрации на наночастици, на които могат да бъдат изложени биологичните системи 

или които са налични в екосистемите. Оценката на риска от наночастици трябва да се 

извършва за всеки отделен случай. По този начин етичните въпроси трябва да са 

специфични за конкретен продукт в даден момент и са необходими алтернативни оценки, 

за да се вземат предвид етичните, социалните и политическите ценности, които се отнасят 

до политики, включващи в себе си и нанотехнологиите. 

Използването на нанотехнологиите в селското стопанство е много важно, тъй като 

пряко засяга хората. Наноторовете позволяват наночастиците да навлязат в хранителната 

верига, което осигурява тяхното разпространение във всеки организъм, свързан с 

хранителната верига. Буквално всички вещества могат да бъдат токсични за растенията, 

животните или хората при известна степен на експозиция. Това обаче, не ограничава 

тяхното използване в различни приложения, които са формулирани с оглед на критичната 

експозиционна концентрация. Както бе споменато по-горе, насърчаващият ефект на 

наночастиците върху растежа и физиологията на растенията се изявява при много ниски 

концентрации. Следователно, трудно е да се повярва, че тези концентрации ще 

представляват значителни щети за здравето и околната среда. 

Много страни са идентифицирали потенциала на нанотехнологиите в секторите на 

храните и селското стопанство. Междувременно, те признават необходимостта от оценка 

на въздействието на нанотехнологиите върху безопасността на храните. Както е 
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предложено от научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), 

парадигмата за оценка на риска (идентификация на опасностите, характеризиране на 

опасностите, оценка на експозицията и характеризиране на риска) е приложима за 

наночастиците (Научен комитет на ЕОБХ 2011). Оценката на риска от тези наночастици в 

храните и фуражите обаче, трябва да отчита специфичните свойства на наночастиците в 

допълнение към тези, които са общи за еквивалентните ненаноформи. 

Решаването на риска, свързан с употребата на определени наночастици в храните и 

фуражите, означава отчитане на различни параметри, сред които физикохимичното 

характеризиране на наночастиците, тяхната стабилност в храните и фуражите, 

токсикокинетиката (абсорбция, разпределение, метаболизъм / биотрансформация, 

екскреция / елиминиране) в човешките и животинските системи. 

 

ГЕННО ИНЖЕНЕРНИ МИКРООРГАНИЗМИ КАТО 
БИОТОРОВЕ 

 

Генетично модифицирани бактерии за селскостопански цели 
Има многобройни бактериални родове, чиито представители могат да повлияят на 

растежа на растенията и тяхната продукция. Сред тези представители съществуват 

патогени, които могат да потиснат растителните заболявания и се използват като 

биоконтролни щамове. Друга група бактериални видове могат да допринесат за подобрен 

растеж на растенията чрез повишаване на достъпа до хранителни вещества. Тези бактерии 

съставляват биоторовете и са известни също така като ризобактерии, стимулиращи растежа 

(РСРР). Терминът РСРР е свързан със способността на тези бактерии да растат добре на 

повърхността между почвата и корена на растението (ризосферата). РСРР може да се 

прилагат като покритие на семената или директно върху почвата. Въпреки това, за да 

упражнят своя стимулиращ растежа ефект, достатъчен брой от въведените РСРР трябва да 

оцелее в почвата и ризосферата, което не винаги се случва. Следователно, ефикасността на 

РСРРне винаги е достатъчна за търговски приложения и е необходимо да се подобри 

тяхното представяне. Един от възможните подходи е да се прилагат генетични 

модификации, за да се улесни ефективността на оцеляване. 

 

Оцеляване на генетично модифицирани бактерии в почвата 
Всяка микробна клетка, въведена в околната среда, ще срещне голям брой биотични 

и абиотични фактори, които влияят върху нейното оцеляване. Биотичните и абиотичните 

фактори са еднакво важни. По този начин, високото съдържание на глина, високото рН и 

относително високото съдържание на влага могат да имат положителен ефект върху 

бактериалната преживяемост. Обратно, сухите периоди, наличието на конкурентни 
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микроорганизми, хищничеството от протозои и лизирането от бактериофаги влияят 

отрицателно върху броя на въведените бактерии. Говорейки за биотичните фактори, 

влияещи върху активността и оцеляването на въведените бактерии, наличието на корени на 

растенията, които осигуряват хранителни вещества за микроорганизмите, живеещи около 

тях, е много важно. Сред микроорганизмите, които са добре приспособени към 

ризосферата, има членове на родовете Agrobacterium, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, 

Erwinia, Pseudomonas, Rhizobium и Xanthomonas. 

Микробното оцеляване зависи от взаимовръзката между условията на околната 

среда и физиологичното състояние на бактериите. В резултат на тези взаимодействия 

бактериалните клетки могат да превключват своя метаболизъм в различни физиологични 

състояния. Например, клетките могат да станат по-устойчиви на стрес или да формират 

клетъчни джуджета, те могат да произвеждат екзополизахариди за защита, те могат да 

влязат в жизнеспособно, но некултивируемо състояние, а някои могат да образуват спори 

или асоциации с растения. 

Може да се предположи, че моделът на оцеляване на генетично модифицираните 

бактерии ще последва един от техните родители от див тип. Всъщност, тази екстраполация 

трябва да се прилага с някои предпазни мерки. Първо, експресията на вмъкнатите гени 

изисква допълнително количество енергия, което би могло да намали тяхната екологична 

годност. В допълнение, вмъкването би могло да наруши неизвестни функции, отслабващи 

конкурентоспособността на щамовете. На второ място, възможно е ГММ да се развият и 

адаптират към преобладаващите условия на околната среда чрез естествен подбор. Това 

последно твърдение се подкрепя от доказателства за еволюционна адаптация на бактериите 

за разграждане на хербицида 2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина, което води до повишена 

конкурентоспособност при използване на сукцинат като субстрат. По същия начин се 

съобщава, че различни видове стрес в околната среда биха могли да облекчат инвалидните 

ефекти на мутациите: организмите могат да станат по-толерантни към генетичните 

смущения при определени видове стрес в околната среда. 

Установено е, че ГММ преживяват по-добре от щамовете от див тип в проучвания 

при изкуствени условия на растеж. Повишеното оцеляване на ГММ рядко се наблюдава при 

полеви условия. Често популацията от въведени бактериални клетки намалява бързо в 

почвата и видовете ГММ оцеляват по начин, подобен на този на немодифицираните 

бактерии. Има много експериментални изследвания, при които не може да бъде открита 

разлика в оцеляването между ГММ и родителския щам (за Pseudomonas chlororaphis, P. 

fiuorescens и Sinorhizobium meliloti). Освен това се съобщава, че някои ГММ са генетично 

изчерпани в сравнение с родителските щамове. Предполага се, че наличието на редица 

конститутивно експресирани маркерни гени в ГММ има отрицателен ефект върху 

оцеляването им в конкуренция с щама див тип. Най-вероятно това е метаболитният товар, 

който е отговорен за намалената годност, тъй като този ефект не се среща при богати на 

хранителни вещества условия. 

За правилното тълкуване на данните за оцеляването на бактериите от решаващо 

значение е да се използва надежден метод за откриване, тъй като клетките, които навлизат 
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в състояние, което не може да се култивира, не могат да бъдат открити със стандартни 

техники за култивиране. Освен това, различни проучвания показват, че внесените в почвата 

ГММ стават некултивируеми. Наличието на жизнеспособни, но некултивируеми клетки, 

мъртви клетки или “гола” ДНК, открити чрез молекулярни техники, допринася за 

сложността и екологичната значимост на ГММ и тяхната пригодност в контекста на ефекта 

от въведената генетична модификация. Надеждният начин, по който ефектът от малките 

разлики във годността ще бъде измерим, е съвместното инокулиране на ГММ и неговия 

родителски щам, който ги поставя в пряка конкуренция. Резултатите от такива 

експерименти с директна конкуренция обаче трябва да се интерпретират внимателно, тъй 

като търговското приложение на ГММ не включва пряка конкуренция между ГММ и 

техните щамове от див тип. 

Всички тези данни - до известна степен противоречиви - показват, че заключението 

относно оцеляването на ГММ в сравнение с техните родителски щамове не може да бъде 

определено с точност. Във всеки случай, когато способността за колонизиране и 

оцеляването на ГММ са от значение, тези параметри трябва да бъдат определени. 

 

Влияние върху околната среда на ГММ, инокулирани в почвата 

Възможните ефекти от освобождаването на ГММ в естествените микробни 

екосистеми са доста различни. Обхватът покрива събития като въвеждане на органичен 

субстрат, изместване на видовете, промени в структурата на популацията и възможна загуба 

на определени функции; производство на токсични метаболити, което може да доведе до 

нарушаване на ключови екологични процеси. Трябва да се има предвид, че малките 

промени в състава на съобществото са трудни или дори невъзможни за определяне, а 

връзката между микробното разнообразие и функционирането на екосистемите не е съвсем 

ясна. Несъмнено почвеното микробно разнообразие е огромно, с голямо разнообразие на 

функции. Изчезването на няколко вида с определени функции ще бъде трудно да се открие, 

тъй като много функции могат да се извършват от голям брой различни микроби. По този 

начин само екстремни смущения могат да засегнат почвените микробни съобщества до 

степента, в която определени функции ще бъдат негативно повлияни. 

Ограничената културизация на местната микрофлора в почвата е един от основните 

проблеми в микробната екология. Техниките, базирани на ДНК и РНК, които не включват 

култивиране на микроорганизми, понастоящем се използват за откриване на въздействието 

на ГММ върху местните микробни съобщества. Методите, които са подходящи за 

анализиране на измененията в структурите на съобществата, включват денатурираща 

градиентна гел електрофореза (DGGE), случаен рибозомален рестрикционен анализ 

(ARDRA), полиморфизъм в дължината на терминални рестрикционни фрагменти (T-RFLP) 

и полиморфизъм на конформация с единична верига (SSCP). 
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Съдба и въздействие на щамовете биофертилизатори - поведение в 
полеви условия 

Генетично модифицираните бактерии допринасят за повишената наличност на 

хранителни вещества за растенията и по този начин увеличават растежа на растенията. 

Най-важните биоторове включват бактерии, като Azospirillum и Rhizobium, които 

могат да фиксират азот. Rhizobium, Bradyrhizobium и Sinorhizobium са растителни 

симбионти, които образуват коренни грудки (нодули) в бобови растения и фиксират 

атмосферния азот. Тези бактерии са широко използвани като растителни инокуланти за 

увеличаване на добива от бобови култури. Съществува дълга история на безопасна 

употреба на немодифицирани ризобии като инокулант за увеличаване на добивите. 

Повишаването на добива обаче, е променливо и успехът на инокулантите изглежда зависи 

от конкуренцията с местни щамове, които обикновено са по-малко ефективни. Известно е, 

че Rhizobium, Bradyrhizobium и Sinorizobium преживяват в почвата години, в някои случаи 

дори и без присъствието на специфичния си гостоприемник. Установено е, че Rhizobium е 

способен да образува нодули, дори когато гостоприемникът се засажда отново след няколко 

години. Това показва, че присъствието на растението гостоприемник не е абсолютно 

необходимо за оцеляването им, но също така и характеристиките на щама, който не е 

свързан със симбиозата, играят роля в оцеляването му в земята в продължение на години. 

Бързо растящите видове Rhizobium са по-податливи на изсушаване от по-бавно нарастващия 

Bradyrhizobium. 

 

Генетично модифицирани щамове Azospirillum и Rhizobium 
С изключение на въглеродния диоксид (СО2), който растенията получават от 

атмосферата, те получават всичките си хранителни вещества от почвата. Природата е 

разработила различни механизми за доставка на хранителни вещества на растенията чрез 

възобновяеми ресурси, а най-добрият пример за това е биологичното азотно фиксиране при 

бобови растения. Азот-фиксиращите бактерии могат да се разглеждат като 

саморазпространен източник на азот за растенията. За съжаление, не всички растения са в 

състояние да осъществят такова взаимодействие с N2-фиксиращи бактерии. Ето защо в 

момента добивите на растителна продукция все още до голяма степен зависят от влагането 

на химически торове. Повечето от тези торове са много подвижни в почвата и се доставят 

в по-големи количества, отколкото се изисква за оптимален растеж на растенията. Загубата 

на ценни съединения е не само от икономическо значение; това също създава сериозни 

проблеми за околната среда чрез изтичане на повърхностни и подземни води и натрупване 

в атмосферата. 

Разработени са различни стратегии, насочени към по-добро усвояване на торовете 

от корените на растенията. Те включват други формулировки на торове (напр. бавно 

освобождаващ се тор) и използването на ризобактерии, стимулиращи растежа на растенията 

(РСРР). 



 

 pg. 22 

НАНОТОРОВЕ 

РСРР могт да упражняват своя ефект както пряко, така и непряко. Непряката схема 

включва упражняване на биоконтрол на патогени и вредни микроорганизми. Най-добре 

документираният пример за РСРР, който действа в пряка насоченост на растежа, е 

фитостимулацията. Различни бактериални родове са способни да произвеждат фактори, 

стимулиращи растежа на растенията (ауксини, цитокинини и т.н.) и когато колонизират 

корените на растенията, те стимулират растежа на корена. Това осигурява по-добро поемане 

на вода и хранителни вещества от растенията и може да доведе до по-високи добиви. 

 

ГМ Azospirillum увеличава приема на азот 

Известно е, че щамовете Azospirillum могат да стимулират развитието на корените 

на растенията и да увеличат поемането на азот чрез произведените от тях фитохормони. 

Въпреки това механизмите и условията, при които тези бактерии произвеждат 

фитохормони, както и взаимодействието между бактериите и корените на растенията, все 

още не са дефинирани и изискват по-добро разбиране. 

За да се изяснят тези механизми, трябва да се обърне внимание на няколко важни 

въпроса / подхода: 

- генетичните и биохимични основания за синтеза на индол-3-оцетна киселина 

(IAA), хормонът, който стимулира растежа на растенията, произведен от Azospirillum; 

- Изграждането на генетично модифицирани петна от Azospirillum с известни 

производствени нива на IAA (т.е. IAA-минус, IAA-атенюирани, IAA-свръхпроизводители); 

 - Тестване на въздействието на тези генетично модифицирани бактерии върху 

растенията (насърчаване на растежа, поглъщане на азот) и върху околната среда 

(взаимодействие с жива микробна флора, оцеляване и разпространение) при полеви 

условия. 

В момента съществуват щамове на ГМ Azospirillum с тези основни характеристики. 

Изследванията с тези щамове са фокусирани върху тяхното въздействие върху 

резидентните микробни популации, растежа на растенията и нивата на поглъщане на азота 

от почвата. Тези проучвания се провеждат в лабораторни експерименти (т.е. фитостатни 

камери и оранжерии), за да се получи жизненоважна информация за начина, по който ГМ 

щамове могат да се държат при полеви условия. Експериментите се провеждат с редица 

култури, видове почви и климатични условия, които представляват съществуващите 

селскостопански параметри в Европа. Независимо от напредъка на тези изследвания, е 

необходимо задълбочено и внимателно изследване при задържане, преди ГМ Azospirillum 

да бъде разгледан за освобождаване на полето. 

 

ГМ Rhizobium щамове с повишена конкурентоспособност 

Иноколирането на растения с високоефективни азот-фиксиращи бактерии е широко 

използван подход за повишаване на производителността на бобовите култури. Това 

инокулиране не винаги е успешно, тъй като естествените почвени бактерии с ниска 

ефективност за фиксиране на азота могат да излязат извън конкуренцията на въведените 
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щамове по отношение на инициирането на грудки. Това, което е от решаващо значение за 

успешното използване на такива инокуланти, е тяхната конкурентоспособност, т.е. 

способността да образуват грудки. Така, инокулиращите щамове се модифицират по такъв 

начин, че да заемат достатъчно количество коренни възли, за да осигурят високи нива на 

фиксиране на азота за растението гостоприемник. 

Експерименти с щамове Sinorhizobium meliloti от различен географски произход по 

отношение на тяхната конкурентоспособност за корени от люцерна показват, че във всички 

случаи това свойство се засилва чрез генетична манипулация. Споменатата генетична 

манипулация включва модифициране на експресията на nifA гена, който е отговорен за 

контрола на всички останали азот-фиксиращи (nif) гени. Когато щамове на ГМ S. meliloti се 

смесят с дивите, първите заемат по-голямата част от грудките на корените от люцерна. 

Точният механизъм на подобрението все още не е разбран, но се предполага, че nifA 

регулира експресията на гените, различни от nif клъстера, което води до предимство по 

време на образуването и развитието на нодули. 

Друга особеност, която допринася за конкурентоспособността на Rhizobium при 

образуването на грудки е способността им ефективно да разпознават корените на 

растенията. Това е много важно, тъй като ефективната инокулация означава по-ниски дози 

от бактериалния щам. Освен това движението на инокулационния щам към корените на 

растенията е друг фактор, който оказва влияние върху конкурентоспособността. 

Експериментите с щамове ГМ Rhizobium leguminosarum, конструирани да експресират 

репортерния ген на бета-глюкуронидаза (gusA), показват, че процентът на нодули, 

индуцирани от ГМ gusA-белязан щам, е по-висок в сравнение с нодулите, индуцирани от 

неподвижен щам с дефицит на флагелуми. По този начин се доказва, че функционалните 

фрагменти са необходими за ефективна конкуренция за нодули. 

Всички тези данни предоставят ценна информация за механизма на коренното 

привличане, позволяващ развитието на щамове Rhizobium с повишена конкуренто-

способност за образуване на грудки и повишена специфичност на гостоприемника. 

 

Въздействие на щамовете ГМ Rhizobium върху асфузионни микоризни гъби 

Асфузионните микоризни гъби са важна група гъби, които формират симбиотични 

взаимоотношения с растенията. Основен въпрос е дали приложението на щамовете ГМ 

Rhizobium с повишена конкурентоспособност води до увеличаване на колонизацията и 

възстановяването на корените на растенията или пречи на полезните симбиотични 

взаимоотношения. 

При лабораторни и полеви експерименти е доказано, че щамът ГМ Sinorhizobium 

meliloti с подобрена способност за образуване на грудки, не възпрепятства образуването 

на микориза от гъбния вид Glomus mosseae. Напротив, ГМ S. meliloti увеличиава 

способността за придобиване на хранителни вещества на микоризненото растение. 
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ГМ Rhizobium: освобождаване на полето 

Няколко вида Rhizobium се модифицират генетично за подобряване на фиксирането 

на азота или за изследване на тяхното оцеляване, като се използват маркери чрез 

провеждане на полеви опити. 

Така, щам на R. leguminosarum, маркиран с Тn5, въведен в полето като инокулант за 

грах и зърнени култури, се запазва в продължение на 5 години в парцелите, където се 

отглежда граха. Устойчивостта на щама се дължи на типа почва, отглеждането на 

подходящите растения гостоприемници и климатичните условия. Потенциалните нецелеви 

ефекти върху микробната екосистема не са проучени. 

Използването на подобрен щам на R. meliloti с допълнителни копия на nifA и dctABC 

води до 12.9% увеличение на добива на люцерна в полево проучване. Въпреки това, в места 

с високи концентрации на азот или природни ризобиални популации, добивът на люцерна 

не се увеличава. 

Изучава се съдбата на щам R. meliloti, маркиран с Tn903 в участъци, засадени с 

люцерна и се установява, че броят на клетките бързо намалява след инокулирането. Една 

година след въвеждането, броят на въведените клетки спада под броя на местните ризобии. 

В полеви експеримент, в ризосферата на люцернови растения се освобождава щам 

на ГМ S. meliloti с повишена конкурентоспособност за запълване на грудките. Ефектите на 

ГМ и дивия тип върху местните микробни общности са изследвани чрез полиморфизъм с 

дължина на рестрикционния фрагмент (RFLP) и температурен градиентен гел 

електрофореза (TGGE). Инокулацията на див тип и ГММ има само ограничени ефекти. 

Изглежда, че растенията от люцерна имат по-голямо влияние върху микробната общност, 

отколкото инокулираните щамове. 

Проучени са екосистемните ефекти на Luc-маркиран S. meliloti в полеви експеримент 

с Medicago sativa. Бактериите са открити до 12 седмици след въвеждането. Не могат да 

бъдат открити ефекти от щамовете върху концентрациите на въглерод и азот в почвата и 

няма разлики в общия брой колонии-образуващи единици на местни микроорганизми. Над 

хиляда бактериални изолати, получени от участъците, са допълнително проучени чрез 

ARDRA и доминантните групи са идентифицирани чрез 16S rRNA секвениране. В 

ризосферата на M. sativa броят на Alcaligenes и Pseudomonas е намален в резултат на 

инокулацията. Молекулярният анализ чрез изследване на профилите на SSCP разкрива 

промени, потвърждаващи ефекта на инокулацията върху резидентната микробна 

популация. 

В Китай изолати от див тип и ГМ Alcaligenes faecalis са въведени в оризовите полета 

в голям мащаб, за да се подобри производителността на реколтата. А. faecalis, азот-

фиксиращ изолат, който не образува грудки, е генетично модифициран чрез въвеждане на 

конститутивно експресиран nifA регулаторен ген. Азотната фиксация изглежда е с 15-20% 

по-висока и добивът е 5-12% по-висок в сравнение с нетретираните растения. Възможните 

екосистемни ефекти от въвеждането на този ГМ щам са изследвани чрез DGGE на 

амплифицирана 16S рДНК. Въведеният ГМ щам оцелява добре в ризосферата. DGGE 

профилите на пробите, третирани с модифицирания щам, наподобяват профилите на 
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нетретираните проби през 40-те дни от експеримента, което предполага, че няма очевидни 

ефекти върху бактериалното съобщество. Като цяло, оцеляването на щама и увеличаването 

на добива на култури показва, че това производно на A. faecalis е добър кандидат за 

търговско приложение, тъй като неговите екосистемни ефекти изглеждат много 

ограничени. 

Стресът и съдбата при полеви условия на щамовете ГМ Rhizobium са изследвани при 

теренни проучвания с моделна система, съдържаща различни щамове ГМ Rhizobium 

leguminosarum v. Viciae, маркирани с ген на lacZ и HgCb резистентни (mer гени), 

инокулирани в ризосферата на растения грах. Използвани са три модифицирани щама: 

- щам 1110, съдържащ плазмид pDG3, носещ гени за резистентност към HgCb 

(mer гени) и lacZ, чиято експресия е под контрола на lacZ-lacO системата; 

- щам 1111, носещ плазмида pDG4, в който lacZ генът е конститутивно 

експресиран при високи нива; 

- 1112 щам, съдържащ копие от mer гени и регулиран lacZ ген, вмъкнат в 

хромозомата. 

Дивият тип R. leguminosarum v. Viciae 1003 се използва като контрола. 

Тези щамове се наблюдават съгласно репортерната система lacZ / mer заедно с 

метаболитната активност на почвата плюс капацитета за азот-трансформация. 

Теренните експерименти покават, че всички тествани щамове колонизират 

ризосферата в еднаква степен; подобни стойности са определени за степента на дишане и 

метаболитната активност на почвата, както и за азот-трансформиращия капацитет на всички 

тествани щамове. Тези резултати показват, че макар присъствието на растението да има 

значително въздействие върху минерализацията на въглерода в почвата, въздействието на 

щамовете ГМ Rhizobium не може да бъде различавано от въздействието на щама от див тип, 

а също така предполагат, че въздействието на растението върху микробната активност е 

значително по-голямо от въздействието на ГМ инокуланти в сравнение с щамове от див 

тип. 

Независимо от факта, че полевите изпитания с ГМО биоторове са ограничени, 

първоначалните резултати за тяхното използване са обещаващи по отношение на 

подобреното представяне в селскостопански приложения. ГМ биоторове са въведени с 

окуражителен успех по отношение на оцеляването и активността на инокуланти, което 

зависи от условията на околната среда. Досега нецелевият ефект на докладваните генетично 

модифицирани биощамове е малък и незначителен в сравнение с естествените вариации, 

като например разликите между популациите от различни растителни видове. 

Нашите познания обаче, за ползите, съдбата и последиците от генетично 

модифицираните щамове в околната среда все още са твърде ограничени и частични. 

Въпросите, които трябва да бъдат решени, включват: как и кога (в кое физиологично 

състояние) бактериите оцеляват най-добре в почвата; какъв е ефектът им върху 
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естествената микрофлора; как едно смесено микробно съобщекгво може да бъде 

структурирано и оптимизирано за използване в селското стопанство. И не на последно 

място, какви са ефектите за екосистемата от генетично модифицираните щамове, особено 

върху нецелевите организми. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Екологичните проблеми, като например замърсяването на сладководни води, 

енергоспестяването и ерозията на почвата, принуждават фермерите да представят 

стратегии за развитие, които имат по-малко замърсяващи въздействия. Използването на 

екосъобразни практики се насърчава от доброволно сертифициране (напр. GlobalGAP 

или схеми за биологично земеделие), както и от правно обвързващи разпоредби 

(например Директива 2009/128 на ЕС за прилагане на практики за Устойчиво управление 

на вредителите). В този контекст, намаленото използване на химически торове 

съпроводено с широка употреба на органични торове, се счита за задължителен път за 

намаляване на тежестта върху околната среда, произтичащ от досегашните практики. В 

последните години, химическите пестициди и торове играят съществена роля за 

насърчаване на развитието на селските райони, но имат кратка история в съвременното 

селско стопанство. Незабавното им действие и асоциираните ниски разходи налагат и 

широката им употреба. От друга страна, токсичните им ефекти върху околната среда, 

растенията, животните и човешкия бит отклониха фокуса към по-екологично 

ориентирани решения. Освен това, проблемът с развитието на резистентност в 

насекомите срещу често използваните пестициди все още не е решен. По този начин 

практики като Интегрираното Управление на Вредителите (ИУВ; Integrated Pest 

Management - IPM) придобиват по-голяма значимост. 
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Биоторовете са жизнено важен сегмент от ИУВ. Те могат да бъдат от 

изключителна финансова значимост: частично да заменят някои агрохимикали, които от 

своя страна стават все по-скъпи и тяхното подобрение в светлината на разширяващите 

се искания за по-екологосъобразни селскостопански практики не е рентабилно. 

Терминът "Биотор" обикновено се отнася до продукт, съдържащ почвени 

микроорганизми, който при приложение върху растенията, стимулира техният растеж. 

Въпреки това, терминът се използва погрешно като често се използва за синоним на 

широк спектър от продукти, като например зелен или животински тор, съвместно 

отглежданe на земеделски култури или биологично обогатени химически торове. Vessey 

(2003) определи "Биоторовете" като "субстрат, който съдържа живи микроорганизми, 

които при прилагане върху семена, повърхности на растения или почва, колонизират 

ризосферата или вътрешността на растението и стимулират растежа му чрез увеличаване 

наличието на основни хранителни компоненти". Микроорганизмите, които те съдържат, 

се наричат още Ризобактерии Стимулиращи Растежа на Растенията (РСРР) (Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria or PGPR) и упражняват ползотворен ефект върху растението 

гостоприемник след инокулация.  

Ентусиазмът за употребата на тези продукти се повишава благодарение на 

подобрената ефективност на усвояване на хранителните добавки и увеличаващата се 

потребност на обществото за по-зелени технологии и намаляване на разходите свързани 

с агрохимикали. Освен това биоторовете и фитостимулантите притежават и други 

полезни въздействия, като ефективни биоинокуланти. И наистина микроорганизми като 

Rhizobium и Glomus spp. са доказали своята ефективност при намаляване на болестите 

при някои видове растения. Практиката на инокулиране на растения с РСРР може да се 

проследи до 20-ти век, когато продукт съдържащ Rhizobium sp. е патентован. За 

микоризните гъби, въпреки че се използват като биоторове от няколко десетилетия, още 

в края на 50-те години на миналия век е доказано, че стимулират растежа на растенията 

чрез усвояването на фосфор. Оттогава изследователските усилия в тези област постоянно 

се разширяват, което води до селектирането на различни щамове, които демонстрират и 

множество други полезни характеристики. 

Политиките, в подкрепа на устойчивото развитие на селските райони и научните 

изследвания в тази област, подобриха адекватността и последователността на 

микробното инокулиране. Те доведоха до включването на няколко щама, които се 

използват едновремено за биоконтрол и за биофертизация. Такива са микоризните и 

РСРР препарати, които се предлагат на пазара в няколко страни. Въпреки увеличеното 

използване на микробните инокуланти, особено тези, които действат като 

фитостимулатори и биоторове, тяхното потребление е често възпрепятствано поради 

флуктуациите и несъответствието на резултатите между лабораторните, оранжерийни и 

полеви изследвания. Обяснението зад тези противоречия се крие в непълното разбиране 

на сложните взаимоотношения, установени между отделните компоненти на системата: 

растение, микроорганизми и условия на околната среда (и по-специално тези на почвата). 

Освен това, липсата на правилни формулировки и скъпите и бюрократични процедури 
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за регистрация, също са сред факторите, които затрудняват използването на РСРР в по-

широк мащаб. 

Реалната комерсиализация на РСРР започва през 1995 г. в САЩ и 

Великобритания с инокулирането на бобови растения с Rhizobium. Въпреки това, 

ентусиазмът за други РСРР нараства с течение на времето и широка гама от нови 

продукти навлизат на пазара. Повечето РСРР, които не съдържат Rhizobium използват 

бактерии от рода Azospirillum (свободно живеещи азотфиксиращи бактерии) или Bacillus 

(фосфат разтварящи микрооргганизми (ФРМ) и агенти за биоконтрол. Също така, на 

много места по света се използват продукти, съдържащи арбускуларни микоризни гъби 

(АМГ). От друга страна, разнообразието на налични популации на РСРР и АМГ в 

почвата, широкият им обхват, както и недобре изяснените им механизми на действие 

води до ограничената им употреба. Също така, практиката показва, че положителните 

ефекти могат да бъдат специфични при отделните растения и щамове, както и да варират 

драстично при различни природни условия. В допълнение, след като бъдат внесени в 

почвата, микроорганизмите са изправени пред конкурентни и често тежки условия, 

които могат сериозно да намалят благоприятните им ефекти. 

Четирите основни типа формулировки на биоторове, които са използвани досега, 

са течни, торфени, гранули и лиофилизирани прахове (Фиг.1). Техният успех зависи от 

целевата култура, цената, пазарната наличност, екологичните ограничения и сложността 

им на приложение. Една от основните трудности за индустрията е разработването на 

подобрена формула, която да съчетава всички гореописани характеристики и която да е 

подходяща за използване при полеви условия. Освен това, макар че някои 

микроорганизми могат да изглеждат обещаващи в лабораторни условия, да бъдат 

произведени за комерсиални цели е трудна задача предвид широкият спектър полеви 

условия. Някои производители включват поне два вида микроорганизми (напр. 

Rhizobium и АМГ, Rhizobium и ФРМ, различни щамове на АМГ или ФРМ) в един 

продукт. По този начин се увеличават последващите ползи за растенията 

гостоприемници. Въпреки това, само няколко доклада отразяват положителните им 

ефекти като коинокуланти. Тяхната ефикасност не е доказана и тяхното производство и 

комерсиализация създават редица технически трудности. Най-важният аспект при 

разработването на инокулант е осигуряването на качеството по начин, по който може да 

се гарантира надеждността на продуктите с максимални шансове за успех. Липсата на 

последователност в резултатите, получени при полеви условия, поради променливо 

качество, оказва огромно влияние върху комерсиализацията на биоторовете. 
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Фиг. 1. Видове формулировки на биоторове: А - течен; Б - торф, В - гранули 

и Г - капсулирани лиофилизирани прахове. 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОКУЛАНТИ  
 

Разработването на ефективен инокулант представлява многоетапна процедура, 

включваща прикрепването на един или повече щамове микроорганизми в определен 

носител, заедно с свързващи агенти и/или други добавки, които осигуряват защитата на 

клетките по време на съхранение и транспортиране. Тъй като инокуланти често се 

съхраняват при не-оптимални условия (например, висока температура, излагане на 

светлина), те трябва да имат удължен срок на съхранение, т.е. микроорганизмите трябва 

да бъдат жизнеспособни и да притежават способност да оцелява при неблагоприятни 
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условия. Добрата формулировка също трябва да осигури ефективно интегриране на 

микроорганизмите в почвата и да засили тяхната активност, за да се извлекат максимални 

ползи след инокулирането на растенията гостоприемници. За да бъде лесно приет от 

фермерите, инокулантът трябва да бъде икономичен и лесен за работа и използване, за 

да гарантира, че микроорганизмите се доставят по най-адекватния начин и форма. 

Изготвянето на формулировката е решаващ въпрос, но за съжаление са проведени 

ограничени брой изследвания по този въпрос. Наличните данни показват, че от 80-те 

години на миналия век повечето изследвания върху Rhizobia са съсредоточени върху 

бактериалната генoмика и физиология и по-малко от 1% върху формулировъчните 

аспекти на инокулантите. При всички случаи има реална необходимост от подобряване 

на инокулантите, за да може да продължи ефективното разработване и комерсиализация 

на нови биоторове, които да бъдат по-успешни, по-стабилни във времето, с по-добро 

качество и да отговарят на всички други селскостопански нужди.  

Идеална формулировка не съществува и очевидно всеки тип биотор има свои 

собствени предимства и ограничения. Съществуват обаче някои критични стъпки, които 

трябва да бъдат взети под особено внимание по време на производството на биоторове. 

Изборът, направен при тези стъпки, може да предреши успеха или неуспеха на 

инокулацията. Подборът на микроорганизмите, които трябва да бъдат инокулирани, е от 

решаващо значение. Някои от най-важните желани характеристики на инокулиращия 

щам (бактериален или гъбен) включват неговата генетична стабилност, способност му 

да бъде полезен за целевите култури, да бъде конкурентен на природните микробни 

популации, да мигрира от мястото на инокулация до растението гостоприемник и да е 

способен да оцелява при неблагоприятни условия в почвата без присъствието на 

гостоприемника. Други важни характеристики, които са от особено важно значение по 

време на производството, са способността на щама да се култивира в лабораторни 

условия (изключение правят АМГ, които не могат да се развиват без растение 

гостоприемник), възможността да расте или оцелява в носители (по време на 

концентриране или съхранение), върху семена и в почва, както и да бъде съвместими с 

агрохимичните продукти, които биха се използвали върху посевите. Живият инокулант 

също трябва да може да преодолее различните технологични процеси по време на 

производството и да запази своите функционални свойства. Бактериалните инокуланти 

обикновено се култивират в течна среда, за да се достигнат високи добиви от биомаса. 

Съставът на средата и условията на растеж (температура, рН, разбъркване, аериране и 

т.н.) са пряко свързани с физиологично-биохимичните свойства на конкретния щам и 

вида на инокуланта, който ще се произвежда. Получените бактериални култури се 

използват за инокулиране на разнообразни носители (капсулиране или импрегниране на 

торф и гранули) или след прибавянето на подходящи добавки да се получат активни 

течни формулировки. Мащабното производство на еднородни бактериални култури в 

биореактори, е много широко разпространена практика (Фиг.2). 
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Фиг.2. Масово производството на Azolla 

 

Веднъж след като е избран специфичният щам/ове за инокулума, може да бъде 

дефинирана стандартизирана производствена процедура. Въпреки това, за биоторовете, 

за разлика от от биопестицидите, производствените разходи са сериозна бариера. Това 

се дължи на факта, че цената на биоторовете не трябва да надвишава тази на 

конвенционалните. Следователно, като растежна среда за РСРР, трябва да се използват 

евтини суровини (напр. суроватка, водни утайки, компост и др.). Друг подход за 

намаляване на производствените разходи е използването на агро-индустриални 

остатъци, обогатени със скален фосфат. По време на компостирането или 

ферментацията, свободните или имобилизирани микроорганизми, които произвеждат 

органични киселини, се добавят към матрицата, подобрявайки разтворимостта на 

фосфата и по този начин увеличават достъпа му до растенията.  

Наскоро използването на биофилми също беше приложено като възможно 

средство за получаване на ефективни инокулуми. Биофилмът се състои от микробни 

клетки, вградени в полимерна матрица (известна като извънклетъчна полимерна 

субстанция ЕПС) и адхезирани към инертна или жива повърхност, която осигурява 

структура и защита на бактериалната култура. Три основни типа биофилми се 

наблюдават в почвата: бактериални (включително Actinomycetes), гъбни и гъбнo-

бактериални. Както бактериалните, така и гъбните биофилми се формират на абиотични 

повърхности. Гъбните колонии влизат в ролята на биотична повърхност при 

сформирането на гъбно-бактериалните биофилми. Мнозинството от бактерии, намиращи 
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се на корените и в почвата, образуват биофилми. Следователно, прилагането на РСРР 

щамове, които образуват биофилми, може да бъде успешна стратегия в разработването 

и производството на биоторове. Докато ектомикоризните гъби могат да бъдат 

произведени при ферментация, култивирането на инокуланти от арбускуларни 

микоризни гъби е много по-трудно поради необходимостта от растителен 

гостоприемник. Първите опити за производство на АМГ се основават на саксийни 

растения с почвени смеси или аеропоника. С развитието на моноксенните култури в края 

на 80-те години, става възможно производството на АМГ при строго контролирани 

условия. Разработени са методи за получаване на спори чрез използване на съвместно 

култивиране на петри (split-plate) и чрез трансформирани корени от моркови с Ri 

плазмидна ДНК на Agrobacterium. Методът позволява производството на средно около 

15 000 спори в петри за период от 4-5 месеца след началото на производствения цикъл. 

Въпреки това, той се използва предимно за физиологични и лабораторни изследвания. 

Подобрения на този метод са постигнати чрез периодична смяна на средата в дисталното 

отделение на всеки втори месец, с паралелно допълване в проксималното отделение на 

глюкоза. Получените резултати водят до производството на около 65 000 спори след 7 

месеца. Въпреки това, тези методи се използват главно за експериментално производство 

на спори или за поддържане на генни банки. Причината е, че средната годишна цена за 

производство на една спора достига до 30-50 USD, в зависимост от използвания метод. 

Мащабно ин витро производство на микоризни гъби, подходящо за прилагане в 

търговски мащаби, е разработено наскоро. Метода се основава на няколко ключови 

фактора: подбор на подходящи трансформирани корени от моркови с Ri плазмидна ДНК 

на Agrobacterium за различни АМГ видове, подбор и поддържане на оптимална среда за 

растеж и прилагане на процедури за осигуряване на качеството. 

Въпреки това, търговски инокуланти, съдържащи видове АМГ, все още се 

произвеждат главно чрез отглеждане в растения гостоприемници при контролирани 

условия, с добавянето на различни гъбни структури (спори, мицел) и съдържащи 

остатъци от микоризни корени на растения, които се използват като посадъчен материал 

(като на пример сорго, царевица, лук, или Plantagolanceolata) (Фиг. 3). Това може да се 

счита за класически метод, при който субстрати от пясък / почва и / или други материали 

(напр. зеолит, перлит) се използват за масово производство на абурскуларен микоризен 

гъбен инокулум в саксии, торбички или легла за широкомащабни приложения. Критични 

елементи в тази производствена стратегия са:  

i. използване на известни АМГ видове,  

ii. подбор на гостоприемници с кратък жизнен цикъл, адекватно развита 

коренна система, високо ниво на колонизация с голям набор от арбускуларни микоризни 

гъби и толерантност към относително ниски нива на фосфор,  

iii. контрол на нивото на минералните добавки в почвата,  

iv. подходяща комбинация от АМГ видове и растения гостоприемници.  

С тази техника е възможно да се постигне плътност на инокулума от 80-100 хил. 

способни да прорастнат спори на литър. Това предполага необходимостта от разреждане 

на инокулума с носител за получаването на търговски продукт. 
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Фиг.3. Plantago lanceolate коренови нодули 

 

Имайки предвид, че микробните асоциации между бактерии и микоризни гъби, 

които се срещат естествено в почвата, могат да стимулират симбиозата с растителните 

видове, вероятно формулировки, включващи два или повече вида различни PСРР, биха 

засилили благоприятния ефект върху растенията. Микробните консорциуми могат да 

стимулират растежа на растенията чрез набор от механизми, които подобряват 

усвояването на хранителни вещества и потискат гъбни патогени. Различните механизми, 

предложени да обяснят такова стимулиране на растежа, се основават на повишената 

скорост на циркулация на хранителните вещества. Последното се дължи на по-голямото 

съдържание на микроорганизми и богато биологичното разнообразие в почвата. 

Едновременното инокулиране с различни РСРР и / или АМГ често води до повишен 

растеж и добив, в сравнение с инокулиране с един вид, най-вече чрез подобряване на 

усвояването на хранителните вещества. Действително, взаимодействията между 

бактерии и арбускуларни микоризни гъби има позитивен ефект при усвояване на 

хранителните вещества, особено когато РСРР и N2 –фиксиращи бактерии са в 

комбинация. Инокулиране на царевица и райграс с А. brasilense и АМГ води до 

съдържание на N и P сравними с растения, отглеждани с тор. Съвместното инокулиране 

с различни видове АМГ обикновено е по-ефективно, поради липсата на специфичност за 

колонизация по отношение на видовете/сортовете растения. Синергичното 

взаимодействие между арбускуларните микоризни гъби и няколко вида РСРР, 

включително Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, и Pseudomonas, също е доказано като 

благоприятно за растежа на растенията. Подобрена колонизация на корена чрез АМГ се 

наблюдава, когато микоризните гъби са ко-инокулирани с такъв РСРР. Четири пъти по-

голям брой коренови нодули са открити, когато растенията се инокулират със смес, 

съдържаща Glomus deserticola и Rhizobium trifoli, в сравнение с единична R. trifoli 
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инокулация. Засилена микориза и образуване на възли се наблюдава и при инокулиране 

с ко-капсулиран R. trifoli и Yarrowia lipolytica. Инокулирането с образуващи нодули 

Rhizobia и АМГ води до повишаване, както на ефективността на поглъщане на фосфор, 

така и на азот. Прилагането на РСРР като търговски биотор, съдържащ консорциуми от 

различни видове микроорганизми, често води до намаляване на степента на инфекции, 

по-добро усвояване на минерали и повишен растеж на растенията. Всички тези примери 

са показателни за удобството и по-високата приложимост на биоторовете, съставени от 

два или повече вида микроорганизми, имащи различни механизми за стимулиране на 

растежа. Възможността за изпитване на няколко щама РСРР и АМГ при различни видове 

култури и при различни полеви условия следва да позволи селекционирането на 

консорциуми, подходящи за търговски цели. 

 

НОСИТЕЛИ 
 

Носителят е субстрата, който служи за доставка на живи микроорганизми от 

производствения цех до полето. Той е основния елемент (по обем или тегло) на 

инокуланта и има решаващо значение за поддържането на коректен брой жизнеспособни 

клетки в добро физиологично състояние. Носителят осигурява временна защита на 

микробните инокуланти в почвата: физически, чрез създаването на защитна повърхност, 

състояща се от микропори (микрохабитати) и хранително, чрез осигуряване на определен 

субстрат. Идеалния носител трябва да притежава следните характеристики:  

✓ Осигурява подходяща микросреда на целевия микроорганизъм (и).  

✓ Осигурява необходимите физични и химични свойства: влагоемкост 

(висок капацитет за задържане на вода), рН буферен капацитет, и лесно регулиране на 

рН.  

✓ Стабилност по време на процеса: носителя трябва да бъде химически и 

физически инертен. Необходимо е да е стерилен или да позволява лесна стерилизация 

(автоклавиране или други методи), да няма неравности, да позволява лесно смилане и 

смесване с други вещества (хранителни вещества, помощни средства) със стандартно 

индустриално оборудване. Също така трябва да се може да се прилага при широк спектър 

от бактериални или гъбни видове и щамове.  

✓ Лесно съхранение и инокулация: добрият носител трябва да гарантира 

адекватен времеви диапазон на използваемост (най-малко 2 - 3 месеца при стайна 

температура), да се прикрепва здраво към и да може да се съхрани върху семената; да 

позволява бързо и контролирано освобождаване на микроорганизмите в почвата.  

✓ Икономически и екологично устойчиви: това предполага по-ниска цена, 

достъпност, надеждност и качество. Носителят не бива да съдържа токсични материали, 

трябва да бъде биоразградим, с минимални рискове към околната среда (разпръскване на 

клетки в атмосферата или в подпочвени води).  
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Изборът на носител определя физическата форма на инокуланта, като е видно че 

универсален, подходящ за всички видове микроорганизми носител, не съществува 

(Таблица 1). Носителите могат да бъдат от различен произход (органични, неорганични 

или синтетични) и могат да бъдат класифицирани в четири основни категории:  

✓ Почви: торф, въглища, глини, лигнит, неорганична почва  

✓ Растителни отпадъчни материали: дървени въглища, компост, животинска 

тор, целулоза, соево брашно, соево и фъстъчено масло, пшенични трици, пресована кал, 

царевични кочани  

✓ Инертните материали: вермикулит, перлит, смлян фосфат, бентонит, 

калциев сулфат, полиакриламидни гелове, алгинатни перли  

✓ Обикновени лиофилизирани микробни култури и изсушени бактерии: 

могат да бъдат по-късно включени в твърд носител или използвани в текущото им 

състояние  

Също така е възможно да се произведат носители, направени от комбинация от 

посочените материали: смес от почва и компост, от почва, торф, кора и люспи, и други. 

Обикновено се използват четири форми за дисперсия: сух инокулант (прахове), 

суспензии (прахови инокуланти, суспендирани в течност), гранули и течности. Торфът е 

най-често използваният носител, особено за бактериални инокуланти. Въпреки това, той 

не е лесно достъпен в световен мащаб и неговото използване има неблагоприятно 

въздействие върху околната среда и екосистемата, от която се добива. Това подчертава 

необходимостта от разработване на нови формулировки, използващи алтернативни 

материали, които да могат да се конкурират със съществуващите такива.  

 

Сухи инокуланти (прахове)  
Сухите инокуланти се доставят с помощта на почвени, органични или инертни 

носители. В много части на света, инокулантите се формулират с помощта на торф 

(почвен носител). Торфът се състои от частично разградена флора, натрупана през 

годините. Той осигурява хранителна и защитна среда за голямо разнообразие от 

микроорганизми, които могат да се развиват и образуват микроколонии, както на 

повърхността на частиците, така и в порите. За да бъде подходящ за употреба, торфът не 

трябва да е токсичен (за микроорганизми, растения, животни и хора), да е силно 

адсорбиращ, да позволява лесна стерилизазия, да има високо съдържание на органични 

вещества и водоподдържащ капацитет и да бъде пазарно достъпен. Торфът има широко 

разпространените заради лесната си достъпност. Въпреки това, неговата обработка е 

скъпа, тъй като изисква няколко етапа, преди да може да се използва като носител за 

инокулант. Полученият торф трябва да бъде филтриран от по грубия материал преди да 

се изсуши бавно и стигне до смес с приблизително 5% влажност. Тази стъпка на 

дехидратация е от решаващо значение, тъй като тя може да доведе до образуването на 

токсични съединения. Процесът трябва да се извършва при възможно най-ниски 

температури, като следва да не надвишава 100°C.  Въздушно сушене е предпочитаният 

метод вместо ползването на пещ. Видът на торфа и желаният размер на частиците 
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определят степента на сушене. Трябва да се вземе под внимание, че съдържанието на 

влага трябва да бъде съобразено с последващото прибавяне на течна култура, така че 

крайното съдържание в субстрата да отговаря на търсеното ниво. След изсушаване 

торфът се смила, обикновено минава през поне 250 мм сито. Обикновено торфените 

отлагания имат ниско рН, което трябва да бъде коригирано до рН 6.5-7.0. След това 

торфът се стерилизира и към него се прибавя нужното количество течен инокулант.  

В случая на бактериален инокулант, обикновено е приемливо окончателно 

съдържание на влага от 40-55%. Инокулираният торф се инкубира за определен период 

от време, за да позволи размножаването на бактериите в носителя. Тази стъпка, наричана 

също зреене или втвърдяване, е от голямо значение, тъй като подобрява степента на 

оцеляване на бактериите по време на съхранението и върху семената. Торфът може да се 

използва за арбускуларни микоризни гъби и за ектомикоризни инокуланти, въпреки че 

последните не са широко използвани, с изключение в скучайте на регенериране на горски 

масиви. Ектомикоризните микроорганизми се култивира в среда, съдържаща глюкоза, 

като генерираните спори се използват за инокулация. Мицелни чисти култури са 

предпочитани, тъй като потискат растежа на патогени и други контаминанти. 

Ектомикоризните инокуланти могат да бъдат получени и като се използва носител, 

направен от вермикулит и 5-10% торф, овлажнен със соли и хранителна среда, 

съдържаща глюкоза. Тази формулировка осигурява силен буфериращ капацитет 

(поддържане на рН под 6) и подобрява производството на фулвинова киселина, която 

стимулира растежа. 
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Таблица 1. Предимства и ограничения при най-често срещаните носители 

 

Носител Предимства Ограничения 

Торф ➢ Подходящ за широк спектър от микроорганизми: 

бактерии, АМГ, ектомикоризни микроорганизми  

➢ Защитна хранителна среда  

➢ Съдържанието на влага може да се регулира за 

подобряване на растежа и оцеляването на бактериите по 

време на сгъстяване, съхранение и инокулация  

➢ Силен буфериращ капацитет 

 

➢ Трудно достъпна 

➢ Силно отрицателно въздействие върху околната 

среда и екосистемите  

➢ Скъпа инвестиция за добив  

➢ Токсични съединения, отделяни по време на 

сушене и стерилизация  

➢ Висока променливост в състава и качеството в 

зависимост от произхода  

➢ Приложение на семена: контакт с други химични 

съединения (токсичност)  

Течност ➢ Лесен за работа и прилoжение 

➢ Лесно регулиране на добавките необходими за 

подобряване на растежа или оцеляването на клетките 

➢ Съставът е лесно определим и контролируем 

➢ Висока клетъчна концентрация → ниска повторяемост 

на приложение на препарата 

➢ Липса на защита на носителя: ниска 

жизнеспособност по време на съхранение и върху 

семена  

➢ Ниски температури за съхранение (4 °С)  

➢ Ограничен срок на годност  

➢ По-чувствителни към стресови условия 

Гранули ➢ Лесен за съхранение, манипулиране и прилагане 

➢ По-концентриран от торф 

➢ Количествата за приложение се оценяват лесно 

➢ Приложение в почва: няма директен контакт с други 

химични съединения (липса на токсичност)  

➢ Особено ефективен при стресови условия на околната 

среда 

➢ Обемисти: високи разходи за транспорт и 

съхранение  

➢ По-високи количества при приложение  

➢ Често се използват нестерилни носители 
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Лиофилизирани 

капсулирани 

клетки 

➢ Подходящ за всички видове клетки (всички размери)  

➢ Клетките са защитени в хранителна обвивка срещу 

механични и екологични стресове, както и срещу 

антагонистични видове  

➢ Бавно и контролирано отделяне на микроорганизмите, 

когато черупката се разгради  

➢ Голямо разнообразие от полимери: нетоксични, 

биоразградими  

➢ Висока концентрация на клетки → ограничено 

пространство за съхранение  

➢ Съхранение при стайна температура (лиофилни 

капсули) 

➢ Високи производствени разходи 

➢ Серия от комплексни промишлени процеси 

➢ Необходимост от специфично оборудване 

➢ Физиологични, морфологични и метаболитни 

промени, настъпващи в обвивките 

➢ Множество прилагания са необходими, ако 

щамовете, не могат да се установят в почвата. 

➢ Няма налични търговски продукти 
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Инокулираният торф обикновено се прилага на полето преди процеса на сеитбата 

директно върху семената. Необходимото количество продукт е относително малко. 

Въпреки това, контролът на количеството микроорганизми, използвани за едно семе, е 

труден, тъй като те са в пряк контакт и с останалите химикали, с които са покрити семената. 

Покритието на семена може да се извършва чрез машини (циментови смесители и 

механични машини за разбъркване). Тази процедура позволява инокулирането на голям 

брой семена. Основният недостатък на торфа произтича от променливостта на качеството 

и състава му, които са зависими от източника. Торфът е неопределен и сложен по състав 

материал, като според източника му, способността да поддържа растежа и оцеляването на 

клетките варира. Токсични съединения също могат да бъдат освободени по време на 

стерилизация, което влияе отрицателно върху растежа и шансовете за оцеляване на 

желаните микроорганизми. Това може да доведе до предизвикателства, при гарантирането 

на качество и резултати на място, както и при определяне на оптимални условия за 

съхранение или изготвяне на инструкции за употреба. Независимо от тези ограничения, 

торфът остава стандартът, с който се оценява всеки друг материал.  

Въглища, глини и неорганични почви (т.е. лапили, вулканична пемза или диатомит) 

са налични в различни области и могат да се използват като носители. Количеството на 

инокулирани микроорганизми в тях зависи от мястото им на произход (около 102 -103 CFU 

g-1), но обикновено е по-ниска, отколкото в органични носители. Вермимулит, перлит и 

бентонит също са налични в повечето страни, но тяхното приложение като цяло е 

ограничено поради трудностите при подготовката на ефективна формула. В действителност 

въздействието на тези носители върху жизнеспособността и растежа на бактериите зависи 

от рН, йонната сила и електролита в разтвора. Разширената глина е тествана като носител 

за АМГ. Микоризни корени, смесени с почва, също се използват за инокулации с АМГ. 

Сред другите неорганични съединения, стъклени перли също са предложени за инокулация 

на АМГ. Смес от органични и неорганични компоненти успешно повишава активността и 

срока на годност на Burkholderia sp. Приложимостта на по-голямата част от споменатите 

по-горе носители зависят от възможността за абсорбцията на микроорганизмите от 

веществото/матрицата на носителя. Тази стратегия за инкорпориране има някои 

недостатъци, особено по отношение на оцеляването на микроорганизмите и тяхната защита 

по време на транспортиране, съхранение и обработка. Независимо от това, няколко 

процедури с различни носители, използващи подобен подход, са патентовани:  

(i) Белгийски патент No. 521,850 за използване на диатомит и колоиден 

силициев диоксид за Rhizobium,  

(ii) Британски патент No. 1.777.077 за използването на бентонит за Rhizobium, 

(iii) Френски патент No. 1.180.000 използване на сок, към които са добавени 

вещества с адсорбиращо действие, като целулоза, костно брашно, каолин, или силикагел, 

при производството на препарати, богати на бактерии от групата Azotobacter,  

(iv) Патент на САЩ No. 4956295 за стабилизиране на изсушени бактерии, 

разпръснати в прахообразни носители, като изсушените жизнеспособни бактерии се 

смесват с прахообразен носител, съставен основно от неорганична сол с ниска влажност, 
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заедно с малък дял от силикагел. Неорганичните соли могат да бъдат натриеви или калциеви 

карбонати, бикарбонати, сулфати или фосфати. 

 

Гранули 
За да се преодолеят недостатъците на торфa, интересът към други типове 

формулировки нараства, особено към гранулираните инокуланти. Гранулите са изработени 

от торфов пелет или малки топчета, калцити или силициеви зърна, които са залети със 

залепващ материал и след това смесени с прахообразен инокулум. По този начин гранулите 

се покриват или импрегнират с нужния микроорганизъм (и). Размерът на гранулите варира, 

но връзката между началната плътност на микробната популация и качеството на крайния 

продукт е пряка: колкото по-добра е началната микробна популация, толкова по-добър е 

продуктът. Гранулите имат много предимства пред торфа. Те са с по-ниска запрашеност, 

по-лесни са за употреба и съхранение. Мястото и процесът на приложение могат лесно да 

се контролират и трудностите при инкорпориране на семената се преодоляват: инокулантът 

се разпръсква в браздата в близост до семето, за да се улеснят взаимодействията със 

страничните корени, но не е в пряк контакт с химикалите или потенциално токсични 

пестицидите. Използването на гранули се лимитира от факта, че те са по-обемисти, а 

разходите за транспорт и съхранение са по-високи.  

По-честото използване на гранулирани инокуланти на Rhizobia, вместо торф или 

течни инокуланти, е оценено в няколко научни изследвания, с вариращи резултати . 

Няколко обзорни доклада демонстрират, че гранулираното прилагане на Rhizobia не 

увеличава образуването на нодули или фиксиране на N2 в сравнение с другите форми (торф 

и семенно покриване). Други изследвания за инокулиране на бобови растения показват, че 

гранулираните формулировки са по-добри от продуктите базирани на торфени и течен 

инокуланти по отношение на броя и теглото на образуваните нодули, натрупване на N, 

фиксиране на N2 (% Ndfa) и общото производство на биомаса. Ползите от използването на 

гранулирани инокуланти са особено явни при почви с изявени условия на външен стрес, 

като висока киселинност, влага, или ниски температури. 

 

Течни инокуланти  
Течните инокуланти са базирани на водни среда, минерални или органични масла, 

водно-маслени или полимерни суспензии. Тези продукти се използват лесно както върху 

семена така и при директно нанасяне в почвата, което води до тяхното широко 

разпространение в последното десетилетие. Поради високите клетъчни концентрации, те са 

често използвани при инокулация на бобови растения (в САЩ и Канада, например). Тази 

им характеристика позволява прилагането на по-ниско количество инокулант без да се 

променя общата ефективност. Въпреки това, редица ограничения намаляват тяхното 

използване: инокуланти на базата на течни култури нямат защитата от носител и бързо 

губят жизнеспособност върху семето. Те изискват по-специални условия за съхранение 

(ниски температури) и като цяло имат ограничен срок на годност. Също така течните 
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инокуланти са по-чувствителни към стрес от околната среда и оцеляват трудно в носителя. 

Прилагането на някои други компоненти (захароза, глицерол, гума арабика, PVP) може да 

подобри оцеляването на микроорганизми в течни инокуланти. 

 

Полимерно-базирани носители (клетъчна имобилизация) 
Напредъкът във формулировките води до нови методи за имобилизиране на 

микроорганизми, които изглеждат особено обещаващи. Процесът на имобилизация 

обхваща различни форми на свързване на клетката с матрица. Тук се включват флокулация, 

адсорбция върху повърхности, ковалентно свързване с носители, омрежване на клетки, и 

капсулиране в полимерен гел. Капсулирането се е доказал като най-обещаващата техника 

за развитие на бактериални носители. Веднъж капсулирани, живите клетки са защитени в 

хранителна обвивка (или капсула) срещу механичен и екологичен стрес (например рН, 

температура, органичен разтворител, или токсин), както и антагонистични видове. Когато 

се инкорпорират в почвата, почвените микроорганизми бавно разграждат капсулите и 

постепенно се освобождават в големи количества. Обикновено това се случва по време на 

поникването на семената или разсада. Различни видове клетки могат да бъдат капсулирани, 

включително бактерии, гъбни спори, или малки хифални сегменти. По този начин 

процедурата за капсулиране представлява обещаваща технология за развитие на единични 

и многокомпонентни продукти, като ФРБ-АМГ или Rhizobia-АМГ базирани такива.  

Различни видове полимери могат да се използват за капсулиране: естествени 

(полизахариди, протеинов материал) или синтетични (полиакриламид, полиуретан) и хомо-

, хетеро- или ко-полимери. Има повече от 1350 възможни комбинации от полимери, които 

могат да бъдат приложени за енкапсулация. Изборът обикновено се прави въз основа на 

техния химически състав, молекулно тегло (твърде ниски или твърде високи молекулни 

тегла се разглежда като недостатък), и тяхната способност да взаимодействат с други 

компоненти. Полиакриламид и алгинат са най-често използваните полимери за клетъчна 

енкапсулация. Алгинатът е по-често предпочитания полимер, тъй като полиакриламидът 

изисква по-специфични условия за обработка поради неговата токсичност. Алгинатът е 

естествен, биоразградими и нетоксични субстрат, който образува 3D порест гел, когато се 

смесва с поливалентни катиони (Са2+ ). За да се образуват гранули, бактериалните клетки се 

диспергират в полимерна матрица, която се отлива в катионен разтвор. Хранителни 

вещества и други добавки могат да бъдат включени за удължаване срокът на годност и 

ефикасност на инокуланта. Гранулите минават процес на сушене за последващо улеснено 

пакетиране и употреба. Различни технологии се прилагат (включително сушене чрез 

пулверизиране, екструдиране, емулсионна техника, коацервация, екстракция с разтворител 

/ изпаряване, термично желиране, разтваряне на пре-гел), за да се контролира размера, 

формата и текстурата на перлите. Малки зърна от 10-100 μm (микрокапсулиране) са 

предпочитани, тъй като те предлагат пряк контакт със семена, докато макрокапсулиране 

(по-голям размер перли, простиращ се от няколко милиметра до cm) предполага 

освободените клетки да се движат през почвата към растенията.  
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Включването на бактерии в алгинатни перли се използва за различни видове, 

независимо дали формират или не спори. Много видове АМГ също могат да бъдат 

захванати в алгинатни матрици или гранули, получени с различни полимери. Спори на 

микоризни гъби се инкорпорират в алгинатен филм състоящ се от екран от фибростъкло с 

ПВЦ покритие. Корени от разсад от праз, инокулирани с този алгинатен филм, съдържащ 

спори на G. mosseae, бяха силно колонизирани след няколко седмици на растеж в парникови 

условия. Подобни резултати са получени със спори, получени от моноксернни култури, 

фиксирани в гранули. Включване на филаментозни микроорганизми, такива като 

Aspergillus и Actinomycetes също е възможно.  

Няколко положителни ефекта върху свободните клетки (конвенционални формули) 

са докладвани при използването на този подход. Освен защита на клетките предоставена от 

обвивката, различни изследвания при множество условия показват, че капсулирането има 

многобройни предимства по време на съхранение и при приложение на място. Този процес 

не представлява стрес за клетките, асептичните условия минимизират замърсяването и 

носителите са биоразградими и нетоксични. Тъй като гранулите могат да бъдат силно 

концентрирани, обемът им е малък и следователно, е необходимо ограничено пространство 

за съхранение и транспорт. Те имат по-дълъг срок на годност, дори могат да се съхраняват 

изсушени при стайна температура за относително дълъг период от време, лесни са за 

употреба и с постоянно качество. Когато са микрокапсулирани клетките се разпределят 

равномерно на целевото място, дори върху малки семена, се гарантира ефективно 

приложение. В резултат на това, движението на клетките през почвата и възможността им 

да мигрират извън определената територия са значително намалени. Демонстрирано е 

също, че капсулиране на ФРБ увеличава техния капацитет за разтворимост на P и потенциал 

за стимулиране на растежа на растенията в сравнение със свободни клетки. Ограниченията 

включват висока производствена цена, усложнен процес на манипулиране на индустриално 

ниво, и изисквания за специфично оборудван . Освен това могат да настъпят физиологични, 

морфологични и метаболитни промени в капсулираните клетки, което води до 

необходимост от повторни приложения на гранулите. 

Въпреки факта, че капсулирането изглежда да има относителен успех, по-голямата 

част от изследванията са проведени в лабораторни условия и до сега няма търговски 

продукт, които да се предлага на пазара. Едно от обясненията за неприемането на 

технологията от страна на индустрията може да се окаже високите производствени разходи 

и техническа обработка. Новите технологии трябва да останат достъпни и ефективни по 

отношение на разходите, за да се прилагат лесно от производителите и от земеделските 

производители. 

Намаляване на производствeните разходи и подобряване на качеството на перлите 

може да се постигне чрез капсулиране и въздушно сушене на бактериална смес, приготвена 

от алгинат (3%), стандартно нишесте (44.6%), и модифицирано нишесте (2.4%). Този процес 

позволява перлите след изсушаване да имат водно съдържание от 7%, размер от 4 mm, и 

механична устойчивост на около 105 N (характеристики подобни на тези на семена от 
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зърно). Капсулираните бактерии могат да се съхраняват при стайна температура или при 

4◦С без да загубят жизнеспособността си - в състояние са да оцелеят до шест месеца с размер 

на популацията около 108 CFU g−1 (съответстващи на около 105 CFU перла -1). При този 

състав, обаче, могат да възникнат някои проблеми, когато се стандартизира и автоматизира 

производството на перлите поради вискозитета на сместа и необходимостта от 

непрекъснато разбъркване на изходната среда. На скоро беше предложена нова процедура, 

използваща отпадъчна вода от нишестената промишленост, като източник на въглерод за 

производството на Sinorhizobium meliloti при едновременно добавяне на алгинат и соево 

масло като емулгатор. Получените резултати показват клетъчна жизнеспособност по-

висока от 109 CFU mL-1 след 9 седмици съхранение. Прибавянето на синтетичен зеолит към 

сместа от алгинат не подобрява оцеляването на инкорпорираните микробни клетки, нито 

физическата структура на перлите.  

Различни други полимери също са тествани с АМГ. Карагенанът се използва за 

капсулиране на АМГ, докато хидроксиетилцелулозата се използва като гел-носител. Два 

патента са регистрирани: 

(i) Френска патентна заявка No. 77.10254 (съответстващ патент на САЩ no. 

4.155.737), което позволява използването на полимерен гел на базата на полиакриламиден 

или със силикагел за различни микроорганизми,  

(ii) Патент на САЩ no. 5021350 върху метода за включване на микоризни и 

актиноризни мироорганизми в полимерна гелна матрица на базата на най-малко един 

полимер от полизахаридната група, с поне частично омрежване на полимера. 

 

Други носители 
Богата гама от материали, естествени и синтетични, са тествани и оценени като 

алтернативни носители за различни микроорганизми. Основните фактори за използването 

на други видове носители се оказва тяхната достъпност и цена, а не изискванията за по-

добро качество и широко разпространение. 

Предлагани са не малко евтини органични матрици, включително от водни утайки, 

компост, дървени стърготини, захарна тръстика, суроватка или обогатени 

агроиндустриални отпадъци. Утайката от отпадъчните води може да бъде подходящ 

носител, но съдържа тежки метали и това създава правен проблем по отношение на 

използването ú. Добра алтернатива на торф е индустриален компост от корковата 

индустрия. Той поддържа добре оцеляването на различните ризосферни бактерии в 

продължение на 6 месеца съхранение, както и оцеляването им върху семената. Въпреки 

това, органичният компост не е приложим за формулировки с АМГ, тъй като може да 

намали скоростта на формиране на микоризата.  

Въглища, глини, и неорганични почви (камъни, скали, вулканична пемза, или 

диатомитна пръст) могат да бъдат използвани където са налични, но микробната 

концентрация е по ниска, отколкото в органичните носители. В Мадагаскар, производство 
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на АМГ се извършва с помощта на специфична вулканична скала. Използване на перлит 

като носител често дава променливи резултати. Той е подходящ, но по-малко ефикасен от 

корка и торфа. Неговата ефективност се увеличава, когато се ползва захароза като 

свързващо вещество.  

Гелове от различни химични съединения (включително магнезиев силикат или гел 

на основата на целулоза) се считат за потенциални кандидати, но никой от тях не е ползван 

в стопанствата. 

 

Обещаващите нови технологии за развитие на носителите 
Водно-маслените емулсии изглеждат атрактивен, но неизползван метод за 

съхраняване и доставяне на микроорганизми чрез течни формулировки. Маслото улавя 

водата около организма, като съответно забавя изпаряването на водата. Това е от особено 

значение, когато се ползват микроорганизми, чувствителни към изсушаване или градински 

култури, където напоителни системи не са налице. Водно-маслените емулсии позволяват 

добавянето на субстрати към маслото и / или към водната фаза. По този начин се подобряват 

клетъчна жизнеспособност и кинетичното освобождаване. Въпреки това, клетъчното 

утаяване е основен въпрос, които трябва да бъде взет под внимание. Серия от проучвания 

правят опити да решат този проблем чрез използването на наноматериали. Увеличаването 

на маслената фаза с помощта на хидрофобни силициеви наночастици по същество премахва 

клетъчното утаяване и повишава жизнеспособност по време на съхранение.  

Неотдавна е предложена нова процедура за капсулиране на вирусни препарати въз 

основа на прилагането на суперкритични флуидни свойства. Същата идея може да се 

приложи и за приготвяне на бактериален инокулум. Процесът, наречен ЧГНР (Частици от 

Газово Наситени Разтвори), се извършва при ниски температури използвайки въглероден 

диоксид като суперкритичен флуид. Основните предимства на предложената техника е 

липсата на отрицателно въздействие върху жизнеспособността на микроорганизмите, и 

ниската производствена цена. Крайният продукт на процеса са почти сферични частици, 

които образуват свободно течащ прах, който може да се суспендира във вода. 

Възможностите на процеса ЧГНР вече успешно са демонстрирани за няколко твърди 

вещества и течности.  

Друга интересна иновация е използването на естественото получаване на 

бактериални биофилми като възможен носител. Те могат да се прилагат не само за 

производството на бактериалния инокулум, но и за гъбно-бактериални съобщества. 

Биофилмите се използват широко в индустрията с различни приложения (например, 

пречистване на отпадни води, производство на химични съединения). Под внимание се 

взимат два типа биофилми: биофилми, растящи върху инертни носители (въглен, смола, 

бетон, глина тухла и пясъчни частици) и биофилми, които се формират в резултат на 

образуването на агрегат. В първия случай, микроорганизмите се развиват навсякъде около 

частиците, както и размерът на биофилма расте с времето - обикновено до няколко мм в 
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диаметър. Биофилми, образувани чрез агрегиране се нарича гранулирани биофилми и 

тяхната формация може да отнеме от няколко седмици до месеци.  

Има четири фази на развитие на един зрял биофилм: I) първоначално свързване, II) 

необратимо свързване, III) ранно развитие и IV) съзряване. Особено критично е 

необратимото свързване, когато клетките се закрепят с повърхността и синтезират 

извънклетъчни полимерни субстрати (ИПС). Така микроорганизми са защитени от околната 

среда. ИПС обикновено са формирани от полизахариди, протеини, нуклеинови киселини, 

или фосфолипиди. Типичен ИПС отделен от бактериални клетки в биофилми, е 

полизахаридния алгинат (Фиг. 4 и 5).  

Скоростта на образуване на биофилми се влияе най-вече от повърхности, клетъчни 

фактори и околната среда. Неравни повърхности, порести, и по-малко хидрофобни 

материали са склонни да стимулират формирането на биофилми. Последните се образуват 

по-лесно в присъствието на оптимална хранителна среда, по-специално при наличието на 

фосфор, който увеличава адхезионната способност на клетките. Други фактори, влияещи 

положително върху образуването на биофилми са високата температура, синтезата на ИПС, 

и повърхностната адхезия. Биореактори за производство на биофилми могат да бъдат 

сглобени в редица конфигурации, включително за периодично култивиране, с резервоар с 

непрекъснато разбъркване, кипящ слой, еърлифтен реактор и др.. 

 

 

 
 

Фиг. 4. Гъбно - бактериален биофилм (ГББ) 
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Фиг. 5. Гъбно-ризобиален биофилм (ГРБ) на пшеничен корен. 

 

Наскоро, с добра практическа ефикасност, се използват биофилми, които се 

произвеждат в in vitro култури, съдържащи както гъбни, така и бактериални щамове. 

Прилагането на гъбно-ризобиален биофилм води до значително увеличаване на 

фиксирането на N2 в соя, в сравнение с традиционния инокулант само от Rhizobia. 

Пшеничен разсад инокулиран с биофилм, формиран от бактерии показва повишен добив 

при умерено солени почви. Освен това, експериментални данни показват, че биофилмите 

дават защита на микроорганизмите и осигуряват тяхното оцеляване дори и при стресови 

условия. Един от основните проблеми с ключово значение е ефективността на РСРР 

инокулация при селскостопански условия. Показано е, че биофилмиран инокулум 

позволява на щамовете Rhizobia да преживеят при висока соленост (400 mM NaCl) на 105 

пъти в повече сравнение с Rhizobia монокултури. Интересен факт е, че полезните ендофити 

в биофилмите осигуряват много по-висока киселинност и синтеза на растителни растежни 

хормони, от колкото в моно- или смесени култури. 

Друг нов хоризонт в развитието на носители за РСРР е производството на хибридни 

материали за инокулиране. Силицият се явява като обещаващ гостоприемник за 

капсулиране: техниката се основава на дисперсията на бактериалната популация в 

силикагел и нейното имобилизиране. Клетката може да бъде или уловена в алгинатни 

микрочастици, покрити със силикагел мембрани или в макрокухини създадени вътре в 

матрицата на силициев диоксид. Такива хибридни материали подобряват механичните 

свойства на алгинатната перла, намаляват клетъчното изтичане, и повишават клетъчната 

жизнеспособност.  

Прилагането на бионано технологии може също да осигури нова насока в развитието 

на носители за биоторове. Наночастици, направени от неорганични или органични 

материали, се използват в размери 100 nm и по-малко. Интегрирането на цели клетки в 
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рамките на хибридни нано структури има многобройни приложения в много области, 

включително и в селското стопанство. От скоро се произвеждат макроскопски филтри, 

изработени от радиално организирани въглеродни нанотръби, способни да абсорбират 

Escherichia coli. Тази технология се прилага за отделяне на бактериалните клетки от 

ферментационните процеси и за доставянето им до растенията. Физическата стабилност и 

голямата повърхностна площ на нанотръбите, заедно с ниското тегло и рентабилното 

производство на тези мембрани, може да осигури по високо производството на биоторове.  

Използването на наноформулировки може да подобри стабилността на биоторовете 

и биостимулантите по отношение на изсушаване, топлинен стрес и UV дезактивиране. 

Добавянето на хидрофобни силициеви наночастици от 7-14 nm в състава на водно-

маслената емулсия на биопестицидната гъба Lagenidiumgiganteum намалява изсушаването 

на мицела. Физическите характеристики на формулировката са подобрени и 

микроорганизмите са жизнеспособни и активни след съхранение в продължение на 12 

седмици при стайна температура. 

 

СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА  
 

Често в торфа се добавят свързващи вещества, за да се гарантира неговата 

еднородност при покриването на семената. Слепващите реагенти използвани в настоящите 

селскостопански практики са различни полимери: полизахариди (като например гума 

арабика или карбоксиметилцелулоза), производни на полиалкохоли или казеинатни соли. 

Важни предпоставки са:  

• нетоксичен за семена или микроорганизми,  

• лесна дисперсия във вода, 

• предлага по-добра адхезия и оцеляване на микроорганизми върху семената. 

 

Те се използват в голямата си част поради способността си да запазват 

жизнеспособността на Rhizobia и на бобовите семена. Въпреки това, малко се знае за 

точните механизми, отговорни за осигуряване на повишената надеждност от тези полимери. 

Значителен недостатък е, че когато се прилагат със свързващи реагенти, върху кората на 

семената се отлага голямо количество торф, което води до по-продължително време на 

контакт между бактериите и токсичните съединения на кората. 
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ДОБАВКИ 
 

Други вещества, добавени към състава на инокуланта включват макро- и 

микроелементи, въглеродни или минерални източници, хормони, а дори и фунгициди. 

Целта е да се осигурят микроорганизмите със защитен и / или хранителен източник; да се 

осигури по-добра адхезия към семената, като по този начин да се подобри качеството на 

инокуланта; да се направи продуктът по-стабилен; да се инактивират токсините или да се 

подобри оцеляването на щам(овете) след излагане на стресови условия в околната среда 

(висока температура, изсушаване). Налице е критичното съотношение между 

жизнеспособността на щамовете и използваните добавки. Някои от тях (като глицерол) 

подобряват клетъчната жизнеспособност, като предпазват микроорганизмите от 

изсушаване чрез задържане на значителни количества вода. Така скоростта на изушаване е 

значително намалена. Всяка добавка следва да бъде избрана за всеки отделен щам, за да се 

осигури максимална производителност. Освен това тяхната химическа структура трябва да 

позволява надеждна и дълготрайна стабилност. Няколко компоненти са тествани, като 

глина, обезмаслено мляко, ксантан, или натриев алгинат с променливи резултати на 

оцеляване на щама (овете) по време на съхранение и приложение. Освен това, при добавяне 

в средата за култивиране и в инокуланта на някои сигнализиращи молекули, се констатира 

предизвикана желана физиологична активност на използваните микроорганизми. 

Скорошен доклад пояснява, че някои ризобиални метаболити повишават ефективността на 

Bradyrhizobium spp. и Azospirillum brasilense, когато се третират соя и царевица. Тези 

метаболити включват главно липохитоолигозахариди (наричани Nod фактори), но също 

екзополизахариди и растителни хормони. Установено е, че Nod факторите се синтезират от 

повечето Rhizobia и са задължителни при инфекции на корен от бобови растения и 

образуването на нодули. Доколкото ни е известно, използването на сигнални молекули, за 

повишаване на производителността на културите е все още лимитирано. Въпреки това 

няколко бобови посева, съдържащи стимулатори на грудкообразуването (флавоноиди или 

Nod фактори) се предлагат на пазара в Северна и Южна Америка. Стимуланти на 

микоризната симбиоза също са идентифицирани. Стриголактоните представляват научно-

фундаментален и практически интерес, тъй като се предполага, че играят ключова роля в 

създаването на микоризна симбиоза. Показано е, че те действат като хормони в растения, и 

могат да имат роля в пресимбионтия растежа на АМГ. Тяхното нанасяне върху растителни 

култури може да доведе до положителен ефект върху развитието на симбиотичните 

взаимоотношения. Необходими са обаче още изследвания, за да се оцени адекватно 

потенциалът им като стимулатори за развитието на ново поколение микоризни инокуланти. 
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ПАКЕТИРАНЕ 
 

Опаковъчният материал е друг важен въпрос, които следва да се вземе под внимание, 

когато се произвежда биотор, тъй като може да се отрази върху качеството на инокуланта. 

Той трябва да позволява обмен на кислород, но да ограничи преминаването на вода. Трябва 

да се положи особена грижа при избора на материал за продукт, който следва да бъде 

стерилизиран. Някои опаковки са подходящи за автоклавиране, но може да се повредят по 

време на облъчване с йонизиращи лъчения и обратно. 
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ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  
 

Оценката на качеството на инокулантите буди интерес от много години. При 

изследвания за влага, жизнеспособност, замърсители и ефективност, на инокуланти от 

Rhizobium формулирани на базата на торф, беше установено, че количеството 

микроорганизми е променливо, като в повечето случаи е налице контаминация, в 

количества по-високи от броя на ризобиалните клетки. Това от своя страна силно засяга 

ефективността на препарата. Подобни резултати са получени при широк спектър от 

инокуланти, използвани в различни части на света. Установено е, че биоторове, 

приготвени с не-стерилен торф, съдържат 100 пъти по-малко Rhizobia, отколкото тези, 

формулирани със стерилизиран торф. В информационен бюлетин за производството и 

контрола на качествто на инокулантите за бобови растения беше посочено, че повечето 

от продуктите, тествани в Индия, съдържат под оптимално ниво на Rhizobia (<108 
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Rhizobia / g инокулант) заедно с голямо количество неризобиални организми. Други 

автори установяват, че броят на ризобиални клетки е свързан обратно пропорционално с 

нивото на контаминация. След анализ на 40 различни инокуланта на Rhizobium, 

произведени в Северна Америка, се съобщава за постоянно високо ниво на замърсители 

(108 до 1010 клетки / g продукт), което превъзхожда koliqestvoto na rizobialni kletki във 

всички продукти, без един. В други дори не може да се изолира Rhizobium. Тези 

резултати се потвърждават и с друго изследване на 60 проби, сред които количеството 

контаминанти надвишава броя на ризобиални клетки. Подобни тестове са проведени 

върху търговски инокуланти от соя в Аржентина – от 18 продукта, 17 са силно замърсени, 

като при 14 от тях замърсителите надвишават количеството на Rhizobium . По-скорошни 

проучвания отчитат аналогични тревожни резултати за ризобиални инокуланти, но също 

и за продукти, съдържащи ФРМ или свободно живеещи N2-фиксиращи бактерии. Освен 

това, сред някои от изолираните щамове, са открити опортюнистични патогени за хора, 

растения или насекоми. Оценката на качеството на инокуланти от АМГ показва, че те 

обикновено съдържат много малко количество жизнеспособни пропагули и са с намален 

(или липса на) потенциал за инфектиране и колонизиране на гостоприемника, което води 

до силно непоследователна производителност в полеви условия. 

Съществуват редица фактори, които влияят върху качеството и ефикасността на 

инокуланта по време на производството и след инокулирането в почвата. Основните 

компоненти са представени на Фиг. 1. 
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Фиг. 1. Основни фактори, влияещи на качеството на препарата от производството 

до инокулацията 

 

В това отношение трябва да бъдат преодолени много технически трудности, 

свързани с мащабното производство на инокуланти. Например, условията за растеж 

(среда, температура, рН, време) трябва да бъдат оптимални, за да се гарантира, че 

клетките са в добро физиологично състояние. За АМГ, гостоприемниците могат да бъдат 

Мащабно 
производство

Формулировка 

Съхранение и 
транспорт

Полево прилагане

Състав на хранителната среда

Растежни условия (pH, t0C, O2, ..)

Цена 

Чистота 

Тип на носителя

Стерилизиране на носителя

Гранули: скорост на изсушаване

Водно съдържание

Ниво на замъсрсяване

Свързващи вещества и добавки

Водно съдържание (изсушаване)

Конкуренция (ако има 
контаминация)

Време (< 12 месеца)

Температура (40C)

Концентрация на инокумума
(по-висока по-добре)

Метод за прилагане:
- Покриване на семена
- Потапяне на корени
- Инокулиране на почва

Конкуренция с по-добре 
адаптирани популации
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селектирани въз основа на специфичните отношения между даден щам и гостоприемник, 

което ще предостави възможността за мултиплициране на микроорганизмите. Начина на 

култивиране и големите пространства необходими за процеса, са основните недостатъци 

за мащабно производство на АМГ. Във всички случаи използването на компетентни и 

добре обучени оператори е от критично значение, като по този начин се гарантира 

прилагането на правилните методологии. Други важни фактори са свеждането до 

минимум на производствените разходи и поддържането на чиста микробна култура през 

целия процес. Така се гарантира по-добро качество на продукцията. 

Важен компонент в осигуряването на качеството на биоторове е и 

формулировката. Необходими са нови носители за преодоляване на ограниченията на 

торфа (наличност, въздействие върху околната среда, токсичност) и осигуряване на по-

подходяща среда за микроорганизмите. Те трябва да поддържат микробната 

жизнеспособност и годност по време на съхранение, както върху семената, така и в 

почвата. 

Един от критичните етапи при производството на биоторове е инокулирането на 

носителя. Приема се, че използването на стерилен носител има редица предимства пред 

нестерилни такива. Това означава по-високи популации на целевия щам и по-дълъг срок 

на годност. Освен това, контаминиращите микроорганизми често се размножават  по-

бързо от целевите (особено в случая на Rhizobium), като по този начин за кратък период 

от време го изместват от препарата. Последните се конкурират за пространство и 

хранителни вещества, могат да произвеждат токсични съединения, които намаляват 

растежа на други клетки или са патогенни за растенията, животните и/или хората. 

Стерилността обикновено се получава чрез използване на пара (автоклав) или гама 

лъчение. Последното се счита за по-добър метод за стерилизация. Друг важен аспект за 

осигуряване на качеството, е поддържането на клетъчната жизнеспособност по време на 

транспортиране и съхранение. Тя се влияе от много фактори. Влажността е от 

първостепенно значение за продуктите от торф, като средно достига от 45 до 60% на база 

свежо тегло. За гранулираните инокуланти скоростта на сушене се оказва от голямо 

значение. Бавното изсушаване има по-малък ефект върху клетките, отколкото бързото 

изсушаване. Добавянето на вещества, които осигуряват по-висока толерантност към 

изсушаване (като осмозащитни средства), ще позволи производството на биоторове, по-

устойчиви към неблагоприятните условия за съхранение. Ниските температури (4°C) се 

считат за най-подходящи условия за съхранение. Въпреки това температурите по време 

на съхранение и транспортиране могат да бъдат над 26°С а понякога дори и над 40°C. 

Тези условия са вредни за щамовете Rhizobium. Много е важно да се отбележи, че 

ефектите, упражнявани от водното съдържание, температурата и времето не се 

изключват взаимно. Няколко проучвания съобщават, че с времето микробните 

популации в инокулантите намаляват, което води до по-ниска ефективност и 

увеличаване на контаминиращите щамове. Това важи особено за продукти, които не са 

били съхранявани при оптимални условия. Обикновено срокът на годност на инокуланта 

е около 12 месеца след производството му, но нерядко тези продукти се употребяват 

дълго след този период.  
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Друг открит проблем е, че по-голямата част от литературните доклади, оценяващи 

качеството на биоторовете (или селекцията на щамове), се правят при контролирани 

условия, но не и при полеви. Наличните изследвания обикновено отчитат вариращи 

резултати (дори при много обещаващи продукти с контролирани параметри), дължащи 

се на взаимодействията между целевото растение, микроорганизмите, почвата и 

условията на околната среда. Други фактори като начина на нанасяне (покриване на 

семената, третиране на семена на полето или инокулиране на почвата) също могат да 

повлияят на ефективността на биоторовете в зависимост от вида култура (размера и 

крехкостта на семената) и третирането на началните семена. Видът и гъстотата на 

локалните популации може да се превърне в основна бариера за успешното инокулиране. 

Това се дължи на факта, че наскоро разпръснатите клетки трябва не само да оцелеят в 

новите потенциално неблагоприятни условия, но и да се конкурират за екологична ниша 

и храна, с доминиращите, по-добре адаптирани местни популации. В този аспект успехът 

на инокулацията е свързан с устойчивостта на въведения щам, т.е. способността му да 

създава популации с висока плътност, въпреки враждебната среда. Той трябва да е 

способен да просъществува като постоянен член на почвената микрофлора, дори и при 

отсъствието на растение гостоприемник. 

Успешното комерсиализиране на новите инокуланти зависи главно от 

сътрудничеството между научните организации (формулиране на най-доброто 

засаждане, използване на правилния щам за правилната реколта в подходящи условия), 

частният сектор (увеличаване на производството, създаване на икономически обоснован 

и устойчив пазар) и широкото приемане на продуктът от страна на земеделските 

производители. Необходимостта от обучение на фермерите е от голямо значение. Ако 

крайните потребители са убедени в ефикасността на биоторовете върху техните култури, 

те ще бъдат по-склонни да ги купуват и използват на мястото на скъпи и вредни химични 

препарати. За да се постигне това, подобряването на качеството на биоторовете е 

жизненоважно. Демонстрации на място с висококачествени продукти и редовно 

обучение на земеделските производители, би довело до по-голямо доверие към 

продуктите и съответно до по-висока ползваемост на биоторове.  
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ПАРАМЕТРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ ПО 
КАЧЕСТВО 

 

Микробни функции 

Множество от почвени бактерии, чийто хабитат е растителната ризосфера и 

успяват да съществуват в, върху или около растителните тъкани, стимулират растежа на 

растенията. Тези бактерии са известни като Ризобактерии Стимулиращи Растежа на 

Растенията (РСРР). 

Някои от PСРР могат да стимулират растежа, като действат както като биоторове 

така и като био-пестициди.  

 

 

 

Фиг. 2: Интегрирани микробни действия в почвите. 

 

Скринингът за PСРР и научните изследвания върху тяхната активност се развиват 

с бързи темпове, поради нарастващия търговски интерес към тях като потенциални 

биоторове.  

Най-полезните качества на РСРР включват фиксиране на атмосферен N2; 

увеличаване на наличието на хранителни вещества в ризосферата; стимулиране на 

кореновия растеж и морфология и насърчаване на други ценни растително-микробнии 

симбиози. Внимание се обръща и на съчетаното въздействие от тези стимулиращи 

ефекти на PСРР, както и трудностите, пред които е изправено по-широкото им 

използване като биоторове. 

Външна зона
Azolla, Cyanobateria, др.

Не-симбионтна зона
Azospirillum, 

Pseudomonas, др.

Симбионтна зона
Rhizobium, etc.

ВАМ мицел

Стрес

Патогени

Хранителни 
вещества, вода, 

др.

N, P, регулатори
на растежа, др.
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Два вида продукти се използват в селското стопанство, торове или пестициди. В 

конвенционалното земеделие торовете се използват като хранителен източник, а 

пестицидите за предпазване на растенията. От друга страна, приложението на биоторове 

и / или биопестициди позволява употребата на подобни продукти, но в устойчива и 

екологично съобразена среда (Фиг.2). 

Основните източници за биоторовете са N2-фиксиращи бактерии, такива 

разтварящи фосфор и микоризни организми. Идентично на функционалните храни, 

които са необходими за поддържане здравето на човека, РСРР могат да бъдат едни от 

екологично съвместимите вещества за по-добър добив на култури. 

Въпреки това, съществуват няколко ограничения при използването на биоторове 

в селскостопански системи. В повечето случаи, ефективността им е ниска. Това се дължи 

предимно на наличните оскъдните данни за механизмите на действие на различните 

биоторове в подпомагането растежа на растенията. Въпреки това, научните изследвания 

в областта на биоторовете се увеличават, опитвайки се да се справят с тези проблеми. 

Освен това трябва да бъдат оценени и други основни параметри, като: вид на 

почвата, особености в практиките на управление и влиянията на атмосферата върху 

ефикасността на биоторовете. Освен това има и друго сериозно затруднение в 

разработването на биоторове. Изключително трудно е да се тестват инокулантите на 

мястото на тяхното приложение, така както се извършват рутинни лабораторни 

експерименти, виж Фигура 3. 
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Изолиране на микроорганизми от корени или почви 

 

Лабораторен скрининг за микроорганизми, стимулиращи 

растежа на растенията 

 

Оранжериен скрининг на микроорганизми за стимулиране на 

растежа в саксии  

 

Скрининг на място на приложение за най-ефективните 

микроорганизми в посевната почвата (тестове с различни сортове 

култури и видове почви) 

 

Подобрения на инокуланта 

 

Тест за въздействие върху околната среда и възможност за 

приложение на микроорганизмите 

 

Производство 

 

Фиг. 3: Експериментален процес за изпитване на биоторове 

 

Свойства на микробните продукти 
Използваните микроорганизми за разработване на биоторове са бактерии от 

родовете Bacillus, Pseudomonas, Lactobacillus, фотосинтетични бактерии, азот-

фиксиращи бактерии, гъби от род Trichoderma и дрожди. Сред микроорганизмите най-

използваните са Грам (+) ендоспоро-образуващи бактерии от рода Bacillus. Обикновено 
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в микробните продукти се използват няколко вида едновременно с период за получаване 

на странични продукти от около 1 ~ 2 и / или 2-3 ~ години. 

Биоторовете могат да бъдат твърди или течни. Носителите, използвани в твърдите 

видове биоторове, обикновено са глинен минерал, диатомична почва и бял въглерод като 

минерал. Други използвани материали са ориз, пшенични трици и неизползваеми 

фуражи във формата на органично вещество. Носителите и / или добавките имат важен 

ефект върху микробния растеж и съответно следва да се вземат под внимание при 

контрола на микробните продукти. Често фермерите не разбират този ефект на носителя 

върху микробното действие.  

Както демонстрират производителите, микробните продукти стимулират растежа 

на растенията, намаляват разпространението на вредителите, стимулират 

компостирането и подобряват качествата на почвата. Основният ефект обаче обикновено 

е стимулацията на растежа на растенията. Въпреки това, в 40% от търговските 

производители на биоторове декларират наличието на множество други благоприятни 

ефекти. 

В това отношение контролът върху качеството на биопрепаратите е един от най-

важните фактори. По този начин техният комерсиален успех и приемането от крайния 

потребител ще бъде гарантирано. Накратко, качеството на продукта може да се дефинира 

като броят на избраните микроорганизми в активната съставка на грам или милилитър 

биотор. Към момента стандарти за качество са разработени само за Rhizobium. Освен това 

спецификациите на биопрепаратите се различават в различните страни и могат да 

включват параметри като: микробна плътност по време на производството, микробна 

плътност след изтичане на срока на годност, срок на годност, допустима контаминация, 

рН, влага, микробен щам и вид носител. Качеството следва да се следи на всички етапи 

от производство (по време на пре-култивиране, подбор и подготовка на носителя, 

формулиране на хранителната среда, смесване на хранителната среда с избраната 

култура, пакетиране и съхранение). Основните качествени параметри, които трябва да се 

спазват при производството на биоторове, са обобщени в Таблица 1. 
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Таблица 1: Ключови параметри за качеството на биоторове 

Форми Течност Прах Гранули 

Живите целеви 

бактерии  

Без странен мирис Кафяво или черно Кафяво 

Бързо растящи 

Rhizobium 
>0,5x109/ml >0.1x109/g >0.1x109/g 

Бавно растящи 

Rhizobium 
>1,0x109/ml >0.2x109/g >0.1x109/g 

N2-фиксиращи 

бактерии 
>0,5x109/ml >0.1x109/g >0.1x109/g 

Si бактерии  

Р бактерии 
>1,0x109/ml >0.2x109/g >0.1x109/g 

Органичен фосфор >0,5x109/ml >0.1x109/g >0.1x109/g 

Неорганични фосфор >1,5x109/ml >0.3x109/g >0.2x109/g 

Биотор с множество 

щамове 
>1,0x109/ml >0.2x109/g >0.1x109/g 

pH 5.5-7.0 6.0-7.5 6.0-7.5 

Съдържание на вода 

(%) 
 20-35 10 

Нецелеви 

бактериални 

контаминанти (%) 

<5 <15 <20 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
 

Управлението на качеството е много важен процес и трябва да се извършва 

постоянно, за да се гарантира надеждността на микробните продукти в полза на 

клиентите. 

Настоящите наръчници, използвани за оценка на качеството на биоторове, се 

ограничават до контролиране на: плътността на наличните микроорганизми, тяхната 

жизнеспособност и консервиране. Също така е важно да се определят контролни точки, 

които да не съдържат налични микроорганизми, но са от значение за другите компоненти 

от крайния продукт. Важно е биоторовете да притежават всички основни параметри, 
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зададени в изискванията за управление на качеството. От съществено значение е да се 

разграничи ролята на използваните микроорганизми и добавките що се отнася до 

ефективността на биоторовете. Ако крайните резултати от двете експериментални схеми 

(микроорганизми / добавки) са едни и същи или не могат да бъдат потвърдени 

статистически, тогава продуктът е само органична материя. Това означава, че ефектът на 

микробните продукти трябва доказано да е резултат от дейността на целевите 

микроорганизми в тях и добавянето на различните допълнителни съставки трябва да се 

представи подробно като рецепта. Важно е да се дефинират същинските функции на 

употреба, така както се изискват от крайния потребител (Фигура 4). 

 

 

 

Фиг. 4: Процедура за контрол на качеството на биоторове 

 

Биоторовете, като микробни продукти, доставят на почвата хранителни вещества, 

намаляват някои от трудностите в селскостопанския сектор и спомагат в опазване на 

околната среда. Доброто състояние на почвата е наложително за увеличаване на 

добивите на култури, както и за осигуряване на хуманното отношение към здравето на 

Гарантирана идентификация на 
щамовете (род, вид) 

Гарантирана клетъчна плътност 
(КОЕ) 

Оценка на основната микробна активност 
като индикатор за ефикасността на 

препарата 

Оценка на ефекта върху растежа на 
растението 

(скорост на растеж, абсорбция на 
хранителни вещества, др.) 

Регистрация 

(съответствие със съществуващите 

законови разпоредби) 

Редовна оценка на 
качеството от страна 
на съответните 

органи 

Обща процедура за контрол на качеството на биоторове 
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хората и / или животните. Ето защо вещества, като биоторовете, използвани за 

поддържане на здравословно състояние на почвата, се третират като екологичен въпрос. 

Въпреки това, както беше споменато по-горе, все още има трудности, които трябва да 

бъдат преодолени при използването на микробни продукти. Трябва да се извършва по-

прецизен контрол на качеството в полза на клиентите. С оглед на това е явна 

необходимостта от разработване на по-добри производствени практики и подобряване 

на системите за управление на микробните продукти. 

Въпреки, че въздействието на биоторовете в различните географски региони 

може да варира поради особеностите на климата и почвите, не трябва да се пренебрегва 

тяхното значението в ХХІ век като важен фактор в опазване на околната среда. В същото 

време, разработването и подобряването на някои биотехнологични процеси косвено ще 

увеличат ефектите на биоторовете и грижата към околната среда. 

 

ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА 
БИОТОРОВЕ 

 

Rhizobium 
Проверките за качеството на съдържащи Rhizobium биоторове могат да бъдат 

разделени на три части: 

• Тестване на пре-културата 

• Тестване на хранителната среда 

• Тестване на торфа 

 

Преди да стартира производството на биоторове с Rhizobium се осъществява пре-

култивиране, при което се отчитат следните параметри: 

• Растеж 

• Чистота 

• Грам 

• Тест за състава на хранителната среда 

• рН 

 

Клетъчна морфология 
Ризобиалните клетки сe оцветяват за да се контроли едносродността на културата, 

проследявайки форма и размер на клетките. Последните са издължени, като няколко 

клетки могат да бъдат свързани една с друга. Извършва се микроскопска проверка за 

контаминация. 
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Жизнен брой 
Броят на живите клетки се отчита чрез непреки методи в YMA + CR среда. 

Петриевите панички се инкубират на 28 - 30° С или при стайна температура в 

продължение на 7 дни. 

 

Тестване на торфа 
На торфеният инокулант се проверяват следните параметри за качество: 

• рН 

• Съдържание на влага 

• Количество жизнеспособни клетки 

• Метод за инфектиране с растенията  

 

Оптималното рН за инокуланта е неутрално. Тъй като торфът е киселинен, рН 

трябва да се коригира с CaCO3. Оптималното съдържание на влага в торфения инокулант 

е между 40-50%. При ниска влажност Rhizobiа ще загине бързо. Ако влажността е висока, 

носителят може да се адхезира към пластмасовата опаковка и по този начин да 

компрометира растежа на Rhizobium. 

 

Анализ на растителното инфектиране по метода на най-вероятния брой  
Това е косвен метод за оценка на нивото на растителната инфекция спрямо 

количеството образувани нодули . Той е широко използван в случаите когато торфа не е 

стерилен. Отнема повече време от посева върху твърда хранителна среда, тъй като е 

необходимо време за нарастване на растенията. Метода се основава на предположението, 

че ако жизнеспособни ризобиални клетки са инокулирана върху техния специфичен 

гостоприемник, върху тези корени ще се развият нодули. Последните са доказателство 

за наличието на инфекциозни Rhizobium. 

 

Несимбиотични N2-фиксатори 
От научна гледна точка, микробният растеж може да бъде представен чрез 

увеличаване на клетъчната маса, броя на клетките или някой друг клетъчен компонент. 

Растежът на организма може да бъде оценен и чрез консумацията на хранителни 

вещества или натрупване на метаболитни продукти. Следователно растежът може да 

бъде определен чрез различни методи, основаващи се на един от следните тестове: а) 

определяне броя на клетките, директно чрез микроскопия или чрез електронен брояч на 

частици, или индиректно по броя на формираните колонии, б) определяне на клетъчната 

биомаса директно чрез претегляне или измерване на клетъчния азот или индиректно чрез 

измерване на мътността на пробата; (в) характеризиране на клетъчната активност, 

косвено чрез корелацията на биохимичната активност спрямо размера на популацията. 
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Скоростта на растеж на Azospirillum се очаква да достигне своя максимум 3-5 дни 

след инокулирането. Препоръчителния метод за броене е чрез посявка на твърда 

хранителна среда. Трябва да се спазват стриктно асептичните процедури, в противен 

случай контаминанти могат да бъдат случайно внесени по време на разливането на 

хранителната среда, както и по време на серийното разреждане и нанасяне. Тези 

замърсители се идентифицират на индикаторна среда и техният брой се докладва заедно 

с броя на жизнеспособните клетки като допълнителна мярка за качеството. 

 

Микориза – арбускуларни микоризни гъби, АМГ 
Контролът на качеството при изготвяне на биоторове, съдържащи АМГ инокулум 

е от съществено значение за неговата еднородност, надеждност и възпроизводимост. 

Това се отнася за: лабораторията, препараториума, култивационното помещение, 

складовото помещение и оранжериите. Всички те трябва да са проектирани така, че да 

се постигне максимално ефективен контрол при производството на инокулум. 

 

Контрол на качеството в лабораторията  
Контролът на качеството в лабораторията се прилага в процеса на производството 

на бактериални спори. Те се извличат от моноспецифични спорообразуващи култури в 

препараториума. Спорите се транспортират в петрита до лабораторията, където се 

складират в хладилник, преди да бъдат изследвани под стереоскопични микроскопи. 

Спорите от всяко петри се описват и характеристиките им се отбелязват в дневник. 

 

Контрол на качеството на препараториума 
Тази стая следва да бъде изолирана от парниковата зала и култивационното 

помещение. В нея е забранено съхранението на нестерилизирани почви или среди. 

Всички използвани съставки (като култури, стерилизирани среди) трябва да са ясно 

означени и подредени в специфични контейнери. Подът винаги трябва да бъде чист без 

наличие на прах. Всички повърхности се почистват и дезинфекцират. Контейнерите се 

стерилизират повърхностно с 10% натриев хипохлорит. 

 

Управление на качеството на култивационното помещение  
Култивационното помещение трябва да бъде с контролирана температурата 

(22°C). Стаята се вентилира само навън и не се използва рециркулация на въздуха. 

Повърхностите трябва да бъдат боядисани с антимикробна боя и да се стерилизират 

периодично, напр. месечно. Всички проби се проверяват за замърсители и патогени. 

Поливането се извършва ръчно, за да се избегне крос контаминация.  

 



 

 pg. 15 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА БИОТОРОВЕ 

Качествен контрол на складовите помещения 
Всички съхранявани проби се поставят в пластмасови опаковки, с прилежно 

поставени етикети и предварително почистени повърхности. Подовете и повърхностите 

се почистват редовно, предотвратявайки образуването на прах. 

 

Фосфат разтварящи микроорганизми 
Фосфат разтварящите микроорганизми включват бактерии или гъби, 

разграждащи фосфатни съединения. Търговски произведени ФР био-торове (ФРБ) са 

сертифицират по отношение на гарантираните компоненти, като вид щам, микробна 

плътност и биологична активност. Когато е възможно се определя и скоростта на 

абсорбиране на фосфор в целевите култури. Процедурата, показана на Фиг. 5 може да се 

използва за контрол на качеството на ФРБ (Фиг.5). 
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Фиг. 5: Обща процедура за контрол на качеството на ФРБ  

Гарантирана 
идентификация на 

щамовете (род, вид) 

Гарантирана клетъчна 
плътност 

(КОЕ) 

Оценка на основната микробна 
активност като индикатор за 
ефикасността на препарата 

Оценка на ефекта върху  
растежа на растението 

(скорост на растеж, абсорбция 
на хранителни вещества, др.) 

Регистрация 

(съответствие със 
съществуващите законови 

разпоредби) 

Редовна 
оценка на 
качеството от 
страна на 
съответните 
органи 

Обща процедура за контрол на качеството 

на биоторове 

Бележки относно ФРБ 

Bacillus megaterium (PCR, 

MIDI, др.) 

Колонии-образуващи 

единици (КОЕ) на селективна 

среда 

• Скорост на 

разрваряне на 

калциев фосфат 
• Тип и съдържание на 

органични киселини, 

др. 

• Контролен тест със 
стерилизиран биотор 

за свързващ ефект с 
носителя 

• Проверка на метода 

за стерилизация 

✓ Течна форма: 

микрофилтрация, 

др. 

✓ Твърда форма: 

автоклавиране, 

облъчване, др. 
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Фосфат разтварящите микроорганизми играят важна роля в храненето на 

растенията като увеличават наличния фосфат в почвата. Поради този факт, следва да се 

обърне особено внимание върху изследванията и формулировките на нови комбинации 

от бактерии, разтварящи фосфати, и други стимулиращи растежа ризобиални видове. 

 

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА RHIZOBIUM И 
AZOTOBACTER 

 

За инокуланти Rhizobium и Azotobacter са дефинирани няколко стандарти за 

качество. Тези спецификации са показани в Таблица 2. 

 

Таблица 2: Общи стандарти, определени за биоторове с Rhizobium и Azotobacter 

Параметри Rhizobium биотор Azotobacter биотор 

Количество клетки по 

време на производство 

108/g носител в рамките на 

15 дни от производството 

107/g носител в рамките на 

15 дни от производството 

Количество клетки при 

изтичане на срокът за 

годност 

107/g носител в рамките на 

15 дни преди датата на 

изтичане на срокът на 

годност 

106/g носител в рамките на 

15 дни преди датата на 

изтичане на срокът на 

годност 

Срок на годност 6 месеца, считано от датата 

на производство 

6 месеца, считано от датата 

на производство 

Допустимото ниво на 

контаминация 

Няма контаминация при 

108 разреждане 

Няма контаминация при 

107 разреждане 

pH 6.0-7.5 6.5-7.5 

Щам Трябва да се провери 

серологично 

Нищо специфично. 

Но се отнася само за 

щамове A. chroococcum  

Носител Следва да преминават през 

сита с размер на порите 

150-212 m 

Следва да преминават през 

сита с размер на порите 160 

m  

Тест за нодулация Трябва да бъде 

положителна 

-- 

Азотно фиксиране  

 

Над 20 mg / g глюкоза 

 

Не по-малко от 10 mg / g 

захароза 
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Измененията в стандарта за качество на Rhizobium по страни е представено в 

Таблица 3. 

 

Таблица 3: Стандарти за качество на търговска култура на Rhizobium в различни 

страни 

Страна Клетки / g култура (общ жизнеспособен брой на конго-червен 

агар) 

Удовлетворително Задоволително Съмнително 

САЩ 109 - 106- 107 

Австралия - 2 х 108 106- 107 

Русия 109 - - 

Индия  Повече от 109 107-109 По-малко от 107 

 

Въпреки че няма влезли в сила стандарти за контрол на качество на биоторове 

Azospirillum и ФРБ, съществуват предложения за стандартни спецификации, които са 

представени в Таблица 4. 
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Таблица 4: Предложените стандартни спецификации на ФРБ и Azospirillum 

No. Параметър ФРБ Azospirillum 

1. База Носители (Лигнитни/ 

Дървени въглища) 

Носители (Лигнитни/ 

Дървени въглища) 

2. Носител >100 микрона >100 микрона 

3. pH 6.5-7.5 7.0-8.0 

4. Влажност 35-40% 35-40% 

5. Жизнеспособни 

микроорганизмите при 

производство 

107/g носител 107/g носител 

6. Жизнеспособни 

микроорганизмите при 

изтичане срока на 

годност 

107/g носител 107/g носител 

7. Ниво на контаминация Не при 104 разреждане Не при 104 разреждане 

8. Растеж в среда 

Pikovskaya 

+ve - 

9. Растеж в среда S. S. 

Malate 

- +ve 

10. Фосфат разтваряща 

зона 

1 мм - 

11. Образуване на пеликула - +ve 

12. Срок на годност  6 месеца 6 месеца 

13. P разтваримост 30-50% - 

14. N2-фиксация   - 15 mg/g малат 

 

МЕРКИ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 
 

Биоторовете трябва да бъдат оценени по следните стандарти за качество: 

1. Инокулантът трябва да е базиран на носител или на течност. 

2. Инокулантът трябва да съдържа минимум 108 жизнеспособни клетки 

биоинокулант / g носител суха маса, когато се съхранява при 25-30° C. 

3. Инокулантът трябва да има най-малко 6 месеца срок на годност от датата 

на производство, когато са на база носител и 9 месеца в случаите когато са на течна 
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основа. 

4. рН на инокуланта трябва да бъде между 6.0 и 7.5. 

5. Инокулантът трябва да покаже ефективна нодулация / азотна фиксация 

върху конкретно растение преди изтичане на срокът на годност. 

6. Носещият материал трябва да бъде под формата на прах, т.е. торф, лигнит, 

торфена почва, хумус и т.н. 

7. Инокулантът трябва да се опакова в 50-75 микрона полиетиленови торби с 

ниска плътност. 

8. Всяка опаковка трябва да бъде маркирана четливо, за да се даде 

информация за наименованието на продукта, наименованието на микробните 

инокуланти, активността на биоинокуланта, целевата култура, наименованието и адреса 

на производителя, типа носители, партиден номер, датата на производство, срок на 

годност, нетно количество предназначено за 0.4 хектара и указания за съхранение. 

9. Не трябва да съдържа никаква контаминация с други микроорганизми. 
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При идеални условия биоторовете могат да бъдат инокулирани добре, 

както върху семена, така и в корените на различни растителни култури. Те могат 

да се прилагат и директно в почвата. Съществуват няколко известни подходи за 

прилагане на биоторове, както е описано по-долу: 

 

МЕТОДИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Инокулация на семената ИЛИ третиране на семената 
Това е една от най-често използваните практики за приложение на 

биоторове. При този метод, те се смесват с 10% разтвор на нерафинирана кафява 

палмова захар (джагар). След това суспензията се излива върху разпръснатите на 

циментова настилка семена, като трябва да се смесят напълно, за да се оформи 



 

 pg. 2 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕ 
тънък слой около семената. Третираните семена трябва да се оставят да изсъхнат 

на тъмно за една нощ, след което могат да бъдат използвани. Обикновено, е 

необходим 750 грама биотор за третирането на бобови семена с площ един 

хектар.  

 

Потапяне на корените на разсада 
Корените на разсада на културите се третират в продължение на половин 

час в разтвор на биотор, преди разсад. При този метод, необходимите за един акър 

земя (или ~ 4 km2) разсади се инокулират, като се използват 2-2,5 кг биотор. За 

целта се взима голям съд с достатъчно количество вода, където биотора се смесва 

напълно. Корените на разсадите се потапят в тази смес, така че да им се даде 

възможност да поемат инокулума. Следва разсаждане. Установено е, че този 

метод е много подходящ за култури като домати, ориз, лук, зелеви култури и 

цветя. 

 

Основно приложение на полето 
Този метод се използва предимно за овощни култури, захарна тръстика и 

други, където е необходимо локално прилагане. По време на засаждането на 

овощните дръвчета, 20 грама биотор, смесен с компост, трябва да се добави в 

кръга на фиданката. Може да се добави същото количество биотор в почвения 

кръг на разсада, след като той е достигнал зрялост. Понякога биоторовете се 

разпръскват в почвата, но при този тип приложение количеството биотор може 

да се нарасне от 4 до 10 пъти. Преди разпръскването, инокулумите трябва да се 

инкубират за 24 часа с необходимото количество добре разтворим гранулиран 

оборски тор. Оборският тор изпълнява функцията на хранително и помощно 

средство (катализатор) за биоторовете. 

 

Самоинокулиране или грудкова инокулация 
Този метод е изключително подходящ за прилагане на Azotobacter. При 

него, в голям съд се сипва 50 литра вода, добавят се 4-5 кг биотор от Azotobacter 

и се смесват напълно. Посадъчният материaл, необходим за един акър земя (или 

~ 4 km2), се потапя в тази смес. Подобно, при третиране на картофи грудките се 

потапят в сместа и засаждането се осъществява, след като посадъчния материал 

се изсуши на сянка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЧНИ БИОТОРОВЕ 
 

Третиране на семената 
Третирането на семената е най-широко приетия метод за всички видове 

посеви. То е ефективно и икономично. При малки количества семена (до 5 кг.) , 



 

 pg. 3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕ 
покритието може да се направи в найлонов плик. За тази цел, може да се използва 

плик с размер (21” x 10”) или по-голям. Пликът се запълва с 2 кг или повече от 

семената. Той трябва да е затворен по такъв начин, че да не се пълни с въздух. 

Притиска в продължение на 2 минути или повече, докато всички семена са 

омокрят равномерно. След това плика се отваря, изпълва се с въздух и леко се 

разклаща. Разклащането се спира, след като всяко от семената получи 

равномерен слой от покритието на културата. Плика се отваря и семето се 

изсушава на сянка за 20-30 минути. При големи количество семена, покритието 

може да бъде направено в голям открит съд и инокуланта може да се смесва 

директно с ръка. Третирането на семената с Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, 

може да бъде направено заедно с фосфат разграждащите микроорганизми (ФРМ).  

Третирането на семената може да бъде направено с два или повече 

бактериални вида. Не е наблюдаване страничен (антагонистичен) ефект. Най-

важните неща, които трябва да се вземат в предвид са, че семената задължително 

трябва да се покрият първо с Rhizobium, Azotobacter или Azospirillum. Когато 

всяко семе се покрие с горните бактерии, тогава инокулата от ФРМ, трябва да ги 

покрие като външен слой. Този метод ще предостави максимално количество от 

всяка бактерия, необходимо за получаването на по-добри крайни резултати. 

Третирането на семената с някоя от двете бактерии, няма да предостави 

максимално количество бактерии за отделните семена. 

 

Потапяне на корените 
Този метод се използва за третиране с Azospirillum // ФРМ на оризови 

насаждания / зеленчукови култури. Необходимото количество от Azospirillum 

//ФРМ, трябва да се смеси с 5-10 литра вода в единия ъгъл на полето, а корените 

на разсада трябва да се потопят в продължение най-малко на половин час, преди 

разсаждането. 

 

Приложение в почвата 
Използват се 200 мл от ФРМ на един акър земя (или ~ 4 km2). ФРМ се 

смесват с 400 до 600 кг кравешки оборски тор, заедно с ½ пакет прахообразен 

фосфат, ако е наличен. Така получената смес трябва да се съхранява на сянка при 

50 % влажност. Тя се използва за внасяне на биоторовете в почвените редове или 

при заравняването на почвата. 

Методите за приложение на препоръчаните течни биоторове, и 

количествата им за употреба при различните растителни култури, са както 

следва:   
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Растителна култура Препоръчани Биоторове Метод на 

приложение 

Количество 

за използване 

Растителни култури на полето 

Бобови култури 

Нахут, Грах, Фъстък, Соеви, Зърнени, Леща, Люцерна, 

Александрийска детелина, Бобмунг, Мунго, Папуда и Гълъбов 

грах 

Rhizobium Третиране на 

семената 

200 ml/акър 

Зърнени култури, Пшеница, Овес, Ечемик Azotobacter/Azospirillum Третиране на 

семената 

200 ml/ акър 

Оризови Azospirillum Третиране на 

семената 

200 ml/ акър 

Маслодайни семена 

Синап, Сусам, Ленени семена, Слънчоглед, Рицин 

Azotobacter Третиране на 

семената 

200 ml/ акър 

Просо  

Перлено просо, Драгуса, Paspalum scrobiculatum 

Azotobacter Третиране на 

семената 

200 ml/акар 

Царевица и Сорго  Azospirillum Третиране на 

семената 

200 ml/ акър 

Фуражни култури и треви 

Троскот, Суданка, Слонова трева , Brachia riamutica, Старграс и 

др.  

Azotobacter Третиране на 

семената 

200 ml/акър 

Други насаждения с растителни култури  

Тютюн 

Azotobacter Третиране на 

разсада  

500 ml/акър 

Чай, Кафе Azotobacter Третиране на 

почвата 

400 ml/акър 
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Каучук, Кокосови орехи Azotobacter Третиране на 

почвата 

2-3 ml/на 

растение 

Агро-лесовъдски / овощни растения 

Всички плодове / агро-лесовъдски (подправки, храсти, 

едногодишни и целогодишни) растения за горивни фуражи, 

плодове, смола, подправки, листни, цветя, ядки и семена с 

предназначение 

Azotobacter Третиране на 

почвата 

2-3 ml/на 

растение в 

разсадника 

Зърнено-бобови растения / дървета Rhizobium Третиране на 

почвата 

1-2 ml/на 

растение 

 

Бележка: Дозите, представени в таблицата са тези препоръчани при концентрация на инокулума от 1 x 108 клетки/мл. Освен 

посочените азот-фиксиращи микроорганизми, може да се прилагат и такива разтварящи фосфор и мобилизиращи поташ в количество 

от 200 ml / акър за всички култури.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ БИОТОРОВЕ 
 

Приложение на азотни биоторове: 
• Rhizobium за зърнено-бобови култури.  

• Azotobacter и Azospirillum незърнено-бобови култури.  

• Acetobacter само за захарна тръстика.  

• Синьо-зелените водорасли (СЗВ) и Azolla за оризища в низините . 

• Frankia за австралйиски бор и елша. 

 

Rhizobium 
 

Rhizobium spp.: Подходящ за различни растителни култури 

 

Rhizobium sp. Растителни култури 

R. leguminosarum Грах (Pisum), Секирче, Глушина, Леща (Lens) 

R. trifoli Александрийска детелина (Trifolium) 

R. phaseoli Бъбрековиден боб (Phaseolus) 

R. lupini Лупина, Серадела 

R. japonicum Соеви (Glycine) 

R. meliloti Комунига, Люцерна (Medicago), Сминдух (Trigonella) 

Rhizobium spp. Папуда, Гуар, Бобмунг, Мунго, Гълъбов грах, 

Фъстъкови, Vigna aconitifolia, Sesbania bispinosa, 

Crotalaria juncea, Gliricidia, Акациеви и т.н. 

 

Методи за приложение на инокулумите от Rhizobium:  

Установено е, че третирането на семена е подходящ метод за инакулация на 

Rhizobium. Използват се някои адхезивни вещества за осъществяване на контакт между 

семената и инокулатите (бактериите). Например при бобовите, количеството от около 

900 гр. почвенобазисна култура, е достатъчно за инокулуране на семена за площ един 

хектар. Използва се десет процентов разтвор от палмова захар за слепване на клетките 

на Rhizobium към семената. Този разтвор първо се разстила върху семената и се смесва с 

тях, за да се образува тънък слой. След установяване на коректното покритие със 

суспензията, инокулантът се разпръсква върху семената и съдържанието отново се 

разбърква. След това сместа се изсушава на сянка, като се разстила тънко на 

полиетиленов лист за най-малко една нощ.  
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Azotobacter 
Полевите изследвания с Azotobacter, показват, че за неговото приложение 

подходящ метод е инокулацияата на семена или разсад на растения като лук, бринджал 

домати и зеле при различни агро-климатични условия. При нормални условия на полето 

инокулацията с Azotobacter ограничава използването на азотни торове с 10 до 20%.  

 

Azospirillum 
Инокулирането на Azospirillum спомага за вегетативния растеж на растенията, и 

спестява използване на азотни торове с 25-30%. Досега са идентифицирани само четири 

вида Azospirillum. Те са A. lipoferum, A. brasilense, A. amazonense, A. iraquense. A. 

brasilense и A. oferum се срещат много често в индийски почви.  

 

Acetobacter  
При полеви условия, добивът от захарна тръстика се увеличава след инокулацията 

с Acetobacter. Регистрирана е и биосинтезата на ауксини и антибиотични вещества след 

тяхното прилагане.  

 

Синьо-зелени водорасли 
Инокулумът на синьо-зеленият водорасли се прилага след пренасяне на оризовата 

култура в основната земеделска площ. Необходимият инокулант е 10 kg / ha. За по-висока 

азотна фиксация се прилагат 3 до 4 t / ha на животински тор и 200 kg / ha суперфосфат.  

 

Azolla  
Azolla се прилага към основната земеделска площ като т. нар. зелен тор и като 

двойна култура. Под формата на зелен тор, Azolla може да расте на наводнените полета 

в продължение на 2 до 3 седмици преди засаждането. По-късно водата се отцежда и 

Azolla се внася по време на оран. Като двойна култура, 1000 до 5000 kg/ha от Azolla се 

пренасят върху почвата една седмица след разсаждането. Когато се образува дебела 

подложка, тя се инкорпорира чрез потъпкване. Остатъците от Azolla се развиват отново, 

и се внасят чрез потъпкване като втора реколта. За по-добър растеж на Azolla се прилага 

25 до 50 kg/ha суперфосфат и се подържа постоянен воден стълб от 5 до 10 см в оризовите 

полета.  

 

Frankia  
Инокулацията на Frankia засилва растежа, нодулацията, нитрогеназната 

активност на нодулите и сухото им тегло при австралийския бор и елша.  

 

Приложение на фосфорни биоторове  
Фосфат разграждащите бактерии могат да бъдат използвани като биоторовете. 

Фосфорът е основно хранително вещество за растенията, стимулиращ растежа и 

допринасящ за тяхната устойчивост към патогени. Фосфорът подпомага формирането на 

корените, както и цялостния растеж. Растенията използват само 10-15% от приложения 
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им фосфат. Остатъкът от 85-90% остава като неразтворима фаза в почвата. Биоторовете 

имат високоефективни фосфат разтварящи бактерии (Bacillus megaterium), които по 

време на своето развитие отделят органични киселини, които разтварят този фосфат и го 

правят достъпен за растенията. По този начин, остатъчните фосфатни торове в почвата 

могат да бъдат добре използвани и външното приложение може да бъде оптимизирано.  

Хранителната среда и инокулумът от изходната култура се прехвърлят в колби. 

Култивирането се провежда дълбочинно при разклащане на 30 ± 20С. Клетките се 

инкубират, докато се достигне максимална клетъчна концентрация от 1010 до 1011 

CFU/ml. При оптимални условия това ниво на популацията може да бъде достигнато в 

рамките на 4 до 5 дни за Rhizobium; 5 до 7 дни за Azospirillum; 2 до 3 дни за фосфат 

разтварящите бактерии и 6-7 дни за Azotobacter. Получената култура се означава като 

стартерна. За масово производство на инокулант, инокулумът от стартерната култура се 

прехвърля в по-голям обем / ферментатор и се култивира докато се достигне 

необходимото клетъчна концентрация.  

Препоръчваната доза Azospirillum се прилага и за фосфат разтварящите бактери. 

За комбинирано инокулиране, биоторовете се смесват равномерно преди употреба 

съгласно общите препоръки.  

 

Приготвяне на инокулум за фосфорно-базирани биоторове  

Подготвя се подходящa средa за бактериалния инокулант в 250 ml, 500 ml, 3 и 5 

литрови конични колби и се стерилизира. Средата в 250-милилитровата колба се 

инокулира с ефективен бактериален щам в асептични условия. Колбата се съхранява при 

стайна температура в ротационна клатачна машина (200 rpm) в продължение на 5-7 дни. 

Наблюдава се растежа на микроорганизмите и се оценява микробната популация, която 

ще послужи като стартерна култура. Полученият пре-инокулум (в log фаза на растеж) се 

инокулира в по-големите колби (500 ml, 3 литра и 5 литра), съдържащи подходяща 

хранителна среда, след като се наблюдава растеж във всяка колба. Избраната оптимална 

хранителна среда се приготвя в големи количества във ферментор, стерилизира се добре, 

охлажда се и се държи в готовност.  

Ферментатора се инокулира с получената експоненциална култура. Обикновено 

обемът на инокулума е 1 - 2%, но инокулирането се извършва и с до 5% в зависимост от 

растежа на културата в по-големите колби. Клетките се култивират във ферментатора 

при подходящо аериране (преминаване на стерилен въздух през компресор и 

стерилизиращи агенти като стъклена вата, памучна вата, киселина и т.н.) и при 

непрекъснато разбъркване. Проследява се плътността на инокулирания микроорганизъм 

и наличието наконтаминация, ако има такива в периода на растеж. Клетките се се 

изолират при достигане на плътност от 109 клетки / ml-1. Не бива да се установяват гъбни 

или друг вид бактериални замърсявания при разреждане 10-6. Не се препоръчва 

хранителната среда да се съхранява след приключване на процеса на ферментация за 

повече от 24 часа. Дори при 4 °С броят на жизнеспособните клетки започва да намалява.  

ФРМ може да се използват за всички видове култури, включително ориз, просо, 

маслодайни култури, бобови растения и зеленчуци.  

Методите, препоръчани за прилагане, са:  
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1. Обработка на семена  

2. Потапяне на семена  

3. Приложение в почвата  

В допълнение към това може да се направи и комбинирано използване на 

бактериални биоторове. Бактериалните инокуланти не трябва да се смесват с 

инсектициди, фунгициди, хербициди и стандартни торове. Обработката на семената с 

бактериален инокулант трябва да се извърши след като семената се третират с 

фунгициди.  

 

Приложение на компост  
Качеството на компоста зависи главно от суровината и правилния процес на 

компостиране. Компостът се използва по два начина в селскостопанската практика. 

Едният е с цел да се подобри качеството на обработваемата земя, а другият е за 

производство на субстрати за растеж в градинарството и цветарството. Добавянето на 

зрял компост в почвата има положителни ефекти, дължащи се на увеличаването на 

органичната материя, което води до подобряване на някои физични и химични 

характеристики като шупливост, съотношение въздух / вода, рН, налично количество 

хранителни елементи и др.  

 

Приложение на компостта в градината  

Компост се използва в следните случаи:  

1. Като материал за обогатяване на почвата при производство на разсад на 

декоративни растения, подходящи за екстериорна украса на хотели, вместо торф.  

2. При наторяване на нови градини, като се смесва с почва в съотношение 1: 

3 (компост : почва).  

3. При изграждане на нови тревни площи, когато те трябва да бъдат свободни 

от плевели, в противен случай би довело до затруднения.  

4. В стари захабени ливади в резултат на интензивно използване се прилага 

така наречената "шапка", т.е. повърхността се пресява и смесва с компост.  

Компостът се прилага в градините на хотели, особено преди началото на сезона, 

когато се подновят или изграждат нови градини. Количествата, използвани ежегодно в 

градините, зависят от обхвата на извършените ремонтни дейности.  

Ползите от използването на компост са:  

1. Почвата е обогатена с органичен материал.  

2. Подобрява се структурата и свойствата на почвата.  

3. Хранителните вещества се отстраняват от растенията като преминават през 

компоста.  

4. По-изгоден е от хумуса.  

 

Недостатъците обаче са:  

1. Могат да присъстват плевелни семена и така да се заразят чисти територии.  
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2. Липсата на стандартизация на компоста в малки чували ограничава 

използването му.  

3. Липсата на скрининг контрол води до инкорпорирането на големи парчета от 

използваните суровини. По този начин се увеличават разходите поради по-трудоемкия 

процес на почистване от страна на работниците.  

 

Инокулиране с нанотор  
Няколко проучвания показват, че наночастиците, приложени в безопасна доза, 

могат да подпомогнат растежа на растенията и цялостния им добив. Многостенните 

въглеродни нанотръби (МВН) имат способността да увеличават покълването на семената 

и растежа на домати, тютюневи насаждения и синап.  

Въз основа на индекса на покълване и относителното удължаване на корена, се 

доказва, че окислените МВН са по-ефективни при по-ниска концентрация от 

неокислените МВН. Освен това нано среброто е по-ефективно от сребърния нитрат за 

подобряване на добива на семена и за предотвратяване на окапването на листата. Като 

растителен хормон, етиленът играе ключова роля при окапването на листа и е доказано, 

че сребърните йони инхибират процеса чрез заместване на медните йони в рецепторите.  

Използвайки метода на „пръскане на листа”, след прилагане на нано сребро и 

сребърен нитрат върху широк спектър от растения, е наблюдавано, че нано среброто е 

ефективно при по-ниска концентрация от сребърния нитрат. Ефектът на 

биосинтезираните сребърни наночастици върху растежа на разсада и върху други 

ключови параметри е изследван при икономически важни растителни видове от родовете 

Namasivayam и Chitrakala (2011). Mahajan et al. (2011) използват метода на посев върху 

агарова среда за тестване на ефекта на Zn-наночастици върху растежа на Vigna radiate и 

Cicer arietinum. Чрез анализ със сканираща електронна микроскопия е доказано 

инкоропориране на наночастици върху кореновата повърхност. Проучвания с 

атомноабсорбционна спектроскопия разкриват абсорбцията на наночастиците на ZnO в 

изследваните разсади. Използвайки метода на „пръскане на листа”, Burman et al. (2013 

г.) проучват ефекта на ZnO наночастиците върху растежа и антиоксидантната система на 

разсади от нахут. Те установяват, че по-ниската концентрация (1,5 ppm) на 

наночастиците на ZnO оказват положителен ефект върху развитието на растенията. 

Освен това, разсад, обработен с наночастици ZnO, демонстрира увеличено натрупване 

на биомаса, което може да се дължи на ниските нива на свободни кислородни радикали. 

Последното е установено въз основа на измереното по-ниското съдържание на 

малондиалдехид (MDA). По подобен начин, Prasad et al. (2012 г.) демонстрират, че 

третирането с ниска концентрация на нано цинк (1,000 ppm) има положително 

въздействие върху растенията, но показва симптоми на токсичност при по-висока 

концентрация (2000 ppm). Освен това, по време на полеви експерименти, авторите 

показват, че при използване на 15 пъти по-ниска доза от наночастици на ZnO, в сравнение 

с препоръчителната доза ZnSO4, се наблюдава 29,5% по-висок добив.  

По идентичен начин, ZnO наночастици водят до удължаване на корена в Glycine 

max при концентрация от 500 ppm, но намаляват размера им при по-висока 
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концентрация. Изследване с цел изучаване ефектите на ZnO и CеO2 наночастици (400 

ррт) по отношение качеството на плодове на Cucumissativus показа, че и двата типа 

тествани наночастици водят до повишено съдържание на скорбяла и биха могли да 

променят структурата на въглехидратите.  

Lu et al. (2002) демонстрират позитивния ефект на смес от SiO2 и TiO2 нано 

частици в G. max, водещо до увеличаване капацитета на абсорбция на вода и торове, 

както и до повишаване на нитрат редуктазаната и антиоксидантната активност. 

Проведени са и изследвания, които доказват положителния ефект на нано-TiO2 частици 

при стимулиране на фотосинтезата и растежа в спанак. Демонстрираното увеличаване на 

фотосинтетичните процеси, е както при видима така и при ултравиолетова светлина 

(Leiet et al. 2007 г.). Zheng et al. (2005) съобщават, че след третиране на семена на спанак 

с TiO2 наночастици, има увеличение с 73% на сухото тегло, трикратно по-висока скорост 

на фотосинтеза и 45% увеличение на хлорофила.  

Предполага се, че причината за увеличаване на скоростта на фотосинтеза може да 

се дължи на ускорената абсорбцията на органични хранителни вещества, което от своя 

страна повишава тяхното използване и потискат образуването на свободни радикали. За 

разлика от повечето проучвания, показващи отрицателното въздействие на високите 

концентрации на наночастици, Mahmoodzadeh et al. (2013) съобщават, че добавянето до 

2 000 ppm на TiO2 наночастици води до по-добро покълване на семената и повишена 

жизненост на разсада при Brassica napus. Shah и Belozerova (2009) изследват ефектите от 

различни метални наночастици като силиций (Si), паладий (Pd), злато (Au) и мед (Cu) 

върху покълването на семена от маруля. Те посочват, че наночастиците имат 

положително влияние при различни концентрации, като например Pd и Au при по-ниска, 

Si и Cu при по-висока, а Au и Cu в комбинирани смеси. Също така, в свое изследване 

Quoc Buu et al. (2014) съобщават за повишена скорост на покълване на семена в G. max 

при третиране с нанокристален прах от желязо, кобалт и мед при изключително ниска 

концентрация. Освен това се наблюдава значително увеличение на индекса на 

хлорофила, броят на нодулите и добива на реколтата. Aroraet al. (2012) съобщават, че 

при прилагане на метода на „пръскане на листа” със златни частици върху растението 

Brassica juncea при полеви експерименти, се наблюдават положителни ефекти, като 

повишена височина на растенията, увеличен диаметър на стъблото, увеличен брой 

клонове, шушулки и семена. Интересно е, че златните наночастици също подобряват 

редукционния статус на третираните растения. Suriyaprabha et al. (2012) демонстрират, 

че третирането с SiO2 в царевични растения значително подобрява сухото им тегло, както 

и повишава нивата на органични съединения като протеини, хлорофил и феноли.  

 

Прилагане на генетично модифицирани микроорганизми  
Съществуват множество биотехнологични приложения на генетично 

модифицираните микроорганизми, които потенциално могат да попаднат в обхвата на 

TSCA (Toxic Substances Control Act). Към тях се отнасят и такива, които са от значение 

за селското стопанство. Те включват получаването на интергенни видове, използвани 

като биоторове, такива като симбиотични азотни фиксиращи микроорганизми получени 
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при сливането на Sinorhizobiummeliloti и Bradyrhizobium japonicum. Изследванията в 

полеви условия на многобройни интергенни ризобии са разгледани в рамките на TSCA 

и през 1997 г. един специален щам на S. meliloti RMBPC-2 е одобрен за ограниченa 

комерсиална употреба.  

В бъдеще се очаква по-голямо предлагане на микроорганизми от род Rhizonium с 

повишена способност за фиксиране на азот, или може би, с повишена ефективност на 

нодулация. Освен това са възможни и приложения на други симбиотични азот 

фиксатори, като например актаминомиците Frankia, грам-положителна бактерия, която 

образува симбиотични взаимоотношения с определени растения, като например 

дървесни ангйоспермни растения, наричани актиноризни. Могат да бъдат прилагани и 

модифицирани свободно живеещи азот фиксиращи микроорганизми. Освен 

интергенните азот-фиксиращи микроорганизми, други приложения на биоторовете, 

които вероятно ще бъдат разглеждани от TSCA, включват ФРМ, микоризни гъби или 

други ендофитни микроорганизми, които подпомагат абсорбцията на хранителни 

вещества, производството на растителни хормони или стимулират процесите, водещи до 

увеличена производителност на растенията.  

 

СЪВЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ 
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА БИОТОРОВЕ  

 

• Биоторовете трябва да съдържа ефективен щам с подходяща 

концентрация, свободен от контаминиращи микроорганизми.  

• Трябва да се избере правилната комбинация от биоторове и те да се 

използват преди изтичане на срока на годност.  

• Да се използва предложения метод за приложение в подходящо време, 

съгласно предоставената на етикета информация.  

• За третиране на семена трябва да се използва подходящ свързващ реагент 

за по-добри резултати.  

• При проблематични почви се използват коригиращи методи като 

гранулиране на семената или корекция на рН на почвата чрез използване на лайм.  

• Трябва да се осигури запас на фосфор и други хранителни вещества.  
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА 
БИОТОРОВЕТЕ  

 

• Пакетираните биоторове трябва да се съхраняват на сухо и проветриво 

място, далече от пряка слънчева светлина и топлина.  

• Трябва да се използват коректните комбинации от биоторове.  

• Тъй като Rhizobium е специфична за дадена култура, трябва да се използва 

само за определената такава.  

• Не трябва да се смесват други химикали с биоторове.  

• При закупуването трябва да се гарантира, че всеки пакет е снабден с 

необходимата информация, като име на продукта, име на реколтата, за която е 

предназначен, име и адрес на производителя, дата на производство, срок на годност, 

номер на партидата и инструкции за употреба.  

• Пакетът трябва да бъде използван преди изтичане срокът на годност, само 

за конкретната култура за която е предназначен и съгласно препоръчания метод на 

приложение.  

• Биоторовете са жив продукт и се нуждаят от грижи в хранилището  

• За постигане на най-добри резултати трябва да се използват и двата вида 

биоторове - азотни и фосфорни.  

• Важно е биоторовете да се използват съвместно с химически торове и 

органични торове. Биоторовете не подменят стандартните торове, но могат да доставят 

допълнителни хранителни вещества на растенията.  

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА БИОТОРОВЕ В 
ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

• Липса на подходящ носител, ограничени ресурси 

• Пазарни ограничения и липса на информираност от страна на 

земеделските производители 

• Липса на осигуряване на качеството и ограничено производство на 

биоторове  

• Сезонност и несигурност по отношение на изискванията  

• Влияние на почвени и климатични фактори, липса на опитен персонал  

• Роля на естествената микробна популация, неправилни инокулационни 

техники и мутации по време на ферментацията  
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ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА  
 

Въпреки, че торовете имат минимално въздействие върху дивата природа или 

поне в сравнение с пестицидите, при определени обстоятелства те мога да бъдат опасни 

за човешкото здраве. Това се дължи на:  

• Високите концентрации на нитрати в питейна вода може да доведе до 

клинична метхеамоглобинемия (често наричан синдром синьо бебе)  

• Излагането на прахови частици е основният професионален здравен 

проблем при производството на торове.  

• Поглъщането на нитрати може да доведе до редица сериозни заболявания, 

като например рак на стомаха, рак на пикочния мехур.  

Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) трябва да бъдат правилно 

управлявани. Системата за ЗБУТ при земеделски производители осигурява ефективен 

контрол на риска, предотвратя професионални заболявания или наранявания и спомага 

за постигне на съответствие с нормативните изисквания и стандарти.  

Особено подходящи за новата икономическа и професионална структура на 

работата на фермерите, практикуващите, изследователите и други заинтересовани 

страни, е оценката и управлението на съществуващите рискове за здравословни и 

безопасни условия на труд. Посочените цели в стандарта са: 

1) Идентифициране на ефективни практики в управлението на риска за 

здравословни и безопасни условия на труд, и  

2) Използване на проста рамка от добри практики  

Информационни листове за безопасност (ЛБ) (*приложения) на различните 

продуктите (или материали) изпълняват две основни цели – 1) информират лицата за 

потенциалните рискове и безопасната работа с конкретния вещество и 2) осигуряват 

основата за оценка на риска. Информационните листове за безопасност следва да се 

предоставят на всички етапи от веригата за дистрибуция, а в някои държави тяхното 

използване е задължително съгласно местното законодателството.  

В допълнение към обичайните производствени параметри, от ЛБ се изисква да 

представят потенциалните рискове за здравето, както и екотоксикологична информация, 

която обикновено е трудна за получаване и тълкуване.  

 

Опасности за земеделските производители  

Земеделските производители, които използват биоторове, могат да бъдат 

изложени на следните опасности:  

 

ТОПЛИНА  
Заболяванията, свързани с топлината, могат да бъдат смъртоносни. Всяка година 

хиляди работници се разболяват от излагане на топлина, а някои дори умират. Тези 

заболявания и смъртни случаи могат да бъдат предотвратени.  

Работниците, изпълнявайки служебни задължения на горещи и влажни условия, 

са изложени на висок риск от топлинни заболявания, особено ако извършват дейности с 
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висок физическо натоварване или използват обемисти защитни дрехи и оборудване. 

Ново наетите служители също могат да бъдат изложени на по-голям риск, ако не са 

изградили толерантност към горещите условия. Работодателите трябва да предприемат 

стъпки, за да помогнат на работниците да се аклиматизират.  

Свързаните с топлината заболявания, макар и потенциално смъртоносни, лесно 

могат да бъдат предотвратени. Когато работите в горещи условия, помнете "ВОДА, 

ПОЧИВКА, СЯНКА". Пийте вода на всеки 15 минути, дори когато не усещате жажда. 

Носете шапка и светло оцветени дрехи. Починете на сянка. Не забравяйте да внимавате 

за колегите си и да знаете местоположението си, в случай че трябва да потърсите помощ. 

Потърсете веднага помощ, при признаци на заболяване.  

 

ТРАВМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ  
Работниците в селскостопанската индустрия често използват повтарящи се 

движения в неудобни позиции, които могат да причинят мускулно-скелетни 

наранявания.  

Ергономични рискови фактори се срещат често при дейности изискващи 

повтарящи се, силни или продължителни усилия на ръцете; чести или тежки повдигания, 

бутане, издърпване или носене на тежки предмети; заемане на продължителни неудобни 

пози. Вибрацията и студът могат да увеличат тяхното въздействие.  

✓ Ергономична защита. Ергономично съобразени инструменти, подложка за 

намаляване на вибрациите и намаляване на дейностите изискващи висока повторяемост 

са някои от методите за понижаване на мускулно-скелетни наранявания.  

 

ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА 
Смъртните случаи и нараняванията от падания остават сериозна опасност за 

земеделските производители.  

 

ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ РИСКОВЕ 
Травмите от автомобилни инциденти могат да бъдат сериозни и лимитиращи 

дейността на фермера.  

 

ОПАСНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 
Селскостопанските работници рутинно използват ножове, мотики и други 

режещи инструменти; работа по стълби; или използват машини в търговски обекти. Тези 

прости инструменти обаче могат да бъдат опасни и да имат потенциал да причинят тежки 

наранявания, когато се използват или поддържат неправилно.  

1. Всички инструменти трябва да се поддържат в добро състояние и да се 

използват съгласно инструкциите на производителя.  

2. Електрическите инструменти трябва да са добре заземени или двойно 

изолирани и всички предпазители или щитове трябва да са на мястото си.  
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3. Работниците в селското стопанство трябва да носят подходящи лична 

предпазни средства (ЛПС) и да се уверят, че дрехите нямат свободни краища, които биха 

могли да бъдат уловени от машините. Дълги коси следва да бъдат прибрани. 

4. В допълнение, търговските обекти трябва да са добре осветени и да имат 

ясни пътеки за елиминиране на подхлъзвания и падания.  

 

ЗЪРНЕНИ БАКИ И СИЛОЗИ 
Докато потенциалните опасности около зърнените баки и силозите понякога се 

пренебрегват в стопанствата, те могат да предизвикат много опасности. Земеделските 

производители са изложени на опасност от задушаване или поглъщане, когато работят в 

силози, както са и изложени на потенциални рискове от прах и експлозии. Задушаването 

е водеща причина за смърт в баки за съхранение на зърно.  

Задушаването може да настъпи, когато работникът бъде погребан (погълнат) от 

зърното, докато се придвижва върху него или се опитва да изчисти зърното, заклещило 

се във вътрешната страна на контейнера. Преместването на зърното действа като 

"плаващи пясъци" и може да погребе работник за секунди. "Мостови" и/или вертикални 

купчини на складирано зърно също могат да се срутят неочаквано, ако работник стои на 

или близо до тях.  

 

ЛОШИ САНИТАРНИ УСЛОВИЯ  
Липсата на питейна вода, санитарни помещения и / или съоръжения за миене на 

ръце може да доведе до много нежелани здравни ефекти. Земеделските производители 

могат да получат топлинен удар и изтощение от недостатъчен прием на питейна вода, 

инфекции на пикочните пътища поради задържане на урината при липса на тоалетни, 

агрохимично отравяне в резултат на липса на съоръжения за миене на ръце и 

инфекциозни и други заразни болести от изложение на микроорганизми.  

 

РЕСПИРАТОРНИ УСЛОЖНЕНИЯ 
Респираторните опасности в плевните, ямите за торове, в някои машини и силози 

варират от остри до хронични замърсители на въздуха. Най-често срещаните опасности 

за дихателните пътища на земеделските производители са биоаерозолите, като 

органични прахове, микроорганизми, ендотоксини и химически токсични вещества от 

разграждането на зърнени и животински отпадъци. Неорганичният прах, от силикатите 

при прибирането и обработката на реколтата, са преобладаващи, но по-малко значими.  

Защита на дихателните пътища. Контролът на аерозолите може да включва 

заграждението и вентилацията на тракторите, прилагане на влага в ронливи материали и 

ползването на респираторни маски.  

 

ШУМ  
Хиляди работници всяка година страдат от предотвратими загуби на слух поради 

високите нива на шум на работното място. Изследвания показват, че тези, които живеят 

и работят в земеделските стопанства, имат значително по-високи нива на загуба на слуха, 
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отколкото общото население. Земеделието е сред професиите, с най-висок риск от загуба 

на слуха.  

Трактори, комбайни за фураж, силажни духалки, верижни триони, 

товарозахватни машини, сушилници за зърно, квичащи свине и звука от огнестрелни 

оръжия са едни от най-типичните източници на шум във фермата. Проучванията 

показват, че продължителното излагане на тези високи нива на шум води до загуба на 

слуха, на земеделските производители от всички възрасти, включително тийнейджъри. 

Загубата на слуха не е толкова драматично, нито толкова внезапно като травма от 

преобръщане на трактора или заплитане в някоя производствена машина, но има по-

тежки последствия.  

Работодателите могат да постигнат намаляване на шума по няколко начина, 

обикновено свързани с поддръжката на оборудването:  

1. Износените, разхлабени, или небалансирани машинни части, могат да 

повишат нивата на шум по време на работа. Редовното смазване и подмяната на части 

(лагери, гумени уплътнения, шумозаглушители и т.н.) намаляват триенето и съответно 

водят до по-ниски нива на шума.  

2. По-големите двигатели, които могат да работят при по-ниски скорости, 

често излъчват ниски нива на шум, и дори може да пестят гориво.  

3. Виброизолационни подложки могат да бъдат инсталирани под краката на 

шумно оборудване за намаляване на шума, генериран от вибрациите върху циментов 

под.  

4. Новите електрически триони и листни вентилатори имат гъвкави корпуси 

за намаляване на шума от вибрациите. 

5. Могат да бъдат закупени трактори и челни товарачи със звукоизолирани 

кабини; плътно монтирани в кабината врати и прозорци, за да се намали максимално 

външния шум, който достига до оператора.  

6. Могат да бъдат инсталирани акустични материали на стени и тавани, за да 

се изолира звука.  

Освен това, работодателите трябва да предоставят на работниците си лични 

предпазни средства (ЛПС), както и обучение за тяхното правилно използване. На 

страницата за безопасност и здраве на ЗБУТ е описано правилното използване на лични 

предпазни средства.  

Високите стандарти за здравословно, безопасно и устойчиво производство не се 

постига веднага. Ефективните системи се основават на принципа "Планирай – Приложи 

– Провери – Действай" (Deming, 1982). За целите на ЗБУТ това означава, че фирмите 

трябва да разработят политика, с която да дефинират поставените цели и изготвят план, 

с който да ги постигнат (включвайки и необходимите преустройства). След това е фазата 

"приложи", когато планът се изпълнява. Следва проверка на извършено спрямо 

заложените дейности в плана, както и преглед на неговата ефективност в контролирането 

на рисковете. За всички установени неизправности трябва да бъдат предприети 

коригиращи действия, така че производителността на системата да се подобрява 

непрекъснато.  
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Според стандарта ISO 31000:2009, нивото на риск зависи, както от вероятността 

или честотата на нежелан изход, така и от получения резулта. Рискът може да бъде 

дефиниран по подобен начин с общо определение като "потенциалът за реализация на 

нежелани, негативни последици от дадено събитие". Допълнително в количествен 

характер рискът се дефинира като "вероятността за единица време да настъпят определен 

брой нежелани ефекти", както и че рискът "представлява статистическата вероятност от 

случайно излагане на индивид на неблагоприятно събитие". Така рискът е определен на 

множество нива. Използването на думата риск обикновено има негативни конотации и 

рисковете се считат за нещо, което трябва да бъде избегнато или минимизирано.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИОТОРОВЕ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ 

 

Приложение на инокуланти от Rhizobium 
Ефектът от инокуланта върху растежа и добива на бобови култури зависи 

главно от неговото качество, свойствата на почвата и методите на приложение. В 

повечето случай инокулантът трябва да се използва съгласно спецификацията на 

опаковката и да се прилага, когато бобово растение се разсажда в нов район или 

когато е известно че бобовата култура има проблем с образуване на нодули. 

Основната цел на инокулацията е да се формират нодули в приемащият бобов 

плод с избран ризобиален щам. Инокулантът трябва да бъде с добро качество по 

време на приложение.  

Обикновено, при бобови растения се използват два метода за инокулиране 

на ризобии. Единият е директното инокулиране, когато биотора се поставя в пряк 

контакт със семената (семенно-приложен инокулант) и непряко инокулиране, 

когато биотора се поставя успоредно или под семето (почвено-приложен 

инокулант). 
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Инокуланта се добавя към семената по следните начини:  

а) Разпрашаване: С този метод, инокуланта директно се смесва със сухите 

семена. Това може да доведе до лошо свързване между микроорганизмите и 

семената; методът е ниско ефективен.  

б) Суспензия: Инокуланта се смесва с навлажнени семена, или се разрежда 

с вода и свързващ реагент, например 25% разтвор на меласа или 1% мляко на 

прах. В някои случаи, като свързващ реагент може да се използват гума арабика 

или захароза, получена от метил-етил-целулоза.  

в) Изграждане на семенно покритие: Инокуланта се приготвя в суспензия 

и се смесва със семената. След това семената се покриват с фино смлян варовик, 

глина, скален фосфат, въглен, доломит, калциев карбонат или талк. Методът има 

няколко предимства, като например изгражда се защита на Rhizobium срещу 

ниско рН в почвата, изсушаване, окислияващи торове, фунгициди или 

инсектициди.  

При индиректния метод за употреба, инокулантът се прилага към почвата 

под или около семето. Методът се използва, когато семената се третират с 

фунгицид или инсектицид, и когато е необходимо голямо количество от 

инокуланта да се развие по-добре от локалния ризобиален щам. Най-лесният 

метод за иноколиране е чрез изготвяне на течна формолировка, която се 

разпръсква върху семената след посев. В този случай е необходимо голямо 

количество инокулант. Недостатъци на този метод включват загуба на 

жизнеспособност на Rhizobium, кратък период на съхранение и неравномерно 

разпределението на инокуланта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕ-СИМБИОТИЧНИ 
АЗОТФИКСИРАЩИ ИНОКУЛАНТИ 

 

Използване на биоторове от асоциативни азот-фиксиращи бактерии 
Azospirillum  

 

Предимства на биоторовете  

Като цяло, биоторове от асоциативни N2 - фиксиращи бактерии могат да 

бъдат използвани най-вече за житни култури като ориз и пшеница, но също така 

се прилагат и при лесно продаваемите култури като зеленчуци, плодове, цветя, 

тютюн, памук, чай, маслодайни и лекарствени култури или подправки. BIO-N във 

Филипините е бактериално базиран тор, предназначен за ориз, царевица и други 

селскостопански култури като домати, чушки, патладжани, бамя, маруля, 

праскова и горчив пъпеш. Това е революционна технология, която обещава 

значително въздействие върху земеделските производители в страната от гледна 

точка на увеличаване на производителността и доходите, както и намалява 

тежестта върху доларовия резерв на страната, тъй като ограничава вноса на 

неорганични азотни торове. Той се състои основно от микроорганизми, които 

могат да преобразуват атмосферния азот във форма подходяща да задоволи 

нуждите на растенията гостоприемници. Активните микроорганизми (бактерии) 

са изолирани от корените на Saccharum spontaneum, трева родствена на захарната 

тръстика. Тези бактерии веднъж свързани с корените на ориза, царевицата, 

захарната тръстика, както и на някои зеленчуци може да подобри тяхното 

кореново развитие, включително и цялостния растеж и добив.  

В Китай и други FNCA-страни, биоторовете на основа на асоциативни 

азот-фиксиращи бактерии повишават добива с 10-30% и намаляват консумацията 

на химически азотни торове с 15-25%. Докладвано е, че прилагането на биоторове 

на основа на асоциативни азот-фиксиращи микроорганизми, може да подобри 

зреенето на някой култури, да съкрати периода на растеж с 5 до 10 дни и да 

подобри общите качества на почвата (включително и нейното плодородие).  

Ползите от биоторовете с асоциативни азот-фиксиращи бактерии могат да 

бъдат обобщени както следва:  

1. Подобряват прорастването на разсада и развитието на кореновата система.  

2. Подобряват добива на растенията гостоприемници.  

3. Заменят с 30-50% от общото количество необходим азот.  

4. Правят растенията устойчиви на суша и вредители.  

5. Намаляват честотата на разпространение на Caulimoviridae и на атаки от 

Helicoverpa zea.  

6. Увеличават добива и намалява загубите при смилане на ориза.  
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Приложение в житни култури 

За ориза е по-добра течната форма. По време на разсад, оризовите корени 

се потапят в течен биотор за 10-15 минути преди да бъдат разсадени и се 

разстилат върху трошлива почва като зелените части се пръскат със скорост от 

1,5-3,0 L на хектар. При пшеница, семената се потапят в течен биотор за една нощ 

преди сеитба като се пръскат и листата в количество от 1,5 до 3,0 L на хектар с 

воден разтвор.  

 

Зеленчуци 

Биоторове в твърда форма се разстилат, лентово и в основата или по 

повърхността на почвата. За листни зеленчуци като целина, спанак и зеле, се 

прилагат от 3.75-15.0 кг на хектар. За плодни зеленчуци като краставици, 

патладжани, домати и пъпеш нормата е 7,5 кг на хектар. За кореноплодни 

зеленчуци като картофи, сладки картофи, джинджифил и чесън, се използват от 

3.75-15.0 кг на хектар.  

 

Плодове 

Добавят се към културата 10-20 g, 20-30 g или 30-50 g, съответно за 

растения с добив по-нисък от 50 кг, 50-100 кг и над 100 кг.  

 

Тютюн 

Използва се количество от 6,25 кг на хектар. Когато се използват 

биоторове на основа на асоциативни азот-фиксиращи бактерии, неорганичния 

азотен тор трябва да се намали с 20-25%. Насърчава се комбинираното 

приложение с органичен тор, тъй като от него могат да се възползват и 

бактериите.  

 

Царевица 

1. Семената се поставят в подходящ съд и се навлажняват с вода. 

Излива се необходимото количество инокуланти, 1 пакет на BIO-N за всеки 3 кг 

семена.  

2. Смесват се добре, докато семената получат равномерно покритие 

(може да се комбинира капка или две от свързващия реагент, например Tween 20 

или APSA с вода, за да се подобри адсорбция на BIO-N към семената).  

3. Посявката на покритите семена се извършва незабавно. Избягва се 

излагането на инокулираните семена на пряка слънчева светлина.  
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4. В зависимост от анализа на почвата, някои почви може да изискват 

допълнителното прилагането на 1 или 2 торби за хектар тор 14-14-14. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

За да се осигури целия спектър от хранителни вещества и балансиран 

ефект, добавянето на органичен тор е силно препоръчително. Самостоятелното 

прилагане на препоръчваните неорганични макроелементи също е установено 

като ефективно. Например повторно нанасяне на 14-14-14 тор се осъществява 

преди цъфтеж.  

 

Ориз 

Твърд инокулант предназначен за ориз с директен посев:  

1. Семената се потапят за една нощ в чиста вода  

2. Семената покълват предварително в чували от зебло или в 

подходящ съд.  

3. Когато коренчето (ембрионален корен) поникне, кълновете се 

преместват в подходящ контейнер.  

4. Добавя се необходимото количество BIO-N и се разбърква добре 

докато покриете кълновете равномерно.  

5. Сее се директно в почвата или върху подготвени легла.  

 

Течен инокулант за твърдо легло:  

Суспендира се необходимото количество Bio-N в достатъчно количество 

чиста вода (например 1 пакет Bio-N в 1 галон вода) и равномерно се заливат 

семената / разсада разстлани в твърдо легло.  

 

Като суспензия за твърдо легло:  

1. В подходящ съд се разбърква BIO-N с чиста вода до образуване на 

суспензия или гъста смес.  

2. Корените на разсада се подрязват на една дължина и се потапят в 

продължение на поне 30 минути или 1 час преди пресаждането.  
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Процедури за отглеждане на царевица, използвайки семена инокулирани 

с биотор 

А) Семена  

✓ Използвайте най-добрите семена на определените места, както се 

препоръчва от Министерството на земеделието.  

B) Подготовка на нивата  

✓ Нивата се изорава от трактор с дълбочина 15-20 см и след това се 

обработва с мотика.  

✓ Почиства се от плевели и се подготвят лехите.  

C) Инокулиране на семена  

✓ Запознаване с инструкциите за ползване от опаковката на биотора. 

Например, една опаковка биотор за царевица (200 грама за 2000 m) и 3 кг семена.  

✓ Инокулирането се извършва стъпка по стъпка. Използва се чиста 

кофа или пластмасова торба за инокулацията на семената. Подготвя се гъста 

суспензия чрез смесване на свързващ реагент с инокулант. Ако такъв не е на 

разположение, се използва растително масло.  

✓ Смесва се кашата с царевичните семена и те се оставят да изсъхнат.  

✓ При инокулиране на семена, те не трябва да се мокрят прекомерно. 

Спазват се инструкциите върху опаковката.  

✓ Семената на сладката царевица обикновено са покрити с фунгицид. 

Използва се по-голямо количество инокулант и се посява незабавно след 

инокулацията.  

✓ Инокулираните семена се съхраняват на сянка.  

D) Посяване  

✓ Семената се засаждат на разстояние 75 см х 25 cm.  

✓ За да се избегне заразяване на разсада със семенни мухи, се 

прилагат инсектициди в ямите на посева.  

Е) Торене 

✓ Прилагат се основен тор, 66 кг N / ха (урея), 150 кг SP-36 / ха и 100 

кг калиев хлорид / ха 10 дни след засаждане (ДСЗ), на ивици в дълбочина 5 cm и 

7 см в предната част на растителните редове . 

✓ Извършва се повторно нанасяне на N тор, 33 кг карбамид / ха на 

ивици на 10 см в предната част на растителните редове. 

F) Плевене  

✓ Почистване от плевели се извършва преди нанасянето на тора.  
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✓ При повторното нанасяне на N тор, почвата и плевелите се връщат 

обратно към растителните редове.  

G) Управление на Вредители 

✓ Растенията се пръскат с подходящ инсектицид и препоръчваната 

доза веднага щом се забележат симптоми на инфекция.  

Н) Поливане 

✓ Царевицата се нуждае от обилно количество вода по време на 

сеитба, цъфтежа и формирането на кочана със зърно.  

✓ Прави се дренаж за да се избегнат наводнения.  

I) Събиране  

✓ За някои царевични сортове събирането може да се извърши при 

около 96 ДЗС, а за сладка царевица 70 ДЗС.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКОРИЗНИ ИНОКУЛАНТИ  
 

1. Приложението на VA микоризен биотор е 10 грама или 1 супена лъжица 

за едно растение.  

2. VA микоризният биотор може да се използва на всеки етап от растежа 

на растението. Въпреки това, за максимален ефект той трябва да се прилага по 

време на разсад или да се поставя в основата на браздата преди засаждане. След 

две седмици на употреба, могат да се използват и други подходящи торове.  

3. При засаждане чрез резници, среда се смесва с VA микоризен биотор 

преди засаждане. Калемите могат да бъдат пренесени на полето един месец след 

поникване на корени.  

4. За разсаждане, просто се поръсва с VA микоризен биотор в близост до 

корените на растенията и мястото се покрива с почва.  

5. При стари дървета, почвата под тях се напоява много обилно и се 

отстранява шумата. Прилагат се към кореновата система около 10 г (1 супена 

лъжица) от VA микоризния биотор за едно растение и след това се покрива с 

почва.  

6. VA микоризният биотор може да се използва в комбинация с няколко 

други типа биоторове (например Rhizobium биотор или стимулиращи растежа 

съединения).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОСФАТ РАЗГРАЖДАЩ 
ИНОКУЛАНТ  

 

Обикновено биоторовете в прахообразна форма се прилагат като 

органична материя върху почвата. В тази си форма са много удобни за крайните 

потребители при управлението употребата на биоторове. Някои биоторове са 

скъпи продукти за земеделските производители, така че използването им е 

ограничено до специфични условия в агрономията. Микроорганизмите, 

обикновено се доставят от производители на биоторoве, така че потребителите 

трябва само да следват инструкциите за ползване, изготвени от тях. Въпреки това, 

тази процедура се счита за един от най-популярните методи на приложение:  

 

 

Фиг. 1. Инокулиране със фосфат разтварящи микроорганизми 

 

Подобряване на фосфатните разтворители:  

Един алтернативен подход за използване на фосфат разграждащите 

бактерии, като микробен инокуланти, е използването на смесени култури или ко-

инокулация с други микроорганизми. Редица изследвания посочват 

предимството на смесените инокулации на щамове на Ризобактерии 

Стимулиращи Растежа на Растенията (РСРР) и фосфат разграждащи бактерии. 

Ефектът от комбинирано инокулиране на Rhizobium, фосфат разграждащ Bacillu 

smegaterium ssp. phospaticum щам-PB и биоконтролните гъби Trichoderma spp. 

върху растежа, приемането на хранителни вещества и общия добив на нахут са 

изследвани в оранжерийни и при полеви условия. Комбинираната инокулация с 

Култивиране на ФРМ

Събиране на микробната 
биомаса (центрофугиране)

Носители + микробни клетки Клетъчна суспензия

Смесване със семена или почва Внасяне на суспензията в почвата в близост до 
кореновата система съгласно указаните 
препоръки

Отглеждане на културите
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тези три микроорганизми води до по-добро нарастване, увеличено усвояване на 

хранителни вещества, височина на растенията, брой клонове, образуване на 

нодули, добив на грахови зърна, и обща биомаса, в сравнение с индивидуални 

инокулации или неинокулирана контрола.  

Много е вероятно някои от бактериите разтварящи фосфати, да 

изпълняват помощна ролята за микоризните бактерии. Фосфатът, разтворен от 

тях, може да бъде по-ефективно погълнат от растението чрез микоризния пренос 

на вещества между корените и заобикалящата почва. Редица данни потвърждават 

специфичната роля на разтварянето на фосфат при стимулиране растежа на 

растенията, дължащо се на фосфат разграждащите микроорганизми. Въпреки 

това, не всички лабораторни или полеви изследвания демонстрират позитивни 

резултати. Следователно, ефективността на инокулацията варира в зависимост от 

вида на почвата, конкретния сорт, както и от други параметри.  

 

ПРИЛАГАНЕ НА БИОТОР ПРИ КУЛТУРИ, 
НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ НАПОЯВАНЕ  

 

Приложение на биоторове при отглеждане на ориз  
Биоторовете, които се използват за оризови култури са Azospirillum, 

Phosphobacteria, Синьо-зелени водорасли, Azolla и микоризни гъби.  

 

Методи за прилагане на биоторове:  
 

Приложение на бактерии Azospirillum:  
✓ Третиране на семена: 600 г/ха от Azospirillum се смесват с вода, като 

семената се накисват за една нощ преди сеитба в лехите за разсад.  

✓ Инокулация на разсад: Получава се суспензия чрез смесване на 

Azospirillum при 1000 г/ха в 40 литра вода. Корените на оризовите кълнове се 

потапя в бактериалната суспензия в продължение на 15-30 минути и след това се 

разсаждат.  

✓ Основна земеделска площ: 2000 г/ха от Azospirillum се смесват 

равномерно с 25 кг оборски тор и 25 кг почвата и се разстилат върху основната 

земеделска площ преди разсаждане.  

Употреба:  

➢ Azospirillum бактериите се развиват успешно в корените на ориза и 

са в състояние да фиксират атмосферен азот, който да се абсорбира от растенията. 

Кореновитете гугли на културите осигуряват хранителни вещества необходими 

за оцеляване и размножаване на бактериите.  
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➢ Azospirillum разграждат и фосфор и силиций, които в известна 

степен са необходими на ориза.  

➢ Те повишават толерантността на растенията към суша, ако има 

забавяне при напояване или липса на валежи.  

➢ Когато се използва Azospirillum употребата на неорганичен азот се 

намалява с 30 на сто.  

 

Приложение на Синьо-зелени водорасли:  
Синьо-зелени водорасли (СЗВ) също могат да бъдат изкуствено 

култивирани.  

Върху обработваемата земя се изорават бразди с размери 20 х 2 m, 

съединени от всички страни, след което се напълват с вода от до достигане на 2-

5 см воден стълб. 5 кг инокулум на водорасли и 100 г лайм се посипват на 

повърхност от 0.01 акра. След 30 дни, без дренаж на водата, земеделска площ се 

изсушава, като впоследствие водораслите се утаяват върху почвата. Изсушените 

люспи се събират като люспи и се разпределя за последващо приложение в 

оризови полета като 10 кг/ха, 10 дни след пресаждането.  

Алтернативно, люспите от водорасли могат да се приведат в прахообразна 

форма, смесват се с 25 кг оборски тор и 25 кг почва и се посипват в оризовото 

поле. По време на приложение, трябва да се подържа тънък слой вода.  

Употреба:  

➢ Азот-фиксацията от СЗВ за един сезон е около 15 кг/ха.  

➢ СЗВ отделя Витамин B12 и растежни фактори, които стимулират 

растежа на растението.  

➢ Оксидират водата, задържана в джобовете на полето.  

➢ Отделят органични киселини, което води до разграждане на 

фосфора.  

➢ В оризищата предпазват почвата от загуба на влага.  

 

Приложение на Azolla:  
Azolla може да бъде култивирана чрез изграждане на лехи за разсад с 10 

см воден стълб и добавен суперфосфат в концентрация 8 кг P2O5 / ха за малки 

площи. Инокулацията може да се направи и при 8 кг P2O5 / м
2. Azolla може да се 

използва веднага след прибиране на реколтата.  

Azolla може да се прилага като зелен тор преди разсад или да се култивира 

съвместно с ориаз. Около 10 тона прясна Azolla на хектар се равнява на 30 кг N/ha.  

Употреба:  
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➢ Azolla отделя органичен азот във водата по време на растеж и 

веднага след потъпкване.  

➢ Листата й са меки и бързо се разлагат.  

➢ Абсорбират минимални количества калий от водата за напояване.  

➢ Azolla осигурява азот, калий, органичен въглерод и др.  

➢ Предотвратява развитието на плевели в оризови полета.  

 

Приложение на фосфат разграждащи бактерии 
Прилагат се по същия метод и норма, както Azospirillum. Установено е, че 

бактерии като Bacillus megatherium var. phosphaticum, Pseudomonas fluorscens, и 

гъби като Pencillium digitatum и Aspergillus niger притежават силни фосфат 

разтварящи способности.  

Приложение: 25 до 50 % от препоръчителното количество фосфор може 

да се намали в зависимост от естественото му съдържание в почвата.  

Биоторовете биха предоставили възможност за повишаване добива на 

ориз, както и на производителността и ефективността на използване на ресурсите. 

Нарастващата наличност на биоторове в много страни и региони, а понякога и 

агресивният пазар, запознават все повече фермери с тази технология. Въпреки 

това, земеделските производители на ориз получават минимална информация за 

биоторовете и техните предимства от научните изследвания, тъй като наличната 

информация за евентуалните ползи при добив на ориз са минимални. 

В своите проучвания Nino et al, тестват различни видове биоторове в 

напоявани оризови системи във Филипините през четирите сезона на годината. 

Независимо от климатичните условия и вида на използван биотор те установяват, 

че добивът на зърната се увеличава с повишаване количеството на приложен 

биотор. Въпреки това регистрираните повишения не винаги са статистически 

значими и увеличението на добива варира значително между отделните сезоните.  

Като цяло, ниският добиви във влажния сезон се дължи на тайфуни, които 

причиняват значителни щети чрез наводняване на експерименталното поле и 

мястото за съхранение на културата. Поради тази причина, културата се събира 

преждевременно, с около една седмица по-рано, което допълнително намалява 

възможните добиви. Събраните зърна в останалите три сезони са сходни. 

Биоторът постигнал най-високи средни добив при всичките четири третирания с 

неорганични торове и през всички сезони е BN (Azospirillum lipoferum, A. 

brasilense). Статистически значими взаимодействия между третирането с 

биоторове и третирането с неорганични торове не могат да бъдат открити във 

всички сезони (при р ≤ 0.05), което предполага, че ефектът на биоторовете е 

независим от неорганичните торове. Въпреки това, има тенденция за по-висок 

добив поради използване на биоторове с ниска до средна концентрация на 

неорганични торове. Тази тенденция е най-явна за биотор BN, само че 



 

 pg. 12 
 

РАСТИТЕЛЕН ОТГОВОР КЪМ БИОТОРОВЕ 
представянето на BS (Trichoderma parceramosum, Т. pseudokoningii и UV-облъчен 

щам на Т. harzianum) и BG (rhizobacteria) е по-малко последователно.  

Увеличаването на добива на зърна, дължащ се на използваните биоторове, 

варира от 200 до 300 килограма зърна / ха при най-добрите биоторове, като 

третирането с BN води до почти 800 кг / ха по-висок добив от контролата. 

Сезоните увеличения на добива из между използваните торове варира между 5% 

и 18%, съответно за биотор BN и за BS биотор (до 24% за отделните комбинации 

на третиране), и между 1% и 9% за биотор BG (rhizobacteria) (до 28% за отделните 

комбинации на третиране). За изчисляване на относителното нарастване на 

добива, се сравняват само осреднени стойности. Изготвянето на статистически 

анализ е невъзможно.  

Тестваните биоторове увеличават значително добива на зърна, с най-

надеждни резултати от биотора BN. Дори и в сезони, в които няма регистрирани 

значителни ефекти, поради променливите добиви между отделните терени, 

добивът на зърна от третирани с биотор култури е обикновено по-висок. Сезоните 

увеличения на добива при третиране с биоторове е между 5% и 18% за BN, което 

е в диапазона от 5-30% демонстриран за Azospirillum инокулуми при не-оризови 

култури.  

По подобен начин, наблюдаваното увеличение на добива с 15 – 20 % при 

употребата на Trichoderma базирания BS биотор (3-13%) е близко до това 

наблюдавано при използването на различни неорганични торове. Абсолютният 

добив на зърно, дължащ се на биотора, обикновено е под 0,5 т / ха. Проучването 

е проведено с цел оценка на ефекта на различните биоторове върху добива на 

зърно и да се проучат възможните ефекти на взаимодействие с различни 

количества неорганични торове. 

Данните показват значително увеличение на добивите за всички тествани 

продукти, но най-последователните резултати са постигнати с Azospirillum 

базиран биотор. В повечето случаи наблюдаваното увеличение е минимално (от 

0,2 до 0,5 т / ха), но осигурява значително увеличаване на приходите, предвид 

сравнително ниските разходи за всички тествани биоторове. Положителният 

ефект на проучваните препарати не се ограничава само до ниски нива на 

неорганични торове, но и до повишаване добива на зърно до 5 т / ха.  

Въпреки това, тенденциите в резултатите изглежда сочат, че употребата 

на биоторове може да се окаже най-полезно за ниско до средно активни системи. 

Постигнатите резултати вече могат да се използват за разработване на по-добри 

указания за земеделските производители относно използването на биоторове в 

отглеждането на ориз, но няколко важни въпросa все пак остават. По-специално, 

биоторовете трябва да се оценяват и при въздействие на различни абиотичните 

стресови фактори (например, по време на суша или при ниско плодородни 

почви). Необходими са повече върхови (иновативни) изследвания, ориентирани 

към по-добро разбиране на реалните механизми на въздействие на тези 
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препарати, което от своя страна също ще допринесе за по-ефективното им 

използване при отглеждане на оризови насаждения.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕ ПРИ 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАМУК  

В архивите по Агрономия и почвени науки са изследвани при полеви 

условия селектирани щамове на Azotobacter, Acetobacter, Azospirillum и 

Pseudomonas върху две разновидности на памук (американския H1098 и Desi 

HD123) в продължение на две години (2000 - 01 г. и 2001 г. - 02). Тестваните 

култури на памук са генетично различни. Desi HD123 е сорт памук, който е 

диплоидeн, поема по-малко хранителни вещества и има по-ниска чувствителност 

към вредители. H1098 е американски тетраплоиден сорт памук, със способност 

да усвоява високо количество на хранителни вещества и е силно податлив на 

вредители.  

Тъй като памукът е лятна култура и температурите през лятото могат да 

достигнат до 480C, избраните култури са предимно с висока температурна 

толерантност. От друга страна Azotobacter има свойството да образува кисти, 

което свойство му позволява да оцелее при високи температури. Няколко 

доклади предполагат, че подобно на Azotobacter РСРР също могат стимулират 

растежа на растенията като улесняват поглъщането на минерали - N, Р, К и други 

важни микроелементи. Счита се, че това улеснено усвояване на хранителни 

вещества най-вероятно се дължи на общото увеличение на обема на кореновата 

система. Прилагането на такива микроорганизми води и до по-голям добив от  

семена при пшеница, главно поради синтеза на растежни регулатори от 

бактериите.  

По-добрата производителност се дължи на толерантността на някои 

микробни култури към високите температури, които се наблюдават по време на 

сезона на памука. Друг важен фактор е повишената им пролиферация, способност 

за оцеляване, капацитет да фиксират повече N, противогъбни свойства на 

инокулантите и синтезата на стимулиращите растежа вещества, които също имат 

положителен ефект върху културите. Щамовете Azotobacter, използвани в 

настоящото изследване, са тествани за гореспоменатите свойства и е установено, 

че те имат способност да отделят амоняк, да произвеждат индолоцетна кислеина 

и сидерофори, притежават противогъбни свойства и са способни да фиксират 

азот.  

По-високият добив на семена, растеж на растенията и оцеляване на био-

инокулантите може да се дължи на много фактори, най-важният от които е 

благоприятното влияние, на кореновите ексудати, които съдържат органични 

киселини, въглехидрати и хормони на растежа, като индол оцетна киселина. 

Индол оцетната киселина, синтезирана от бактерии, се поема от растенията и 
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може да стимулира пролиферацията на клетките. Фиксирането на азот и 

разграждането на неразтворимите фосфати също допринася значително за 

растежа на растенията, като микроорганизмите разтварящи фосфор могат да 

окажат значително влияние върху усвояването на хранителните вещества.  

Следователно, използването на  фосфат разтварящия,  индолоцетна 

киселина продуциращия Azotobacter chroococcum може да увеличи 

ефективността на приложения и и естествено присъстващ P2O5 чрез намаляване 

свързването му към почвата. Изборът на щамове с висока температурна 

толерантност, възможност за  разтваряне на фосфати, производство на 

фитохормони и високо ниво на N2 фиксация, разширява потенциала за използване 

на свободно живеещи азот-фиксиращи микроорганизми в зърнени и други не-

бобови култури. Тези проучвания показват, че микробните инокуланти имат 

положителен икономически ефект, тъй като увеличават производителността на 

културите и понижават нивото на  използван тор, заедно с повишаване 

усвояването хранителните вещества от почвата. Необходими са обаче, още много 

изследвания  по отношение механизмите на  синтеза на фитохормони и 

увеличеното усвояване на хранителните вещества, които са важен фактор за 

взаимодействието между растенията и микроорганизмите.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕ ВЪРХУ КУЛТУРИ 
БЕЗ НАПОЯВАНЕ  

 

Зърнени култури  
 

Биоторове, които се използват, са:  

• Azotobacter  

• Azospirillum  

• Phosphotika  

 

В следните зърнени култури:  

ОСНОВНИ : пшеница, царевица  

ВТОРОСТЕПЕННИ: ечемик, овес, просо, сорго и т.н.  
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Методи на приложение 
 

➢ Обработка на семената  

Суспендират се 200 мг на Azotobacter или Azospirillum и 200 мг 

Phosphotika в 300-400 мл вода и се разбъркват добре. Получената каша се смесва 

на ръка с 10-12 кг семена, докато всички се получи равномерно покритие. 

Покритите семена се изсушават на сянка и се посяват незабавно. 

 

➢ Обработка чрез потапяне на корените на разсад  

Смесва се 1 kg Azotobacter и 1 kg Phosphotika в достатъчно количество 

вода и потопете корените на разсад, предназначен за един акър земя (или ~ 4 km2). 

Инкубира се в продължение 30 или повече минути в тази суспензия и се разсажда 

веднага. В случай на не-изорана почва, се подготвят малки лехи и се напълват с 

3-4 инча (8-10 cm) вода. Добавят се 2 кг Azospirillum и 2 кг Phosphotika и се 

разбърква. Потапят се корените, необходими за засаждане на един акър земя (или 

~ 4 km2) в продължение на 8-12 часа (през нощта) и се разсаждат. 

 

Предимства:  

• Увеличаване на добивите с 20-30%.  

• Подменят се химически торове с 25%.  

• Възстановява се естественото плодородие.  

• Осигуряват се на растенията хранителни вещества, на много по-

ниска себестойност.  

• Няма вредно въздействие върху плодородието на почвата и 

растежа на растенията.  

• По-бърза кълняемост на семената, цъфтеж и зрялост в културите.  

• Улеснено рециклиране / разграждане на органични отпадъци.  

• Подсигурява се ефект и за следващите култури.  

• Екологично чисто селскостопанско производство.  

 

Ефектът от РСРР (Ризобактериите Стимулиращи Растежа на Растенията) 

върху нарастването, развитието и добивът на зърнени култури е изследван от 

Yasin et al. Обикновено РСРР повишават достъпа до неусвоими хранителни 

вещества, а също така увеличават  и капацитета на културните растения за 

поглъщане на различни минерали. Азот-фиксиращите и фосфор разграждащите 

бактерии имат синергичен ефект върху растежа и развитието на зърнените 

култури. РСРР обикновено се използват в не-бобови култури като ориз, царевица, 



 

 pg. 16 
 

РАСТИТЕЛЕН ОТГОВОР КЪМ БИОТОРОВЕ 
пшеница. При инокулиране с видове Bacillus се наблюдава положителен ефект 

върху добива на ориз, сорго, ечемик и царевица. Третиране на пшеница с РСРР 

демонстрира оптимистично увеличение на добива й, дължащо се на увеличения 

капацитет на корените да асимилират хранителни вещества. Бактериалните 

родове, които участват в РСРР са Azotobacter, Bacillus и Azospirillum.  

Третирането на семена на пшеница и ечемик с Bacillus води до 

повишаване на добивите. Установено е, че, прилагането на Bacillus sp. върху 

пшенични семена увеличава нарастването на корените, както и подобрява 

структурата на почвата. Съвместното третиране на семена с азот-фиксиращи и 

фосфор разграждащи бактерии е по-ефективно в сравнение с единично 

приложение. Биоторовете контролират вредните почвени патогени, както и 

повишават наличието на основни хранителни вещества за културните растения. 

Съвместното прилагане на азот-фиксиращи и фосфор разграждащи бактерии 

повишава добивът в сорго и ечемик в контраст със самостоятелното им третиране 

с азот-фиксиращи или фосфор разграждащи бактерии.  

Третирането на семена на пшеница с Pseudomonas putida и Baccilus lentus 

увеличава кълняемостта на семената, нарстването на разсада и увеличава добива. 

Инокулацията на пшенични семена с Azotobacter увеличава всички параметри на 

добив на културата, както поотделно така и съвместно с фофор разграждащи 

бактерии. Използването на азот фиксиращи бактерии (Azotobacter chroococcum), 

като източник на биотор, увеличава биологичния добив на пшеница. 

Съвместното приложение на Azotobacter,chroococcum и Bacillus magatherium 

предоставя положителни резултати в растежа на растенията, когато се използват 

като източници на биотор в пшеница, спрямо единично нанасяне на Bacillus 

magatherium.  

Инокулация на пшеничени сортове с ФРМ и азот-фиксиращи бактерии 

показва доказано по-добри резултати спрямо контролата: наблюдава се 

повишаване на добива от не-бобови култури с 10 %, дължащо се на добавянето 

на Azotobacter chroococcum, и с около 15 до 20 % - при зърнени култури. 

Azotobacter е широко използван в селскостопанските култури като инокулант, 

поради своята уникална способност да фиксира атмосферен азот и да го прави 

достъпен за растенията. Комбинирано третиране на ленени семена с азот-

фиксиращи бактерии и ФРМ, включващи Bacillus sp., повишава биосинтезтаа на 

растежни стимулатори, подпомагащи процесите на делене и развитие на 

растителните клетки и като цяло повишава всички параметри на растежа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕ ВЪРХУ БОБОВИ 
РАСТЕНИЯ БЕЗ НАПОЯВАНЕ 

 

Биоторовете използвани за бобови култури са ризобиални.  

Широко спектърните инокуланти трябва да се използват в съответствие с 

указанията на опаковката, особено когато бобово растение се въвежда на нов 

терен или когато е известно че има проблеми при образуването на нодули. 

Основна цел на инокулиране е бобовият готстоприемник да образува нодули с 

помощта избран ризобиален щам. Инокулантът трябва да бъде с добро качество 

по време на приложение.  

Обикновено, се използват два метода за инокулиране на Rhizobium при 

бобови растения. Единият е директното инокулиране, когато микроорганизмите 

се поставят в пряк контакт със семената (семенно-приложен инокулант) и 

непряко, когато биотора се прилага успоредно или под семето (почвено-

приложен инокулант).  

Инокулантът се добавя към семената по следните начини:  

а) Разпрашаване: С този метод, инокулантът директно се смесва със 

сухите семена. Това обаче, може да доведе до лошо свързване на ризобиалните 

клетки и семената; методът е ниско ефективен.  

б) Суспензия: инокулантът се смесва с навлажнени семена или се разрежда 

с вода и свързващ реагент, например 25% разтвор на меласа или 1% мляко на 

прах. В някои случаи, като свързващ реагент, може да се използва гума арабика 

или захароза от метил-етил целулоза.  

в) Изграждане на семенно покритие: инокулантът се приготвя в 

суспензия и се смесва със семената. След това семената се покриват с фино смлян 

варовик, глина, скален фосфат, въглен, доломит, калциев карбонат или талк. 

Методът има няколко предимства, като например изгражда защита на Rhizobium 

срещу ниско рН в почвата, изсушаване, окислияващи торове, фунгициди или 

инсектициди.  

При индиректния метод за употреба, инокулантът се добавя към почвата 

под или около семето. Методът се използва, когато семената се третират с 

фунгицид или инсектицид, и когато е необходимо голямо количество от 

инокуланта за да може да конкурира локалния ризобиален щам. Най-лесният 

метод за иноколиране е чрез изготвяне на течна формолировка, която се 

разпръсква върху семената след посев. В този случай е необходимо голямо 

количество от препарата. Недостатъците на този метод включват загуба на 

жизнеспособност на Rhizobium, кратък период на съхранение и неравномерно 

разпределението на микроорганзимите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕ ВЪРХУ 
ЗЕЛЕНЧУЦИ  

 

За зеленчуци като биоторове обикновено се използват Azotobacter и ФРМ.  

Има 4 методи за прилагане на биоторове при зеленчуци:  

• Третиране на семена,  

• Третиране на издънки,  

• Третиране на разсад,  

• Третиране на почви. 

 

➢ Третиране на семена  

1. Необходими са около 200 грама биотор за третиране на 10-14 кг 

семена.  

2. Суспендира се един пакет от 200 грама биотор в приблизително 400 

мл вода и се разбърква добре.  

3. Излива се сместа върху семената и се смесват на ръка, с цел да се 

постигне равномерно покритие на всички семена.  

4. Семената се разстилат на сянка за да се изсушат в продължение на 

10-15 минути, след което се посяват незабавно.  

 

➢ Третиране на издънки 

1. Микробната суспензия се приготвя чрез смесване на 1 кг препарат 

в 50-60 литра вода.  

2. Издънките необходими за един акър земя (или ~ 4 km2) се държат 

потопени в суспензията в продължение на 10-15 минути.  

3. После издънките се изваждат и се оставят да изсъхнат за определен 

период преди засаждане.  

4. Метода с издънки е приложим за култури като картофи.  

 

➢ Третиране на разсад  

1. Третирането на разсад се препоръчва за домати, чушки , лук и др.  

2. Приготвя се суспензия чрез смесване на 1 кг биотор в 10-15 литра 

вода.  
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3. Взима се разсада, необходими за един акър земя (или ~ 4 km2) и се 

подготвят малки вързопи.  

4. Разсада се потопя в суспензията в продължение на 15-20 минути.  

5. Разсажда се незабавно.  

6. Обикновено съотношението на инокулант и вода трябва да бъде 

приблизително 1:10, т.е. 1 кг пакет в 10 литра вода.  

 

➢ Третиране на почва 

1. Приготвя се смес от 2-3 кг биотор в 40-60 кг почва / компост.  

2. Сместа се разпръсква върху един акър земя (или ~ 4 km2) по време 

на сеитбата или 24 часа преди това. Често се прилагат и биоторове, съдържащи 

фосфат разтварящи микроорганизми. 

  

Приложение на биоторове при доматени култури 
Препоръчителният биотор за домати е Azotobacter в комбинация с ФРМ. 

Микоризнита инокулация е от допълнителна полза поради способността й да 

мобилизира хранителни вещества и да спомогна за преодоляване на стреса от 

повишена влажността. Биоторовете се прилагат посредством покриване на 

семена, третиране на корени на разсад и обработване на почва.  

 

➢ Третиране на семена:  

1. Семената, необходими за посев на един акър земя (или ~ 4 km2), се 

съхраняват на купчини върху чиста-циментова замазка или на полиетиленов 

лист.  

2. Суспензия се приготвя чрез смесване на един пакет (200 g), от 

Azotobacter и ФРМ биотор в приблизително 800 мл вода  

3. Получената суспензия на биотора се поръсва върху доматените 

семена и се разбърква.  

4. Семената се разстилат за определен период на сянка за да се 

изсушат, след което се посяват незабавно.  

 

Алтернативен метод включва добавянето върху семената на 10% разтвор 

на захар или 10% разтвор на гума арабика. Те изпълняват ролята на слепващ 

реагент. Семената се изсушават на сянка. Добавя се съдържанието на пакета 

инокулант равномерно върху покритите със слепващ реагент семена, като 

едновременно се размесва съдържанието им. Суспензия се приготвя 

предварително чрез смесването на 1 кг (5 пакета) от Azotobacter и ФРМ в 15-20 
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литра вода. Корената част на разсадите на домати, необходими за посев на един 

акър земя (или ~ 4 km2), се потопят в суспензията в продължение на 30 минути и 

разсаждат в основната земеделска площ.  

 

➢ Метод за третиране на почвата:  

1. Разбъркват се 2 - 3 килограма от Azotobacter и ФРМ с 100 кг 

оборски тор / компост за един акър земя (или ~ 4 km2) като се добавя вода за по-

добро смесване.  

2. Сместа се оставя заедно денонощие докато се втвърди.  

3. Разпръсква се върху почвата по време на разсаждане или по време 

на напояване.  

 

➢ Приложение на микоризни гъби при домати:  

1. Култура от микоризни гъби се добавя в доматен разсадник в 

концентрация 100 г/м2 на три сантиметър под повърхността на почвата.  

2. При ново разсаждане, се добавят 20 г микоризна култура във всяка 

бразда и се покрива с почва.  

3. За съществуващи растения, се прилагат 20 г от микоризните 

култури в близост до корените в комбинация с други торове.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕ ВЪРХУ ОВОЩНИ 
КУЛТУРИ  

 

Въпреки, че използването на биоторове не е широко разпространено и не 

се прилага за всички култури, има повишена заинтересованост сред фермерите, 

поради установената увеличена продукция при използване на тези препарати при 

зърнени храни, бобови растения, маслодайни семена и някои лесно продаваеми 

култури като зеленчуци и захарна тръстика. Биоторовете са ново понятие и в 

градинарския сектор.  

Като цяло овощните култури се радват на повече внимание, отколкото 

зеленчуци или декоративни култури. Счита се, че Glomus fasciculatum, Glomus 

mosseae, AzospirilJum, Azotobacter и ФРМ са полезни за различните градинарски 

култури. Прилагането на биоторове, особено инокулацията с Azotobacter, може 

да замени 50% от нуждите за азот при производството на банани и да стимулира 

по-високи добиви. Абсорбцията на мобилни хранителни вещества, като азот, се 

увеличава пропорционално с добавянето на васкуларно-арбускуларните 

микоризни гъби (ВАМ).  
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Демонстрирани са и позитивните ефекти на Azotobacter и Azospirillum при 

повишаване на продуктивността на банани. Васкуларно-арбускуларните 

микоризни гъби са отговорни за двукратно повишаване на нивото на абсорбция 

от ризосферата на по-малко мобилните хранителни елементи като P, Са, S, Zn, 

Mg и Cu. Високата ефективност на AzospiriIlum за фиксиране на азот и по-добрата 

мобилност на фиксираният от васкуларно-арбускуларните микоризни гъби 

фосфор, дори и при високи температури, може да ги направи много подходящи 

при отглеждане на лайм. Процентът на увяхване на дървета Гуава, третирани с 

ВАМ гъби, са по-ниски спрямо нетретирани дървета. Хранителното съдържание 

от N, P, K, Fe, Mn, Zn и Сu се увеличава благодарение на инокулацията с ВАМ 

гъби.  

Ролята на биоторове в овощни култури може да бъде обобщена в 

следващата точка.  

 

ЕФЕКТИ ОТ БИОТОРОВЕ ВЪРХУ 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАСТЕЖА  

• ВАМ гъбите значително повишават растежа на растенията в 

сравнение с контролa, нетретирана с микоризни култури, корто води до 

повишаване на абсорбцията на хранителни вещества от растенията.  

• ВАМ гъбите влияят върху растежните параметри и добива на 

селскостопанските растения. При тяхната употреба количеството на фосфор 

може да се намали с около 50%.  

• ВАМ гъбите са ефективни при папая и водят до увеличаване на 

височината на растението, стволовия диаметър, дължината на стеблото и броя 

листа.  

• При нара третирането с микоризни гъби превъзхожда обработката 

с не-микоризни такива.  

• Третиране на нар със смес от Glomus epigaeum (GE), G. mosseae и 

Gigaspore calospora води до максимална височина, дължина на корените, брой 

листа, сухо тегло на филиз и корени.  

• Позитивен отговорът при теретиране  на ябълкови разсади с 

комбинация от ВАМ гъби, Azotobacter и неорганични торове.  

• Комбинирана инокулация с Glomus fasciculatum и Azotobacter 

chrococcum води до отглеждането на по-големи по размер растения, които имат 

повече листна площ. В допълнение, се открива подобрение в растителната 

жизненост при инокулиране на разсад от праскова сорт Nema guard с Azospirillum. 

Третирането също така води до увеличаване на височината на растенията, 

стволовият диаметър, броят листа, растителното сухо тегло и листната площ.  
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• Най-голям процент увеличение във височината на разсада, в 

неговия диаметър и в броя листа е установено при третиране на манго с 49 г 

Azotobacter + 48 г N, 32g N или само с Azotobacter.  

• Както почвеното, така и листното приложение на неорганичен азот, 

в комбинация с Azotobacter, увеличава височината и обема на растението, броя 

клони и листа при банани от сорт Robusta.  

 

ЕФЕКТИ ОТ БИОТОРОВЕ ВЪРХУ ДОБИВА 
• Значително повишаване на теглото на грозда и добива на банани 

при добавянето на Azotobacter и органични торове. 

• Azotobacter подобрява растежа на филиза и скъсява времето за 

зреене  

• Прилагането на Azospirillum съвместно с 150 кг неорганичен N / ха 

увеличава добива на ягоди с 54%, броят на плодовете и теглото на туфите са също 

по-високи в сравнение с ягоди, третирани самостоятелно с 150 кг неорганичен N.  

• Микробните инокуланти в съчетание с неорганични торове 

увеличават добива и абсорбцията на хранителни вещества на редица култури.  

• Прилагането на биоторове (AzospiriIIum , Phosphobacteria и ВАМГ) 

и органичен тор увеличава теглото на грозда при банани с 15,3 кг.  

• Азот-фиксиращите бактерии подобряват диаметъра на псевдо -

стеблото, броя на клоните и ускорява времето на цъфтеж на банана.  

• Ябълкови дървета, третирани с различни концентрации на 

Фосфорен, активни сухи дрожди и Нитробен са с повишен добив на плодове. 

Най-голямо подобрение е наблюдавано при третиране с фосфор разтварящи 

биоторове.  

• Демонстрирано е, че приложението на Azotobacter, Azospirillum и 

ФРМ при ягоди увеличава броя на плодовете, общото и средното им тегло.  

• Добивът от бяла сапота значително се повишава в резултат на 

прилагането на 75 кг оборски тор + 1500 г N + 1000 г P + 500 г K + 12.5 g ФРМ.  

• Съотношението полза-разходи е по-високо при използването на 

комбинации с биоторове. Инокулирането с бактериалния (Azotobacter 

chrococcum като фиксатор на азот и биостимулант) съвместно с неорганични N 

торове в 80-100% от случаите има позитивен ефект при отглеждането на банани.  

• Използването на компост, оборски тор и биоторове като 

Azotobacter , Azospirillum , ВАМ гъби увеличава добива на цитрусови плодове.  

 



 

 pg. 23 
 

РАСТИТЕЛЕН ОТГОВОР КЪМ БИОТОРОВЕ 
2.6.3 Ефекти от биоторове върху характеристиките на почвите 

• Растенията инокулирани с Azotobacter и Azospirillum демонстрират 

положителни ефекти по отношение на повишено усвояване на NО3
-, NH4

+, H2PО4, 

К+ и Fe2+. Наблюдава се увеличена активност на нитрат редуктазата и 

синтезирането на антибактериални и противогъбни съединения.  

• Комбинираното третиране с неорганични и биоторове при банани 

от сорт "Barjahaji" значително увеличава наличните количества на N, P, K, 

органичен С, микробна биомаса и дехидрогеназна активност в почвата след 

прибиране на реколтата.  

• Инокулацията с ВАМ гъби самостоятелно или в комбинация с 

други микроорганизми значително увеличава сухото тегло на корените или на 

филиза, както и абсорбирането на P.  

• Комбинираното инокулиране на Acaulospora calospora, G. mosseae 

и G. margarita, както и единичната инокулация с G. mosseae увеличават 

значително сухото тегло на разсад от китайски ябълки в сравнение с други видове 

инокулации.  

• Прилагане на ВАМ гъби на праскови, спомага за по-доброто 

натрупване на Zn в тяхната тъкан.  

• Количествата полезни микроорганизми в почвата се увеличава 

значително в резултат на използването на Azotobacter, микоризни гъби и 

фосфорини при култивиране на банани.  

• Търговският добив при използването на биоторове се увеличава с 

25-30% и спестява до 50% от неорганичните торове.  

 

ЕФЕКТИ ОТ БИОТОРОВЕ ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ 
НА КАЧЕСТВО  

 

• Комбинативното третиране с Р + ВАМ гъби + N е най-добрият 

подход за получаване на по-добър растеж и добив на висококачествени плодове. 

Този метод също оказват влияние върху височината на растенията, диаметъра на 

ствола, растежа на корените и производство на биомаса в сравнение с контролата.  

• Ефектът от биоторовете (Фосфорен, Rhizobacteria и Нитробен) 

върху добивите от маслодайни палми и червено грозде са изследвани и доказано 

позитивни.  

• Установено е, че използването на Фосфорен подобрява 

количеството на плодовете, както и физическите и химическите им 

характеристики спрямо контролата.  
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• Установено е високо съдържание на разтворими вещества и 

редуциращи захари в плодове на банан от сорта „Giant Governor”, събрани след 

третиране с Azotobacter и.  

• Третирането на банани (Musa МА) сорт „Giant Governor” с 

Azospirillum и фосфат разтварящи бактерии води до повишаване на качеството на 

плодовете. Резултатите, получени при манипулиране на дозите на азот и калиеви 

торове показват, че комбинираната инокулация с определени концетрации на 

биоторове, е  много ефективен потход за повишаване качеството на плодовете.  

• Качеството на растежа и добива на плодове при ягоди се увеличава 

значително с използването на био и азотни торове.  

• Наблюдава се максималното съдържание на тотално разтворими 

вещества при инокулация на Azotobacter съвместно с 80 кг N / ха. Инокулацията 

на овощните растения предоставя възможността за ограничаване на 

използваемостта на P торове с около 50%, без да се намалява добива.  

• Азот фиксиращите биоторове, главно Azospirillum и Azotobacter, 

могат да фиксират азот в концентрация 20-40 кг N / ха и да синтезират 

стимулиращи растежа съединения като индолоцетна киселина.  

• Използването на микробни инокуланти е не само евтина 

технология, но също така е и необходима, за адекватната грижа за здравето на 

почвата и безопасността на околната среда.  

 

Като обобщение може да се каже, че въздействието на биоторовете върху 

плодовете и техният добив не е толкова съществено, колкото е ефектът от 

изкуствените торове. 
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ПРЕДИМСТВАТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИО-
ТОРОВЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

 

Био-торовете се определят като препарати, съдържащи живи или латентни 

клетки от ефективни щамове микроорганизми, които улесняват усвояването на 
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хранителни вещества от селскостопанските култури. Те изпълняват тази ключова 

роля чрез взаимодействия в ризосферата на растението, когато се прилагат чрез 

семена или почва. Био-торовете увеличават скоростта на определени микробни 

процеси в почвата, които доставят допълнителни хранителни вещества във 

форма, лесно усвоима от растенията. Био-торовете предоставят хранителни 

вещества чрез естествения процес азот-фиксация, разтваряне на фосфати и 

стимулиране на растежа на растенията чрез биосинтеза на благоприятстващи 

растежа вещества. Понастоящем, био-торовете са важна съставна част от 

цялостната система за снабдяване с хранителни веществал 

Био-торове като Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum и синьо-зелени 

водорасли (СЗВ) се употребяват от десетилетия. Въпреки това, тези 

микроорганизми много често не са толкова ефективни в естествената им среда, 

колкото е желателно; следователно необходимо е прилагането на масово 

намножени култури от продуктивни избрани микроорганизми за ускоряване на 

микробните процеси в почвата. Следователно, използването на био-торове е 

силно препоръчвано от компетентните специалисти, за да се гарантира добро 

развитие на растенията и по-високи производствени добиви. 

Биологичното наторяване (или био-торене) като процес на прилагане на 

естествени суровини, включително торове, предлага значителни предимства в 

усилията на съвременното селско стопанство да се намали използването на 

химически торове и пестициди. Най-важните предимства могат да бъдат 

обобщени, както следва: 

 

Ниска цена и лесни техники на прилагане 
Био-торовете са с по-добра себестойност в сравнение с химическите 

торове. Те се различават от химическите и органични торове, тъй като не доставят 

директно всички хранителни вещества на културите, а представляват чисти 

култури от специални бактерии и гъби, които изискват относително ниски 

разходи за прилаганее. Използването на био-торовете може да подобри 

производителността на единица площ в относително кратък период от време. Те 

имат по-ниски производствени разходи и намаляват разходите за употребата им, 

особено по отношение на азот и фосфор. Лесният им начин на приложение 

изисква потребление на по-малки количества енергия. Това означава по-ниски 

разходи, свързани с процеса на торене, които могат директно да се прехвълят към 

печелившите ползи за земеделските производители. В този смисъл, 

приложението на биологични торове може да доведе до икономически ползи, тъй 

като био-торовете са рентабилен и възобновяем източник на хранителни 

вещества за растенията, който може да замени химическите торове в устойчивото 

земеделие. 
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Най-често био-торовете са под формата на прахообразни субстанции, на 

основата на носител. Носителят обикновено е лигнит. Лигнитите има високо 

съдържание на органични вещества и съдържат повече от 200 % вода. Това 

високо съдържание на вода подобрява растежа на микроорганизмите. Методът за 

приложение на този тип био-торове е получаване на суспензия, която се прилага 

на семената. Доскоро този метод се считаше за универсален. 

В момента обаче е разработен методът - сух комплексен тор за директно 

приложение в почвата. Този метод се състои вполучаваенто на гранули (1-2 мм), 

изработени в глинено легло-резервоар (ГЛР) и изпечени при 200оC в муфелна 

пещ, която процедура помага да се стерилизира материала и придава порьозност 

на гранулите. Изпечените гранули се потапят в суспензия от желаните бактерии, 

култивиране в подходяща среда за една нощ. Глинените гранули се сушат на 

въздух при стайна температура и асептични условия. Те съдържат около 109 

бактерии на грам гранули. Тези гранули са подходящи за прилагане на полето 

заедно със семената. Въпреки това, количеството на био-тора, което ще се 

приложи е малко по-високо, отколкото при прилагане върху семена. 

 

Увеличаване с допълнителни 15-35 % на добива от повечето 
зеленчукови култури 

Био-торът е технологична иновация, която има потенциала да увеличи 

добивите, да намали производствените разходи и да подобри състоянието на 

почвите. 

Био-торовете могат да се разглеждат като допълнение на химическите 

торове. Когато те се прилагат като инокуланти на семена или почва, те се 

размножават и участват в кръговрата на хранителните вещества, като по този 

начин подпомагат производителността на селскостопанските култури. Био-

торовете притежават голям потенциал за подобряване на добивите чрез 

природосъобразни, по-добри доставки на хранителни вещества. Те осигуряват 

резерв от хранителни вещества на растенията. Съобщава се, че био-торовете 

повишават добива на селскостопански култури с 20-30 % и стимулират растежа 

на растенията. Ефективността при употрубата на био-торовете е ключовата 

характеристика, която допринася в крайна сметка за увеличаване на добива от 

селскостопанските култури. 

Има много примери за това, че прилагането на био-торовете се отразява 

положително върху добива от селскостопански култури. Например, Vital N® е 

органичен био-тор, регистриран от Philippine FPA под формата на прах, който 

предизвиква екстензивен растеж в корените на култури, като царевица, ориз, 

банани, чесън, орхидеи и лук. Той съдържа Azospirillium, полезна бактерия, която 
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продуцира растителният хормон индол-3-оцента киселина (IAA), което води до 

по-висок добив от културата. 

В литературата има данни за това, че цялостният вид на картофените 

насаждения е положително повлиян от приложението на зелени торене 

(кравешки и от Crotolaria sp.): 30 % подобрение на добива. Повишените 

стойности на производителността потвърждават ефикасността на био-торовете в 

селскостопанското производство. От друга страна, някои физико-химични 

свойства на почвата и негативни въздействия върху околната среда регистрирани 

в резултат на продължителното използване на химически торове, са били 

постепенно смекчени. 

Освен това, наблюдавано е увеличение от 10 % на добива на хектар при 

култури, третирани с Арбускуларни Микоризни Гъби (АМГ) в комбинация с 

повишена устойчивост на растенията на действието на патогенни 

микроорганизми. Освен това, когато AMГ се комбинира с азот-фиксиращи 

бактерии или екстракти от компост, това комбинирано използване на био-

торовете за културите осигурява близо два пъти по-добра реколта и по-добри 

физически характеристики на отделните растения. 

Полеви изследвания на приложимостта на прототипи от био-торове, 

основани на естествени бактерии от оризови насаждения, съобщават 10 % 

увеличение в добива приприлагане на смесите, нараствайки от 7,625 кг/ха до 8500 

кг/ха. Основните резултати се отнасят до важността на био-торовете за 

получаване на по-високи приходи и увеличаване на производителността, с цел да 

се получи постепенно, устойчиво развитие на селското стопанство. 

Приллагането на водната цианобактерия Azolla-Anabaena, като био-тор 

в оризищата на Северна Италия позволява получаването на реколти, близки до 

40 кг азот/дка по време на 3-месечен период и потвърждава увеличение в темпа 

на растеж на ориза. Освен това, установена е по-висока устойчивост на някои 

видове ориз към присъствието на хербициа Пропанил. 

 

Осигуряване на азот и растежни хормони 
Био-торовете допринася за поддържането на стабилни концентрации азот 

(N) в почвата. Те заменят химическия азот с 25 %. По този начин, азот-

фиксиращите микроорганизми играят важна роля в доставките на азот, чрез 

превръщане на атмосферния азот в органична форма, използваема от растението. 

Използването на биологичната N2-фиксираща технология може да допринесе за 

намаляване на прилаганите азот съдържащи торове и намаляване на рисковете за 

околната среда. Azotobacter (свободно живеещ N2-фиксатор) играе важна роля в 

азотния цикъл в природата, поради разнообразния си метаболитен потенциал. В 

допълнение към N2 фиксирането, тази бактерия притежава способността да 
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синтезира и секретира големи количества от биологично активни вещества, сред 

които витамините тиамин и рибофлавин, никотинова киселина, пантотенова 

киселина, биотин; растителните хормони хетероксини, гиберелини. Тези 

биологично активни вещества помагат в модификацията на усвояването на 

хранителните вещества от растенията. Друг свободно живеещ N2-фиксатор, 

Azospirillum, е докладвано, че продуцира растителните хормони индол оцетна 

киселина (IAA) и индол маслена киселина (IBA), увеличавайки скоростта на 

поглъщане на минералите чрез корените на растението, което води до 

повишаване на реколтата от него. 

Добре известно е, че повечето растения образуват симбиотични 

асоциации, наречени арбускуларни микоризни гъби (AMГ), които играят ролята 

на био-подобрители. Те притежават потенциал значително да подобряват 

ризосферните почвени характеристики. Това от своя страна води до по-добра 

структура на почвата и стимулира растежа на растенията, както при нормални, 

така и при неблагоприятни условия. Резултатите показват, че AMГ индуцират 

подобрение в приема на хранителните вещества, промотиращи биосинтезата на 

различни биологично важни метаболити. Сред тях, особено важни са 

растителните хормони, включително GA и ауксини, които играят уникална роля 

в регулирането на растежа на растенията, както при нормални така и при стресови 

условия. Активността на фитохормоните, като цитокинини и индол-оцетна 

киселина е значително по-висока в растения, инокулирани с AMГ. По-високото 

производство на хормон води до краун резултат по-добър растеж и развитие на 

растенията. 

 

Ниски нива на замърсяване на атмосферата и увеличено 
плодородие на почвата 

Използването на био-торове е не само икономически ефективно; то също 

така ограничава проблема със замърсяването на околната среда. Био-торовете са 

щадящи околната среда, защото не само предотвратяват увреждане на един 

природен източник, но също така помагат до известна степен да се очисти 

растението от утаените химически торове. Био-торовете насърчават 

намаляването на въздействието върху околната среда, свързано с прекомерната 

употреба на химически торове. По този начин, използването им без замърсяване 

в биологичното земеделие, устойчивото земеделие, зеленото земеделие и селско 

стопанство, допринася за изпълнение на полезни за здравето политики за 

околната среда на национално, регионално и глобално ниво. 

Всички видове селскостопански култури, отглеждани в различни 

екологични земеделски мероприятия, могат да се възползват от използването на 

био-торовете. Продължителната употреба на био-торовете позволява на 

микробната популация да се задържи и да се натрупа в почвата и по този начин 
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да помагне за поддържане на почвеното плодородие и да допринесе за 

устойчивото земеделие. 

Био-торовете запазват почвената среда богата на всички видове микро- и 

макро-хранителни вещества чрез азот фиксиране, фосфатно и калиево разтваряне 

или минерализация, освобождаване от вещества, регулиращи растежа на 

растенията, производство на антибиотици и биоразграждане на органични 

вещества в почвата. Отглеждането на посеви с помощта на био-торове е 

предимство за защита на почвата от ерозия. Био-торовете могат да поставят в 

действие, хранителни вещества, които благоприятстват развитието на 

биологичните дейности в почвите. По този начин, те предотвратяват микро-

хранителни дефицити в растенията и гарантират по-добро усвояване на 

хранителните вещества и повишена толерантност към стрес от засушаване и 

влага, фактори, които силно допринасят за плодородието на почвата. 

 

Екскреция на антибиотици и действие като пестициди 
Използването на био-торовете може да насърчи антагонизма и 

биологичния контрол на фитопатогенните микроорганизми. Така, положителния 

ефект върху почвената микробиология е упражнен: потискане или контрол чрез 

конкуренция на патогенни популации на микроорганизми, намиращи се в 

почвата. 

Стратегиите за биологичен контрол на гъбните видове по 

селскостопанските култури, включват приложение на био-торове, получени от 

биологично разграждане, за да се контролират целевите вредители и патогени. 

Чрез произведените от тях сидерофори и антибиотици, био-торовете са 

противодействащи на листни или ризосферни патогенни бактерии, гъби и 

насекоми. 

Арбускуларните микоризни гъби (AMГ) имат потенциала да намалят 

щетите, причинени от почвено пренасяни патогенни гъби, нематоди и бактерии. 

Мета-анализът показа, че AMГ обикновено намалява въздействието на гъбните 

патогени. Предложени са различни механизми, които да обяснят защитната роля 

на микоризните гъби. Основният механизъм е хранителният, защото растенията 

с добър фосфорен статус, са по-малко чувствителни към патогени щети. Не-

хранителните механизми също са важни, защото растенията с микориза и гакива 

без неяр при една и съща вътрешна концентрация на фосфор, все още могат да 

бъде диференцирано засегнати от патогени. Такива не-хранителни механизми 

включват активиране на системи за растителна защита, промени в ексудационите 

модели и съпътстващите промени в микоризосферните популации, увеличаване 

на вдървесиняването на клетъчните стени и конкуренция за пространство за 

колонизация и места на заразяване.  
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Наскоро няколко гъбни ендофити, като Trichoderma spp. (Ascomycota) и 

Sebacinales (Basidiomycota, с Piriformospora посочен като моделен организъм), 

които са различни от микоризните видове, фокусирали научното внимание. Тези 

гъби са в състояние да живеят като най-малко в част от жизнения цикъл на 

растението, за да колонизират корените му и да прехвърлят хранителни вещества 

към своите гостоприемници, като използват механизми, които все още не са ясни. 

Те получават все повече внимание, както като растителни rнокуланти, лесно 

размножаващи се in vitro, така и като моделен организъм за разкриване на 

механизмите на хранителния трансфер между гъбни ендосимбионти и техните 

гостоприемници. 

Trichoderma spp. са подробно проучени и използвани, заради техните 

иопестицидни (микопаразитен) мощности и потенциал за биоконтрол (индуктор 

на устойчивост на болести) и са използвани като източници на ензими при 

биотехнологични производства. Сега се предполага (въз основа на убедителни 

доказателства), че те също така предизвикват много растителни отговори. Сред 

най-важните от тях са по-добра поносимост към абиотичен стрес, употреба на 

ефективни хранителни вещества и растеж на органи и морфогенеза. 

Въз основа на тези ефекти тези гъбни ендофити могат да се разглеждат 

както като биопестициди така и като биостимуланти. 

 

Подобряване на физичните и химичните свойства на почвата 
Био-торовете допринасят за поддържане на по-добри физически условия 

в почвата чрез подобряване на структурата и агрегиране на почвените частици, 

намаляване на уплътняването и увеличаване на пространствата на порите и 

проникването на вода. Те подобряват структурата на почвата и позволяват по-

добра обработка; осигуряват по-добра почвена аерация и просмукване на вода, 

намаляват ерозията на почвата. Био-торовете служат като основен източник на 

храна за микробната популация; по този начин почвата се поддържа жива. Те 

също така допринасят за химичните условия на почвата, чрез подобряване на 

наличността на хранителни вещества, оставяйки свободни химични елементи и 

улеснявайки усвояването им от кореновата система. Така, те осигуряват подобрен 

капацитет на обмен на хранителни вещества в почвата в резултат на 

благоприятните ефекти върху физикохимичната им стабилност. В резултат на 

добрата структура и подобрената стабилност се подпомага и растежа на корените. 

Поддържането на добра почвена структура във всички екосистеми до 

голяма степен зависи от микоризните гъби. Формирането и поддържането на 

структурата на почвата се влияе от нейните свойства, от кореновата архитектура 

на насажденията и от управленски практики. Използването на машини и торове 

се счита за причина за деструктурирането на почвата, която е ключов компонент 
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от нейната структура. Микоризните гъби допринасят за поддържане на добра 

структура на почвата чрез следните процеси: 

✓ Растеж на външни хифи в почвата; създаване на скелетна структура, която 

задържа почвените частици заедно; 

✓ Създаване от външни хифи от условия, които благоприятстват 

формирането на микро-агрегати; 

✓ Разширяване на микро-агрегатите от външни хифи и корени за образуване 

на макро-агрегати; 

✓ Директно проникване на въглеродни ресурси от растението към почвите. 

Този процес оказва влияние върху формирането на почвените агрегати, 

защото въглеродът в почвата е от решаващо значение за образуване на 

органичната материя, необходимиа за втвърдяване на почвените частици. 

Хифите на AMГ са по-важни в този процес от хифите на сапротрофните 

гъби, поради по-дългото си време на пребиваване в почвата. В 

допълнение, AMГ продуцират гломалин (12-45 мг/cm3), специфичен 

почвен белтък с все още неизвестен биохимичен характер. Гломалинът 

има по-дълго време на престой в почвата от хифите, което дава 

възможност за по-дълъг персистиращ принос към агрегатната 

стабилизация на почвата. Времето на престой за хифите се счита, че 

варира от дни до месеци, а за гломалин - от 6 до 42 години. Гломалинът се 

счита, че изпълнява ролята на втвърдяващо хифите лепило за почвата. 

Механизмът е формиране от хифите на "лепкави" образувания, подобни 

на сак, което води до стабилност на инертните материали. 

 

Подобряване на добива на селскостопански култури, дори и при 
неблагоприятни поливни условия 

Био-торовете увеличават капацитета на почвата да задържа вода и 

хранителни вещества, а също така повишават дренажа и абсорбирането на влага, 

особено при почви със структурни недостатъци или липса на хранителни 

вещества. Те увеличават толерантността към стрес от засушаване и влага. По този 

начин те увеличават добивите, дори и от насаждения които не разполагат с 

достатъчно естествено водоснабдяване или напояване. Например, асоциацията с 

AMГ подобрява хидравличната проводимост на корена при по-ниски водни 

потенциали на почвата и това подобрение е един от факторите, които допринасят 

за по-доброто поемане на вода от растенията. Също така, при микоризни растения 

не се наблюдава увяхване на листата след изсъхване на почвата, дори и 

значително намален воден потенциал в почвата (около 1,0 MPa). Индуцираната 

от микориза толерантност към засушаване може да бъде свързана с фактори, 

асоциирани с колонизацията с AMГ като подобрена водно съдържание и 

тургорен потенциал в листата, поддръжане на функционирането и транспирация 
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на устицата, по-висока хидравлична проводимост и увеличена дължина и 

развитие на корена. 

 

Екологосъобразност и безопасност за околната среда 
Най-важната функцията на био-торовете е значителното намаляване на 

замърсяването на околната среда и подобряване на агро-екологичната 

стабилност. 

Био-торовете са екологосъобразни, органични вещества в сравнение с 

химическите торове. Те не причиняват никаква вреда на екосистемите и са ценни 

за околната среда, тъй като позволяват намалена употреба на химически торове в 

производството на селскостопански култури по целия свят. Именно поради 

техните екологични характеристики, търсенето на био-торове се е увеличило през 

последното десетилетие. Техните активности влияят върху екосистемата на 

почвата и продуцират допълнителни вещества за растенията. Осигурявайки 

непрекъснато подаване на балансирани микроелементи за растенията и 

елиминирайки заболяванията по растенията, био-торовте подобряват 

поддържането на здравето на растенията и допринасят за екологията на почвата. 

Предоставеното снабдяване с храни и прединасърчаването на растежа на полезни 

микроорганизми, допринася за поддържането на екологичното равновесие. В 

дългосрочен план, био-торовете са планирани да са допълнение и, когато е 

уместно, да заменят конвенционалните химични торове, в резултат на техните 

очаквани икономически и екологични ползи. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Терминът "био-тор" сам по себе си означава “жив тор". Качеството на био-

торовете изисква задълбочено проучване не само на микробните им 

характеристики, но и изясняване на предпазните мерки и ограничения за 

използването им, в лабораторни, производствени и полеви условия. 

Био-торовете предлагат широка гама от възможности за развитие на по-

добри агро-практики, поради предимствата и ползите, предвидени за почвата, 

реколтите и фермерите. Въпреки това, съществуват ограничения на тези 

практики, които са ясно признати. Тези ограничения изискват предпроектни 

проучвания, които се извършват, за да се открият по-добри решения за всеки 

конкретен случай в селскостопанските дейности. 

Някои от основните ограничения са показани по-долу. 
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Липса на нормативни актове, както и съоръжения за изпитване 
на пробите 

Бъдещите изследвания на био-торовете трябва да се фокусират върху 

идентифицирането на достъпни възможности за справяне с проблемите и 

предлагане на валидни рамки за развитие на природосъобразни практики по 

света, които позволяват подобрения в ефективността и последващо предлагане 

на продукт за промишлеността в световните икономики. Също така, за да се 

провери тяхната безопасност в световен мащаб трябва да се извършват 

техническите изпитвания. Необходими са изследвания на употребата на био-

торовете в различни региони по света, за да се получи рамка, която улеснява 

развитието на бъдещи изследвания в областта на селското стопанство и 

следователно, да се насърчи намаляването на въздействието върху околната 

среда, свързано с постоянното използване на химически торове. 

 

Недостатъчно популяризиране на био-торовете и ниско ниво на 
приемане от фермерите 

Био-торовете са технологична иновация, която има потенциала да 

увеличава добивите, да намалява производствените разходи и да подобрява 

състоянието на почвите. Био-торовете представляват реализация на иновативен 

подход за устойчиво земеделие, включващ учени, технологични разработчици, 

политици и предприемачи, както и земеделски производители. 

Независимо от сериозния им потенциал, био-торовете все още не се 

получили популярност сред земеделските стопани чрез адекватното им 

приемане. Съществува голямо разнообразие от фактори, които влияят на 

приемането на био-торовете от земеделските производители. Знаейки различните 

ограничения или проблемите, пред които са изправени земеделските 

производители в използването на биологични торове, може да се повиши 

степента на приемане на био-торовете чрез разрешаването на тези въпроси и 

проблеми. 

Био-торовете не са скъпи за земеделските производители, заради ниските 

производствени разходи и способността им да подпомогнат подобряването на 

почвената структура, текстура и воден капацитет в селското стопанство. Въпреки 

това, земеделските производители не са наясно с ползата от био-торовете, "за 

увеличаване на устойчивите добиви”. Тяхната липса на осведоменост за 

концентрацията, времето и начина на нанасяне на био-тора; за ефикасността на 

био-торовете, в сравнение с тяхното запознаване с използването на 

конвенционални и тествани неорганични торове, е сериозно ограничение в 

тяхното прилагане в широк мащаб. В допълнение към тези основни проблеми 
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могат да бъдат добавени и финансови (липса на навременна наличност на 

финансиране и/или липса на субсидии), технически (липса на указания от 

експертен персонал, липса на био-торове и на водни съоръжения) и други 

ограничения (липса на интерес и доверие в различни практики за био-

наторяване). 

Освен това, на предприемачите липсват знания и умения за правилното 

прилагане на био-торовете и те проявяват ограничен капацитет в подкрепа на 

значителни маркетингови стратегии за това. Политиците трябва да засилят 

своите усилия в популяризиране, приемане и разпространение на био-тора, и 

насърчаване на конкуренцията му с добре изградената промишленост на 

неорганичните торове. 

Концепцията на правителство, свързана с политиките за насърчаване на 

технологиите, е да информира земеделските производители за широкия обхват 

алтернативни технологии, доказали своята ефективност и наличност, да 

насърчава активното участие на земеделския производител в адаптивните научни 

изследвания, за да се подобри разбирането за продукта и в същото време да се 

създаде предвиждане на търсенето. 

С цел насърчаване на устойчивото селско стопанство, държавните и 

местните власти трябва да подкрепят широко прилагането на био-торовете. В 

този контекст, акцент в постигането на по-високи и по-качествени реколти се 

дава в няколко направления: производство на инокуланти; разгърнати програми 

за фермерите, за да знаят как да прилагат инокулантите и демонстрационни и 

разяснителни програми за разкриване на земеделските производители на ползите 

от инокулираните култури. 

 

Възможни рискове за безопасността на потребителите, 
физикохимичната и биологичната стабилност на почвите 

Високото съдържание на амоняк може да изгори листата и корените на 

растенията; присъствието на оборски тор може да увеличи количеството на 

плевелните растения. Наличието на тежки метали (например, живак, хром, олово) 

представляват заплаха в резултат на техния канцерогенен потенциал и тяхната 

способност за биологично натрупване и био-увеличение в хранителната верига. 

Поради тази причина, използването на оборски тор за наторяване на почвите 

трябва да бъдат добре оценено. 
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Намаление в популацията на бактериите при определени 
климатични условия и влияние на околните микрофлора и 
фауна 

Био-торовете, когато се прилагат върху семена, корен или почва, 

мобилизират наличието на хранителни вещества чрез своята биологична 

активност и по-специално, подпомагат изграждането на микрофлората, а от там 

и здравето на почвата като цяло. Въпреки това, тяхната биологична ефикасност 

зависи от много биотични и абиотични фактори. Неблагоприятните климатични 

условия - промени в температурата и влажността, могат да причинят спад в 

бактериалните популации. Подобни отрицателни ефекти върху количеството на 

бактериите, могат да импонират на околните микрофлора и фауна, които се 

конкурират с въведените полезни микроорганизми за хранителни вещества и 

други жизнено важни фактори в микро-екологичната ниша. Противодействащите 

микроорганизми, които вече присъстват в почвата, се конкурират с микробните 

инокуланти и много пъти не позволяват ефективното им установяване, като се 

конкурират с инокулантната популация. 

 Други допринасящи фактори са неспецифичните отношения 

гостоприемник-инокулант, различни физични и химични почвени условия, лоша 

конкурентна способност на местни щамове и недостиг на подходящи форми. 

Например, ефективността на растение свързано с фиксиране на азот от 

диазотрофични бактерии, могат да бъдат възпрепятствани от ограничено 

предлагане на енергия и субстрати. 

 

Изисквания за прилагане 
Обширното и дългосрочно приложение може да доведе до натрупване на 

соли, хранителни вещества и тежки метали, които могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху растежа на растенията, развитието на 

организми от почвата, качеството на водата и човешкото здраве. Прекомерното 

прилагане може да генерира изключително високи нива на азот, амоняк, и соли, 

които могат да доведат до съществено намаляване на растежа на растенията, 

както и проблеми за земеделските производители и почвата. Необходимост от 

прилагане на големи обеми върху единица площ, поради ниското съдържание на 

хранителни вещества, в сравнение с химическите торове, за осигуряване на 

основните макроелементи в достатъчни количества за растежа и развитието на 

растенията. Също така, могат да възникнат някои хранителни дефицити, 

причинени от слабото прехвърляне на микро- и макро-хранителни вещества. 

По този начин, прилагането на техники за био-торене изисква мониторинг 

на променливи от околната среда, участващи в метаболитните процеси, 

придобиване на биологични суровини, капиталови инвестиции, време и обучен 

персонал. С цел да се постигне устойчиво земеделие е необходимо изпълнението 
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на планове, програми, проекти и инициативи, насочени към минимизиране на 

въздействието върху околната среда и произтичащите от това ползи за фермерите 

и производителите. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА 
ПРОИЗВОДСТВО НА БИО-ТОР 

 

Важна характеристика, обща за повечето био-торове е непредвидимостта 

на тяхната ефективност. Това е от жизнено важно значение, за да се подобри 

резултата от прилагането на био-торовете.  

И ефективността е зависима от технологията на производството на био-

торовете. Въпреки че, технологията за производство на био-торове е на по-ниска 

цена и е екологично чиста, няколко ограничения стесняват нейното приложение 

или изпълнение. Тези ограничения са технологични, инфраструктурни, 

финансови, екологични, неинформираност и качество на човешките ресурси. 

Различните ограничения се отразяват на технологията на производство, на пазара 

и употребата на био-торовете. 

 

Технологични ограничения 
Въпреки значителното подобрение на технологиите за био-наторяване 

през годините и напредъкът в областта на производството на био-торове, 

технологията за това не е задоволителна. Технологичните ограничения, пред 

които са изправени органичните и конвенционалните земеделски производители, 

в усвояването на органични земеделски практики, са насочени към следните 

аспекти: 

 

Щамовете за производство 
Използването на неподходящи, по-малко ефективни щамове за 

производство на био-торове може да е причина за малобройна популация от 

микроорганизми и това е значително ограничение. Липсата на специфични 

щамове за даден регион е едно от най-големите ограничения, тъй като био-

торовете не само са специфични за дадена селскостопанска култура, но също така 

са специфични и за даден тип почвата. Освен това, селектираните щамове трябва 

да са конкурентно способни в сравнение с други щамове при най-разноонбразни 

условия на околната среда. Те трябва да притежават и способност да преживяват 

както в течна среда, така и в инокулантен носител. Друг проблем може да бъде 

високото ниво на замърсители. Ето защо, добрият продукт трябва да съдържа 

добър, ефективен щам в подходяща концентрация (популация) и трябва да бъде 
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свободен от други  микроорганизми. Освен това, в случай на проблематична 

почва (кисела, солена и алкална), био-торовете не могат да бъдат използвани, 

поради намаляване на тяхната ефективност; когато температурата е висока – 

приложението на био-торовете също не е успешно. Незадоволителен ефект от 

прилагане на био-торовете може да се очаква и в случай на неблагоприятен 

фосфор в почвата. И накрая, био-торовете са склонни да мутират по време на 

култивирането и по този начин повишават разходите за производство и качествен 

контрол на процеса. Всичко това налага спешно неоходимостта от сериозна 

изследователска работа за отстраняване на гореспоменатите нежелани промени. 

 

Технически персонал 
Неадекватният и неопитен персонал, а така също и недостатъчно 

квалифицираният технически персонал може да допринесе за технически 

проблеми при прилагане на технологията за произвоство на био-торове. 

Липсата на техническа информация и умения за прилагане на био-

торовете е сериозна пречка с висока интензивност, тъй като на земеделските 

производители не са дадени подходящи инструкции за аспектите на прилагането 

им. Лоша организация на процеса на прилагане и липсата на свободно време за 

прилагане на био-торовете по време на сеитба; липсата на знания за технологията 

на инокулация от персонала и фермерите, е друг важен проблем. 

Преобладаващата част от персонала за маркетинговите продажби не знае 

точните техники за инокулиране. Био-торовете са живи организми, изискващи 

правилна работа с тях, транспорт и складови помещения. 

 

Качество на производствените единици 
Липсата на квалифициран технически персонал при производствените 

единици може да доведе до неподходящи манипулации и работа по време на 

производството. 

 

Качеството на носителя 
Липсата на носещ материал с добро качество или използване на различни 

носители от различни производители, без да знае качеството на материалите, 

може да причини сериозни проблеми при ефективното приложение на био-

торовете. 

Невъзможността за използване на подходящ носител, в който бактериите 

да могат да се размножават, е основна причина за съкращаване на срока на 

годност на био-торовете. Според наличието и цената в производственото звено, 

трябва да се направи избора на носещ материал. Носителят с добро качество 
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трябва да има добър капацитет за задържане на влагата, да бъде свободен от 

токсични вещества, да бъде лесно разпределян на части и с лесно регулириуеми 

рН стойности в обхвата 6.5-7.0. При климатичните условия, в които преобладават 

крайности при почвените и атмосферните условия, все още няма идентифициран 

подходящ носител, който е в състояние да поддържа растежа на био-торовете. 

По-добър растеж на бактериите се наблюдава в стерилен носител и най-добрият 

метод на стерилизация е гама-облъчването. 

В био-торовите, основани на носител микроорганизмите запазват своята 

жизнеспособност само шест месеца. Те не са устойчиви на UV лъчи и 

температури над 30°С. Гъстотата на популацията на тези микроби е само 108 CFU 

мл по време на производството. Този брой намалява с всеки изминал ден. Ето 

защо, био-торовете на основата на носител не са много ефективни и популярни 

сред фермерите. 

Възможните мерки за ограничаване на тези недостатъци включват 

използване на стерилни носители и инсталиране на централизирано звено от 

стерилизационни съоръжения; идентифициране в различните държави на общи 

носещи материали на основата на наличност и препоръка към производителите. 

Алтернативата са т.нар течни био-торове. Течните био-торове са 

специална течна формула, съдържаща не само желаните микроорганизми и 

техните хранителни вещества, но също така и специални клетъчни протектори 

или химикали, които стимулират образуването на спори или цисти за по-дълго 

запазване на жизнеспособност и по-висока толерантност към неблагоприятните 

условия. Срокът на годност на микробите в течните био-торове е две години, с 

брой по-висок от 109 CFU/мл, който се поддържа постоянно. Те са устойчиви на 

високи температури (55°С) и UV радиация. Тъй като това са течни форми, 

приложението им на полето също е много просто и лесно. Те се прилагат с 

помощта на ръчни пръскачки, електрически пръскачки, фертигационни 

резервоари и т.н. Разработването на подходящи алтернативни форми, т.е. течни 

инокуланти/гранулирани препарати за всички биоинокуланти, изисква 

стандартизиране на средите, метода на инокулация и т.н., за новите препарати. 

 

Качество на инокулантите 
Производството на инокуланти без да се разбират основните 

микробиологични техники, заплашва качеството на инокулантите и следователно 

- тяхната ефективност. Възможното отстраняване на семената обвивка от семето, 

поради третиране на семената с разтвора на био-торовете, може да доведе до 

влошаване на кълняемостта. Неадекватната форма на препарата (продуктите) 

може да бъде сериозна пречк за комерсиализацията на био-торовете. Въпреки 
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това, търсенето на висококачествени суровини е добра предпоставка за 

иновативни решения в таци посока. 

За да се формулират инокуланти с високо качество, трябва да бъдат взети 

предвид следните съображения: идентификация / избор на ефективни 

(микоризни) щамове за азот-фиксация и солюбилизиране и абсорбция на фосфор 

и цинк, специфични за дадени  местоположение/култура/почва, отговарящи на 

различни агроклиматични условия; прилагане на биотехнологични методи за 

подобряване на щамовете; обмен на култури между страни с подобни 

климатични условия и оценка на ефективността им за откриване на по-добър щам 

за конкретна култура; проверка на активността на културите по време на 

съхранение, за да се избегнат спонтанни мутации. 

 

Срок на годност на инокулантите 
Краткият срок на годност (обикновено 6 месеца) на инокулантите изисква 

ефективното им съхранение. Това е обезкуражаващо, както за предприемачите - 

да произвеждат повече от това, което те биха могли веднага да продадат, така и 

за земеделските производители - да купуват повече от това, от което се нуждаят 

в момента, тъй като не биха могли да съхраняват продукта за дълго време. В 

страни, където повече био-торове на пазара се внасят, обикновенно те не са 

съобразени с местните условия по отношение на срока на годност и средите на 

съхранение. Така например, био-торовете, които изискват съхранение на хладно 

място за продължителен срок на годност, не са подходящи за страни, където 

температурите обикновено са доста високи. Така, че не е изненадващо, че тези 

продукти няма да отговарят на стандартите за качество, най-вероятно като 

резултат ще загубят жизнеспособност поради неподходящи условия за 

съхранение. Ето защо при формулировката на продукта, от решаващо значение е 

да се вземе под внимание срока на годност на продукта при променливи условия 

на съхранение и обработка.  

Проблемите в развитието на сектора за био-торове обикновено се свързват 

с ниско търсене, поради липса на осведоменост и разбиране на био-торовете. В 

много случаи производството продължава да бъде предизвикателство, не само 

заради неговата цена, но също и поради ограниченото търсене и лошите 

механизмите за изпълнение, които биха могли да бъдат свързани с конкретните 

изисквания за работа и съхранение. Срокът на годност на продукта, качеството 

на носещите материали, условията на съхранение (например, температура), 

манипулирането (например, транспорт), както и наличието на замърсители, 

повлияват полевите приложения и следователно, скоростта на усвояване. Ето 

защо, важно е да се подобри срока на годност на локално формулираните био-

торове при различни условия на съхранение, за да се осигури жизнеспособен 

продукт, за значителен период от време. 
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Инфраструктурни ограничения 
 

Съоръжения за производство 

Липсата на достъп до подходящи съоръжения за производство е основно 

инфраструктурно ограничение. В допълнение, неадекватната наличност на 

суровини и тяхната липса в подходящото време, импонира друг проблем. 

Наемането на микробиолози в производствените единици за наблюдение на 

производството и изграждането на складови съоръжения с ниски температури в 

производствените центрове, е добър подход да се подобри производствената 

инфраструктура. 

Био-торовете страдат от неадекватни маркетингови подходи и липса на 

редовна информация относно използването на био-торовете, което импонира 

несигурност и риск сред земеделските производители. 

 

Оборудване 
Недостигът на основно оборудване, захранване и т.н. води до увеличаване 

на труда, тъй като процесът на производство в този случай е бавен и отнема много 

време. 

 

Лабораторни, производствени и складови пространства 
Наличието на лабораторни, производствени, складови и др. пространства 

е  много важно. За да се разшири производството на био-торове, е необходима 

допълнителна земя за отглеждане, например на култури за зелен тор. Липсата на 

разпоредба за субсидирони и търговия с био-торове на разумна цена, е друг важен 

момент. Въпреки това, нарастващото търсене на био-торове и информираността 

сред земеделските производители за използването им, улесняват производството 

на био-торове и насърчават предприемачите да се ангажират с това. 

 

Съхранение на инокулантни пакети 

Липсата на съоръжения за хладилно съхранение на инокулантите е 

проблем, който заплашва качеството на био-торовете, тъй като те трябва да се 

съхраняват на студено място, далеч от пряка слънчева светлина или горещ вятър. 

Неадекватните складове за съхранение могат да изложат био-торовете на висока 

температура, което е неблогаприятно условие. 
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Финансови ограничения 
 

Финансиране 
Липсата на достъп до достатъчно средства и проблеми при получаване на 

банкови кредити са сериозна пречка. Общата употреба и цена на неорганичните 

торове непрекъснато се увеличава. Междувременно, ефективното им използване 

все още е слабо, а правните и екологични норми упражняват натиск върху 

прилагането им. Био-торовете (които са възобновяеми), като тяхна алтернатива 

предлагат висока ефективност на употреба, сравнително ниска цена и минимално 

въздействие върху околната среда. Понастоящем, финансирането им 

непрекъснато се подобрява. 

 

Възвръщаемост на продажбите 
Промишленият отрасъл за био-торове е уязвим от ниската възвръщаемост 

от продажба на продукти в по-малки производствени единици. Това е сериозин 

проблем, тъй като организацията и функционирането на големите 

производствени мощности е многостранна, поради научни, икономически, 

социални, екологични проблеми, които трябва да се решават. 

 

Физични и екологични ограничения 
 

Сезонно търсене на био-торовете 
Нуждите от био-торове имат сезонен характер, каквито са и изискванията 

за доставка на възобновяеми торове и следователно, производството на био-

торове и разпределението им се извършва само през няколко месеца от годината. 

Производителите на био-торове са изправени пред предизвикателството да 

разработват подобрени формули, адаптирани към местни условия и да ги 

предоставят в режим, който да отговаря на пространствените и времеви промени 

в отговора на селскостопанските култури. Поради тази причина, необходимо е 

обширно научно изследване на технологията за разработване на препарати, които 

могат да отговорят на тези изисквания. Без такива изследвания производителите 

няма да могат да се възползват от пълния потенциал на био-торовете. 

 

Земеделски мероприятия  

Прилагането на био-торовете обикновено е зависимо от други земеделски 

мероприятия, изискващи едновременни дейности. Краткият период на 

засяване/засаждане в даден регион също трябва да се има предвид. По този начин, 

био-торовете трябва да се прилагат в подходящи дози, следвайки препоръките за 
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определен метод на приложение. Всяко използване на слепващи вещества с лошо 

качество и силни дози от препарати за растителна защита, ще намали 

ефикасността на прилаганите био-торове. 

 

Характеристики на почвата 
Характеристиките на почвата като соленост, киселинност, засушване, 

задържане на влага и т.н., са от жизнено важно значение. Високата почвена 

температура или ниската почвена влажност, крайната киселинност или алкалност 

на почвата, слабото наличие на фосфор и молибден и наличието на високи 

природни популации или наличието на бактериофаги, всички трябва да се имат 

предвид, тъй като те влияят на растежа на микробите и отговора на 

селскостопанските култури. Например, полевите проявления на био-торовете, 

например ризобиални инокуланти, се влияят не само от характеристиките на 

растенията (генотипа на културите) и на инокуланта (микробния щам), но също 

и от условията на околната среда (т.е. почвата и климатичните условия), както и 

от агрономическото управление. Стойностите на рН на почвата влияят на 

микробната популация, т.е. на приживяването на щама и наличието на 

хранителни вещества. Този ефект и взаимоотношенията с наличността и 

оцеляването на полезните микроорганизми в био-торовете, които се прилагат на 

почвата, могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 

Показател Намаление на pH Увеличение на pH 

Популация от полезни 

микроорганизми 

(Rhizobia) 

 

Ниска Висока 

Преживяемост на щама 

 

Ниска Ниска при pH > 8.5 

 

Здрава популация от микроорганизми, полезни за растежа на растенията е 

трудно да се поддържа при ниско рН. Отговорът на бобовите култури на 

инокулация в почви с висока киселинност, е слаб. Ограничената наличност на 

хранителни вещества, като фосфор и молибден, влияе негативно върху 

грудкообразуването и намалява ризобиалната популациа, като по този начин 

оказва негативен ефект върху биологичната азот-фиксация. В минерални почви, 

рН диапазонът на максимална наличност на фосфор е доста малък (рН 6.5-7.0). 

За молибдена ситуацията е относителна приемлива 5.5 < рН <7.5, като наличието 



 

 pg. 20 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРОВЕТЕ ЗА 
УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - 

ПРЕДИМСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 
на молибден се увеличава с рН, особено при нива на рН > 7 и драстично намалява 

при рН < 5.5. Високата реактивност на фосфат с алуминий, желязо и калций и 

последващото му утаяване го прави недостъпен за растенията. При полеви 

условия с кисело рН и ниско съдържание на фосфор, процесът на 

грудкообразуване е засегнат. В такива ситуации може да се използва гасена вар 

за повишаване на рН. 

Ефектът на почвеното рН обаче, зависи от вида на био-торовете. Полеви 

експерименти с цианобактерии в различни видове почви са установили, че 

необходимостта от добавяне на урея като азотен източник може да бъде намалена 

с 25-35 % с прилагането на този био-тор при отглеждането на ориз в кисели и 

солени почви; въпреки това, продуктът е по-малко ефективен във варовикови и 

неутрални почви. Следователно, ефикасността на био-торовете зависи от това 

дали микробният щам може да оцелее при условията на полето. С други думи, 

съществува необходимост да се определи оптималното рН за всеки тип био- тор 

при различни агро-екологични условия. 

Наличие на хранителни вещества е друга важна характеристика на 

почвите, която трябва да бъде взета предвид. Това е особено вярно за фосфора 

(P). Показано е, че приложението на неорганични фосфорни торове в комбинация 

с био-торове повишава добивите от соя с ≈ 47 % в сравнение с отрицателната 

контрола в почви с ниско съдържание на фосфор. Освен това, ризобиалната 

активност и биологичната азот-фиксация (БАФ) се засилват при по-голяма 

наличност на фосфор. Следователно, фосфорът е сред ограничаващите 

хранителни вещества за БАФ в повечето бобови растения и избрани био-торове 

са показали способност да подобряват усвояването на фосфор от растенията. Това 

означава, че един разумен подход за подобряване ефективността на БАФ е 

подобрената наличност и поемане на фосфор да се осъществи чрез съвместно 

инокулиране на ефективни ризобиални инокуланти и био-торове. Така, в сухите 

солени почви, където наличието на фосфор и K (калий) е ограничено, употребата 

на фосфор-разтварящи бактерии, показва подобрена достъпност до хранителните 

вещества. След подобряване на производителността на химически фосфорни 

торове с фосфат-разтварящибактерии (ФРБ), някои компании докладват 

повишени продажби на химически торове, наред с био-торовете. Комбинацията 

от био-торове и евтини наторяващи материали, като скален фосфат могат да 

представляват важна възможност на пазара. 

Почвеното засушаване представлява стресова среда за растенията, в която 

те трябва да оцелеят. Прилагането на био-торове може да бъде от полза на 

области, склонни към засушаване, тъй като те позволяват на културите да оцелеят 

чрез подобрена ефективност на употреба на водата. Този потенциал на био-

торовете е обещаващ инструмент за облекчаване на ситуацията при 

увеличаващите се епизодични сезонни засушавания, които значително 
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допринасят за намаляване на добива от селскостопанските култури. Така 

например, полеви ания в Африка са показали, че ризобиални инокуланти 

подобряват добива от люцерна, сминдух, бобови зърна, фуражен грах и фасул, 

отглеждани в условия на суша. 

Предполагаемите механизми на действие на избрани био-торове за 

подобряване на устойчивостта на културите към засушаване, са както следва: 

 

Био-тор Механизъм на 

действие / 

Ползи 

Микориза  (АМГ) Повишаване 

капацитета на 

гостоприемника за 

корекция на 

осмотичното си 

налягане.  

• Продължаващо поемане на 

вода, дори в сухи (и прогресивно 

засушаващи се) почви, 

допринасящо за оцеляване на 

растенията в условия на суша; 

• Повишена фотосинтеза и по-

добро осмотично 

приспособяване под стрес от 

засушаване. 

Rhizobium (БАФ) Производство на 

фитохормони 

• Промени в кореновата 

морфология и физиология, 

водещи до повишено поемане на 

вода и хранителни вещества; 

• Засилено грудкообразуване, 

повишено сухо тегло на 

грудките, по-добра азот- 

фиксация и добив на 

селскостопански култури. 

 

Ограничения, свързани с човешките ресурси и качеството на 
производство 

 

Компетентност на персонала 
Неадекватните човешки, финансови и материални ресури могат да 

компрометират производството и приложението на био-торовете. Липсата на 

технически квалифициран персонал в производствените единици е сериозен 

проблем. Това ограничение е в пряка връзка с липсата на подходящо обучение и 

придобиване на технически квалификации за производство на био-торове. 

Подобряването на техническия и човешки капацитет за контрол на качеството на 
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био-торовете, също е идентифицирано като критично важен показател за 

адекватна пазарна реализация на био-торовете. Подкрепящите правителствени 

политики се оказват важни, за да се гарантира, че само висококачествените био-

торове се продават законно. 

 

Образование и обучение по био-торовете 
Като цяло, липсата на подходящо обучение по биологично земеделие и 

неадекватното познаване на полевите особености на биологичното земеделие са 

основният проблем. Освен това, липсата на подходящо обучение за техниките на 

производство и развитие на умения за подобрени методи за производство на 

биологични торове; липсата на информираност за концентрацията, времето и 

начина на прилагане на био-торовете; липсата на знания за различни пестициди, 

са още важни въпроси, които трябва да бъдат разгледани от гледна точка на 

ограниченията, свързани с човешките ресурси и качеството на производсвените 

процеси. 

Техническото обучение за производството и качествения контрол на 

производителите; оказване на техническа помощ и осигуряване на проекти за 

производителите; организационна подготовка на работници и фермери за 

популяризиране на технологията; организиране на по-добро и по-широко 

разпространение на информацията, са мерки, които следва да бъдат взети под 

внимание. 

 

Техники за производство 
Най-големите трудности възникват в резултат на неосведоменост по 

отношение на качеството на продукта от производителя, поради липса на 

качествени спецификации и изисквания, както за управлението на 

производството така и за потребителите. 

Правителствената подкрепа за производството и употребата на био-торове 

може да доведе до обещаващи резултати. Като пример може да се посочи подхода 

на различни азиатски страни, при който те са постигнали повишено използване 

на био-торове чрез правителствена подкрепа. Например, в Тайланд 

производството и използването на био-торове драстично се увеличава в резултат 

на подкрепата на Министерството на земеделието към сектора. Подобна 

инициатива се съобщава и за правителството в Индия. 

Много страни са упълномощили националните си биотехнологични 

институции за справяне с проблемите за биологичната безопасност, за да се 

гарантира, че продуктите са безопасни за растенията, животните, хората и 

околната среда, като същевременно се създава благоприятна среда за иновации. 
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Тенденциите за инвестиции в производството на био-торове показват 

положителни резултати. Въпреки това, с оглед предотвратяване на риска, 

наложен от краткия срок на годност и липсата на гаранция за отстраняване био-

торовете, производството на такива торове е все още силно ограничено. 

 

Спецификации за качество и бързи методи за контрол на качеството 
Качественият контрол и регулиране на био-торовете са важни, за да се 

гарантира съответствие с предписаните стандарти, безопасност на продуктите и 

ефикасност на действието им. Продажбата на био-торове с лошо качество чрез 

корупционни практики на продажба, води до загуба на вяра сред земеделските 

производители. Евтини некачествени био-торове могат да се очакват на пазара 

тогава, когато рамката за контрол на качеството в резултат на лоша 

производителност на полето, не  е добре дефинирана. Придържането към 

определени стандарти за качество от производителите е важно, за да се гарантира 

допускане на пазара самона  адекватни качествени продукти. Периодичното 

наблюдение на продуктите на пазара е също важно,  за да се гарантира качеството 

на продукта по цялата тълговска верига.  

Извършването на оценка на някои продукти био-торове разкри, че голяма 

част от съставките на продукта не съвпадат с тези, етикетирани на продукта, 

главно поради липсата на активни съставки или наличие на замърсители. 

Принудителното изпълнение на стандартите за качество може да допринесе 

значително за намаляване на този проблем. Добре дефинираните изисквания за 

качество също ще улеснят процеса на одобрение на био-торовете. 

Липсата на разпоредби за качеството и бързи методи за контрол на 

качеството,  е причината производството и спецификациите на био-торовете да 

бъдат изложени на компромиси. Така например, в Южна Африка, първият 

търговски инокулант е произведен още през 1952 г. Поради лошото качество на 

продуктите на пазара обаче, през 1970 г. е въведена система за независим контрол 

на качеството, за да се гарантира, че продуктите съответстват на най-добрите 

качествени инокуланти, произведени в други държави. 

Стандартите за качество по номинална стойност между различните страни 

биха могли да улеснят регионалната търговия. Един от подходите е да се 

уеднаквят стандартите с тези в страните със значителен опит при използването 

на био-торове, като Индия, Южна Африка, Нова Зеландия, Франция, Австралия, 

Канада и други. По този начин ще се подобри защитата на потребителите, като 

същевременно се улесни трансграничната търговия. 

Например, във Франция, въпреки дългата история на употреба на био-

торове в земеделското производство, производителите все още не могат да 
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генерират достатъчно данни в подкрепа на качеството, ефикасността и 

безопасността на новите продукти. 

 

Правна регулация 
Липсата на ефективна правна регулация на био-торовете е сред най-

големите приноси за ниската наличност и приемане на продуктите. 

Изследванията за подобряване на селскостопанското приложение на био-

торовете, често се прекъсват поради липсата на информираност, инфраструктура 

и човешки ресурс, както и поради липсата на благоприятна регулаторна и 

политическа рамка. Потенциалните ползи от био-торовете могат да останат до 

голяма степен неизползвани, поради неадекватна политика и регулаторна рамка. 

Ниското търсене на био-торове може да бъде евентуално резултат от лоша 

регулаторна среда. 

Ефективната регулаторна среда може значително да разкрие потенциала 

на използването на био-торове. За да се гарантира, че доказани технологии не се 

конкурират с лошо качество на био-торове на пазара, необходими са действащи 

нормативни изисквания за подобряване на контрола на качеството, за 

насърчаване на справедливата търговия и растеж на пазара за био-торове. 

Липсата на подходяща регулаторна рамка за качеството на продуктите води до 

улесняване на производството, разпространението и използването на биологични 

торове с лошо качество. 

Друга пречка при използването на био-торове е трудната процедура по 

регистриране на нови продукти. Лошото управление на регистрацията на торове 

и добавки (например, био-торове) може да издигне препятствия пред иновациите 

и да представлява ограничение на достъпа до нови продукти, които в друго 

отношение трябва да подобрят конкурентоспособността на земеделските 

производители. Повечето от ЕС, Северна Америка и някои азиатски страни са 

установили подходящи регламенти, за да се контролират трудностите от такъв 

характер и да се създаде благоприятна бизнес среда за био-торовете. 

Например, Канадската агенция за инспекция на храните (КАИХ) има 

добре структурирани и точно определени процедури, приети от индустрията за 

регистрация на био-торове. Това е добра практика с ясни административни 

процеси, които позволяват на бизнеса, занимаващ се с био-торове да работи в 

сигурна среда и да привлича нови инвеститори в производството им. 

Въпреки това, в много страни няма такива административни насоки, 

предоставени чрез регламенти, което е трудност при въвеждането на нови био-

торове на пазара. 

Налице е необходимост от обща рамка, която обхваща политики, закони, 

наредби, стандарти, както и институционални мерки, за да гарантира перспектива 
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на производството на био-торовете. Основните ограничения, които тази рамка би 

преозоляла включват: 

✓ Недостатъчни или непълни политики и насоки за регулиране на био-

торовете и био-пестицидите; 

✓ Многобройни и често припокриващи се регулаторни мандати от 

отговорните органи; 

✓ Ограничен капацитет, включително на персонал, умения, и лабораториИ 

за мониторинг на продуктите; 

✓ Недостатъчно прилагане на контрол на качеството за био-торовете и био-

пестицидите; 

✓ Липса на специфични правила, стандарти и указания за био-торовете и 

био-пестицидите; 

✓ Слаби институционални  договорености с ограничено сътрудничество 

между съответните органи. 
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"Устойчивото развитие е развитие, 

което отговаря на нуждите на настоящето, 

без да излага на риск способността на 

бъдещите поколения да задоволяват своите 

нужди" 

Комисия Брунтланд, 1987 

 

ОСВЕДОМЕНОСТ ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА БИОТОРОВЕ 

 

Технологиите за получаване на био-торове, като неизменен елемент на 

устойчивото селско стопанство, трябва да отговарят на основните изисквания за 

неговите измерения. Технологията за получаване на био-торове трябва да бъде: 
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- Подходяща: да отговаря на социалните и инфраструктурните 

възможности на крайните потребители; 

- Икономически възможна и осъществима: да се прилага от всички 

земеделски производители, независимо от тяхното финансово състояние и 

положение, и опасения за възвръщаемостта на инвестицията; 

- Екологично чиста: да обогатява околната среда или, най-малкото – да не 

вреди на съществуващите агро-екологични условия; 

- Стабилна: положителните аспекти на технологията трябва да останат 

стабилни в дългосрочен план; 

- Ефективна: да предлага режим на използване на суровините, който да 

гарантира превъкането им в полезен и екосъобразен краен продукт; 

- Приспособима: приспособима към съществуващите местни условия; 

- Социално приемлива и устойчива: приемлива от различните обществени 

сегменти за задоволяване на лични нужди; 

- Административно управляема: практически осъществима при 

определена бюрократична структура; 

- Желана в културен контекст: да съответства на различните културни 

модели от обществото; 

- Възобновяема: да позволява използване и повторно използване без 

значителни допълнителни суровини; 

- Продуктивна: скорост и количество на производството от единица земя 

/ суровина; реколта от единица площ (или вложения труд, или инвестиции) като 

измерение на устойчивото селско стопанство. 

Успешното промотиране на технологията за производство на био-торове 

в устойчивото земеделие обаче, зависи от изпълнението на програми за 

повишаване на осведомеността сред производителите и потребителите на био-

торове. Био-торовете са очевидно екологично-съобразен и лесен за получаване от 

фермерити възобновяем агро-източник на ниска цена. Въпреки това, 

биоинокулантите, особено тези които засягат широк спектър био-торове 

(Azotobacter, Azospirillum, разтварящите фосфор бактерии и арбускуларните 

микоризни гъби) не получават заслуженото внимание. Причината за това се 

дължи главно на неадекватната информираност на работниците и земеделските 

производители за ползите от технологията за получаване на био-торове. Тази 

неинформираност засяга полезността на био-торовете, краткия срок на годност, 

липсата на наличност в желаното време и качество, непоследователност на 

резултатите от тяхното приложение. Други проблеми в усвояването на 
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технологията от земеделските производители се дължат на предлаганите 

различни методи за прилагане на инокулантите. Допълнителни треоги поражда 

фактът, че не се наблюдава визуална разлика в растежа на културите 

непосредствено след прилагането на био-тора, в сравнение с наблюдаваната 

такава при прилагането на неорганични торове. В допълнение, съществуват 

социално-психологически ограничения, които водят до неинформираност по 

отношение на технологията за получаване на био-торове: липса на мотивация у 

агенциите за работна сила; ниско доверие към източника на био-торовете; 

фермерите смятат, че химическите торове са по-ефективни от био-торовете; 

слабо използване на био-торовете  от колеги фермери или приложението им 

забрана на прилагането им поради културни пречки. 

Липсата на информираност за био-торовете, е голямо предизвикателство 

за земеделските производители в частния сектор (т.е. земеделските търговци), 

консултантските услуги и политиците. Недостатъчното разбиране на 

технологията пречи на разпространението на иновации, които биха могли при 

друго отношение да се подпомогнат от създаване на условия за информираност 

чрез разпространение на информация по различни канали и заинтересовани 

страни. Информираността на ключовите заинтересовани страни в областта на 

технологиите за производство на био-торове може да се подобри, както от 

национални така и международни научни организации, включително и от 

производството на био-торове с организиране на демонстрационни опити. След 

това,  тези заинтересовани страни биха могли на свой ред да повлияят 

настроенията на фермерите в техните общности. Демонстрационните опити са 

добър подход за повишаване на осведомеността и използването на нови продукти 

от земеделските производители; те са по-полезни, когато е налице участие на 

различни заинтересовани страни. Наред с другото, държавна подкрепа може да 

играе важна роля за насърчаване на по-широкото използване на био-торове сред 

фермерите и растежа на пазара за продуктите им. В някои азиатски страни 

например, био-торовете са подкрепяни от правителството чрез национални 

проекти за развитие и използване на технологията. Зонални производствени 

съоръжения, държавни ведомства и държавни земеделски помощни средства, 

фирми и кооперации в публичния сектор, също произвеждат био-торове. 

Частните индустрии получат субсидии от страна на правителството за покриване 

на разходите за машини и съоръжения за такова производство. 

Земеделските производители могат да допринесат за информираността по 

отношение на технологията за производство на био-торове, чрез усилия за 

увеличаване на наличността на продуктите, научни проучвания, разширяване на 

образованието и прилагане на ефективни маркетингови стратегии. 
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Имайки предвид тези пречки, видно е, че за да се повиши осведомеността 

за технологията за производство на био-торове, е необходимо подходящо 

образование на персонала, търговците и земеделските производители за нейното 

значение и икономическа приложимост. По този начин, обширното познание, 

практическото обучение, приемане и възприемане, са задължителни елементи на 

предполагаемите подходи за по-добро разбиране и прилагане на технологията за 

производство на био-торове. 

 

МАРКЕТИНГОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

До 2018 г. световният пазар за био-торове се очаква да надвиши пазарната 

стойност от 10,2 милиарда американски долара. Най-големите потребители на 

био-торове са Европа и Латинска Америка, най-вече защото в страните от тези 

региони са налични строги регулации, наложени на химическите торове. Те са 

следвани от Азиатско-тихоокеанския регион, който контролира над 35 % от 

пазара. Ръстът на пазара, заедно с ефективната регулация на био-торовете, са от 

решаващо значение за увеличаване на предлагането и употребата на  био-тор 

продукти. За да се осигури растеж на пазара на такива продукти, трябва да бъдат 

преодолени няколко важни ограничения. 

 

Нестабилността на пазарите за суровини и продукти  
Минималното наличие и усвояване на суровини за селското стопанство, 

включително био-торове, може да се разглежда като (поне частично) обяснение 

за нестабилността на пазарите за суровини и продукти. Като цяло, когато 

земеделските производители реализират съотношение стойност : цена, по-високо 

от три до четири, готовността за усвояване на нови земеделски технологии се 

увеличава в резултат на пазарните възможности. 

 

Липса на разработени маркетинг канали и инфраструктура 
Слабо развитите маркетингови канали и инфраструктура, поради 

ограниченото участие на частния сектор в разпространението на инокулантите и 

ограничената информираност на фермерите за и достъпа до инокуланти, оказват 

негативно влияние на пазара на био-торове. Страните, които са успели в 

повишаването на растежа на пазара на био-торове прилагат стратегия, насочена 

към намаляване на разходите за разпределение и следователно, разходите за 

продуктите. Например, с повишаване на култивирането на соя в Бразилия през 
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1960-те години, веднага се прилага използването на био-торове (т.е. инокуланти 

Rhizobium). Употребата на инокуланти Rhizobium в Северна Америка е практика, 

която продължава повече от един век. Европейският съюз насърчава 

използването на био-торове, като предоставя съвети на земеделските 

производители за оптимизиране на прилагането на химическите торове или 

тяхната частична или пълна замяна с био-торове, които се считат за еколого-

съобразни за околната среда. 

 

Инициативи за насърчаване на бизнес сектора с биоторове 
Правителствата, закупувайки големи части от продуктите за 

разпределение на земеделските стопани, могат да осигурят непрекъснат пазар за 

производителите им. Асоциациите, сформирани от производителите за да 

съгласуват въпросите на търговския сектор по отношение на развитието на 

правителствените политики, са друг ефективен инструмент за насърчаване на 

бизнеса с био-торове. В допълнение, неправителствените организации и 

международни изследователски центрове също могат да допринесат за по-

широкото използване на био-торовете. Всички тези кумулативни дейности от 

страна на правителството, изследователските организации и индустриата 

позиционират бранша производство на био-торове на челно място в устойчивите 

земеделски практики. 

От друга страна, слаби връзки с производителите от частния сектор, 

местните собственици, неправителствените организации и дребните земеделски 

производители; сладата подкрепа на производството, разпространението и 

употребата, може да се отрази негативно върху наличието и приемането на био-

торовете. Затова, ръстът на пазара на био-торове ще изисква силно публично-

частно партньорство и сериозен ангажимент за подобряването му. Натрупаният 

до сега полезен опит се съчетава със създадената информираност, която може да 

бъде от полза, за да се изгради партньорство за повишаване на осведомеността и 

разбирането на технологията. Тъй като рентабилността на био-торовете е 

доказвана посредством участието в демонстрационни изпитания и пазарите на 

суровините, очаква се търсенето да се увеличи, а оттам и  пазара на био-торове 

(т.е. крайния продукт). 
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БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОТОРОВЕ 

 

Неконтролираното прилагане на химически торове от земеделските 

производители по време на интензивни селскостопански практики, води до 

натрупване в почвата на излишни хранителни вещества (особено фосфор), в 

резултат на което почвата „умира“. Ето защо, понастоящем производството на 

ефикасни и устойчиви био-торове за селскостопанските култури, представлява 

голям изследователски интерес, защото дававъзможност неорганичните торове 

да бъдат значително намалени и да се избегнат по-нататъшни проблеми със 

замърсяването на околната среда. Този интерес включва прилагането на 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми за научни изследвания, 

които съчетават усилията и научния потенциал на почвени микробиолози, 

агрономи, растениевъди, растителни патолози, диетолози и икономисти. 

Най-важните и специфични изследователски нужди са съсредоточени в 

следните направления: 

 

Избор на ефективни и конкурентни многофункционални био-
торове 

Микроорганизъм(и) с мултифункционални свойства и био-торовете, 

съдържащи повече от един вид микроорганизъм, получават специално внимание 

в момента. Въпреки, че понастоящем повечето био-торове се състоят от култури 

микроорганизми с една единствена целева функция, например азот-фиксиращи 

бактерии, специално внимание се отделя на производството на бактериални 

изолати, които биха могли да се развиват като многофункционални био-тор 

микроорганизми. Консорциумът от такива микробни култури  предоставя 

допълнителни характеристики на био-торовете, главно по отношение на 

подобряване на растежа и производителността на селскостопанските култури, 

както и за подобряване и поддържане на почвеното плодородие. 

Съществуват доказателства, че многофункционалният консорциум от 

различни щамове Rhizobium, фосфат разтварящи бактерии и филаментозни гъби, 

арбускуларни микоризни гъби, както и свободно живеещи азотфиксатори от р. 

Azotobacter по поници на  Leucaena leucocephala подобрява грудкообразуфащата 

способност, съдържанието на азот и добива на растителна маса (до два пъти) в 

сравнение със самостоятелното приложение на всеки компонент от консорциума. 
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На пазара има одобрени продукти, съдържащи консорциуми от множество 

щамове, които упражняват определен положителен ефект. Два от тези продукти 

са Bio-N® и Bio-Spark®. 

Bio-Nitrogen или Bio-N® е органичен/мулти-микробен инокулант за ориз 

и царевица. Той е разработен от Националния институт по молекулярна биология 

и биотехнологии (BIOTECH) в началото на 1980-те години. Той съдържа два вида 

азот фиксиращи бактерии Azospirillum, изолирани от корените на тревата 

Saccharum spontaneum L. Той може да фиксира и превръща атмосферния азот във 

форма, използваема от растенията, подобрявайки прорастването и развитието на 

корена, правейки устойчиво растението на засушаване и на нападение от 

вредители и увеличава  добива от натуралния и смлян ориз. Bio-N® 

първоначално е бил разработен за селскостопанската култура царевица. След 

полеви изпитвания на ефикасността на препарата върху ориз и царевица и 

показаната високата стойност на добивите, прилагането му е разширено. По-

нататъшните изследвания спомагат за удължаване на срока на годност от три до 

шест месеца и в момента усилията са съсредоточени върху намирането на 

алтернативен носител на микроорганизмите, различен от въглен. 

Bio-Spark® първоначално е разработен като компостиращ агент. След 

това той е подсилен, за да стане био-наторяващ и био-контролиращ агент. Bio-

Spark® е продукт на повече от две десетилетия изследвания и експерименти. През 

2002 г. серията Trichoderma е регистрирана в Агенцията по Торове и Пестициди 

(FPA) като био-тор, под търговската марка BioCon®. С нов инвеститор, през 2010 

г., BioCon® е преименуван на BioSpark Trichoderma®. BioSpark® е мулти-

микробен инокулант, който се състои от три различни вида Trichoderma (Т. 

parceramosum, T. pseudokoningii и UV третиран щам на Т. harzianum). Гъбата е 

ефективен биологичен контролиращ агент на почвените патогени и био-торовете, 

тъй като подобрява растежа на растенията. Допълнителна интензивна 

научноизследователска работа доведе до значително подобряване на качеството 

и маркетинга на BioSpark®. Неговият срок на годност е увеличен от шест месеца 

до две години. 

Друг подход за създаване на многофункционални био-тор препарати е да 

се използват местни микроорганизми, които имат всички желани характеристики 

и естествено се срещат в компоста. Сред тези важни характеристики са 

насърчаване растежа на растенията, разтваряне на фосфатите и антагонистично 

действие към патогени. По този начин, тези многофункционалните био-торове на 

основата на компост, се аранжират и произвеждат за прилагане чрез следния 

методологичен подход: 
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- Изолиране и скрининг на ендогенни микроорганизми на всеки етап от 

процеса на компостиране, които осигуряват най-малко две важни 

характеристики, например способност за разтваряне на фосфати и за 

производство на индол-3-оцетна киселина (IAA); 

- Развитие на тези ендогенни микроорганизми в био-тор продуктите; 

- Оценка на въздействието на продуктите върху растежа на моделни 

растение и приноса към N2-фиксацията при оранжерийни експерименти. Избор 

на комбинации от щамове, които значително подобряват растежа на растенията 

чрез насърчаване на N2-фиксиращия ефект или разтваряне на неразтворимите 

неорганични фосфатни съединения или хидролизиран органичен фосфат до 

неорганичен фосфат, или стимулиране на растежа на растенията чрез хормонално 

действие, като например производството на IAA. 

Такава комбинация от микробни изолати, които биха могли да се развият 

като многофункционален био-тор, може да бъде добра възможност за 

устойчивото земеделие. 

 

Системи за контрол на качеството на производството на 
инокуланти и тяхното приложение в полеви условия 

Повишеният интерес към био-торовете се дължи и на техния потенциал за 

използване в устойчивото земеделие. Въпреки това, много от продуктите, които 

в момента са на разположение в световен мащаб са с лошо качество. 

Формулирането на инокулант е многостепенен процес, който води до избор на 

един или няколко щамове микроорганизми, включени в подходящ носител, 

осигуряване на безопасна среда, която да ги предпази от суровите условия по 

време на съхранение и осигуряване на оцеляването и възпроизвеждането им след 

въвеждането им в почвата. Ключов елемент при формулирането и 

производството е контролът на качеството на продуктите на всеки етап от 

производствения процес. 

Успешното прилагане и използване на био-торовете в системата на 

селското стопанство е ограничено от няколко обстоятелства: 

 - Не благонадеждна ефикасност: за повечето био-торове ефикасността е 

под съмнение, тъй като механизмът на действие на био-тора за стимулиране на 

растежа не е напълно изяснен, въпреки широко обхватните проучвания в тази 

насока. 

- Ефект на абиотичните фактори върху ефикасността на био-торовете: 

този ефект все още не е ясен, вариациите на типа почва, практиките на 
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управление, влиянието на атмосферните условия се отразяват върху 

ефикасността на био-тора- 

- Провеждането на полеви изпитвания: все още е трудно да се изпитват 

инокулантите в полеви условия като рутинни експерименти. 

Правилният механизмът за контрол на качеството на производството и  

приложение на био-торовете обхваща целия експериментален процес: от 

изолацията на микроорганизмите, през лабораторен скрининг на изолираните 

щамове за ефект върху растежа на растенията; оранжерийни експерименти за 

оценка на промотиращия ефект върху растежа на растенията; полеви скрининг за 

най-ефективните микробни видове в засадени в почвата растителни култури; 

приспособяване и пречистване на инокулантите; изпитване на въздействието 

върху околната среда и, най-накрая - производство. 

Тъй като качеството е параметър, от които зависи приемането или 

отхвърлянето от крайния потребител (фермерите), то е един от най-важните 

фактори, влияещи върху напредъка на индустриалното производство на био-

торове. 

Спецификациите за качеството на био-торовете са различни в различните 

държави и могат да съдържат следните параметри: 

- Микробен щам(ове) - качеството на био-торовете обикновено се 

определя от гледна точка на две важни характеристики: наличие на 

препоръчителния щам в необходимия брой и в активна форма. 

- Микробната плътност по време на производството и по време на 

годността - брой микроорганизми в активна форма на грам или милилитър био-

тор. Използваните насоки са ограничени до плътността на наличните 

микроорганизми и тяхната жизнеспособност и съхранение. 

- Допустимо замърсяване - важно е да се създадат схеми за контрол, които 

се броят с предполагаемите замърсяващи микроорганизми. 

- Срок на годност; 

- рН, влага и носител; 

Крайният продукт трябва да прояви основните ефекти от управлението на 

качеството. Тези ефекти се използват като показатели за качествата на био-тора. 

Списъкът на основните ефекти трябва да включва тези, гарантиращи активността 

на био-тора. Поради тази причина трябва да има система, която позволява да се 

прави разлика между местни микроорганизми, целеви микроорганизми и 

допълнителни препарати за ефектите на био-тора. Ако окончателните резултати 

от трите експериментални схеми са еднакви или не могат да бъдат потвърдени 
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статистически, тогава продуктът е просто органична материя. Това означава, че 

ефектите от микробните продукти трябва да произхождат от гарантираните 

микроорганизми и това трябва да е представено в детайли като предписание. 

Качеството трябва да се контролира и по време на различните етапи на 

производство: по време на етапа инкубиране на културата, избор на носител, етап 

течна култура, смесване на течността  и културата, опаковане и съхранение. В 

Китай, например основните параметри за качество на био-торовете, са следните: 

- Външен вид; 

- Целеви живи бактерии: бързо и бавно растящ Rhizobium, N2-фиксиращи 

бактерии, Si-бактерии, бактерии във връзка с органичен/неорганичен фосфор; 

- Био-тор с множество щамове; 

- Водно съдържание; 

- Размер; 

- Органична материя; 

- рН; 

- Нецелеви бактерии (замърсители); 

- Срок на годност. 

Контролът на качеството на микробните продукти е в полза на купувачите, 

които се нуждаят от силна система за управление на качеството на работа. 

Управлението на контрола е много важно и трябва да се извършва непрекъснато. 

Процедурата за контрол на качеството на био-тора, включва следните стъпки: 

- Гарантирана идентификация на щамовете; 

- Гарантирана плътност на микробните култури; 

- Оценка на основните активности като показатели за ефекта на био-

торовете; редовни проверки за контрол на качеството от страна на компетентните 

органи; 

- Оценка на ефекта върху целевите растения; 

- Регистрация в съответствие с регламента. 

Качество на био-торовете може да се осигури като се вземат предвид 

следните ограничения за контрола на качеството: законодателни, екологични, 

технически и липса на информираност. В допълнение, за изграждане на 

капацитет на персонала, ангажиран с контрола на качеството трябва да бъдат 

ангажирани националните/регионалните центрове за биологично земеделие в 
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редовни обучения и инициативи. Обучителните модули на лабораторни 

анализатори, полеви експериментатори и инспектори по торовете, трябва да 

бъдат аранжирани и реализирани като част от системите за контрол на качеството 

за ефективното производство и приложение в растенията. 

 

Проучване на микробната устойчивост в био-торовете при 
прилагане в почва под стресови условия 

Оценката на устойчивостта и проследимостта в почвата на щамовете, 

прилагани с био-торовете, може да бъде голямо предизвикателство. Има няколко 

важни причини за това. 

1. Огромната и комплексна популация от микроорганизми, намиращи се в 

почвата и ризосферата. 

2. Висока вариабилност на микробните общности, която отразява 

екологията, околната среда и структурните характеристики на почвата. 

3. Голямо разнообразие от системи за управление в селското стопанство. 

Ето защо, не може да се избере един единствен качествен и количествен 

подход за проследяване на продължителното присъствие на био-инокуланти в 

почвата, поради разнообразието от организми, формиращи био-торовете. Тази 

трудност повдига следващите въпроси за методите, които се считат за подходящи 

за наблюдение на устойчивостта на различните инокулантни щамове. 

Методологичния подход е от решаващо значение за оценка на успеха на 

инокулацията, следователно и на био-торовете. 

Положението е много по-сложно, поради значителната пространствена и 

времева променливост на отговорите на растенията към био-торовете. Това се 

дължи до известна степен на лошото разбиране на това къде и кога да се прилагат 

био-торовете. От друга страна, в почви които изпитват стресови състояния, 

ефективността на продуктите може да бъде различна. Тя трябва да бъде 

изпитвана в променливи условия, включително в условия на абиотичен стрес 

като засушаване, киселинност на почвата или ниско плодородие на почвата, за 

разработването на подходящи препоръки за използване. 

През последните две десетилетия са разработени фенотипни и PCR-

базирани методи за по-доброто характеризиране на структурата, динамиката и 

разнообразието на почвените микробни съобщества. За откриване на 

микроорганизми, освободени в околната среда, молекулярните методи, основани 

на PCR техники, които използват естествения полиморфизъм в генома, в голяма 

степен улесниха и позволиха разграничаване на ниво щам на естествено 
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срещащите се от въведените организми, свеждайки до минимум разходите и 

времето за анализ. 

PCR-базираните методи са основно молекулярни методи на основата на 

ДНК отпечатъци, предимно качествени, а не количествени. Сред 

некултивируемите методи, които обикновено се използват за оценка на 

биологичното разнообразие на почвените микробни популации, са традиционни 

молекулярни фингърпринтинг техники, секвениране, или комбинация от тях. 

Традиционните фингърпринтинг техники, основан на универсални бактериални 

праймери обаче, не са достатъчни да се направи разлика между двата типа 

микроорганизми. За да се преодолее този проблем, се използван съвременен 

подход, който включва фингърпринтинг на ниво популация (например T-RFLP), 

комбиниран с филогенетична идентификация на щамовете чрез метод на 

култивиране. Тази комбинация подчертава различията в структурата на 

популацията и в същото време дава възможност да се проследят успешно 

адаптиралите се култури. 

Подходът с помощен молекулярен маркер, като T-RFLP, DGGE, TGGE, се 

явява особено полезен за целите на мониторинга. Комбинацията от два 

некултивируеми метода позволява да се оцени от една страна устойчивостта на 

микробните инокуланти, въведени в почвата, а от друга - възможните промени, 

настъпващи на ниво вид, за местните щамове. 

 

Агрономическа, почвена, и икономическа оценка на био-
торовете за различни земеделски производствени системи 

Положителният ефект от прилагането на био-торове зависи от много 

фактори. По същия начин, оценката на приложението на био-торовете също е 

сложна. Механизмите, участващи в насърчаване на растежа на растенията, могат 

да бъдат както специфични за гостоприемника, така и сдпецифични за щама. 

Микроорганизмите, промотиращи растежа на растението, когато се пуснат в 

почвата се подлагат на конкурентни условия за развитие, които могат сериозно 

да намалят техните положителни ефекти. Това означава, че благоприятните 

ефекти, дължащи се на прилагането на специфичен био-тор, могат да се 

различават значително при различните агро-екологични условия, поставяйки под 

въпрос ефикасността на продуктите на основата на микроорганизми. 

За да се преодолее това опасение, е важно да се помисли кои фактори 

засягат ефикасността на био-торовете върху производителността на растенията. 

Факторите, засягащи ефикасността на био-торовете предимно са свързани с 

растението (агрономически), почвата и икономиката на продуктите. 



 

 pg. 13 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
БИОТОРОВЕ - ОСВЕДОМЕНОСТ, МАРКЕТИНГ И 

БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ 

 

Фактори, свързани с растението 
Растенията могат да упражняват значително влияние върху щама(овете), 

съдържащ био-тор по отношение на неговата ефективност в благоприятстване на 

растежа и добива. Това без съмнение е свързано с физиологичното състояние на 

растенията и фенологичната им фаза на растеж. Растенията могат да променят 

освобождаването на съединения от корените им в зависимост от техния 

хранителен статус. Този акт води до промени (количествени и качествени) в 

запаса на хранителни вещества в ризосферата. Самите промени варират във 

времето и пространството по отношение на позицията на корена и етапа на 

растеж, причинявайки подбор на специфични ризосферни бактериални 

популации. 

Корените на растенията отделят ексудати, които съдържат съединения със 

стимулиращ или инхибиращ ефект върху ризосферните микроорганизми. Такива 

съединения влияят върху капацитета на микробите за създаване на благоприятни 

отношения с растението. Така например, в условия на фосфатен дефицит, 

растенията отделят повече химични сигнали, стимулиращи разклоняването на 

хифите и колонизацията на арбускуларните микоризни гъби в сравнение с 

условия в норма. 

Растенията могат да влияят на функциите на почвените микроорганизми, 

като например на нитрификацията. Показано е, че повишено отделяне на 

генистеин, фенилпропаноидно съединение, стимулира значително общата 

дължина хифите на арбускуларните микоризни гъби, вероятно поради участието 

му в химическото сигнализиране, което води до колонизация на кореновата 

система с АМГ. Фенолните киселини, отделяни от корените, също са отговорни 

за промяната в почвените микробни популации. 

Предполага се, че ризосферните микробни популации, отговарят и на 

други ризосферни въглеродни източници (например, микробни ексудати). По 

този начин, съвместното съществуване на местни щамове и щамове-инокуланти 

в био-тора, с растението гостоприемник, прави ролята на ризо-запасите в 

оформянето на ризосферната микробна популация, много сложно. 

Независимо от тази сложна картина, кореновите ексудати вероятно са от 

голямо значение за иницииране на ризосферния ефект при много млади 

покълнеци и за излизащите странични корени. В това отношение, прилагането на 

био-торове на семена и посадъчен материал ще увеличи ефикасността на 

третирането. 
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Фактори, свързани с почвените условия 
Био-торовете, известни като микробни продукти, действат като 

хранителен източник и подобрител на почвата, които понижават земеделския 

товар и опазват околната среда. Доброто състояние на почвите е наложително 

условие, за да се увеличи производството на селскостопански култури, както и за 

благосъстоянието на животинското и човешкото здраве. 

Различни биотични и абиотични фактори представляват 

предизвикателства в успешното приложение на търговските био-торове и са 

отговорни за ефикасността им в полеви условия. От друга страна, съществуват 

инструменти и подходи, които могат да бъдат използвани и прилагани, за да се 

подобри ефикасността на био-торовете на полето. Осигурявайки ефикасността но 

био-торовете в определена почва със специфично разнообразие от култури е 

сложна задача, която се решава от изследователи, производители, 

селскостопански съветници и земеделски производители, при изготвянето и 

прилагането на даден специфичен био-тор: предизвикателство за превръщане на 

био-наторяването в обичайна селскостопанска практика на двадесет и първи век  

 

Абиотични фактори 

Формирането на бактериални и гъбни почвени популации е силно 

зависимо от химическите (рН, съдържание на хранителни вещества) и 

физическите (текстура) характеристики на почвата. рН на почвата е установено, 

че е най-важният фактор, влияещ на структурата на бактериалната популация на 

ниво екосистема. Като цяло, по-голямото микробно разнообразие е свързано с 

неутрални почви, а по-ниското - с кисели почви. Това е ложично, поради 

относително ограничената толерантност към рН на бактериалните таксони. 

Теренните проучвания на популации от АМГ в широк диапазон от рН на почвата 

показват, че тя е и основната движеща сила за структуриране на гъбните 

популации, които се отразяват на потенциалната колонизация и ефикасността на 

растежа на растенията, насърчавани от микроорганизмите, включени в био-

торовете. 

Други абиотични фактори, които влияят на адаптацията на AМГ са 

температурата на почвата и наличност на хранителни вещества, които могат да 

окажат силно влияние върху ефекта на AМГ симбиозата и растежа на растенията. 

 

Взаимодействие с природните почвени микроорганизми 

Математически симулации показват, че най-важните фактори, влияещи 

върху растежа на растенията и насърчаващи оцеляването на микроорганизмите, 
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а по този начин и възможността за осигуряване на благоприятен ефект върху 

растенията, са конкуренцията с автохтонни бактерии, съвместимостта с 

излъчените съединения от растението гостоприемник (ризо-запас) и тяхната 

способност да ги използват. 

Когато се въвежда в почвата, щама(овете) от био-тора започва да се 

конкурира с автохтонните микроорганизми. Разбирането на екологичните 

взаимодействия между почвените микроорганизми и въздействието на тези 

микроорганизми, включени в био-торовете с популациите почвени микробни са 

все още ограничени. Липсата на знания за тези сложни взаимодействия не 

позволява ефективно да се предвиди ефекта на въведените с био-торовете 

инокуланти. 

Въпреки тези недостатъци, изследователската общност е насочила големи 

усилия в оценяването на тези взаимоотношения и тяхното влияние върху 

ефикасността на био-торовете, както краткосрочна така и дългосрочната, 

използвайки различни методически подходи. Сред прилаганите методите са 

анализ на почвената микробна биомаса, почвената микробна дейност, 

структурата и многообразието на почвената микробна популация. Използвайки 

тези техники, е показано, че инокулацията с био-торове, съдържащи различни 

микроорганизми насърчаващи растежа на растенията (например флуоресцентни 

псевдомонади, симбиотни и свободно живеещи азот-фиксиращи бактерии, АМГ 

и т.н.) ограничава по различни начини отделните таксономични или 

функционални групи от автохтонни почвени микроорганизми. Прилагането на 

инокулат на основата на азот-фиксиращи бактерии увеличава или силно 

ограничава структурата на местната бактериална популация и нейното 

разнообразие, когато инокулацията се извършва с консорциум от 

микроорганизми. Един симбиотен азот-фиксиращ щам е посочен, че специално 

засяга специфична група протеобактерии. Много изследвания са потвърдили 

висока степен на специфичност на видовете бактерии, свързани с AMГ. 

Инокулация с AMГ засяга също в значителна степен общото развитие на 

ризосферната бактериална и гъбна биомаса. Веднъж въведени успешно, AMГ 

показат намаляване на видовото богатство на коренновите популации от AMГ в 

повечето корени. 

Ключов фактор, осигуряващ ефикасността на био-тора е селекцията на 

щамове, които проявяват функции, подпомагащи процеса на колонизация на 

околната среда на корените. В това отношение, quorum sensing дава огромно 

конкурентно предимство на бактерията, подобрявайки нейните шансове да 

оцелее (например, чрез образуване на биофилм) и способността да се проучат по-

сложни ниши чрез преместване в почвата посредством подвижността. С други 

думи, има нужда най-малко от минимално ниво на популация на първоначалния 
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инокулант от бактерии, насърчаващи растежа на растенията, който да бъде на 

разположение. 

Ефикасността на био-торовете също се опосредства от протозои, по-

специално от голата амеба, която е най-важният почвен обитател, хранещ се чрeз 

„пасене“. Увеличаване на нематодната популация, хранеща се с бактерии и гъби, 

е наблюдавано след прилагане на био-тор, състоящ се от AMГ и бактерии, 

насърчаващи растежа на растенията. Пшеничната ризосферна колонизация от два 

вида Pseudomonas и Bacillus subtilis е значително намалена с прилагането на три 

вида нематоди (Caenorhabditis elegans, Acrobeloides thornei и Cruznema sp.). 

Наблюдаваните взаимоотношения между естествените и въведените 

микроорганизми зависят до голяма степен от техниките, използвани за оценка на 

динамиката на почвените микробни популации. Съвременните метагеномни 

подходи, комбинирани с култивируемите методи за количествено определяне на 

микроорганизми могат ясно да определят броя на микробния таксон. Въпреки 

това, има няколко важни въпроси, които чакат своето разрешаване: 

- Разкриване на функциите, които могат да бъдат отнесени към конкретен 

микроорганизъм или група от микроорганизми. Изследването на гени, кодиращи 

важни ензимни активности или ключови гени в процеса на взаимодействие 

между инокуланта и природната микробна популация, може да допринесе да се 

получат знания за тях; 

- Идентифициране на метаболитния потенциал на почвените микробни 

популации в отговор на инокулацията; 

- Разкриване на връзката между ефектите върху структурата на почвените 

микробни популации и функционалните възможности на почвената микробна 

популация; 

- Идентифициране на възможните функции за прилагане на био-торове, 

специално предназначени за определени почва/култура. 

 

Икономически условия 
Ръстът на органичния пазар за хранителни стоки е основна движеща сила 

за увеличаване на положителните тенденции за употреба на био-торове и био-

пестициди в глобален аспект. Причината за това развитие се дължи на факта, че 

органичната индустрия е силно зависима от продуктите за подпомагане на 

растежа и защита на селскостопанските култури, без прилагане на химикали. 

Световният пазар за био-торове по отношение на приходите, се оценява 

на около 5 милиарда щатски долара през 2011 г. Азиатско-тихоокеанския регион 

е отговорен за около 34 % от общото търсене през същата година. Според 
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подробен анализ на текущия пазар и на сценариите за неговото развитие в 

различните континенти, се прогнозира неговото удвояване до 2017 г., основно в 

Латинска Америка, Индия и Китай. Световният пазар за био-торове се очаква да 

надхвърли пазарната стойност от 10,2 милиарда щатски долара до 2018 г. 

Латинска Америка понастоящем е сред топ потребителите на био-торове: в 

Мексико се провежда програма за подпомагане въвеждането на азот-фиксиращи 

био-торове на основата на Azospirillum на 1,5 милиона хектара. По оценки на 

Indian National Bio-fertilizer Development Center (NBDC) и Bio-Tech Consortium of 

India Ltd (BCIL), около 350.000-500.000 тона био-торове са потенциално 

необходими за индийското селско стопанство. Европейските и 

латиноамерикански страни са водещите потребители на био-торове, поради 

строгите регулации, наложени на химическите торове, които те са склонни да 

заменят с био-торове. Световният пазар на био-пестициди е оценен на 1.3 

милиарда щатски долара през 2011 г. и се очаква да достигне 3,2 милиарда щатски 

долара до 2017 г. Северна Америка доминира на световния пазар на био-

пестициди, допринасяйки за около 40% от търсенето в световен мащаб през 2011 

г. Европа се очаква да бъде най-бързо растящият пазар в близко бъдеще, поради 

строгите регулации за пестицидите и увеличаването на търсенето на органични 

продукти. 

 

Таблица 1. Дял на приходите по продуктов сегмент на световния пазар за 

био-торове (2012) 

Сегмент на продукта Дял на приходите (%) на световния пазар на 

био-торове 

N2-фиксация 78.7 

Разтваряне на фосфат  14.6 

Други 6.7 

 

По-бавните ефекти на био-торовете в сравнение с химическите торове и 

трудното приемане на био-торовете от крайните потребители, е причина за по-

бавния растеж на пазара. 

Фиксиращите азот био-торове са най-често консумираните в промишлен 

мащаб през 2012 г., което представлява над 78 % от световното търсене. Тези био-

торове несъмнено са полезни за селското стопанство; те се прилагат за 

подобряване на добивите и предлагат няколко потенциални ползи от прилагането 

им за околната среда. Освен това, търсенето на обработка за почвата на 
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биологична основа нараства, заради загрижеността за околната среда, което се 

очаква да стимулира и търсенето на био-торове през следващите няколко години. 

В допълнение, увеличаващата се консумацията на бобови и не-бобови растителни 

продукти, също се очаква да увеличи търсенето на фиксиращи азот био-торове в 

близко бъдеще. 

Фосфат разтварящите бактерии се очаква да покажат най-бърз растеж през 

следващите няколко години, поради потенциалното им използване в селското 

стопанство, а именно разработване на икономически ефективни и екологично 

целесъобразни многофункционални био-контролиращи агенти и био-торове. 

Пазарът на други видове био-торове като поташ-мобилизиращи и цинк-

мобилизиращи торове е наситен, поради ниското търсене от страна на 

земеделските производители. 

Търсенето на био-торове е сегментирало пазара в съответствие с начина 

им на приложение. Най-високо е търсенето за обработка на семена, което 

представлява около 72 % от световното търсене. Био-торовете са широко 

използвани за обработка на семена, заради технологичния напредък и 

повишаването на загрижеността за околната среда от прилагането на химически 

торове. 

Търсенето на био-торове е значително по-високо в Северна Америка през 

2012 г., което представлява 32% от световното търсене, което се дължи на 

наличието на добре развите промишленост, занимаваща се с генетично 

модифицирани (ГМ) култури в региона, особено в САЩ, където био-торовете са 

широко използвани при обработката на селскостопанските култури. Останалата 

част от света е отчетена в статистиката, като вторият по големина район. 

Причината за това е повишаването на търсенето на природни хранителни 

продукти, рисковете за околната среда, свързани с химическите торове, както и 

насърчаване на продукцията на био-торове, за да се създаде информираност сред 

обществото. 

Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да повиши търсенето на био-

торове, поради нарастващото търсене на биологични храни в съчетание с 

интензивно биологично земеделие. Освен тов, националните правителства на 

развиващи се икономики като Китай и Индия са за насърчаване на използването 

на био-торове чрез данъчни стимули и облекчения, както и субсидии за 

производството и разпространението на био-торовете. 

Един икономически значим дял от пазара на торове вече е зает от био-

торовете с азот-фиксатори, такива с фосфат-разтварящи микроорганизми, поташ-

мобилизиращите био-торове и други, като цинк и сяра разтварящите био-торове. 

Пречка в развитието на био-торовата промишленост и растежа на пазара е 
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липсата на информираност за концепцията на био-торовете, ниската степен на 

усвояване от страна на земеделските производители, както и наличието на пазара 

на ниско-качествени продукти, които конкурират нелоялно развитието им. За 

това е важно да се определи правната рамка на био-торовете, която трябва да 

защити както надеждните производители на био-торове така и фермерите, 

използващи ефективни продукт от един пазар, който позволява наличие на ниско-

качествени продукти. 

Маркетингът на био-торовете трябва да регулира осигуряването на 

минимален стандарт за качество на крайния продукт. Подобряване на 

стандартите за качествено производство и създаване на ясна правна рамка, която 

да гарантира, както на производителите така и на земеделските производители, 

необходимостта от поддържане на такъв потенциал за икономическо развитие. 

Имайки предвид факта, че 60-90 % от общия приложен тор се губи, само 

30-50 % от приложения азотен тор, и 10-45 % от фосфорния тор, се усвояват от 

културите, приложението на био-торове може да играе ключова роля за 

разрабването на интегрирана система за управление на хранителните вещества, 

поддържане на селскостопанската производителност с ниско въздействие върху 

околната среда. Главната цел е да се постигне една и съща производителност на 

селскостопанските култури, при прилагане на био-торове със значително 

намаляване на използваните минерални торове, а не да се очаква прилагането на 

био-торовете да доведе до повишен добив в сравнение със съответните 

неинокулирани контроли. Био-торовете имат потенциал да спомогнат за 

намаляване на натрупването, извличането, или оттичането на хранителни 

вещества от обработваемите площи, когато се използват в рамките на 

интегрирана система за управление на хранителните вещества, участват в 

хранителния цикъл и повишават производителността на културите. 

Повече стимули за по-широко и ефективно използване на био-торовето 

могат да се извлекат от съвременните познания върху микроорганизмите и 

технологичното развитие. Използването на щамове, които кооперират с 

автохтонни микроорганизми, или влизат в синергични взаимоотношения с 

микробните популации, както и включването на протозои в състава на био-

торовете, също би могло да бъде от ключово значение за развитието на нови 

видове био-торове. 

Био-торове са от полза за земеделските производители; те предлагат по-

висока ефективност при усвояването на хранителните вещества, по-добро 

съотношение на ползите и разходите, намалена необходимост от химически 

торове, както и ползи за околната среда. Докато разходите за неорганични торове 

са доста високи и по-малко печеливши, био-торовете ще играят значителна роля 
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при доброто разбиране и правилното им приложение. Добрите практики за 

рентабилността на био-торовете в различни страни, където те са били успешно 

приложени, могат да бъдат полезни за подкрепа на политическите решения и на 

земеделските производители, свързани с включването на био-торовете в техните 

селскостопански системи. 

В Бразилия са реализирани големи икономии, оценени на 3 милиарда 

американски долара за култивационен сезон, благодарение на намалената 

необходимост от азотни торове. Инокулацията с Rhizobium е довела до 

спестяване на производствени разходи от 1,3 милиарда американски долара. Соя 

и други бобови растения, инокулирани с ризосферни бактерии вместо да бъдат 

наторени с химически азотен тор увеличават ефективността на използване на 

хранителни вещества. 

Ефективността на използване на хранителни вещества може да бъде 

подобрена чрез използване на промотиращи растежа на растенията ризобактерии 

(PGPR) или ко-инокуланти от PGPR и арбускуларни микоризни гъби (AMГ). 

Ефективността на всички био-торове е ≥ 90 %, тъй като има много минимални 

загуби, дължащи се на разтваряне и фиксация. Намаляването на процента на 

прилагане на неорганични торове, когато се използват заедно с био-торовете, 

може да доведе до по-малко загуби на хранителни вещества, а оттам до 

икономически ползи и опазване на околната среда, без негативно влияе върху 

селскостопанските култури. 

Фермерите обикновено прилагат прекомерни количества химически 

торове, резултат от което е ниската ефективност на използване на хранителни 

вещества. Цената на прекомерната употреба на неорганични торови материали в 

Северна Америка, се определя на 2,5 милиарда американски долари годишно. 

Земеделските производители в Европа и Северна Америка прилагат обилни 

количества химични фосфорни и азотни торове за дълъг период от време. Освен 

високата цена, тази практика се отразява отрицателно на човешкото здраве и 

околната среда, като по този начин се налага необходимостта да се направи 

селското стопанство екосъобразно и икономически изгодно. Затова био-торовете 

предлагат добра възможност за свеждане до минимум на тези отрицателни 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Например, съгласно 

системата за интензивно земеделие в Египет, предотвратяването на 

потенциалната загуба на азот чрез разтваряне и значителното увеличение на 

реколтата от царевица, се постигат с прилагането на половината от препоръчания 

процент азотен био-тор, т.е. Azospirillum. Намалявайки процента на прилагане на 

химически тор, следвайки интегрирането на био-торовете за подобни добиви, се 

очаква да доведе до по-добра икономическа възвръщаемост предвид, че био-

торовете се считат за разходно ефективни. 
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Био-торовете са многократно по-евтини, отколкото химическите торове, 

със съотношение на разходите и ползите по-висока от 1:10. Съобщава се, че 

процентът на прилагане на химически торове може като цяло да се намали с 25-

50 % за азота и 25 % за фосфора, когато се използват подходящи био-торове, без 

това да се отразява отрицателно на поведението на селскостопанските култури. 

Моно културите продължават да доминират на пазара, но смесените 

култури бързо се налагат и могат да надминат приложението на единични 

щамове-инокулантни в следващите 5 до 7 години. 

 

Пренос на технологичния ноу-хау за производство на био-
торове на промишлено ниво 

В литературата има достатъчно данни за подобрение в производството на 

растителни култури, дължащо се на прилагането на био-торове. В момента, в 

широк индустриален мащаб се произвеждат различни био-торове, които са на 

разположение за прилагане в полеви условия. Например, инокулантите с 

Rhizobium и Azotobacter се произвеждат индустриално, следвайки 

производствена технология, включваща три важни стъпки: 

1) Разработване на щамове; 

2) Мащабиране на биомасата; 

3) Подготовка на инокуланти. 

Производството на био-торове включва асептично смесване на чиста 

бактериална течна култура с висока клетъчна плътност и стерилизиран носител 

(например, торф, въглен и/или лигнитни въглища), за да се получи влажен 

прахообразен препарат с висока популация от желаните микроби. Обикновено се 

препоръчва този продукт да е свободен от замърсители и да има микробно 

натоварване от приблизително 107 клетки на грам носител. Смята се, че този 

перпарат може да осигури оптимални резултати за насърчаване на растежа на 

растенията в определена култура, следвайки препоръчителния метод на 

приложение. 

Основната пречка в производството на био-торове на индустриално 

равнище е, че бактериалните щамове обикновено се разработват и поддържат от 

изследователски лаборатории, а не от производствени единици. Освен това, с цел 

да се използват ефективни щамове, изследователските усилия трябва да бъдат 

насочени към получаване на щамове, специфични към даден регион, почва и 

селскостопанска култура и по-лесно достъпни за предприемачите в 

промишлените производствени единици, за мащабиране на биомасата. 
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Тъй като био-торовете съдържат живи микроорганизми с много висока 

клетъчна плътност, желаните организми трябва да бъдат внимателно 

наблюдавани по време на производствения процес. Логично е, приемането или 

отхвърлянето на био-торовете от страна на земеделските производители, тъй като 

качеството на инокулантите е един от най-важните фактори, които водят до 

техния успех или неуспех. Качество означава присъствие на подходящия вид 

микроорганизъм в активна форма и в желан брой. Етапите на производство, които 

изискват контрол на качеството са: 

- Подготовка на изходна култура; 

- По време на подбора на носител; 

- На етапа течна култура; 

- По време на смесване на културата с носителя; 

- По време на пакетирането; 

- По време на съхранението. 

Изпитването на културата обикновено се извършва, като се взема проба от 

крайния продукт за сравнение със стандартната спецификация по време на 

смесването на те„ната култура с носителя. 

Био-пестицидите и био-торовете са два важни крайъгълни камъка, които 

се нуждаят от интензивни изследвания, за да се подобри качеството им, главно за 

постигане на сигурност на храната за нарастващото население и възстановяване 

на почвеното плодородие. Природата е предвидила широки възможности за 

научни изследвания в тези области, които трябва да бъдат проучени. 

Разработването на нови био-пестициди с множество начини на действие срещу 

вредители и био-торове с активност подпомагане на растежа на повече от една 

селскостопанска култура, е един от най-важните компоненти на устойчивото 

селско стопанство в световен мащаб. Тези две изследователски тенденции трябва 

да бъдат приоритет на изследванията в селското стопанство, на университети, 

изследователски организации, научноизследователски сектори на 

производителите за разработване на земеделски технологии. Така разработените 

технологии трябва да бъдат трансфериране в световен мащаб, за да се постигнат 

максимални ползи за обществото. 
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Създаване на "Закон за био-торовете" и строга регулация за 
контрол на качеството на пазара и приложението му. 

 

Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Общата селскостопанска политика (ОСП) и нейната система от 

селскостопански субсидии и програми на Европейския съюз, изискват 

обработваемата земя да се поддържа в "добро земеделско състояние" и 

насърчават прилагането на конкретни дейности по управление на земите в полза 

на околната среда. Освен това, някои страни са включили принципите на 

"управление на хумуса/органичната материя" в тези изисквания и ги проверяват 

в рамките на задълженията за кръстосано спазване. 

ОСП в ЕС е изградена въз основа на следните стълбове: 

- Субсидиране на производството на основни хранителни продукти в 

интерес на самодостатъчността. 

- Наблягане на директните плащания за селскостопанските 

производители, като най-добрият начин за гарантиране на доходите, 

безопасността на земеделските стопанства и качеството на храните, както и 

екологичното производство. 

- ЕС (имайки предвид, своите 27 страни-членки и повишеният с близо 70 

на сто брой на земеделските производители) е конструирал налично финансиране 

за модернизиране на земеделските стопанства, за преработка на хранителните 

продукти и маркетинговите структури, и за насърчаване на екологосъобразното 

земеделие. Специален тригодишен финансиращ пакет е пригоден специално за 

нуждите на тези земеделски производители и понастящем възлиза на 5800 

милиона евро, за да помогне при ранно пенсиониране в по-малко 

облагодетелствани райони, за опазване на околната среда, залесяване, 

полупазарни стопанства, групи производители и за привеждане в съответствие с 

хранителни и хигиенни стандарти на ЕС, а така също и за хуманно отношение 

към животните. 

 

Регламент (ЕК) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на Регламент (ЕЕС) № 2092/91 

1) Биологичното производство е цялостна система за управление на 

земеделието и производството на храни, която съчетава най-добрите екологични 

практики, високо ниво на биологично разнообразие, опазване на природните 

ресурси, прилагане на високи стандарти за благосъстояние на животните и 
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производствен метод в съответствие с предпочитанията на някои потребители за 

продукти, произведени чрез използване на природни вещества и процеси. По този 

начин методът на биологично производство изпълнява двойна обществена роля, 

която от една страна, предвижда специфичен пазар, отговарящ на 

потребителското търсене на биологични продукти, а от друга страна доставя 

обществени блага, допринасящи за защита на хуманното отношение към 

околната среда и животните, както и за развитието на селските райони. 

2) Делът на сектора биологично земеделие се увеличава в повечето 

държави-членки. Ръстът в търсенето на потребителите през последните години е 

особено забележителен. Последните реформи на Общата селскостопанска 

политика, с акцент върху пазарната ориентация и предлагането на качествени 

продукти, за да се отговори на нуждите на потребителите, определят вероятност 

за по-нататъшно стимулиране на пазара на биологични продукти. На фона на 

това, законодателството в областта на биологичното производство играе все по-

важна роля в рамките на селскостопанската политика и е тясно свързано с 

развитието на пазарите на селскостопански продукти. 

3) Развитието на биологичното производство следва да бъде улеснено 

допълнително, по-специално чрез насърчаване на използването на нови техники 

и вещества, по-подходящи за биологичното производство. Съществува 

необходимост от развитие на органични био-торове за биологичното земеделие. 

Органичните фермери имат забрана за използване на торове от 

конвенционалното земеделие. 

 

Какво трябва да направим за по-добро устойчиво бъдеще? 

Действащите регулаторните органи, политици, научна общност, 

привърженици на продукта, както и асоциации на земеделски 

производители/организации, трябва да съсредоточат усилията си към: 

- Разработване и / или преглед на съществуващите политики за 

торове и пестициди, за да се включват биологичните торове и био-пестицидите; 

- Постановяване и/или преразглеждане на законодателството за 

торовете и пестицидите, за да се включват био-торовете и био-пестицидите; 

- Преглед на действащите разпоредби за торовете и пестицидите, за 

да се включват био-торовете и био-пестицидите; 

- Разработване на стандарти за био-торовете и био-пестицидите. Те 

трябва да включват стандарти за оперативни процедури (СОП) и норми за 

качество, безопасност, ефикасност, тестване, етикетиране и регистрация; 

- Представяне на институции, служби и човешки ресурси, за да се 

улесни производството и тестването; 
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- Насърчаване на усилията за регионална интеграция, 

хармонизиране на политиките, законите, наредбите и стандартите; 

- Разпространяване на информация към заинтересованите групи и 

осигуряване на достъп до одобрените препарати за био-торове и био-пестициди. 
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Планът за действие на ЕС за органични храни и земеделие (Европейска 

комисия 2004 г., COM (2004) 415 окончателен) въвежда основните инструменти 
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за европейския растеж на органичния сектор. Дейност 6 свързва плана за 

действие с инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП) и 

предлага пълното използване на програмите за развитие на селските райони с цел 

подпомагане на органичното земеделие в държавите-членки. 

Изпълнението на дейност 6 от Плана за действие за органични продукти, 

изисква позоваване на програмите за развитие на селските райони на всички 

държави-членки. Това позоваване трябва да бъде организирано на ниво основни 

дискусии по програмата, след определяне на целите за изпълнение на дейностите 

в органичния сектор в държавите-членки (региони) и накрая, чрез намиране на 

начин за постигане на тези цели чрез конкретни мерки и значителен бюджет за 

сектора. 

Този бюджет е ограничен, тъй като съгласно първия стълб на ОСП, две 

трети от общия бюджет на ЕС за селско стопанство е на база национално 

финансиране, а в допълнение е включено и съфинансиране. По този начин 

програмите за развитие на селските райони, посветени на органично земеделие, 

трябва да се подкрепят с мерки, насърчаващи оползотворяването на ресурсите за 

сектора. Това ще се случи, ако програмата предвиди набор от мерки, предприети 

за подпомагане на сектора. Основните части на програмата поставят цели за 

бъдещото развитие на на органичното земеделие. Тези цели се реализират чрез 

запазване на съществуващата земеделска земя, увеличаване на броя на 

стопанствата, мащабиране на продуктовия обхват и повишаване на качеството на 

продуктите чрез подпомагане на проекти за преработка и пласиране на пазара.  

В хода на изпълнение на дейност 6 държавите-членки и регионите могат 

да бъдат разделени в три класа:  

A. Група на държавите-членки, чиито програми не подлежат на преглед и 

обяснителен режим 

✓ Декларация за организиране на програми за развитие на селските 

райони - линк към дейностите на ЕС 

✓ оформление, което служи като байпас за изпълнение на дейност 6. 

B. Група на държави-членки, които обвързват своето виждане и защитават 

някои мерки за създаване на адекватни документи на Общността и 

респективно на плана за действие на ЕС за органични продукти. 

C. Група държави-членки, които поставят органичното земеделие като 

приоритетно за програмата за развитие на селските райони. 

По този начин, разглеждайки Плана за действие за органично земеделие и 

поставянето му като приоритет, държавите-членки от последните два класа могат 

да бъдат приети като изпълняващи дейност 6. При всички случаи, тази 

класификация не гарантира качеството на програмата. 

Мерките за развитие на селските райони се разпределят по три тематични 

оси: 

- Ос 1: Подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския и 

горски сектор. Тук се предвиждат мерки за модернизация на 

стопанствата, създаване и използване на консултантски услуги, участие 
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в схеми за качество на храните, добавяне на стойност на 

селскостопански и горски продукти и др. 

- Ос 2: Подобряване на околната среда и селските райони. Тук се 

планират агроекологични програми, плащания за природни бедствия и 

др. 

- Ос 3: Подобряване на качеството на живот в селските райони и 

насърчаване на диверсификацията на селската икономика. Тази ос 

включва мерки за диверсификация на неземеделски дейности, 

туристически дейности, опазване и модернизиране на селското 

наследство и др. 

Държавите-членки въведоха мерки за органично земеделие, като приеха 

стратегическите насоки само в ос 2 ("Подобряване на околната среда и селските 

райони"), посочени в агроекологичната програма. Създаване на екологична 

територия се предлага, почти по всички програми, но основно за обсъждане. 

Допълнителните мерки за органично земеделие могат да бъдат проследени само 

в някои национални и регионални програми за развитие на селските райони. 

Въпреки това, повечето от програмите разглеждат този въпрос като един от 

приоритетите за някои мерки, както следва. 

Ос 1: мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства", мярка 123 

"Добавяне на стойност към селскостопански и горски продукти", мярка 132 

"Подпомагане на земеделски стопани, участващи в схеми за качество на храните" 

и мярка 133 "Подкрепа на групи производители за информационни и 

промоционални дейности за продуктите, обхванати от схемите за качество на 

храните ". 

Предимство, за органичните ферми или проекти, се предлага само в 

няколко програми в Европа. 

Анализът, отразяващ разпоредбите в дейност 6 за настоящите национални 

и регионални програми за развитие на селските райони, показва, че повечето 

държави-членки не изпълняват или само частично изпълняват дейност 6. 

Всъщност само няколко държави-членки имат възможности да прилагат 

органично земеделие и могат да се считат като отговарящи на изискванията. 

Така, основните характеристики за адекватно изпълнение на Дейност 6 на 

Европейския план за действие за органични продукти в рамките на националните 

и регионалните програми за развитие на селските райони са изброени в Таблица 

1: 
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Таблица 1. Основни характеристики за адекватно изпълнение на Дейност 6 

от Европейския план за действие за органични продукти 

 

Дейности Препоръки за 

реализацията По-голям дял от бюджета на втория стълб на 

ОСП в държавите-членки (особено в "старите" 

държави-членки) 

Следващият програмен 

период 

Ефективно използване на бюджета за развитие 

на селските райони с целенасочено използване 

за органичния сектор чрез определяне на 

амбициозни цели и предоставяне на подходящи 

бюджети за постигане на целите. 

Настоящия програмен 

период 

Ефективна подкрепа в агроекологични 

програми (няма програма без мерки за 

конверсия и поддържане на органичното 

земеделие) 

Следващия програмен 

период 

Определяне на мярката за органично земеделие 

като мярка на най-високо ниво в програмата, 

със значителна разлика в нивото на подкрепа за 

други мерки. 

Настоящия програмен 

период 

Липса на дискриминация за органични 

земеделски стопани в агроекологичните мерки, 

напр. по-ниско ниво на подпомагане за 

органична земя в една и съща мярка, 

максимално ниво на подпомагане на хектар / 

малко стопанство, за да се стимулира 

преминаването към органично земеделие 

Настоящия програмен 

период 

Приоритет на органични проекти и земеделски 

стопани в мерките от ос 1, ос 3 и ос 4 (водещ) за 

подпомагане и развитие на органичния сектор 

"от полето до вилицата". 

Настоящия програмен 

период 

 

Анализът на данните прави оценка на всички програми за развитие на 

селските райони на държавите-членки и на регионално равнище. Осъществен е 

на база бюджетите за органичния сектор и служи като основа за нов план за 

действие в сектора. Също така очертава изпълнението на реформата на ОСП за 

бъдещото разработване на програмите за развитие на селските райони. 

Европейската комисия е дала препоръки на държавите-членки за 

оптимално използване на всички налични инструменти за подпомагане на 

органичното земеделие в рамките на техните програми за развитие на селските 
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райони. Тя съветва като подход за това развитие да се прилага разработването на 

национални или регионални планове за действие. Основният акцент в тези 

планове трябва да бъде поставен върху: 

✓ Изпълнение на нови схеми за качество с цел стимулиране на търсенето; 

✓ Организиране на дейности, които запазват дългосрочните ползи за 

околната среда и опазването на природата; 

✓ Насърчаване на фермери да преобразуват стопанствата си в органични; 

✓ Осигуряване на равни възможности на органичните и неорганичните 

земеделски производители за получаване на инвестиционна подкрепа; 

• Разработване на инициативи за стимулиране на производителите да 

улеснят дистрибуцията и пласирането на пазара чрез интегриране на 

производствената верига въз основа на договорености между 

основните играчи; 

• Подкрепа за разширяване на услугите;  

• Обучение и образование в областта на органичното земеделие за 

всички ангажирани с производството, преработката и пласирането на 

пазара; 

• Определянето на органичното земеделие като предпочитан вариант за 

региони с екологични проблеми. 

Развитието на Плана за действие за органично земеделие води до 

създаване на Европейски фонд за развитие на селските райони и на 

стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони. 

За мерките по ос 2 - глава 3.2 от тези стратегически насоки е публикувана 

препоръка, в която се подчертава "консолидацията на приноса на органичното 

земеделие", тъй като "органичното земеделие представлява цялостен подход към 

устойчиво селско стопанство. Целите за хуманно отношение към животните 

могат да бъдат допълнително засилени ". 

Освен това, в хода на разработването на националните стратегии 

държавите-членки бяха посъветвани да разгледат стратегиите на равнище ЕС: 

"При разработването на националните си стратегии държавите-членки следва 

да гарантират, че синергизма между осите и в рамките на осите се 

максимизират и избягват потенциалните противоречия. Могат да разработят 

интегрирани подходи. Те също ще трябва да обмислят как да вземат под 

внимание други стратегии на ниво ЕС, като например Плана за действие за 

органични храни и земеделие ... " 

Въпреки че, прилагането на гореспоменатите инструменти подкрепя 

органичното земеделие и изпълнението на Дейност 6 от Плана за действие за 

органично земеделие, качеството на тази подкрепа варира значително и се 

нуждае от оценка. Оценката и потенциалните пречки за по-нататъшното развитие 

на сектора се определят и изпълняват чрез мерките на програмите за развитие на 

селските райони. Всъщност, оценката е необходима, за да се анализира дали 

Европейската комисия е била успешна с едно от най-важните действия на своя 

План за действие за органични продукти. 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТИТЕ НА 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 

 

Ролята на околната среда и органичното земеделие за икономиките и 

обществата на държавите-членки, се оценява като се използват следните 

показатели: 

- разпределение на бюджетите за програмите за развитие на селските 

райони (стълб 2) (абсолютни стойности) 

- разпределение на бюджетите за програмите за развитие на селските 

райони (стълб 2) (във връзка с първия стълб) 

- взаимоотношение на бюджетите по стълб 2, ос 1, 2 и 3. 

Тези полезни показатели бяха приложени и анализирани за ЕС-27. 

Оценката се счита за важна, тъй като бюджетът на стълб 2 на ЕС беше силно 

намален за финансовия период 2007-2013 г., за разлика от бюджета по стълб 1, 

който остана непроменен. От друга страна, изискванията, които трябва да бъдат 

изпълнени от програмите за развитие на селските райони, трябва да отчитат 

сериозните проблеми с изменението на климата и прилагането на глобални 

програми за опазване на околната среда (например, Натура 2000). Ето защо, по-

строгите бюджети по стълб 2 изискват внимателно планирана целенасочена 

употреба, за да се гарантира ефективността на програмите. 

Други важни показатели, които трябва да бъдат взети предвид, са 

бюджетът, отделен за мерките за органично земеделие в агроекологичните 

програми и дела за органични проекти в други мерки за развитие на селските 

райони. 

 

Взаимовръзка между Стълб 1 и Стълб 2 
Бюджетът на ОСП е разделен на две основни части: стълб 1 за пазарни и 

директни помощи, стълб 2 за развитие на селските райони. Това разделение, 

обаче е доста неблагоприятно за развитието на селските райони, поради следните 

основни причини: 

• Бюджетът на ЕС за стълб 2 е много по-малък от този за стълб 1: 

Въз основа на бюджета на ЕС за 2007 г. съотношението между двата 

бюджета (стълб 1: стълб 2) е 77%: 23%. Говорейки за общия бюджет (ЕС плюс 

национално съфинансиране), това съотношение е 67%: 33%. 

• Бюджетите по стълб 2 изискват национално съфинансиране 

(финансирането от ЕС за стълб 1 е 100 %). Този факт, ограничава както интереса, 

така и способността на държавите-членки да прилагат амбициозни програми за 

развитие на селските райони, тъй като не е лесно да се гарантира националното 

съфинансиране. 
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• Плащанията по стълб 1 изискват да бъдат изпълнени минимални 

стандарти (кръстосано съответствие) и следователно те са достъпни за повечето 

земеделски стопани в Европа, без изисквания за принос чрез подобрения на 

икономическо или екологично ниво. 

Всъщност, релевантността на програмите за развитие на селските райони 

в държавите-членки, се оценява чрез разпределението на бюджета за стълбове 1 

и 2. По-ниските финансови стойности за стълб 2 показват, че значителното 

финансиране за него би осигурило по-широк набор от мерки, които са по-добре 

финансирани и следователно по-привлекателни за земеделските стопани. 

Ефективните мерки за развитие на селските райони изискват определени 

стандарти, напр. екологични стандарти за участие в агроекологични програми. 

Ето защо, спазването на тези стандарти, води до по-широко обществено приемане 

на финансовата подкрепа за селското стопанство и селските райони. 

В допълнение на връзката към стълб 1, абсолютните бюджетни стойности 

за стълб 2 също са доста малки. 

Новите държави-членки показват значително различие в разпределение на 

бюджетите по стълб 1 и 2. По правило, бюджетите по стълб 2 са поне равни на 

бюджетите, по стълб 1. Тъй като бюджетите по стълб 2, се съфинансират от 

държавите-членки и регионите, отношението се свежда до минимален дял 60:40 

(стълб 2: стълб 1). Единствено някои от старите държави-членки имат подобен 

профил: Австрия (46%) и Португалия (43%), финансирани от ЕС; и Финландия 

(62%), и Люксембург (50%), въз основа на изчисление с национални 

съфинансирани бюджети. 

 

Съотношение на Стълб 2 Ос 1: Ос 2: ОС 3: в рамките на 
програмите за развитие на селските райони 

Бюджетът за програмите за развитие на селските райони трябва да бъде 

планиран по начин, който да подпомогне финансово широк спектър от мерки, 

като подкрепа за консултантски системи и качествено производство, инвестиции 

в земеделски стопанства, агроекологични програми, инфраструктурни мерки на 

общинско ниво и др. Доброто финансиране на тези мерки е предпоставка за 

тяхната ефективност. Регламентите за развитие на селските райони оформиха 

рамка, в която държавите-членки имат възможност да приспособят своите 

национални и регионални програми, предвид местните обстоятелства и условия. 

По този начин, всяка програма за развитие ще определи приоритети, които са 

обичайни за конкретната страна / регион условия. Така, различните програми ще 

имат важно въздействие върху по-нататъшното развитие и ориентация на 

селското стопанство и селските райони. 
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ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС 
(ОСП) И ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ 

 

Химическите торове стават свободни за повсеместна употреба още през 

миналия век. Тази тенденция доведе до незабавно повишаване на добива от 

реколтата, което води до увеличаване на печалбата за земеделските стопани. 

Междувременно, през последните години се забелязва сериозна екологична 

вреда, дължаща се на постоянното използване и предозиране на химически 

торове. Тяхното прилагане води до замърсяване на водата и почвата, загуба на 

полезни микроорганизми и насекоми и по този начин - с цялостното намаляване 

на почвеното плодородие. Това мотивира съвременните фермери да проявяват 

интерес към екологични продукти като биоторовете, които имат обещаващо 

бъдеще и ще доведат до намаляване на проблемите с качеството на почвата при 

оптимален добив. 

ОСП на ЕС, насърчава използването на органични продукти, заедно с 

органичното земеделие. Тя осигурява до 30% от бюджета като директно зелено 

плащане за земеделски стопани, прилагащи устойчиви селскостопански 

практики. Освен това, осведомеността относно околната среда и търсенето на 

плодородие на почвата и органични храни, стимулират продажбите на пазара. 

Приетите регламенти, особено в Европа и Северна Америка, са 

предназначени да насърчават развитието на световната индустрия. Също така, 

оценява се претенцията за висока селскостопанска продукция, отговаряща на 

човешките нужди, за да се постигнат приходи от промишлеността. Освен това, 

ниската себестойност на селскостопанската продукция, успоредно с въвеждането 

на биоземеделие, биха увеличили индустриалното търсене за периода  от 2016 до 

2024 г. 

В същото време, европейското търсене на добра храна и добро земеделие 

се увеличава. Човешкото население, както и фермерите и гражданите, се стремят 

към иновации и по-добро законодателство в областта на храните и селското 

стопанство, основано на агроекологични подходи. 

Понастоящем, създателите на политиката на ЕС признават двойната роля 

на органичното земеделие: от една страна е необходимо да се отговори на 

търсенето на висококачествени продукти от страна на потребителите, а от друга 

да се осигурят някои обществени блага. 

Всичко това включва, например запазването и извличането на качеството 

на водата и почвата, в резултат на практиките за управление на органичното 

земеделие. 

Това схващане се появява в началото на 90-те години, когато органичното 

земеделие беше определено по закон съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91 на ЕС. 

През това време в рамките на ОСП бяха въведени помощи за преобразуване и 

поддържане на органично земеделие. 
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Междувременно, признаването на органичното земеделие се разшири и до 

други области на политиката на ЕС, като научните изследвания и някои области 

на пазарното развитие. 

Въпреки това, в много области все още е необходимо да се подобрят 

местните условията за въвеждане на органични производства. В ЕС през 2012 г. 

органичният пазар е в размер на 20,8 милиарда евро. Така, независимо от 

търсенето и консумацията от страна на потребителите в много страни от ЕС 

предоставянето на органични храни не е достатъчно. Гражданите на ЕС 

предпочитат органичното производство на храни и повечето земеделски стопани 

трябва да бъдат насърчавани за прилагането на такива методи, за да произвеждат 

повече органични продукти. Така че, изследователите и политиците сега 

признават силата на агроекологичните практики и иновациите. 

Доказано е, че благоприятният обществен климат е от решаващо значение 

за органичното земеделие и затова земеделските стопани се нуждаят от 

обществена подкрепа за използването на агроекологични методи, свързани със 

засилените изисквания за производство на органични продукти. Същевременно, 

те трябва да получат подкрепата на политиците за развитието на този сектор. 

Тук са дадени очертанията на някои възможности и предизвикателства, 

които оказват въздействие върху новата и съществуващата политика на ЕС за 

органични храни и селско стопанство, както и върху селскостопанския и 

хранително-вкусовия сектор. Представени са начините, по които може да се 

направи Европа по-органична. 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ОРГАНИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА 
ПО-ЕКОЛОГИЧНА И СПРАВЕДЛИВА ОСП 

 

Опростяване на преките плащания за всички земеделски 
стопани 

За първи път се счита, че общественото благосъстояние се определя както 

от преките плащания, така и от развитието на селските райони. В рамките на 

първия стълб на ОСП, подборът на директните плащания зависи от земеделските 

стопани, които практикуват три основни агрономични практики - 

диверсификация на земеделските култури, защита на постоянните пасища и 

разпределяне на 7% от обработваемата земя като екологично фокусирани райони. 

Колективно, те са известни като "зеления" компонент. Този нов компонент 

представлява 30% от националното финансиране за първия стълб. 

Освен това, в рамките на стълб 2 държавите-членки са задължени по закон 

да изразходват най-малко 30% от бюджетите си за развитие на селските райони 

по мерки за опазване на околната среда, включително ангажименти в подкрепа 
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на практиките за опазване на органичното производство и агроекологични мерки 

за опазване на климата. 

Въвеждането на зелените маркери означава начало на процес за 

нормализиране на общественото благосъстояние в цялата ОСП. Органичното 

земеделие се счита също за един екологосъобразен фактор. Това потвърждава 

аспектът на публичното благоденствие в областта на органичното земеделие, 

като единствен общоевропейски сертифициран, системен подход към устойчиво 

селско стопанство. 

Признаването може да се разглежда като силен политически сигнал от 

създателите на политиките на ЕС, които разглеждат органичното земеделие като 

приоритетен модел за устойчивост на селското стопанство, като активен принос 

за опазването и подобряването на биологичното разнообразие, както и за 

смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него. От друга страна, 

ниското ниво на амбиция в зелените мерки, както и въвеждането на съмнителни 

изключения, сериозно ограничава зеления потенциал, за да се стимулира 

общественото осигуряване. Например, в първоначалните предложения на 

Европейската комисия, компонентът за екологична съобразност се отнася до 

всички земеделски стопанства. Въпреки това, в окончателното политическо 

споразумение, мерките са насочени основно към земеделските производители и 

вероятно ще имат много малко въздействие върху животновъдството. Понятието 

за еквивалентност, при което практиките, предприети като част от 

агроекологичните мерки или специалните схеми за сертифициране, които 

освобождават земеделските стопани от екологични изисквания, също отслабва 

екологичния компонент. В крайна сметка, следователно, постигането на истинска 

промяна на парадигмата в устойчивостта на селското стопанство, ще изисква 

корекции и подобрения в следващите реформи. 

 

Органичното земеделие стимулира зелени политики 
Прилагането на регламентите на ОСП по отношение на перспективата за 

органично земеделие, определя признаването на въздействието върху 

озеленяването. Може да се очаква противоположният ефект, ако държавите-

членки използват признаването като причина за пренебрегване на подкрепата за 

органичното земеделие по стълб 2. По този начин, държавите-членки трябва да 

гарантират по-положително и функционално насърчаване на напредъка към 

устойчиво селско стопанство в Европа. Счита се, че зелената концепция е 

съгласувана със силната подкрепа за органичното земеделие по стълб 2. 

Подкрепата за органичното земеделие се основава на изискванията, 

формулирани в Регламент (ЕО) № 834/2007 на ЕС, както и чрез националното 

законодателство. То влияе върху обхвата на зелените цели. Поради това, 

плащанията по стълб 2 трябва да осигурят изрично препитание за органичното 

земеделие, като приемането играе ролята на положителен сигнал за задължението 
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на ЕС към устойчиво развитие, което може да спомогне за стимулиране на 

агроекологичното преобразуване в цяла Европа. 

 

Настояща устойчивост в развитието на селските райони 

Ориентацията на стълб 1 относно предоставянето на обществени блага е 

добре дошъл напредък; мерките по стълб 2 са основен източник на растеж за 

органичното земеделие и на значителна устойчивост в селските райони. 

По време на новия програмен период за развитие на селските райони от 

2014 до 2020 г., органичното земеделие се разглежда като самостоятелно стъпало, 

което дава възможност да се сертифицират органични земеделски стопани или 

групи от земеделски производители за период от пет до седем години на база 

хектар. Плащанията са предназначени да компенсират земеделските стопани за 

допълнителни разходи и пропуснати приходи, както и за покриване на 

транзакционните разходи, като повишени управленски усилия, разходи за 

сертифициране и обучение и консултации. Днес, повечето органи в държавите-

членки предлагат плащания за органично подпомагане в рамките на своите 

национални или регионални програми за развитие на селските райони (ПРСР). 

Въпреки това, равнищата на подпомагане се различават в отделните държави-

членки и често не успяват да покрият адекватно всички допълнителни разходи 

или да вземат предвид намаляването на добивите, които биха могли да срещнат 

фермерите. Поради това, плащанията за подпомагане на органичното земеделие 

трябва да представляват значително увеличение в сравнение с конвенционалните 

плащания за подпомагане на земеделските стопанства, за да се предоставят на 

фермерите силни стимули за преобразуване и поддържане на органичното 

земеделие. През новия програмен период органичните земеделски стопани, все 

още отговарят на условията за незадължителни плащания за агроекологията и 

климата, които надхвърлят изискванията за органично производство, като 

например запазването на местни породи животни или опазването на растителните 

генетични ресурси. Въпреки това, предоставянето на комбинирани плащания е 

по преценка на държавите-членки; то може да се направи специфично за 

органичното разнообразие или да се прилага към всички земеделски стопани, 

които се различават значително в националните и регионалните ПРСР. За да се 

стимулират по-широко обхватни агроекологични подходи, системите за 

органично земеделие трябва да бъдат ясно определени като приоритет в рамките 

на новите схеми за агроекология и климат. 
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ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ОРГАНИЧНИ ХРАНИ И 
ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

Мерки за Регионалните Програми за Развитие (РПР), съчетани 
с подкрепа за органичното земеделие 

Новата политика за ПРСР, също така предлага различни възможности за 

присъединяване към помощта за органично земеделие, с други мерки за ПРСР, 

като финансиране на ферми, диверсификация, консултантски услуги, 

информационни и промоционални дейности и групи производители. 

Определената помощ за органично земеделие сега е по-очевидна в редица 

мерки. Понастоящем, органичните фермери получават финансова подкрепа с 

20% по-висока в сравнение с предишните ситуации, които подобряват 

устойчивостта на земеделските стопанства и производителността на 

преработката, пласирането на пазара и развитието на земеделските продукти. 

Също така, органичният сектор може да бъде подпомогнат и от 

дейностите на ЕС за разпространение. Новите правила на CAP обаче, трябва да 

се поддържат от системите за консултации в земеделието на държавите-членки. 

Други инициативи са също така подходящи да подсилят органичния сектор като: 

планиране на неземеделски дейности; съдействие при формирането на групи 

производители; подкрепа за мерки, свързани с околната среда и изменението на 

климата; кратки вериги на доставки и постижения в областта на иновациите. 

В рамките на ПРСР съществуват мерки, които споменават и дават 

приоритет за 2007-2013 г в някои държави-членки на органичното земеделие. 

Освен това се наблюдава значителна промяна в предлагането в рамките на тези 

мерки между различните страни и в държавите от ЕС. Много органи не успяват 

да преодолеят модела на класическите плащания в агроекологичната област и да 

въведат по-цялостен модел, съчетаващ плащанията за органично подпомагане с 

други мерки по ПРСР. В същото време акцентът върху органичното земеделие по 

отношение на други мерки по ПРСР, като инвестиции и консултантски услуги, 

дава нови възможности за преобладаване на органичното земеделие в ПРСР. 

Насърчаване на агроекологичните иновации в новото Европейско партньорство 

за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI). 

Преобладаващата част от органичното земеделие в развитието на селските 

райони, посочено от лидерите на ЕС, е от голямо значение и се отнася до 

необходимостта от агроекологични иновации за промяна на европейското селско 

стопанство по по-устойчив начин. Приоритетът за следващия програмен период 

ще бъде иновацията, създадена от новосъздадената структура EIP-AGRI. Този 

нов инструмент на политиката на ЕС също е основна тема на "Хоризонт 2020", 

както и в политиката за развитие на селските райони до 2020 г. 



 

 pg. 13 

 
 

ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 
БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Целта на инициативата EIP-AGRI е да изгради връзка между 

научноизследователската и земеделската практика, като принуди 

заинтересованите страни от различни области на системата за хранително-

вкусовата промишленост. Тя има за цел да насърчи фермерите, бизнеса, 

изследователите и консултантите да разделят концепцията и опити, за 

осъществяване на иновативни решения и да направят резултатите от 

научноизследователските проекти на практика. В рамките на Регламента за 

развитие на селските райони EIP-AGRI твърди, че е необходима стъпка напред в 

развитието на агроекологичните производствени системи, като се съсредоточава 

върху ключовата роля на органичните земеделски стопани в центъра на 

иновационните дейности, подкрепяни от новите ПРСР. 

Счита се, че EIP-AGRI предлага значителни ресурси за насърчаване на 

развитието на агроекологични технологии, използвайки силните страни на 

органичното земеделие и отчетените слабости, като по този начин се възползват 

от новите възможности за иновации. 

Предоставената работа по EIP-AGRI ще се извършва от конкретни 

оперативни групи. Целта е тези групи да установят връзката между различните 

заинтересовани страни, за да разкрият практически проблеми, които ще бъдат 

отчетени като доброволна мярка в регламента за развитие на селските райони. По 

този начин националните и регионалните власти вместо длъжностните лица на 

ЕС ще определят целите и съдържанието на ЕПИ-AGRI в държавите-членки. По 

тази причина тези органи трябва да подкрепят оперативните групи, които ще 

отговарят за решаването на органичните и агроекологичните проблеми в новата 

инициатива. Важно е EIP-AGRI да действа и като инструмент за улесняване на 

обмена на информация, знания и опит между проектите, секторите и границите. 

Тя ще свързва земеделските стопани, консултантите, агро-бизнеса, 

изследователите, както и гражданското общество, за да създадат мрежа - мрежата 

на ЕИП, улеснена от услугата EIP-AGRI. 

Наскоро в тази област работи 20-членна фокусна група за оптимизиране 

на добива на органични култури, оглавявана от Европейската комисия. Групата 

си сътрудничи с различни заинтересовани страни и търси начини за подобряване 

на добивите на по-малко продуктивни органични ферми, така че да съответства 

на по-доброто ниво на производство на други стопанства със сходни системи за 

отглеждане. 

По този начин фокусната група събира съществуващи знания (от научни 

доклади и проекти, както и практически опит), като предлага иновативни 

решения. Той също така посочва специфични области, необходими за 

иновативни изследвания и маркира темите и критериите за работа на бъдещите 

оперативни групи, както и подхода за споделяне на знания. 
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Кохезионни и структурни фондове: нова обща рамка 
Програмният период 2014-2020 г. въвежда възможности за улесняване на 

приоритетите и прозрачността на органичното земеделие, както в рамките на 

ПРСР, така и в различните политически рамки на ЕС. Това е следствие от факта, 

че те са свързани с нов инструмент на ЕС, наречен "Обща стратегическа рамка" 

(ОСР). В него са определени ясни инвестиционни приоритети по отношение на 

финансовия период 2014-2020 г. в държавите-членки и техните региони. 

По този начин се полагат усилия за обвързване на развитието на селските 

райони с Кохезионния фонд и други структурни фондове на ЕС. В резултат на 

тези усилия ще бъде постигнато съчетание от средства и други възможности за 

увеличаване на икономическия растеж и заетостта на ЕС до 2020 г. заедно с 

националните приоритети. ОСР ще бъде включена и в други инструменти на 

политиката на ЕС, като например директните плащания по ОСП, Общата 

политика в областта на рибарството (ОПОР) и Рамковата програма на ЕС за 

научни изследвания и иновации, "Хоризонт 2020". 

В същото време са предвидени споразумения за партньорство между 

Европейската комисия и националните и регионалните власти за следващия 

седемгодишен период. С подобно институционално признаване на социалните, 

икономическите и екологичните ползи от органичните храни и селското 

стопанство, създаването на тези споразумения дава възможност за преобладаване 

на органичното земеделие в рамките на новите ПРСР и други политически рамки 

на ЕС. 

 

Разходи за Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 
Селскостопанската политика е единственият сектор, финансиран изцяло 

от ЕС, като средствата са изчерпани по отношение на годишните преки плащания 

и пазарните мерки (100% финансирани от ЕС). Отзоваването се предоставя на 

многогодишните мерки за развитие на селските райони, които също се 

съфинансират чрез национални и регионални бюджети. 

В продължение на повече от десетилетие, мерките по стълб 2 са посочили 

ОСП, за перспективата за конкурентоспособност и устойчивост на земеделските 

предприятия и за по-голямо икономическо разнообразие и качество на живот в 

селските райони. 

В същото време държавите-членки са длъжни също да внесат своите 

налични средства за развитие на селските райони чрез т.нар. Модулация - 

движещи се средства от стълбовете 1 до 2. 

Независимо от модела за предоставяне на значителна помощ за развитието 

на селските райони през последните десет години, използването на втория стълб 

все още е само част от стълб 1. През седемгодишния период 2014-2020 г. 

развитието на селските райони ще отчита само 9% от Общия бюджет на ЕС, 

успоредно с 29% за преките плащания и пазарните мерки. 
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Сравнените форми за 2013 г. и 2020 г. например ще имат намаление от -

18% за развитието на селските райони (от 13,9 млрд. Евро до 11,4 млрд. Евро) в 

сравнение с -13% за преките плащания и пазарните мерки (от 43,2 млрд. Евро до 

37,6 млрд. Евро). 

Ако свободния каданс се ангажира, намалението за 2020 г. ще нарасне до 

-19.7%. Сега държавите-членки имат възможност да обменят 15% от своите 

преки плащания и средства за развитие на селските райони от стълб 1 до 2, но и 

обратно - от стълб 2 до стълб 1. Чрез тази обратна модулация някои държави-

членки дори могат да се придвижат 25%. Осем държави-членки също имат 

възможност да променят процента за конкретни години по време на програмния 

период. 

Държавите-членки от 9-те, все още не са ясно как ще решат да използват 

този избор, като някои от тях вероятно ще използват пълноценно възможната 

алтернатива на ритъма, а други ще изберат модулация, за да се намали 

разстоянието по разходите по стълб 2, което се дължи на съкращения в бюджета. 

Докато новата ОСП има сериозен акцент върху предоставянето на 

обществени блага между стълбовете 1 и 2, ниското ниво на цел по отношение на 

екологосъобразността, съчетано с заплахите за обратната модулация и 

съкращенията в бюджета по стълб 2, би могло сериозно да подкопае подкрепата 

за органично земеделие . Други мерки обаче биха могли да допринесат за 

развитието на по-устойчиви храни и земеделие в Европа. 

 

ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС И 
РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА 

 

Освен подкрепата по ОСП, законодателството на ЕС в областта на 

органичните храни и селското стопанство продължи да се развива след 

приемането на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на ЕС, обявен в началото на 90-те 

години. Процесът на растеж включваше и пълен преглед на регламента, 

завършващ с приемането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на ЕС. От неговото 

приемане бяха договорени правила за представянето на органичното 

производство, като спецификация на правилата за органичното вино, 

органичните дрожди и органичните аквакултури. 

Регламентите на ЕС в областта на органичното производство се стремят 

да изпълняват последователен подход към защитата на потребителите, като 

преустановяват измамните състезания и осигуряват общи стандарти за органично 

производство, етикетиране и предлагане на пазара в ЕС. 

В същото време частните и други национални органични стандарти, 

основаващи се на твърденията на ЕС, илюстриращи специфичното културно, 

структурно, географско и климатично разнообразие на различните държави-
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членки и региони, мотивират въвеждането на иновации в органичните стандарти 

в целия сектор. 

Тъй като те са единственият знак за устойчивост в ЕС, който се отнася до 

храните, екологичните стандарти и сертифицирането могат да улеснят 

устойчивото селско стопанство чрез подчертаване на повишаването на 

устойчивостта в целия сектор на хранително-вкусовата промишленост. 

Политиката и законодателството в областта на органичното земеделие, 

започнали от Европейската комисия през 2012 г., завършиха с напредъка на новия 

план за действие на ЕС в областта на органичното земеделие през 2014 г. и 

заместването на Регламент (ЕО) № 834/2007 на ЕС в следващия законодателен 

период на ЕС 2014-2019. То повишава растежа на рамката на ЕС за органични 

храни и селско стопанство, като постига баланс между предлагането на политики 

и законодателните потребности. 

Това би могло да повлияе на частичното и несигурно събиране на данни и 

на предвиждането на продукцията чрез търсене на пазара, на липсата на особени 

органични ресурси като семена, млади животни и фуражи за протеини, както и 

на административното натоварване, което обезсърчава дребните 

селскостопански производители и собственици. 

Всъщност настоящият регламент влезе в сила през 2009 г. Следователно 

целите, обектите и принципите на съществуващия регламент, все още не са 

напълно разкрити от развитието на допълнителни правила. Също така, всяко 

допълващо подобрение на регулаторната и политическата рамка трябва да се 

разбира в смисъл на съществуващия напредък в органичното земеделие. Този 

процес се улеснява чрез обвързано и съгласувано решение между 

законодателството на ЕС в областта на органичното производство и новата 

структура на политиката на ЕС в областта на храните и селското стопанство до 

2020 г., като например ОСП и "Хоризонт 2020". 

 

Органичното законодателство съответства на целта 
Законодателните цели и цели са свързани с шанса за значителни различия 

по отношение на времето и предизвикателствата, свързани с биологичната храна 

и земеделието в ЕС. Важно е да знаем, че малките подобрения в 

законодателството на ЕС или новото регулиране, основано на органични 

принципи или пазарни сили, направени от лицата, отговорни за изготвянето на 

политиките на ЕС, могат да окажат значително въздействие върху бъдещето на 

органичния сектор в Европа. 

Такова свидетелство е, че пазарно ориентиран начин би могъл да наблегне 

твърде много върху пазарно ориентираните резултати, следвайки по-малко 

стриктни законови изисквания и загубвайки принципите за органично земеделие. 

Например ако се разреши освобождаване от отговорност на държавите-членки 

съгласно настоящия регламент или въвеждане на възможност за националните 

министерства да разрешат вносът, може да се стигне до сериозен неблагоприятен 
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ефект върху реализацията на устойчивото органично земеделие. Това ще направи 

допустим риска от деформация на състезанието между държавите-членки. За да 

се направи органичното производство близко до принципите, изложени в 

регламента, се запазва подходът за укрепване на стандартите. Необходимо е 

обаче, да се запази гъвкавостта или правилата за освобождаване, предоставени на 

държавите-членки, за да се постигне целта за устойчиво развитие на органичното 

земеделие. По тази причина трябва да се отчитат реалните фактори в различните 

държави-членки и региони. Докато някои доставки вече не са необходими, други 

ще призовават за промени в съответствие с развитието на стандартите, които 

органичният сектор е извършил от началото на регламента. Във всеки случай, 

незабавното премахване на всички изключителни правила днес би било 

немислимо, тъй като техният общ брой остава от решаващо значение за 

определени производствени сектори и географски райони, където органичният 

сектор все още е в началото. 

По този начин, е необходимо да се съчетаят различните начини, за да се 

гарантира доброто отчитане в рамките на основните норми на органичното 

земеделие и дългосрочното развитие и разширяване на европейския биологичен 

сектор. 

Промените като внедряването на групови системи за сертифициране 

(понастоящем се приемат само в развиващи се страни извън ЕС) или искането, че 

преработвателите и търговците са оценили екологичното представяне на техните 

дейности или настоящи възможности. 

Например набор от системи за сертифициране в ЕС би позволил на групи 

от дребни земеделски стопани да получат сертификат като единна единица, като 

по този начин се намали бюрократичният товар на сертифициране. 

Освен това, настойчивостта на производителите на екологични продукти 

би могло да повлияе на стандартите за устойчивост, които се вземат в предвид, 

от органичните производители и животновъдите, за да се премести биологичната 

храна на ЕС в още по-широка концепция за устойчивост. 

Регламент (ЕО) № 834/2007 е важно задвижващо колело на органичния 

сектор в Европа. 

Нов регламент следва да продължи да благоприятства растежа на сектора 

чрез насърчаване на подход, ориентиран към процесите, който да следва 

стандартите в съответствие с основните принципи на органичното земеделие. 

Потребителите и производителите трябва да работят заедно, за да 

подпомогнат напредъка на сектора, като рамковите политики на ЕС и 

националните политики, дават тази динамика чрез нови планове за действие на 

ЕС и на национално ниво. 
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НОВ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС ЗА ОРГАНИЧНИ 
ПРОДУКТИ 

 

Политиките на ЕС в областта на храните и селското стопанство, 

провокират интереса към органичното земеделие и политиците започнаха да 

оценяват многопластовото значение на органичните системи, устойчивата храна 

и селското стопанство. 

Това започна от създаването на висококачествени хранителни продукти и 

осигуряването на обществени блага, създаването на работни места и 

насърчаването на селскостопанския сектор и селските икономики. И все пак, все 

още е необходима последователна екологична рамка на политиката, със 

съчетание от политически мерки, за да се използват ползите, осигурени от 

органичното производство. След прилагането на редица действия, посочени в 

Плана за действие на ЕС за органични продукти от 2004 г., като специфичните 

стандарти за органичното вино и аквакултурата, уведомлението на Комисията за 

нов план за действие на ЕС през 2014 г. беше приемлива инициатива. 

Подходът, основан на принципите, спомогна за насочването на 

органичното производство, в близост до принципите, определени в регламента, 

като същевременно се засилват стандартите. Независимо от това, беше взето под 

внимание, че ако това доведе до необходимост от промяна на мерките за 

мобилност или освобождаване на разположението на държавите-членки, 

подходът не би бил подходящ за целта и би могъл да попречи на устойчивия 

напредък на органичното земеделие. Правилно предвид бе взета реалността на 

сектора в различните държави-членки и региони. Докато някои промени вече не 

бяха необходими, други трябваше да бъдат включени в съгласие с увеличаването 

на стандартите, които органичният сектор е предложил поради регламента. Освен 

това, незабавното премахване на всички изключителни правила, считани за 

необходими днес, някои от тях остават критични за някои производствени 

сектори и географски райони, където органичният сектор все още е в начален 

стадий. 

Поради тази причина е необходима комбинация от различни начини за 

осигуряване на удобна връзка между основните принципи на органичното 

земеделие, както и трайния напредък и разширяване на европейския биологичен 

сектор. 

Промените, като въвеждането на системи за сертифициране на групи 

(които в момента се приемат само в развиващите се страни извън Европа) или 

изискването преработвателите и търговците да измерват екологичните резултати 

на своите дейности, представляват възможности. 

Системите за сертифициране на групи в ЕС например биха позволили на 

групите от дребни земеделски стопани да получат сертификация като отделни 

единици, като по този начин ще се намали бюрократичната тежест на 
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сертифицирането; по-високите изисквания за екологичните показатели за 

преработвателите биха могли да се основават на стандартите за устойчивост, 

предоставяни от органичните производители и животновъдите, за да се премести 

биологичната храна на ЕС в още по-широка концепция за устойчивост. 

Регламент (ЕО) № 834/2007 е важно задвижващо колело на органичния 

сектор в Европа. Новият регламент, следва да продължи да подкрепя развитието 

на сектора, като дава възможност за подход, ориентиран към процеса, който да 

даде напредък на стандартите в посока към основните принципи на органичното 

земеделие. Потребителите и производителите, трябва да работят ръка за ръка, за 

да подкрепят растежа на сектора, като рамката на ЕС и националните политики 

допринася за тази динамика, чрез нови планове за действие на ЕС и на 

национално ниво. 

Това трябва да стимулира напредъка на растежа на органичния сектор до 

2020 г. Определените резултати от плана за действие от 2004 г. също така дават 

тласък на растежа по отношение на прилагането на екологична политическа 

рамка на равнище ЕС. Тя включва и описание на постиженията, както и оценка 

на въпросите, които трябва да бъдат изпълнени. 

Например, се приема, че са необходими по-добри контакти между 

националните взаимно свързани действия и националните и регионалните ПРСР, 

както е посочено в Действие 6 от Плана за действие от 2004 г. По този начин ще 

се поддържа съществуването на значително съгласие за политическите рамки за 

органичния сектор в държавите-членки (Sanders et al., 2011). Това е област, в 

която все още трябва да се работи все повече, за да се насочи органичното 

земеделие към новите ПРСР до 2020 г. 

По този начин трябва да се разработят допълнителни и допълващи 

планове за действие на ЕС и на националните органи за действие, за да се 

постигнат правилните резултати в държавите-членки и регионите. Ето защо 

всички планове за действие до 2020 г. следва да бъдат изцяло подкрепени от 

всички политически рамки на ЕС. 

В това отношение те трябва да: 

• осъществяват достатъчно голямо разработване на всички удобни 

инструменти и мерки в рамките на CAP в следните направления: подпомагане 

на плащанията по мерки за органично и агроекологично въздействие; подкрепа 

на трансфера на знания и иновации, развитието на пазара и изграждането на 

капацитет; 

• разработване на взаимно свързани подходи в 

научноизследователските програми на ЕС и иновационните инструменти с цел 

насърчаване на съществения преход към агроекологични подходи; 

• по-ефективно свързване на разпоредбите за органичното 

производство с хоризонталното законодателство, като например етикетирането 

и регулирането на входящите ресурси в стопанствата; 
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• увеличаване на наличността на качествени протеинови фуражи 

чрез увеличаване на местното производство на протеинови фуражи и използване 

на различни източници на протеини; 

• насърчаване на възможността за използване на органични семена и 

посадъчен материал чрез финансиране на дългосрочни програми за развъждане 

на локално адаптирани и органични растителни сортове, които повишават 

агрообразието и оптимизират потенциала за добив на органично земеделие; 

• подпомагане на създаването на нови споделени знакови събития за 

органични продукти, свързани с логото на ЕС за органични продукти, както и 

насърчаване на органичното земеделие в образователните програми и в 

предоставянето на екологично чист публичен сектор; 

• усъвършенстване на събирането на взаимно свързани данни, 

събраните понастоящем от изследователите и органите на държавите-членки, не 

са достатъчно хармонизирани, за да бъдат използвани ефективно от създателите 

на политики и заинтересованите страни; 

• засилване на законодателството за защита на органичния сектор от 

замърсяване с ГМО; 

• подкрепяне на регистрацията на органични, традиционни вещества 

за растителна защита съгласно хоризонталното законодателство. 

 

СЦЕНАРИИ ЗА ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА  НАУЧНО 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ 
ФИНАНСИРАНИЯ 

 

Идеите за взаимно свързани въпроси са включени систематично в рамката 

на политиката на ЕС в областта на научните изследвания в началото на 90-те 

години. До 80-те години, научноизследователската дейност в областта на 

органичното земеделие беше извършена предимно от частни изследователски 

институти, като първите проекти на ЕС за органично земеделие бяха 

финансирани през 90-те години. След това бюджетът на ЕС за органични 

изследвания се е увеличил от 767 000 евро през 1993 г. на повече от 6 милиона 

евро през 2013 г. По този начин ЕС стана важен инвеститор в органичните 

изследвания, както и в развитието на сектора. Ето защо е решаващо да се 

реализират различните инструменти на политиката на ЕС за научни изследвания 

и иновации и как те могат да бъдат засегнати. 

Най-важният инструмент за финансиране на научните изследвания за 

периода 2014-2020 г. е Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и 

иновации "Хоризонт 2020" с общ бюджет от близо 80 милиарда евро. Както беше 

посочено по-горе, подкрепата за иновациите в областта на селското стопанство, 
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изпълнявана в рамките на EIP-AGRI, идва както от "Хоризонт 2020", така и от 

новите ПРСР. "Хоризонт 2020" се занимава с три ключови области: върхови 

научни постижения, лидерство в промишлеността и обществени 

предизвикателства. Последният от тях е особено важен за селскостопанския 

сектор (особено въпроса за продоволствената сигурност, устойчивото селско 

стопанство и горското стопанство, морските и на вътрешните води изследвания 

и биоикономиката). С най-малко 5% от общия бюджет "Хоризонт 2020" (4 

милиарда евро), отпуснат за справяне с предизвикателствата пред обществото 

през следващите седем години, бюджетът за тези изследователски области почти 

се е удвоил в сравнение с предишния програмен период. 

Новите инструменти по "Хоризонт 2020" включват проекти с множество 

участници и тематични мрежи. Те ще бъдат използвани за финансиране на 

конкретни проекти, допринасящи за EIP-AGRI. 

- Много целевите проекти, са предназначени да включват различни 

заинтересовани страни (изследователи, земеделски производители, консултанти, 

предприятия, възпитатели, неправителствени организации, администрации и 

регулаторни органи). Те са насочени към нуждите и проблемите, пред които са 

изправени земеделските стопани и други практикуващи. Те също така се стремят 

да стимулират изследванията на участието - нещо, с което органичният сектор 

вече има богат опит, например чрез програми за отглеждане в стопанства. Като 

се има предвид дългата история на сектора за силно сътрудничество между 

различни дисциплини и между изследователи и производители, подходът с много 

участници, представя добри възможности. Нещо повече, много от призивите за 

научноизследователски проекти с множество участници се очаква да бъдат 

конкретно свързани с органичното земеделие, например покани, свързани с 

качеството и функцията на почвите или генетичните ресурси и 

селскостопанското разнообразие. 

- Тематичните мрежи, от друга страна, ще се съсредоточат върху 

конкретни теми, като набелязват настоящото състояние на съществуващите 

научни познания и най-добри практики. Мрежите ще помогнат за разработването 

на материали, които са лесно достъпни и ще улеснят обмена на знания. Подобно 

на проектите с множество участници, тематичните мрежи следва да включват 

всички заинтересовани страни и да предоставят платформа за участниците в 

органичния сектор, които да обменят знанията си на равнище ЕС. 

Големите инвестиции на ЕС в научните изследвания все още се 

управляват от държавите-членки. Изследователските фондове, които са от 

значение за органичното земеделие и устойчивата храна и селското стопанство, 

включват CORE Organic, ERA-Net SUSFOOD и инициативата за съвместно 

програмиране по селското стопанство, продоволствената сигурност и 

изменението на климата (FACCE-JPI). ЕС подкрепя тези примери на държавите-

членки, които обединяват националното финансиране за научни изследвания. 
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Целта е да се установи по-голяма съгласуваност между ЕС и националните 

научноизследователски политики. 

 

ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПО-
ШИРОКА ПОЛИТИЧЕСКА РАМКА НА ЕС 

 

Докато законодателството и политиките на ЕС в областта на органичното 

разнообразие, като CAP и политиките в областта на научните изследвания и 

иновациите, засягат пряко и косвено органичното земеделие, други политики на 

ЕС също имат значителни последици за развитието на агроекологичните 

подходи. Пренасочването на парадигмата към устойчивостта в храните и 

земеделието в ЕС също зависи от правилата и разпоредбите на ЕС, които по-

скоро дават възможност за възпрепятстване на растежа на малкия и местен бизнес 

и устойчивото потребление. Взаимно свързаните земеделски производители 

винаги са били пионери на устойчивостта на храните и селското стопанство, 

предлагайки решения, които не само са от полза за останалата част от органичния 

сектор, но и могат да вдъхновят целия хранителен и селскостопански сектор. 

 

Приспособяване на малките и местни земеделски стопанства 
Много от органичните ферми се занимават с обработка в стопанството и 

директно пласиране на пазара. Тъй като тези дейности им помагат да създадат 

собствена добавена стойност чрез използването на Пакета за хигиена на храните 

от 2004 г. на ЕС. Но беше установено, че този процес е труден за земеделските 

стопани на много държави-членки, тъй като те поставят допълнителни разходи, 

за да отговорят на тези строги изисквания. Като резултат, някои земеделски 

производители се отказват от обработката напълно. Освен това държавите-

членки често не прилагат правилно мерките за гъвкавост, като позволяват 

адаптирани правила и лезии за първичните производители. По-късните са 

ангажирани с директни вериги за доставка, включващи малки количества 

първични продукти, или с местните търговци на дребно, които доставят директно 

на потребителите. 

Въведените хигиенни изисквания оказват влияние върху сектора на 

преработката и водят до по-стриктни изисквания по отношение на съоръженията 

за преработка. Например, много малки месари са били принудени да напуснат 

бизнеса поради икономически ограничения и трудни хигиенни правила. Това 

ограничава възможностите на фермерите, произвеждащи органична продукция, 

да доставят своите продукти на сертифицирани органични преработватели на 

подходящо разстояние от своята ферма. 
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Храни и селско стопанство свободни от ГМО 
Повечето европейски потребители отхвърлят генетично модифицирани 

организми (ГМО) в храните. Рискът от замърсяване на храните с ГМО все още не 

е категорично засегнат от органите на ЕС. Така органичният сектор все още има 

високи разходи за прекратяване на риска от такова замърсяване. Такива събития 

се случиха в Испания, където ГМ царевица е заразила органичните полета, а 

някои фермери са загубили сертификацията си за органични продукти и 

премиите си. В резултат на това много от тези органични земеделски 

производители са престанали да отглеждат царевица в тези традиционни райони, 

което води до загубата на местните видове царевица. 

За да се избегне соята и царевицата от такива компании за преработка на 

замърсявания, работещите със соя и царевица, съобщават през 2009 г. разходи от 

около 20-86 евро на тон. 

 

Законодателство за пазара на семена и посадъчен материал 
Растителната генетика работи в полза на органичното земеделие чрез 

изхвърляне на широк спектър от видове, не отговарящи на потребителското 

търсене и на различни географски условия. Нарастващите екологични 

предизвикателства в Европа, като изчерпване на ресурсите и промяната на 

климата, са от решаващо значение за специалната грижа за растителните 

генетични ресурси и тяхното опазване. Поради това може да бъде възможно да 

се търгуват нови сортове и популации, адаптирани към ниското количество 

погълната енергия и местни условия. 

Законодателството на ЕС относно търговията със семена и посадъчен 

материал определено ограничава достъпа до регистрирани сортове растения. 

Съществуват строги критерии за регистрация и сертифициране на растителен 

репродуктивен материал. Тази политика дава възможност за концентрация на 

пазара в предприятията за семена и загубата на генетично разнообразие в 

културите. По този начин законодателството трябва да бъде съобразено с 

подкрепата на правата на фермерите и да улесни опазването и по-нататъшното 

развитие на генетичните ресурси и разнообразието на културите. 

 

Насърчаване на младите хора да започнат органично 
земеделие 

Земеделската общност в Европа се разраства много бързо. Проучванията 

в тази връзка показват, че през 2007 г. един земеделски производител на възраст 

под 35 години е свързан с девет фермери над 55 години. 
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От 1975 г. до 2007 г. общият брой на фермите за Белгия, Дания, Германия, 

Ирландия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия и Великобритания намалява 

с повече от 2,6 милиона, изчислени със загуба на 83 000 ферми годишно. От тях 

почти 1.8 милиона са били само в Италия и Франция. Значителното подновяване 

е от решаващо значение за развитието на икономически жизнеспособни селски 

райони и за опазването на разнообразните културни ландшафти, както и за 

висококачествено производство на храни, биоразнообразие и хранителни 

култури. По-младите фермери също се нуждаят от достъп до земя. Тъй като никоя 

рамка в ЕС не може да предостави решение "всичко в едно", е необходима 

координирана комбинация от политически мерки, която взема предвид ОСП и 

други политики на ЕС, и насърчава младите хора да се заемат със земеделие. Това 

следва да включва общо разбиране на политиката за използване на земята между 

държавите-членки. 

 

Потребителите са в състояние да направят информиран 
хранителен избор 

Изборът на подходяща храна зависи от много фактори: от културната 

компетентност до информацията, поддържаща прозрачността на 

производствения процес. Законодателството на ЕС относно информацията за 

храните на потребителите може да гарантира на потребителите подробна 

информация за съставките. 

Екологичното лого е важен елемент, свързан с модела на сертифициране, 

основаващ се на голям брой аспекти на устойчивостта. Използването на различни 

етикети и лога вече е актуално и за разискване на равнище ЕС. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Замърсяването на почвите и опасността за околната среда от неразумно и 

неправилно прилагане на агрохимикали върху селскостопанските култури е от 

ключово значение за развитието на индустрията в последните десетилетия. 

Допълнително, рискът за човешкото здраве доведе и до създаването на строга 

регулаторна рамка относно използването на синтетични химични препарати в 

селското стопанство. 

Основните проблеми при производството и употребата на торове са: 

❖ Всички живи организми за своя правилен растеж и развитие се 

нуждаят от безопасен и здравословен достъп до хранителни вещества, 

включително до азот, фосфор и калий (АФК).  

❖ Прилагането на торове в земеделските практики е необходимо за 

отглеждането на безопасни и налични в големи количества земеделски култури.  

❖ Някои оценки показват, че без търговски торове ще има глобален 

продоволствен дефицит, еквивалентен на една трета от съществуващата 

наличност.  

❖ Растенията изискват 14 основни хранителни вещества за своя 

растеж и ако в почвата липсва някое от тях, развитието на земеделските култури 

може да бъде силно ограничено.  
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❖ Трите макроелемента, които са от съществено значение за 

производството и качеството на растителните култури, са АФК.  

❖ В много части на Европа и Африка се наблюдава ерозия на почвата 

поради липсата на органична материя.  

Биоторовете се очертават като най-лесно осъществимото решение на тези 

проблеми и от момента на тяхното първоначално въвеждане на пазара са 

придобили голямо значение. Последните, освен че осигуряват екологичен 

вариант, също така с висока ефективност поддържат здравословното състояние 

на почвата и растенията. 

Водещите фактори на глобалния пазар на биоторове са повишеното 

търсене на органични хранителни продукти, както и популяризирането на 

биоторовете от различни правителствени агенции, за да се създаде осведоменост 

сред масите относно екологичните опасности, свързани с химическите 

препарати. Глобалният пазар на биоторове се контролира от много фактори като 

липса на осведоменост относно концепцията за тяхното прилагане, която 

ограничава тяхното индустриално получаване. Различните предимства на 

химическите торове са друг фактор, който възпрепятства земеделските 

производители да преминат към употребата на биоторове. Ниската степен на 

възприемане се дължи и на някои недостатъци в тяхното приложение. Водещите 

производители са насочени към разширяване на бизнеса на вътрешния пазар и 

създаване на нови мощности за увеличаване на производствения капацитет, както 

и на продуктовата линия. 

 

ПАЗАРНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОРОВЕ 

 

Състояние на световните пазари при производството на торове 
През юни 2015 г. ФАО / Работна група на организациите в сферата на 

производство на торове обобщи бъдещите перспективи по отношение на 

световния пазар на торове за периода 2015/2019 г. както и на балансите на 

доставките и заявките. Смята се, че световното търсене на торове се очаква да 

нарасне с 1,6% годишно от 2015 г. до 2019 г. 

В отговор на забавянето на икономическия растеж в много 

нововъзникващи и развиващи се страни, постоянните ниски международни цени 

за повечето селскостопански стоки и сухите условия в Южна Азия, Югоизточна 

Азия, Латинска Америка и Африка световното търсене на торове се сви с 1,0% 

през 2015 / 2016 г., до 181 милиона тона (Mt). За трите ключови хранителни 

вещества също се наблюдават спадове с подобни стойности: - 1,0% за N до 108 

Mt; - 1,0% за Р, до 41 Mt; и - 0.8% за K, до 32 Mt. Съвкупното търсене през 
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2015/2016 се очаква да се възстанови в три от регионите - Източна Европа и 

Централна Азия (EECA), Западна Азия и Северна Америка. Най-голям спад се 

очаква в Латинска Америка, отразявайки неблагоприятните икономически, 

политически и метеорологични условия в Бразилия и Аржентина. Африканското 

търсене беше засегнато от широко разпространеното въздействия на Ел Ниньо и 

съкращенията в бюджетите за субсидиране закупуването на торове в няколко 

страни. Лошият мусонен сезон в Южна Азия също силно повлия върху 

потреблението на торове през 2015/16. 

Перспективата за 2016/2017 е по-оптимистична предвид леко 

подобряващите се пазарни условия, очакваното по-благоприятно време и по-

добра политическа и икономическа ситуация в някои значими пазари. 

Глобалното търсене на торове през 2016/2017 се възстановява (+ 2,9%) до 186 

млн. тона, при относително сходни стойности за трите хранителни вещества: + 

3,0% за N до 111 Mt; + 3,0% за P, до 42 Mt; И + 2,3% за K, до 33 Mt. Търсенето на 

торове ще остане почти непроменено в Северна Америка и ще се увеличи в други 

региони. Растежът на търсенето в EECA се смята за постоянен, тъй като се очаква 

износът на зърно да се повиши в резултат на съществуващата слабост на 

регионалните валути. Благодарение на перспективите за нормални валежи през 

мусонния сезон, търсенето в Южна Азия ще се възстанови напълно от спада през 

2015/2016. Водени от скорошната политическа промяна в Аржентина, търсенето 

ще се върне в Латинска Америка, но няма да се възстанови напълно вследствие 

на продължаващата рецесия в Бразилия. Очакваното увеличение в останалата 

част на света ще бъде по-малко. 

При липса на значителни икономически или политически промени в 

основните пазари на биоторове, търсенето в световен мащаб ще нараства средно 

с 1,6% (п.с.) годишно между базовата година (средна стойност от 2013/2014 г. до 

2015/2016 г.) и 2020/21. Глобалното търсене се очаква да достигне 199 Mt в края 

на прогнозния период. Търсенето на К ще се увеличи твърдо (2,3% п.с. до 37 Mt); 

търсенето на Р ще нараства по-умерено (1,7% п.с. до 45 Mt); а нарастването в 

търсенето на N ще продължава да намалява постепенно (1,2% п.с. до 117 Mt). 

Това ребалансиране на съотношението N: P: K отразява постепенното 

преминаване от страна на земеделските производители към по-добри практики за 

управление на торовете. Най-висок темп на растеж ще бъде наблюдаван в Африка 

(3,6% п.с.). Търсенето също така ще се увеличи твърдо в Латинска Америка (2,9% 

п.с.), Южна Азия (2,9% п.с.) и EECA (2,8% п.с.). Латинска Америка ще се 

възползва от конкурентното предимство на Бразилия и Аржентина на световните 

пазари на соя, царевица и захар. По същия начин EECA има потенциал да увеличи 

своя дял в световната търговия със зърнени култури. Търсенето в Южна Азия е 

силно повлияно от режимите за субсидиране на торове, чието развитие е 

непредсказуемо. Висока несигурност се свързва с прогнозите за този регион. В 

Източна Азия повишеното търсене на торове се очаква да се забави допълнително 

(0,9% п.с.), тъй като търсенето на китайски N и P вероятно ще достигне плато до 

края на прогнозния период. Търсенето в развитите страни се очаква да се покачи 
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незначително, с по-големи перспективи в Океания. Тъй като търсенето на N и P 

в Китай се изравнява, около половината от световния пазар може да се счита за 

"зрял". По отношение на обема, Южна Азия, Източна Азия и Латинска Америка 

ще представляват съответно 33%, 22% и 22% от глобалното увеличение на 

общото търсене на торове, което се очаква през следващите пет години. 

 

Европейски пазар на торове 
В Европа общото производство на торове през 2007 г. е на стойност близо 

17 млрд. EUR, което е увеличение от 13,6 млрд. EUR от отбелязаните приходи 

през 2004 г. В Европейския съюз през последните десетилетия се наблюдава спад 

в общата употреба на минерални торове. Проучване от 2015 г. на Тематичен отдел 

"В" на Европейския парламент за Структурни политики и политики на 

сближаване, показва, че употребата на минерални торове е намаляла с 20% от 

1995 до 2012 г. главно в резултат на намаляване на употребата на фосфорни и 

калиеви продукти. В сектора на торовете действат 1 058 предприятия с общо 100 

000 служители. Испания, Италия и Франция имат най-голям брой предприятия 

(съответно 228, 187 и 175), но малките и средните предприятия доминират и в 

трите държави. За разлика от тях 54 фирми в Германия имат общо над 10 000 

служители и представляват повече от 17% от общата производствена стойност на 

ЕС. Някои от по-новите държави-членки (т.е. Полша, Румъния, Литва и България) 

също имат известен брой големи компании, които работят средно с повече от 

2000 служители. Въпреки това нивото на производство в тези страни е доста 

ниско и то не представлява повече от 3% от общата стойност на продукцията на 

ЕС (с изключение на Полша с 8%). Освен Германия, Франция предоставя 13% от 

общото производство на торове в ЕС, като Холандия, Великобритания и Италия 

(всяка с около 10%) също имат значителен дял на европейския пазар. 

Индустриалното получаване на торове, особено сегментът, свързан с 

производството на техните основни химични компоненти, премина през 

консолидационна фаза в края на 80-те и началото на 90-те години на 20-ти век. 

Този процес беше в отговор на променящите се пазарни условия и други фактори 

като разходите за основни суровини. В момента производството на торове в 

Европа може да се групира в три основни категории: 

❖ Малък брой големи мултинационални компании (не повече от 7) с 

по-широки интереси в химическия сектор и с глобални мрежи, чиято дейност е 

съсредоточена върху превръщането на основните елементи (азот от въздуха, 

фосфор и калий от мините) в прости или комбинирани минерални торове, които 

се използват за третиране на основни селскостопански култури. Получаването на 

торове е един от възможните начини за използване на техните химически 

продукти. Някои от тях продават продуктите си в насипно състояние на по-малки 

компании за смесване или по-нататъшна обработка, но повечето предприятия 

също така участват в маркетинга и продажбата на продуктите си за земеделска, 

професионална или дори за широка употреба. Наличните данни показват, че 4-5 
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компании са отговорни за повече от 80% от общото производство на торове, 

въпреки че все още има някои независими национални играчи в конкретни 

държави (например Полша, Румъния и Гърция). 

❖ Редица средни предприятия (независими или дъщерни на големите 

производители от горе посочената група) са насочени към производството на 

сложни течни торове и други видове специализирани препарати. Те обхващат 

както професионалния (селскостопански) пазар, така и така наречения сектор на 

хоби (градинарство), като продажбите са директно на крайните потребители. 

Значителна част от тях са съсредоточени върху националните пазари, но някои 

(повече от 30%) изнасят и в други европейски страни, дори и извън ЕС. Въпреки 

това, данни, които са по-точни, не са налични. 

❖ Голяма брой малки фирми - според оценките на Евростат над 800 

от общо 1058 - са насочени изключително към смесване на торове, закупени от 

големи компании, за да покрият предимно специфичните нужди на местния пазар 

(лозя, плодове и зеленчуци). Броят и фокусът на тези фирми се различават в 

отделните страни. Голяма част от тях се съсредоточени върху местните или 

националните пазари и много малко от тях изнасят за други европейски или трети 

държави. В този сектор нивото на сложност на производствените процеси може 

значително да се различава. 

Използването на минерални торове в селското стопанство представлява 

основен сегмент на пазара (Фигура 1). През 2008 г. общото потребление в 

селското стопанство в 27те страни членки на ЕС (ЕС-27) беше 17,9 милиона тона 

хранителни вещества (11,2 милиона тона N, 3,1 милиона P и 3,6 милиона K). 

Франция, Германия, Великобритания и Полша консумират най-голямо 

количество (азот, фосфат и поташ), представляващи заедно близо 50% от общото 

потребление. Въпреки това сегашните нива на производство в Европа не съвпадат 

с търсенето. Европа е нетен вносител на азотни и фосфатни торове (главно от 

Русия, Украйна, Мароко и Египет), въпреки че има положително търговско салдо 

по отношение на калиевите торове. 

Същевременно през последното десетилетие има значителен общ спад в 

използването на торове сред държавите-членки на ЕС-15 (14% спад). Обратно, в 

повечето държави-членки от ЕС-12 общото потребление се е увеличило между 

5% (Унгария) и 24% (Латвия). До известна степен това отразява промените в 

интензивността на използването на торове и подобрители на почвата (изразени 

като разходи за хектар обработваема земя) и различните нива на градинарство и 

трайни насаждения в общото земеделско ползване. Икономическата криза доведе 

до още по-драматично намаляване на общото потребление на торове. То се 

понижи с 23,5% за периода 2008 и 2011 г. поради срива на цените на 

селскостопанските продукти и намаляващото селскостопанско производство. 

Потреблението на азотни торове в ЕС-27 се е понижило с 13,5%, докато при 

фосфорните и калиевите торове спадът е с около 40%. 
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Фиг.1. Потребление на торове в ЕС 

 

По отношение на цената на производството на торове, важни фактори са 

както нивото на търсене, така и разходите за енергия, суровини и транспорт. 

Цената на природния газ определя 50-70% от общите производствени разходи за 

азотни торове. Увеличаването на цената на природния газ през последните 

години доведе до увеличение на цената на торовете в ЕС-27 с около 25% и се 

очаква дори по-голямо увеличение (почти двойно в сравнение с 2000 г.). 

 

Преход към производство и приложение на биоторове 
Текущите данни показват, че в много развиващи се страни, прилагането 

на торове е небалансирано. Особено в Азия и Европа фермерите прилагат твърде 

малко фосфати и калий в сравнение с употребата на азотни торове. В други 

страни изчерпването на биогенните елементи в почвата е значително и 

селскостопанските добиви са намалели. Този проблем е най-сериозен в Африка 

на юг от Сахара, в Карибския басейн и в части от Азия. Това води до 

освобождаването на нови висококачествени земеделски земи. Пределната полза 

обаче, от конвертирането на нова земя е ограничена. Наличните земни и водни 

ресурси намаляват в много развиващи се страни. Бъдещият растеж на 

производството на храни ще зависи главно от по-нататъшно интензифициране на 

селското стопанство в райони с висок потенциал и в по-малка степен в райони с 

нисък потенциал. Промените в производството на торове и вноса от Китай, най-
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големият в света потребител, продължават да оказват голямо влияние върху 

световното потребление. През последното десетилетие Китай е намалил вноса на 

торове с 18% и увеличил производството си с около 14%. В страните от ЕС 

(например Дания и Италия) органичната материя в почвата значително намалява 

до неприемливи нива (3%). 

Глобалната конкуренция за ресурси нараства в световен мащаб. 

Концентрацията на фосфорни мини и газови находища извън ЕС, прави 

продукцията на торове и европейското общество зависими и уязвими от вноса, 

високите цени на суровините, както и от политическата ситуация в страните 

доставчици. Преходът към възстановяване на природните елементи следователно 

ще бъде ключов фактор за увеличаване на продоволствената сигурност в Европа. 

Индустриалната продукция на неорганичен тор е с висока енергийна 

консумация. Смята се, че 2% от световното производство на енергия е 

предназначено за получаването на неорганични азотни торове. През 2007 г. 

глобалната индустрия за неорганични торове (включително азотни и фосфорни) 

генерира 465 милиона тона CO2. От друга страна, възстановяването на 

биогенните елементи би допринесло за смекчаване изменението на климата чрез 

по-малко енергоемки технологии. Тези процеси могат да бъдат комбинирани с 

производството на алтернативни енергийни източници (например разграждане на 

биологични отпадъци, произвеждащи биогаз и топлинна енергия), като по този 

начин ще допринесат за прехода към екологично-съобразна и устойчива 

икономика. 

Нарушеното възстановяване на биогенните елементи е проблем както за 

Европа, така и по целия свят. По време на производството на селскостопански 

култури, неусвоеният от растенията фосфор и азот се губят от околната среда. 

Загубата на азот и фосфор, в резултат на човешката дейност, доведоха до 

екологично влошаване на повърхностните води чрез еутрофикация и появата на 

мъртви дъна в крайбрежните зони на океаните на ЕС. Общите загуби са 

значителни и представляват 30-35% от годишната употреба на фосфор. 

Чрез запазване стойността на суровините и намаляване разходите за 

енергия, при използването на биологични източници на природните елементи, ще 

се постигне преход към кръгова икономика, ще се насърчат иновациите, ще се 

повиши конкурентоспособността в сектора и ще доведе до създаване на работни 

места.  

Всички тези фактори предполагат бързо развитие на пазара за биоторове. 

Търсенето на тези продукти ще се насърчи както от необходимостта от 

възобновяеми източници и намаляване на въглеродните емисии, така и от 

постепенното прекратяване на употребата на синтетични токсични вещества. 
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ПАЗАР НА БИОТОРОВЕ 
 

Употреба на биоторове 
Въпреки, че биоторовете са комерсиализирани за първи път в Северна 

Америка и Европа, все по-голям интерес към тях се наблюдава в различни части 

от Азиатско-Тихоокеанския регион и Южна Америка. Северна Америка е най-

големият пазар за биоторове, последван от Европа. Заедно тези пазари 

представляват над 50% от световните приходи. Увеличаването на 

предпочитанията към органични храни, съчетано с нарастващата информираност 

за опасностите, свързани с химическите торове и атмосферното замърсяване, 

доведе до засиленото им използване в тези региони. Освен това, създаването на 

стриктна регулаторна рамка спрямо химичните препарати принуди много 

земеделски производители да използват биоторове, което допълнително ще 

увеличи търсенето им през следващото десетилетие. Това е свързано и с 

въвеждането на "Общата селскостопанска политика" в Европа, която лимитира и 

ограничава прилагането на синтетични торове, като същевременно насърчава 

използването на биоторове и биологично земеделие. 

Азиатско-Тихоокеанският регион е третият по големина пазар за 

биоторове, като тяхното търсене през последните години силно нарасна от 

регионални пазари като Индия, Китай и Тайван. Използването на биоторове в 

Азиатско-Тихоокеанския регион се очаква да се покачи с двуцифрен ръст за 

периода 2013-2020 г. поради бързо развиващата се селскостопанска дейност и 

нарасналото предпочитание на потребителите към органични храни. Въпреки 

това, противно на други региони, ключово приложение на биоторове в Азиатско-

Тихоокеанския регион е обработка на почвата, но не и третирането на семена. 

През следващите седем години се очаква употребата на биоторове да се 

повиши най-много в Южна Америка, поради нарастващата селскостопанска 

дейност в Бразилия. Там за периода 2013-2020 г. се очаква комбиниран годишен 

темп на растеж от 16,4%. Биоторовете, съдържащи азот-фиксиращи 

микроорганизми, са най-големият продуктов сегмент за 2012 г. в този регион и 

представляват над 70% от световните приходи. Нарастващото търсене на азотни 

торове се възприема и като ключов фактор за развитието на пазара на 

биоторовете с азот-фиксиращи микроорганизми. Последните намират широко 

приложение в регионите на Южна Азия и Южна Америка.  

Фосфатът е вторият най-широко използван хранителен елемент в торовете 

и през 2012 г. неговата консумация надвиши 40 милиона тона. Един от 

недостатъците на фосфатните торове е бързата им имобилизация и 

невъзможността за последващото им усвояване от растителните култури. 

По отношение приложението на биоторове, най-често използваният 

подход е чрез третиране на семена и през 2012 г. той представлява над 70% от 

пазара. Тази обработка увеличава устойчивостта на семената към бактериални и 
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вирусни атаки, както и селскостопанския добив. Допълнително биоторовете 

спомагат за оползотворяването на атмосферния азот, правейки го достъпен за 

растенията. Семената, третирани с биоторове, са способни да повишат 

съдържанието на фосфор в почвата, като разтварят имобилизираните фосфор-

съдържащи съединения.  

Третирането на почви с биоторове е друго основно тяхно приложение и 

включва разпръскането им върху земеделската земя. Така, се повишава 

плодородието на почвата и се подобряват добивите на засадените култури. 

 

Сегментиране на пазара на биоторове 

Пазарът на биоторове може да бъде разделен на базата на видове 

продукти, подходи за прилагане и географски региони. По отношение на типа 

продукти, за период от седем години, между 2015 г. и 2022 г., се предполага, че 

ще са налични три основни сегмента:  

1. Биоторове, съдържащи азот-фиксиращи микроорганизми.  

2. Биоторове, разтварящи фосфати 

3. Други биоторове, включващи и такива, които могат да 

мобилизират поташ и да разтварят цинк (Фигура 2). 
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Фиг. 2. Сегментиране на пазара на биоторове 

 

Азот-фиксиращите биоторове са съставени от смесени щамове на 

различни азот-фиксиращи микроорганизми като Rhizobium, Azospirillum, 

Acetobacter и Azotobacter. Те спомагат за подобряване на добива на азот в почвата. 

Разтварящите фосфати биоторове се използват като контролни средства за 

подобряване на земеделието. 

По отношение на приложението, пазарът е разделен на два основни 

сегмента, включващи третиране на семена и обработка на почвата. 

Получаването и приложението на биоторове са разделени и на регионално 

ниво по отношение на приходите (в милиони щатски долари), като 2014 г. се 

счита за базова година с прогнозен период от седем години между 2015 г. и 2022 

г. 

 

Размер на пазара за биоторове и перспективи за растеж 
Пазарът на биоторове се очаква да нараства с комбиниран годишен темп 

на растеж от 14,08% през 2016 г., за да достигне до 2,305.5 млн. през 2022 г. 

(Фигура 3). Тези прогнози се обуславят от фактори като: i) увеличаване на 

търсенето вследствие нарастването на световното производство на храни и ii) 

развитието на нови технологии за производство на биоторове. Високият 

Сегментиране на пазара на 
биоторове

Видове 
биоторове

Приложение Географски 
регион

✓ Азот-
фиксиращи

✓ Разтварящи 
фосфор

✓ Други

✓ Третиране на 
семена

✓ Обработка 
на почвата

✓ Северна 
Америка

✓ Европа
✓ Азия
✓ Латинка 

Америка
✓ Близък изток и 

Африка
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потенциал за растеж на развиващите се пазари и неизползваните региони 

осигуряват нови възможности за пошиване броя на заинтересуваните в пазара на 

биоторове. От друга страна, някои от факторите, които ограничават пазара на 

тези препарати, са липсата на осведоменост и ниското възприемане на 

биоторовете, съчетано с лоша инфраструктура. 

Очаква се глобалният пазар на биоторове да нарасте значително през 

периода 2015-2020 г., тъй като тези препарати осигуряват физическа бариера 

срещу вредители. В допълнение, тези продукти защитават растенията от патогени 

и подобряват абсорбцията на цинк и фосфор. Използването на биоторове в 

селското стопанство подпомага разграждането на органичната материя и 

стимулира цялостното развитие и растеж на растенията. Необходимостта от 

високи селскостопански добиви, в съответствие с нарастващите нужди на 

населението, доведе до използването на биоторове, тъй като последните се 

характеризират с липсата на негативно въздействие върху околната среда. През 

следващите пет до седем години се очаква нарастващата нужда от органични 

храни сред потребителите да окаже положително въздействие върху пазара на 

биоторове. От друга страна, повишаването на себестойност на химическите 

торове, съчетано с увеличаване цените на хранителните продукти, се очаква да 

бъде друг основен двигател за пазара на биоторове за периода 2015-2020 г. 
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Фиг.3. Глобални приходи от пазара на биоторове, 2012 – 2022 (USD 

милиони) 

 

Ключов проблем в нарастването на пазара и приемането на биоторовете 

от обществото е индустриалната стойностна верига. Тя се състои от 

производители и доставчици на суровини, производители на биоторове, канали 

за дистрибуция и крайни потребители (фермери, местни култиватори). 

Биоторовете се произвеждат върху различни суровини като земеделски култури, 

мазнини, люспи от картофи, животински отпадъци, отпадъци от кланици, 

органични битови отпадъци и остатъци от хранителната промишленост. 

Съществуват множество различни доставчици на суровини, които снабдяват 

производителите на биоторове. Например, компанията „Шведски биогаз“ е 

интегрирана компания, която произвежда биоторове като страничен продукт при 

получаването на биогаз. Компанията също така доставя суровини на независими 

производители на биоторове. Повечето доставчици на суровини генерират 

разходи при тяхното получаване и доставката им до производителите. Тъй като 

повечето от суровините са биологични отпадъци, рентабилността на 

доставчиците е висока, която се оценява на приблизително 10% от добавената 

стойност. 

Във връзка с това повечето производители на биоторове интегрират 

различни етапи от стойностната верига, тъй като търсенето на продукта до голяма 

степен зависи от крайните потребители. 90% от индустриалното получаване на 

биоторове е интегрирано с производството на царевица и ориз. 

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

U
SD

 M
ill

io
n

Азот-фиксиращи Фосфат разтварящи Други



 

 pg. 13 

 
 

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА БИОТОРОВЕ 

Органичните храни и напитки са естествено получени продукти, без да 

съдържат синтетични химикали и хранителни добавки. Ключови органични 

продукти са плодове, зеленчуци, месни продукти, естествено получени 

алкохолни напитки като вино и бира. Повишаването на осведомеността на 

потребителите относно неблагоприятното въздействие на неорганичните храни 

върху човешкото здраве доведе до пренасочване на тенденциите в индустрията 

към насърчаване на пазара на органични храни. Очаква се това да бъде един от 

ключовите фактори, водещи до нарастване пазара на биоторове през периода 

2015 -2020 г. 

 

Пазарен дял на биоторовете в зависимост от продукта 
Азот-фиксиращите биоторове доминират на пазара и представляват 79% 

от световните приходи през 2012 г. (Фигура 4). Те се използват за наторяването 

както на бобови култури, така и за не-бобови, намирайки широко приложение 

при отглеждането на ориз и захарна тръстика. Нарастването в сегмента на азот-

фиксиращите препарати се дължи на факта, че те са най-често използваните 

биоторове по целия свят. През последните две десетилетия бяха положени 

значителни усилия в областта на научноизследователската и развойната дейност, 

както и за повишаване осведомеността на земеделските стопани. Това доведе до 

значително увеличаване на пазарния дял на тези продукти. Ключовото значение 

на фиксирането на азота за биосинтеза на множество съединения като 

нуклеинови киселини и хлорофил в растенията се очаква да има положително 

въздействие върху пазара през следващите седем години. Въпреки това, 

наличието на познатите синтетични торове, може да представлява сериозна 

заплаха за търсенето на азот-фиксиращите препарати. 
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Фиг.4. Пазарен дял на биоторовете в зависимост от продукта 

 

През 2012 г. 14% от световните пазари на биоторове се заемат от фосфат 

разтварящите микроорганизми и се очаква те да достигнат до около 18% от 

дяловия приход през 2022 г. Тези продукти се използват главно за превръщане на 

нискомолекулни органични киселини в разтворими форми.  

Другите типове продукти включват мобилизиращи поташ биоторове и 

такива, разтварящи цинк и сяра. Горепосочените препарати съвместно заемат 7% 

от световните приходи от биоторове за 2012 г. 

Една от предстоящите тенденции, която се очаква да стимулират 

перспективите за растеж на този пазар, е въвеждането на течни препарати. 

Последните са формулировки, съдържащи желаните микроорганизми, 

микроелементи и химични съединения, стимулиращи образуването на спори. 

Това спомага за увеличаване срока на годност и толерантността към 

неблагоприятни условия - срок на съхранение от близо две години и устойчивост 

към високи температури и ултравиолетови лъчения. Освен това, плътността на 

микроорганизмите в такива препарати е по-висока в сравнение с твърдите 

биоторове. Приложението им е посредством моторни пръскачки, резервоари за 

фертигация, ръчни пръскачки и като базален тор, смесен с животински. Тези 

течни биоторове притежават и много висока ензимна активност, което улеснява 

приемането им от земеделските производители. 

Очаква се световният пазар на течни торове да нарасне с около 3% до 2020 

г. Влошаването на качеството на почвата стимулира използването на препарати, 

които позволяват на земеделските производители да увеличат селскостопанския 
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добив с три до четири пъти. Нарастването на земеделските площи и 

необходимостта от увеличаване на добивите стимулират много фермери да 

използват течни биоторове, тъй като растенията могат незабавно да абсорбират 

хранителните вещества, като по този начин се постигат по-бързи резултати. 

Дребните фермери също закупуват течни биоторове, за да намалят зависимостта 

си от климатичните условия и да получат повишени добиви дори при влажно или 

ветровито време. Освен това се наблюдава интерес по отношение правилното 

прилагане на микробните препарати, тъй като влошаването на качеството на 

почвата води до недостиг на микроелементи за растежа на селскостопанските 

културите в световен мащаб.  

Азиатско-тихоокеанския регион ще бъде най-бързо развиващия се пазар 

през периода 2012-2020 г., поради увеличаването на площта на хидропонната 

система, наличието на субсидии за приложение на биоторове и увеличаването на 

механизацията. Това предполага по-широкомащабно приемане на технологии 

като течни пръскачки за торове. Някои от основните страни, които усилено 

използват биоторове в селскостопанската практика, са Австралия, Индонезия, 

Малайзия, Филипините, Тайланд, Виетнам, Япония, Южна Корея, Китай, Индия, 

Пакистан и Бангладеш. Търсенето на такива продукти ще доведе до огромен ръст 

в региона поради увеличаването на програмите, които насърчават балансираното 

използване на торове. 

 

Пазарен дял на биоторовете в зависимост от приложението 
Обработката на семена е най-големият сегмент на приложение, който 

представлява 72% от световните приходи на пазара от биоторове през 2014 г. 

(Фигура 5). Семената на растенията се обработват с тези препарати с цел да се 

предотвратят бактериални и вирусни контаминации, намаляващи добива на 

реколтата. Освен това биоторовете спомагат за свързване на атмосферния азот и 

неговото усвояване от растението. Семената, третирани с биоторове, са способни 

да повишат съдържанието на фосфор в почвата, като го разтварят и подобряват 

наличността му. 
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Фиг.5. Пазарен дял на биоторовете в зависимост от приложението 

 

Освен това нарастващото търсене на биоторове, с цел подобряване на 

производствения добив, увеличи и продажбите на нови разпръскващи апарати по 

целия свят. В резултат на това доставчиците излязоха с нови модели 

разпръсквачки с подобрени функции като разширен периметър на разпръскване, 

интелигентни системи за контрол на скоростта, подобряване точността на 

разпръскване и бавно освобождаване на торове, които спомагат за точното им 

прилагане и поддържане качеството на почвата. Други изобретения в 

разпръсквачките включват LED системи за осветяване, увеличен капацитет на 

резервоарите и подобрена сигурност. Подобен технологичен напредък и 

подобрени характеристики ще ускорят обема на продажбите на 

тороразпръсквачки през прогнозния период. Анализатори на Технавио 

прогнозират, че глобалният пазар на разпръсквачи на торове ще нарасне с над 6% 

до 2020 г. 

Точните разпръсквачки на торове ще помогнат за подобряване на 

добивите на културите и ще повишат производството чрез системи за 

калибриране и контролери за масов поток, регулиращи количеството приложени 

торове. Също така, тези разпръсквачки ще допринесат за картографирането на 

почвите, тъй като ще притежават софтуерни пакети, спомагащи за приложението 

на торове чрез сателитни технологии. KUHN, AMAZONE, BBI и Sulky са някои 

от популярните на пазара марки за точни разпръсквачки на торове. 
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Фиг. 6. Сегментиране по видове продукти и анализ на пазара за 

приложение на биоторове 

 

Секторът на широкообхватните разпръсквачки на торове доминира на 

пазара през 2015 г. и представлява около 64% от общия пазарен дял (Фигура 6). 

Тези разпръсквачки са известни също като ротационни или центробежни 

разпръсквачки и се използват главно за прилагане на гранулирани торове. 

Консолидирането на земеделските земи ще има положителен ефект върху 

растежа на този сегмент през следващите години, тъй като тези разпръсквачки са 

предимно подходящи за използване в големи стопанства. Освен това, 

продавачите въвеждат нови разпръсквачки с подобрени функции като 

балансирано разпределение на торове, GPS сензори на скоростта и системи за 

контрол на дюзите, базирани на налягане, за да осигурят постоянен поток при 

разпръскването на тор. 

Географската сегментация на пазара за разпръскване на торове е между 

страните от Северна и Южна Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и 

Европа, Африка и Близкия изток. Азиатско-Тихоокеанския регион ще продължи 

да е господства на пазара през прогнозния период и се очаква да заема над 60% 

от общия пазарен дял до 2020 г. Нарастващата зависимост от торове за 

подобряване на производителността на реколтата е основен фактор, допринасящ 

за високия пазарен дял в тази област. Повишените изисквания за качеството на 

растителната продукция води до засилено използване на фосфорни и калиеви 

торове, което от своя страна увеличава продажбите на тороразпръсквачки в 

региона. 
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Пазарен дял на биоторовете в зависимост от региона 
Северна Америка е най-големият пазар, който представлява около 32% от 

глобалните приходи от биоторове през 2014 г. (Фигура 7). Положителната 

перспектива за селскостопанската индустрия в САЩ и Канада, както и 

повишаването на осведомеността относно прилагането на екологосъобразни 

продукти в земеделието, се очаква да имат благоприятно въздействие върху 

пазара на биоторове през следващите седем години. През 2014 г. Европа заема 

23% от световните приходи от биоторове. През 2007 г. Европейската комисия 

очерта стратегия „Хоризонт 2020", която има за цел да насърчи потреблението и 

производството на екологични продукти на национално равнище. Освен това 

Комисията е планирала План за действие 2020, в който е заложено увеличаване 

на производството на органични храни. 

 

 

 

Фиг.7. Пазарен дял на биоторовете в зависимост от региона 

 

Правителствената подкрепа за използването на екологосъобразни 

продукти и увеличаването на производството на органични храни се очаква да 

увеличи растежа на пазара на биоторове през периода 2015 - 2022. Близкият 

изток, Африка и Азиатско-Тихоокеанския регион се очаква да останат 

обещаващи пазари през следващите седем години. Големите възможности на 

пазара на храни и напитки в Азиатско-Тихоокеанския регион и ОАЕ се очаква да 

играят решаваща роля за увеличаване на селскостопанското производство на 

национално ниво, което ще доведе до бъдещо разширяване на обхвата на 

приложение на биоторовете. 

 

32%

23%

19%

16%

10%

2014

Северна Америка

Европа

Азиатско-Тихоокеански 
регион

Латинска Америка

Близък изток и Африка



 

 pg. 19 

 
 

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА БИОТОРОВЕ 

Компании, произвеждащи биоторове с търговска цел  
 

Водещи компании, произвеждащи биоторове с търговска цел са: 

❖ Novozymes A/S  

❖ Rizobacter Argentina S.A.  

❖ Lallemand Inc.  

❖ National Fertilizers Limited  

❖ Madras Fertilizers Limited  

❖ Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.  

❖ T Stanes & Company Limited  

❖ Camson Bio Technologies Limited  

❖ Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.  

❖ Biomax  

❖ Symborg  

❖ Agri Life  

❖ Kiwa Bio-Tech Products Group Corporation 
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