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1. УВОД, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Съвременното българско земеделие е изправено пред редица нови 

предизвикателства, поставени от европейските структури за решаване в близките 
години. Планът за устойчиво развитие на обществото и земеделието, в частност 
изисква ограничаване на негативните въздействия върху почвите, подобряване на 
плодородието и повишаване на социалните и икономическите стандарти с реално 
приложими практически действия. В тази връзка използването на подходящи 
селскостопански практики, при различни почвени условия, позволяващи 
получаването на високи добиви при запазване на почвените свойства, изисква 
включването на адекватни мелиоранти и подобрители. 

Почвените подобрители представляват естествени и синтетични природни 
материали (като зеолит, вермикулит, каменна вата и др.), осигуряващи по-добри 
агрохимични, водно-физични и физико-химични условия за развитието на 
земеделските култури. 

България е богата на големи залежи от вермикулити и зеолити. Интересът 
към тези природни минерали се дължи на ценните им йонообменни свойства. 
Познаването на структурата и свойствата на двата манерала, предполага 
подобряване на киселинността, катионообмения капацитет и физичните свойства на 
почвата. Отбелязана е възможността за приложение на зеолита и вермикулита като 
средство за ремедиация върху тежкометално натоварени почви. Начинът и нормата 
на приложение на подобрителите трябва да са съобразени с почвените 
характеристики и земеделската практика за ограничаване на негативни ефекти. 
Използвайки знанията за състава и действието на двата минерала и получаването на 
нова информация за реалната им приложимост в земеделието е формулирана 
следната цел на разработката: 

 
Да се направи характеристика на естествени природни материали – 

зеолит и вермикулит и да се установи влиянието им като подобрители при 
различни почвени условия за получаване на качествена и безопасна продукция. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

1. Определяне характеристиката и потенциала на български природни 
минерали – зеолит и вермикулит, като подобрители на почвата. 

2. Установяване на промените в агрохимичния статус на различни почви 
при внасяне на различни нива на зеолит и вермикулит, чрез извеждане на 
вегетационни експерименти. 

3. Оценка на риска и безопасност на растителната продукция, при 
прилагане на минералите в замърсени почви от райони с дифузно замърсяване. 
 

2. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ И ВЕРМИКУЛИТ В 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

Природните зеолити представляват голяма група минерали. Те имат 
алумосиликатна скелетна структура, във вътрешно кристалното пространство, на 
която са вместени обменни катиони на алкалните и алкалоземните метали и 
молекулите на водата. Катионите компенсират заряда на алумосиликатния скелет. 
На територията на Североизточни Родопи са известни общо шест находища на 
природни зеолити.  
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Свойствата на природните зеолити като висока киселинно устойчивост и 
термостабилност, селективност към катиони на алкалните, алкалоземните, 
редкоземни и някои тежки метали, сорбционната способност и молекулно-ситовия 
ефект, определят използването им в много области на приложение, включително и в 
селското стопанство. 

Изследвания показват, че зеолитите естествено увеличават капацитета за 
задържане на вода в почвата (4) и повишават достъпността ѝ към културите. Според 
Kralova et al. (7) зеолитите се използват широко за подобряване на почвените 
физико-химични свойства. Чрез включване на зеолити като част от органичните 
торове може да се подобрят структурата, йонообмения капацитет, задържането на 
влага и хранителни вещества в почвата. Загубата на хранителни вещества в околната 
среда също може да бъде възпрепятствана от приложение на зеолити върху 
почвата. Високият катионообмен капацитет на клиноптилолита към NH4+ го прави 
особено ценен, когато се прилага към леки почви за да се ограничат загубите на 
азот, тъй като задържане му в почвата контролира неговата достъпност до 
нитрифициращите бактерии (3).  

Зеолитите може да се използват при засолени почви или когато за напояване 
се използва вода с високо рН. Резултатите от изследване върху адсорбцията на 
естествен зеолит (клиноптилолит) от Китай показват, че той силно адсорбира Na+ и 
скоростта на адсорбцията се увеличава с времето, когато концентрацията на солта се 
увеличава (13). 

Вермикулитът е минерал от групата на хидрослюдите и подобните на тях 
минерали. Някои изследователи го отнасят към групата на монтморилонитите (1). С 
всяка измината година количеството на използвания вермикулит, както и кръгът на 
приложенията му се увеличават, не на последно място поради безопасността му за 
здравето на всеки един етап от добива, преработката и потреблението. В България 
са установени голям брой вермикулитови находища, формирани в различни 
геоложки обстановки. Общите им запаси отреждат на страната второ място в Европа 
и до десето в света.  

Вермикулитът притежава много добри адсорбционни и йонообменни 
свойства. Има най-голям катионен капацитет сред слоистите алумосиликатни 
минерали: от 110 – 120 до 170 – 180 meq. 100g-1. В йонообменни позиции се намират 
Mg2+, Ca2+ и Na2+. Използва се в натурален и обработен вид. В зависимост от 
изискванията на потребителите, термообработката и обогатяването се извършват 
при различни условия. Широка употреба намира най-вече експандираният 
вермикулит в селското стопанство, строителството и промишлеността. 

Поради съдържанието на елементи, като калций, магнезий, калий, желязо и 
силиций, вермикулитът може да действа, като естествен биостимулант за растежа на 
растенията. По-фините фракции вермикулит се използват като среда за растеж и 
внасяне на химически торове (9). Високият катионообменен капацитет, резултат от 
структурата на вермикулитите, улеснява много от тези приложения. 

Panuccio et al. (11) извършват експерименти за оценка на комбинираните 
ефекти между йонообменната активност, рН и времето за контакт при сорбцията на 
кадмий с вермикулит и зеолит, често използвани като почвени субстрати. 
Установяват, че времето за сорбция на кадмий е свързано с минералния състав на 
двата подобрителя, в по-голяма степен, отколкото с концентрацията на кадмий в 
почвата. Резултатите на Malandrino et al. (8) показват, че добавянето на вермикулит 
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към почви замърсени с тежки метали, намалява натрупването им в растителната 
маса. Според Fugii (5) трансфера на тежки метали, като мед, кадмий, олово и цинк, 
от почвите до растенията, може да се намали чрез прилагане на прахообразни 
фракции зеолити. Други проучвания показват, че при отглеждане на растения върху 
замърсени с тежки метали (Cu, Cd, Pb и Zn) и/или с радионуклиди (134Cs, 137Cs и 90Sr) 
почви, внасянето на зеолити, намалява усвояването на тежките метали в 
растителната маса, в зависимост от йонообменна способност на приложените 
минерали (12).  

Представената информация за природните продукти, зеолити и вермикулити, 
показва широката им употреба в различни сфери на селското стопанство. В 
условията на преход към устойчиво земеделие и необходимостта от запазване и 
поддържане на почвеното плодородие, дори на почви с химическа деградация, от 
съществено значение е включването на природни минерали, като подобрители на 
почвата. Това е полезна в перспектива стратегия за подпомагане развитието на 
биологичното земеделие.  

 
3. МЕТОДИЧНА РАМКА НА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ  
Провеждането на вегетационни експерименти е подходящо в методично 

отношение, защото може да се изследват голяма група от различни варианти, да се 
намерят тенденциите, при сравнително контролирани условия, на внасяне на 
изследваните почвени подобрители преди употребата им в полски условия.  

Изведен бе инкубационен опит като техника за бърз скрининг, за 
взаимодействието между подобрителя и почвата. Целта бе да се установи 
механизмът за внасяне на зеолит и влиянието му върху физико-химичните 
характеристики на почвата. 

Проучванията показват, че зеолитите се използват широко при усвояването 
на тежки метали, използвайки фракции от 0 до 0.8 mm. В представените 
вегетационни експерименти са внесени зеолити Марка С – фракция от 2.5 – 5.0 mm 
от находище „Бели пласт“. Изборът на тази фракция е подходяща за приложение от 
фермерите с наличната техника.  

За сравнителна оценка на въздействието на зеолит и вермикулит върху 
агрохимичната характеристика на Алувиално-ливадна почва и Излужена канелена 
горска почва са изведени групи вегетационни експерименти. 

Използвани са почви от антропогенно натоварени райони в страната –  
кисели, неутрални и слабо алкални почви, педогенно обогатени или замърсени с 
тежки метали. 

На схема 1 са представени изведените експерименти за оценка на 
изследваните обогатен вермикулит и природен зеолит, за установяване ефекта им 
върху различни почви и култури. 
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Фигура 1. Схема на проведените експерименти 

 
Преди залагане на експерименти са извършени физико-химични, химични и 

агрохимични анализи на природния зеолит, обогатения вермикулит и различните 
почвени типове, както и след приключване на експериментите, по методи на ISO и 
използвани в ИПАЗР „Никола Пушкаров“. 

Оценката на замърсеността на почвите е направена в съответствие с Наредба 
№ 3 от 12 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в 
почвите, в която са посочени максимално допустимите концентрации (МДК) на 
изследваните показатели в зависимост от типа земеползване, обектите на опазване, 
механичният състав и рНН2О на почвите. 

От растителната маса са взети средни проби, в различни етапи от вегетацията, 
по варианти и са анализирани за съдържанието на макроелементи по методи, 
приети в ИПАЗР „Никола Пушкаров“. Оценката на изследваните тежки метали в 
растенията е направена в съответствие с Наредба № 31 от 29 юли 2004 г. за 
максимално допустими количества замърсители в храните.  

Статистическата обработка на получените резултати е изготвена със 
статистически продукт Statgraphics (ANOVA).  

 
4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
4.1. Характеристика на внесените във вегетационните експерименти 

почвени подобрители 
Едно от най-важните свойства на вермикулита и зеолита е високият 

катионообменен капацитет, което се отразява върху физико-химичните, физични и 
водни свойства. Изследваният вермикулит се характеризира с неутрална реакция на 
средата (6.8), а зеолитът със слабо кисела (5.9). 

 

Предварителен - инкубационен 
опит със зеолит върху кисела почва 

ВЕГЕТАЦИОННИ 
ЕКСПЕРИМЕНТИ С 

ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ И 
ОБОГАТЕН ВЕРМИКУЛИТ 

ВЕГЕТАЦИОННИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С 
ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ ВЪРХУ ПОЧВИ С 

ГРАДИЕНТ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ, 
ОПИТНА КУЛТУРА МАРУЛЯ 

I опит 
НЕЗАМЪРСЕНА 
АЛУВИАЛНО –

ЛИВАДНА ПОЧВА ОТ 
С. КУБРАТОВО, 

ОПИТНА КУЛТУРА 
МАРУЛЯ 

II опит 
КИСЕЛА И 

ЗАМЪРСЕНА ПОЧВА 
(ЧЕЛОПЕЧ 3) – рН 4.8, 

Cu 540 mg.kg-1, 
ОПИТНА КУЛТУРА 

МАГДАНОЗ 

III опит 
КИСЕЛИ И ЗАМЪРСЕНИ 

ПОЧВИ 
ЧЕЛОПЕЧ 1 – рН 5, Cu 67 

mg/kg  
ЧЕЛОПЕЧ 2 – рН 4.5, Cu 

240 mg/kg 
ЧЕЛОПЕЧ 3 – рН 4.7, Cu 

546 mg/kg 

IV опит 
НЕУТРАЛНО И СЛАБО 

АЛКАЛНИ ЗАМЪРСЕНИ 
ПОЧВИ  

КЦМ 1 – рН 7.6, Pb 675, Zn 
1125 и Cd 16 mg/kg 

КЦМ 2 – рН 7.3, Pb 1070, 
Zn 1300 и Cd 28 mg/kg  

КЦМ 3 – рН 7.6, Pb 2145, 
Zn 2525 и Cd 49 mg/kg 
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Таблица 1. Физико-химични показатели на обогатения вермикулит и 
природния зеолит  

подобрител рН Н2О 
Т8,2 ТСА ТА Н8.2 Al3+ Ca2+ Mg2+ К+ 

V, % 
cmol(+).kg-1 

вермикулит 6.8 113.2 101.2 12 1 0 17.2 95.6 - 99.12 

зеолит 5.9 138.3 - - - 0 36.9 6.2 95.2 - 

 
Високата степен на наситеност с бази и по-високият дял на обменен 

магнезий, при вермикулита осигурява неутралицията на вредната киселинност. 
Възможен риск е внасянето на по-големи количества, което да доведе до 
неблагоприятни прояви, като засоляване от магнезиев тип и респективно –  
негативно влияние върху добива и качеството на продукцията. При изпитвания 
български зеолит, неутрализационните действия се дължат на  по-високият дял на 
обменен калий. 

 
Таблица 2. Показатели на зеолита и вермикулита 

подобрител рН Н2О 
NH4++NO3

- 
mg.kg-1 

mg P2O5.100g-1 mg K2O.100g-1 хумус, % 

вермикулит 6.8 19 0.2 2298.2 1.02 

зеолит 5.9 17.3 0.6 29.3 1.34 

 
Двата подобрителя са с ниско съдържание на минерален азот и незначителни 

количества на усвоим фосфор. Съдържанието на усвоим за растенията калий при 
зеолита е 29.3 mg.100g-1 К2О, а това на вермикулита е по-високо (2298.2 mg.100g-1 
К2О). Съдържанието на мед, цинк, никел, олово и кадмий в обогатения вермикулит 
установява, че измерените стойности, съобразно отчетената реакция на средата (рН 
– 6.4), са под МДК и не представляват опасност. 

 
4.2. Вегетационни експерименти с приложение на природен зеолит и 

обогатен вермикулит 
4.2.1. Сравнителен експеримент върху Алувиално – ливадна почва 
Проучването включва вегетационен експеримент изследващ ефектите на 

природен зеолит и обогатен вермикулит, като почвени подобрители, върху 
агрохимичните показатели на почвата и повишаване на добивите. За целта е 
заложен и изведен вегетационен експеримент върху почва от района на Софийската 
пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) в Кубратово.  

За тест култура е избрана маруля. Преди засаждане на растенията, във всеки 
съд са внесени норми от 1, 5, 10 и 15 % зеолит и вермикулит от теглото на почвата.  

Изходната почва се характеризира със средно кисела реакция (pHH2O 5.5), със 
съдържание на минерален азот (55.9 mg.kg-1), добра запасеност на достъпни форми 
на фосфор (29.1 mg.100g-1) и калий (21.8 mg.100g-1). Класификацията за сорбцинния 
капацитет (Т8.2 35 cmol(+).kg-1 ) определя почвата, като средно колоидна. Алувиално-
ливадната почва е наситена с бази (80.29 %). 

За изучаване на динамиката на натрупване на биомаса е извършено двукратно 
отчитане на добив – на 35-тия ден от вегетацията на културата и 60-тия ден, след 
приключване на опита. 
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При първото пробовземане, максимална биомаса във вариантите със зеолит е 
отчетена при нива от 10 % и 15 % (7.12 g/съд и 10.1 g/съд), като стойностите са под 
тези в контролния вариант от 10.57 g/съд. При вариантите с вермикулит е обратно, 
регистриран е най-висок добив при ниските норми на внасяне 1 % и 5 % (12.48 g/съд 
и 10.96 g/съд). Тези различия могат да се обяснят с различната стартова запасеност 
на почвата, дължаща се на обогатената формула на вермикулита.  

 
Таблица 3. Влияние на нормата подобрител (вермикулит и зеолит) върху 

формиране на листна маса от маруля (еднофакторен анализ) 

Маруля маса (g/съд) 

Вариант I пробовземане II пробовземане 

Зеолит 

Контрола 3.52 d 18.46 a 

1 % 1.66 a 22.31 a 

5 % 1.64 a 17.97 a 

10 % 2.37 b 19.43 a 

15 % 3.37 c 21.76 a 

Average 2.512 19.987 

Stnd. deviation 0.836 2.710 

Stnd. error 0.02 1.38 

LSD≥95 % 0.052 4.348 

Вермикулит 

Контрола 3.52 c 18.46 ab 

1 % 4.16 e 16.07 a 

5 % 3.65 d 18.87 ab 

10 % 2.59 a 18.01 ab 

15 % 2.87 b 21.71 b 

Average 3.358 18.6251 

Stnd. deviation 0.585286 2.75099 

Stnd. error 0.021187 1.3715 

LSD≥95 % 0.067 4.322 

 
В периода на вегетацията се отчита промяна във въздействието на двата 

почвени подобрители. След приключване на опита е установено, че при добивът в 
съдовете с внасяне на норми 1, 10 и 15 % зеолит има увеличение спрямо контролата. 
При вермикулита това се наблюдава при нормите от 5 % и 15 %. Тези разлики могат 
да се дължат на различната скорост на йонния обмен между двата подобрителя и 
почвата. 

Влиянието на факторите – вид, норма подобрител и взаимодействието между 
тях върху добива от маруля са представени след статистическа обработка графично 
на Фигура 2. 
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Фигура 2. Фактори, оказващи влияние върху формирането на листна 

маса от маруля 
 
С най-голяма тежест при първото пробовземане като фактор е 

взаимодействието между вид и норма подобрител, следван от вида подобрител 
(23.01 % за вермикулит и 15.66 % зеолит).  

За нормалния растеж, растението се нуждае от определена концентрация 
хранителни елементи, независимо от мястото и условията на отглеждане. 
Съдържанието на азот, фосфор и калий в растителната маса от маруля, варира в 
зависимост от сорта, фазата на развитие, климатичните условия и други. 

Общото съдържание на азот в растенията е по-високо при употребата на 
вермикулит спрямо зеолит. Най-високата концентрация на азот е установена при 10 
% вермикулит (4.71 % N), а най-високата стойност за калий е определена при норма 
10 % зеолит (6.97 % К). Получените резултати за фосфор в растенията са сходни 
между контролата, 5, 10, 5 % зеолит и 5 % вермикулит. Правят впечатление 
отчетените стойности за съдържание на фосфор в маруля при 1 % вермикулит и 
зеолит. Резултатите при внасяне на 5 и 10 % вермикулит и съдържанието на азот, 
фосфор и калий се потвърждават и от други учени (2). 

Хранителния режим на растенията е пряко свързан с осигуряването на 
енергия и въглеродни субстрати за синтетичните процеси. В проведения 
експеримент е установено нарастване на стойностите на пластидните пигменти при 
вариантите с внесен зеолит. Резултатите показват, че най - високо съдържания на 
хлорофил „a” и „b” се отчита при приложение на зеолит в норма 5 и 10 %. В 
останалите варианти на опита се наблюдават сравнително изравнени стойности. 

Данните от агрохимичният анализ на Алувиално-ливадна почва от с. 
Кубратово след приключване на опита са показани на Таблица 4.  

 
Таблица 4. Агрохимични показатели на почвата след приключване на 

опита с маруля 

Варианти pH KCl pH Н2О 
NH4++NO3

- 
mg .kg-1 

mg P2O5.100g-1 mg K2O.100g-1 
хумус, 
% 

контрола 4.9 5.7 69.7 17.1 18.6 2.15 

1 % зеолит 5.9 6.7 62.2 13.9 42.7 2.32 

5 % зеолит 6.3 7.1 72.0 14.9 184 1.52 

10 % зеолит 6.3 7.1 59.9 18.4 247 2.38 

15 % зеолит 6.0 7.0 74.9 17.2 222 2.16 

1 % вермикулит 6.1 7.0 56.4 16.7 19.6 2.00 
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5 % вермикулит 6.2 7.0 57.6 15.0 18.1 2.48 

10 % вермикулит 6.4 7.2 54.7 15.9 17.4 2.08 

15 % вермикулит 6.3 7.1 66.2 13.1 17.0 2.04 
min 5.9 6.7 54.7 13.1 17.0 1.52 

max 6.4 7.2 74.9 18.4 247 2.48 

mean±stdv 6.2±0.2 7.0±0.2 63.0±7.4 15.6±1.8 95.9+103 2.2±0.5 

 
Влиянието на подобрителите след приключване на вегетационния опит се 

отчита спрямо контролата по варианти. Влиянието върху рН е слабо. Стойността на 
му се покачват до 7.1 при вариантите с 5 и 10 % зеолит, а при тези с 10 % вермикулит 
до 7.2.  

Отчитат се средни нива на хумус 2.2 ± 0.5 %. Стойностите на минерален азот са 
по-високи при вариантите със зеолит в сравнение с тези при използване на 
вермикулит.  

Внасянето на двата почвени подобрители не оказва влияние върху 
съдържанието на усвоими форми на фосфор в почвата.  

Както става ясно от получените данни, съдържанието на обменен калий се 
увеличава максимално 13 пъти при норма 10 % зеолит, сравнено с вариантите на 
вермикулит. Изходните данни показват в пъти по-високо съдържание на калий в 
използвания вермикулит (2298.2 mg.100g-1 K2O). 

Зеолитите съдържат в своята структура едновалентни и двувалентни катиони 
(Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и др.), които имат способността да се обменят с други катиони без 
да се нарушава кристалната решетка. Известно е, че растенията поглъщат амоний, 
калий и други хранителни вещества чрез активно усвояване от корените. Действието 
на зеолитите се изразява във фиксация на мобилните фракции в резосферата и 
регулирано освобождават необходимите за вегетацията йони. Така чрез употребата 
им може да се намали степента на приложение на калиеви торовете, тъй като 
самите те са носители на обменен калий. 

Получените от експеримента резултати показват, че българският природен 
зеолит и обогатеният вермикулит подобряват агрохимичните показатели на почвата. 
Внесения зеолит обезпечева почвата след експеримента по отношение на 
макроелементите азот и калий. Вермикулитът оказва влияние предимно върху 
азотния баланс в почвата. При получените добиви от вегетационния експеримент e 
отчетeна най-голяма  биомаса при вариантите с внасяне на 1 и 10 % зеолит и при 
нива 5 и 15 % вермикулит. 

 
4.2.2. Вегетационен експеримент върху почва от района на Средногорието 
Целта е да се проследят промените в агрохимичните и физико-химични 

параметри на почва от района на община Челопеч, след внасяне на природен зеолит 
и обогатен вермикулит. 

Вегетационният експеримент е изведен върху почва от разработените карти 
за екологичен мониторинг в района на с. Челопеч (обозначена, като Челопеч 3), с 
индикаторна култура магданоз.  

Общите съдържания на мед, цинк и олово в изходната почва, според 
Наредбата за вредни вещества в почвата, превишават максимално допустимите 
концентрации (Наредба №3, 2008) (Фигура 3).  
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Фигура 3. Общо съдържание на тежки метали в почвата (екстракция 

aqua regia) 
 
Вегетационният експеримент е изведен в съдове с вместимост 2 kg почва. 

Изходната почва (Средно излужена канелена горска почва) се характеризира със 
средно кисела реакция (рНН2О 5.4). Тя е средно хумусна (3.54 %), но нивата на 
минерален азот, фосфор и калий са незадоволителни,. Преди засяване на 
магданоза, в съдовете са добавени норми от 1, 5 и 10 % от почвените подобрители 
към теглото на почвата и фоново торене в норми: 400 mg.kg-1 N, 200 mg.kg-1 P и 200 
mg.kg-1 K. 

По време на експеримента са направени пет откоса на тест културата 
(магданоз) и е отчетена тяхната маса. Получените добиви са обработени 
статистически. 

 
Таблица 5. Влияние на нормата подобрител (вермикулит и зеолит) върху 

добив от магданоз (еднофакторен анализ) 
Магданоз маса (g/съд) 

  1 откос 2 откос 3 откос 4 откос 5 откос 

Зеолит 

Контрола 4.81 a 8.12 a 6.77 a 7.60 a 6.50 a 

1 % 6.93 b 11.36 d 7.90 b 10.30 b 10.70 c 

5 % 6.24 b 9.32 b 6.80 a 7.05 a 8.30 ab 

10 % 6.38 b 10.53 c 9.70 c 12.70 c 10.30 bc 

Average 6.09 9.83 7.79 9.41 8.95 

Stnd. deviation 1.02 1.28 1.31 2.50 2.04 

Stnd. error 0.41 0.05 0.28 0.56 0.70 

LSD≥95 % 1.333  0.167  0.924  1.816 2.281 

Вермикулит 

Контрола 4.81 b 8.12 c 6.77 a 7.60 b 6.50 a 

1 % 5.37 c 7.25 b 6.70 a 7.50 b 8.53 b 

5 % 5.88 c 9.21 d 7.50 b 5.80 a 8.90 b 

10 % 3.89 a 2.95 a 6.68 a 8.41 c 5.28 a 

Average 4.99 6.88 6.91 7.33 7.30 

Stnd. deviation 0.81 2.49 0.46 1.03 1.70 

Stnd. error 0.16 0.14 0.19 0.18 0.48 

LSD≥95 % 0.533 0.452 0.634 0.591 1.567 
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Най-високи стойности са отчетени при норма 1 % зеолит. Средната стойност 

за добивите от първи и втори откос на магданоз, при използване на вермукулит са 
значително по-ниски. Максимален добив е отчетен от растенията в съдовете с 5 % 
вермикулит. При втори откос се наблюдават доказани разлики между всички 
варианти, при 95 % достоверност. Най-висока листна маса от растенията, с внесен 
зеолит при трети и четвърти откос, е получена при максималната норма подобрител 
10 %.  

При третото отчитане на добивите от магданоз, при внесен подобрител 
вермикулит, най-високи са стойностите при норма 5%, а при четвъртия откос се 
наблюдават при максималната норма от 10 % вермикулит. Добивите получени от 
контролата и вариант с норма 1 % вермикулит са изравнени. 

При последния пети откос се наблюдава по-висок добив от растенията в 
съдовете с приложен зеолит. Най-висока маса е получена при норма от 1 %. 
Добивите от този вариант попадат в една хомогенна група с тези от вариант с 10 % 
зеолит. Най-висока листна маса от растенията с внесен вермикулит при последното 
отчитане е получена при норма от 5 %.  

Получените данни показват еднозначно, че добивите от магданоз след 
прилагане на зеолит са по-високи от тези с подобрител вермикулит.  

Ако разгледаме статистически отчетените добиви в зависимост от 
приложената норма подобрител се вижда, че при първите два откоса максимални 
маси са отчетени от вариантите с норма 1 %. Значима разлика се наблюдава само 
между тях и вариантите с 10 % подобрител. При трети и четвърти откос най-висок 
добив е получен от растенията с максимална норма 10 % подобрител. Обобщените 
P-стойности получени при многофакторен анализ на данните  показват, че при 
всички откоси се наблюдава значим ефект от вида, нормата внесен подобрител и 
взаимодействието между тези фактори върху формирането на добив от магданоз 
(Фигура 4).  

 
Фигура 4. Фактори, оказващи влияние върху формирането на добив от 

магданоз 
 
При първите два откоса основното влияние върху формирането на добива от 

магданоз се пада на вида подобрител, като зеолита с 26.4 % и 31.13 % има превес 
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пред вермикулита (20.5 % и 19.4 %). Наблюдава се най-голямо въздействие върху 
добива при третия и последния откос (Фигура 4), като отново вариантите със зеолит 
оказват по-голямо влияние при норма на внасяне 1 %. Изключвайки четвъртото 
отчитане, при което нормата внесен подобрител има най-голяма тежест при 
формиране на добива (10 % норма), прави впечатление, че тя като фактор има 
второстепенно значение при останалите пробовземания. 

За да се установи влинието на внесените почвени подобрители върху 
фотосинтетичните процеси в растенията са отчетени стойностите на пластидни 
пигменти, след направен втори откос. При пигментна система І (хлорофил „a“) се 
наблюдава изравняване на стойностите във всички варианти. Особено 
чувствителната система ІІ (хлорофил „b“) показва най – високо ниво при 1 % 
вермикулит. В останалите варианти на опита имаме сравнително изравнени 
стойности на хлорофил „b“. 

Резултат от фотосинтезата е производството на захари, включващи се в 
поредица биохимични процеси от вегетацията на растенията. След направен втори 
откос на изследваната култура е извършен анализ за съдържание на захари и 
нитрати. Отчетено е нарастване в съдържанието на захари при трите норми на 
внесен зеолит, както и при 5 % вермикулит. Това характеризира по-доброто 
функциониране на фотосинтезата в тези варианти. 
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10% z

1% v

5% v

10% v
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3045
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6045

7045

8045
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Фигура 5. Съдържание на нитрати в растенията от магданоз - II откос 
 
Нивата за съдържание на нитрати в листата от магданоз са високи и 

превишават санитарните норми (Наредба № 31 от 29 юли 2004г.). Вариантите с 
внасяне на 5 и 10 % зеолит демонстрират приближаване към граничните стойности 
(МДН 4500 mg NO3 -. kg-1) (Фигура 5). 

Съдържание на азот, фосфор и калий в растенията след всеки откос показва 
степента на обезпеченост с хранителни елементи според използваните норми и 
видове подобрители. Прави впечатление, че най-високо съдържание на азот в 
растенията е отчетено при норма 1 % зеолит (4.49 % N) след първи откос. При същия 
почвен подобрител, нормата от 5 % показва най-ниското съдържание на азот при 
всички откоси. При вариантите с внесен вермикулит най-високи съдържания на азот 
се наблюдават при 1 % и 10 %. 



14 

 

При данните, получени за съдържание на фосфор в растенията от магданоз, 
се забелязва, че при вариантите със зеолит, внесената норма не оказва особено 
влияние върху усвояването на фосфор от растенията. При нивата с вермикулит се 
наблюдава различно съдържание в зависимост от внесената норма.  

При IV откос съдържанието на калий се увеличава 2.4 пъти при внасяне на 10 
% вермикулит в почвата, спрямо контролния варинат и с 1.74 пъти повече отколкото 
при 10 % зеолит. Този ефект може да се дължи на голямото количество калий 
съдържащ се в използвания вермикулит (2298.2 mg К2О.kg-1). При V откос е отчетено 
най-високо съдържание на калий във вариантите с 10 % зеолит.  

От агрохимичната характеристика на изследваната почва (Таблица 6) се 
вижда, че след приключване на вегетационния експеримент реакцията на средата 
остава в зоната на средно киселата стойност. Влиянието на подобрителите върху рН 
е с тендеция за оптимизиране. 

  
Таблица 6. Агрохимична характеристика на почвата Челопеч 3 след 

приключване на опита с магданоз 

Вариант 
pH 
KCl 

pH 
Н2О 

NH4++NO3
- 

mg N.kg-1 
mg P2O5.100g-1 mg K2O.100g-1 хумус. % 

контрола 4.50 5.20 40.3  10.4 8.9 3.25 

1 % зеолит 4.54 5.24 70.3 8.1 20.6 2.92 

5 % зеолит 4.79 5.49 80.6 8.8 135 2.88 

10 % зеолит 4.97 5.67 76.0 9.4 184 2.84 

1 % вермикулит 4.48 5.18 97.9 8.4 7.0 3.49 

5 % вермикулит 4.60 5.30 77.7 9.4 6.2 2.96 

10 % вермикулит 4.60 5.30 74.9 11.2 7.2 3.10 

min 4.48 5.18 40.3 8.1 6.2 2.84 

max 4.97 5.67 97.9 11.2 184 3.49 

mean±stdv 4.66±0.2 5.36±0.2 73.6±19 9.22±1.1 60±79 3.03±0.2 

 
Най-високо съдържание на минерален азот е отчетено при норма 1 % 

вермикулит. При внасяне на 5 и 10 % вермикулит има понижение. Във вариантите 
със зеолит минералният азот е в границите 70.3 – 80.6 mg N. kg-1 (Таблица 6).  

Природният зеолит и обогатеният вермикулит не оказват влияние върху 
съдържанието на усвоим фосфор в почвата.  

Стойностите на достъпен за растенията калий в почвата отново са високи при 
вариантите със зеолит. При най-ниската норма от 1 % се наблюдава покачване от 
2.31 пъти спямо контролата. При вермикулита съдържанието на усвоим калий 
варира в тесни граници. При норма 10 % зеолит усвоимият калий в почвата е с 20.7 
пъти повече спрямо контролата. Това вероятно се дължи на по-високия дял на 
обменен калий в структурата на зеолита. 

 
Таблица 7. Сорбционен капацитет и степен на наситеност бази на 

почвaтa след приключване на опита с магданоз 

Вариант 
T8.2 TCA TA Н8.2 Al3+ Ca2+ Mg2+ 

V, % 
% cmol(+).kg-1 

контрола 23.5 18.0 5.5 6.3 0.8 14.2 3.0 73.2 
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1 % зеолит  23.9 18.6 5.3 6.0 0.7 14.3 3.8 74.9 

5 % зеолит  23.8 18.8 5.0 5.5 0.6 14.5 3.8 76.9 

10 % зеолит  23.9 19.4 4.5 4.9 0.4 14.6 4.5 79.5 

1 % вермикулит 23.5 18.0 5.5 6.3 0.8 14.2 3.0 73.2 

5 % вермикулит 23.4 18.2 5.2 6.0 0.7 14.4 3.0 74.4 

10 % вермикулит 23.4 18.3 5.2 6.0 0.7 14.4 3.2 74.5 
min 23.4 18.0 4.50 4.90 0.40 14.2 3.00 73.2 

max 23.9 19.4 5.50 6.30 0.80 14.6 4.50 79.5 

mean±stdv 
23.6± 
0.2 

18.5± 
0.5 

5.17± 
0.3 

5.86± 
0.5 

0.67± 
0.1 

14.4± 
0.1 

3.47± 
0.6 

75.2± 
2.3 

 
Промените в рН са в зоната на средна киселинност, като най-чувствителна е 

разликата с добавяне на зеолит в доза 10 % (Таблица 7). Забелязва се, че при 10 % 
зеолит в най-голяма степен намалява общата киселинност, което от своя страна 
рефлектира в повишаване на степента на наситеност с бази и рН. 

Общото съдържание на замърсителите в почвите, определено с царска вода, 
не е най-надеждният показател за оценката на потенциалната им достъпност в 
растенията. За тази цел успешно могат да се използват химични екстракции за 
оценяване на потенциално количества на замърсителите в почвата.  

Определяни са мобилните органо-минерални хелатни форми на тежките 
метали с разтвор на 0.05М EDTA с рН 8.6 (Таблица 8). 

 
Таблица 8. Мобилни форми на тежки метали с 0.05 М EDTA с рН 8.6 в 

почвата след приключване на опита 

Вариант 
Cu Zn Pb Ni 

mg.kg-1 

контрола 128 33.5 28.5 1.55 

1 % зеолит 108 28.0 26.6 1.60 

5 % зеолит 89.5 24.0 26.5 1.55 

10 % зеолит 80.0 20.0 26.5 1.60 

1 % вермикулит 123 30.0 26.2 2.50 

5 % вермикулит 123 30.0 26.0 4.60 

10 % вермикулит 114 26.0 25.2 7.10 
min 80 20 25.2 1.55 

max 123 30 26.6 7.1 

mean±stdv 106.25±17.85 26.33±3.88 26.17±0.52 3.16±2.26 

 
Стойностите на мед в почвата варират от 80 до 123 mg Cu. kg-1. След внасяне 

на 10 % зеолит в съдовете съдържанието на мед намалява с 1.6 пъти спрямо 
контролния вариант. Вариантите с 10 % вермикулит показват максимално 
понижение от 1.1 пъти. 

Различните норми на внасяне, на минералите, не оказват значително влияние 
върху достъпността на оловото.  

В използвания вермикулит са отчетени високи нива никел (1185 mg Ni. kg-1). 
Според Наредба №3 от 2008 стойностите за МДК на никел при рН < 6 за 
обработваеми земи е 90 mg Ni. kg-1.  

Особенно важни в настоящият експеримент са промените във водно-
физичните свойства на почвата. Внасянето на вермикулит, който е набъбващ 
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минерал, води до промяна в дренажните пори на почвата, което може да доведе до 
преовлажняване, при прекомерно поливане. Съдържанието на дренажни пори (>30 
µm) в контролния вариант е 18.9 %. При вариантите с внесен зеолит изменението на 
този обем е от -2.4 до + 5.3 %, докато при вермикулита то е отрицателно във всички 
варианти от -1.0 % във варианта с 1 % вермикулит, до около - 4.3 % във вариантите с 
доза 5 и 10 %. Изследваните варианти с внасяне на зеолит и вермикулит в съдов 
опит, показват положителен ефект върху физичните свойства на почвата при 
добавяне на 10 % зеолит, който повишава усвояемия воден капацитет и не оказва 
отрицателно влияние върху дренажните свойства на почвата. 

Като резултат от експеримента се установява леко повишаване на почвената 
реакция, запазване обезпечеността на почвата с минерален азот и достъпен калий 
при варинатите със зеолит. Вегетативното развитие на растенията от магданоз е 
подобрено при прилагане на зеолит, по отношението на добива и съдържание на 
захари и нитрати в биомасата. Зеолитите оказват положително влияние върху 
биодостъпността на тежките метали. Двата минерала подобряват воднофизичните 
свойства на почвата и усвояемия воден капацитет, като оптимален вариант е 
внасянето на 10 % зеолит. 

По-добрите характеристики и комплексност на зеолитите, както и 
оценката на риска за безопасност, дават основание да се задълбочат 
изследванията при различни степени на киселинност и полиметално замърсяване 
на почвите. 

 
4.3. Вегетационни експерименти с природен зеолит върху почви с градиент 

на замърсяване 
4.3.1. Влияние на природен зеолит върху почви от района на Средногорие 

(общини Челопеч и Чавдар) 
Задачата на този експеримент е да се установи влиянието на природен зеолит 

върху кисели и замърсени почви, като средство за повишаване на добивите и 
получаването на безопасна растителната продукция.  

Проведеният вегетационен експеримент е в опитни съдове с вместимост 2 kg 
почва. След внасянето на норми от 1, 5, и 10 % природен зеолит от теглото на 
почвата и фоново торене в норми: 400 mg/kg N, 200 mg/kg P и 200 mg/kg K, съдовете 
са компостирани за 30 дни, при поддържане на ППВ 60%. 

Във всеки съд са засадени по 4 броя растения от маруля. Опитът е изведен в 
продължение на 45 дни при контролирани условия. 

Избраните пунктове на изследване са от разработената мрежа за екологичен 
мониторинг, с растер 0.4 km, обхващаща землищата на с. Челопеч и с. Чавдар 
(Договор с Челопеч – Майнинг - 2007). 
 Пункт 1 (Челопеч 1) – Делувиално-ливадни почви, мощни, леко-песъкливо 
глинести; 
 Пункт 2 (Челопеч 2) – Делувиални почви, мощни; 
 Пункт 3 (Челопеч 3) – Средно излужени канелени горски почви, слабо 
ерозирани. 

Избраните точки, по предварителна информация, имат градиент на 
замърсяване, като основният замърсител в района е мед.  

 
Таблица 9. Концентрации на замърсителите mg.kg-1 (в aqua regia) 
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Пункт Cu Zn Pb рН 

Челопеч 1 67.25** 45.25* 41.5* 5 

Челопеч 2 240*** 78.25* 75.75*** 4.5 

Челопеч 3 546.75*** 152.5** 124.5*** 4.7 

МДК 80 200 60  
* фонови концентрации, ** предохранителни концентрации, ***максимално допустими 
концентрации 

 
Наличието на педогенно обогатяване на почвите от района и наличните 

различни замърсявания изискват от земеделските производители съобразяване на 
вида замеползване. През годините са правени редица демонстрационни решения за 
използване на варови материали, като подобрители, коригиращи почвената 
реакция. В настоящото изследване се предлагат решения с използване на природен 
зеолит като подобрител на почвите.  

Почвената реакция при трите точки е от много силно до силно кисела, което е 
стресов фактор за нормално развитие на растителността. Изходните почви се 
характеризират с ниско съдържание на минерален азот и слаба запасеност с усвоим 
фосфор (Таблица 10). Съдържанието на достъпен калий е в границите на добрата 
запасеност. Сравнително високо е съдържанието на хумус в две от точките, вероятно 
се дължи на факта, че обект – Челoпеч 1 се ползва като пасище, а Челопеч 3 е 
ливада. 

Анализът на агрохимичната характеристика след приключване на 
вегетационните експерименти показва, че растенията са поставени при добри 
хранителни условия (Таблица 10). 

 
Таблица 10. Агрохимична характеристика на почвите от района на с. 

Челопеч след прибиране на опита с маруля 

Вариант рН KCl рН Н2О 
NH4++NO3

- 
mg .kg-1 

mg P2O5.100g-1 mg К2O.100g-1 
хумус, 

% 

Челопеч 1 

изходна почва 4.3 5.0 9.8 1.1 16.8 3.1 

контрола 4.3 5 106.6 19.4 19.1 3.64 

1 % зеолит 4.9 5.9 112.3 31.4 32.7 3.39 

5 % зеолит 5.1 6.1 126.7 23.2 111.4 3.46 

10 % зеолит 5.0 5.8 146.9 24.0 136.8 3.74 

Челопеч 2 

изходна почва 3.8 4.5 14.4 10.8 22.2 2.9 

контрола 3.8 4.5 123.8 55.0 52.2 2.97 

1 % зеолит 3.8 4.6 141.1 61.3 73.4 3.04 

5 % зеолит 3.9 4.8 158.4 59.7 97.0 2.92 

10 % зеолит 3.9 4.8 141.1 54.5 177.2 2.56 

Челопеч 3 

изходна почва 4.4 4.8 16.7 6.7 27.0 5.2 

контрола 4.1 4.7 112.3 32.4 28.6 5.13 

1 % зеолит 4.4 4.9 129.6 37.4 44.0 5.81 

5 % зеолит 4.4 5.0 146.9 34.5 104.3 7.02 
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10 % зеолит 4.5 5.0 170.0 31.9 157.9 6.04 

 
Нарастването на нормата подобрител води до повишаване на почвената 

реакция с почти единица при почвата Челопеч 1. Не такива са процесите при 
екстремално ниското рН - стойностите остават почти непроменени. Това може да се 
дължи на недостатъчната концентрация на внесения зеолит.  

Във вариантите са отчетени от средни до високи нива на хумус. На този фон 
запазеността с минерален азот е висока във всички нива (Таблица 10).  

Степента на запасеност с усвоими форми на фосфор и при трите почви е 
добра (над 20 mg P2O5.100g-1 почва). 

При този вегетационен експеримент отново е отчетено високо съдържание на 
обменен калий в почвата. Най-голямо повишение има във вариантите с 10 % зеолит 
и при трите изследвани почви (Таблица 10). 

През периода на вегетацията е извършено контролно вземане на растения (2 
броя) във фаза на развитие 13 лист. Най-висок осреднен добив е отчетен при норма 
10 % зеолит в почви Челопеч 1 и 2, а в Челопеч 3 при вариантите с 5 % зеолит. След 
приключване на вегетационния експеримент е отчетен добива от маруля и е 
направена статистическа обработка на получените данни и от двете пробовземания.  

 
Таблица 11. Влияние на нормата внесен зеолит върху формиране на 

листна маса от маруля при замърсени почви от Челопеч (еднофакторен 
анализ) 

Маруля маса (g/съд) 

I пробовземане 

Вариант Челопеч 1 Челопеч 2 Челопеч 3 

Контрола 19.48 a 13.61 a 27.44 a 

1 % 23.10 a 20.87 b 29.37 a 

5 % 20.33 a 22.26 b 30.83 a 

10 % 31.78 b 29.22 c 29.65 a 

Average 23.67  21.49  29.32 
 Stnd. deviation 5.566  6.156  2.980 

 Stnd. error 1.54 
 

1.42 
 1.82 

 LSD≥95 % 5.009  4.628  5.950 
 II пробовземане 

Контрола 40.92 a 41.34 a 49.23 a 

1 % 48.98 a 48.00 ab 50.81 a 

5 % 62.27 b 53.55 b 52.72 a 

10 % 66.70 b 54.29 b 59.70 b 

Average 54.72  49.30   53.12   

Stnd. deviation 11.725  7.577  4.949 
 Stnd. error 3.16 

 
3.58 

 1.80 
 LSD≥95 % 10.319   11.678   5.865   

 
При отчитането във фаза 13 лист (I пробовземане) максималната норма 

зеолит (10 %) е най-подходяща при почвите Челопеч 1 и 2. При почва Челопеч 3 най-
висока маса е отчетена при внасяне на 5 % зеолит, но вариантите са изравнени и 
разликите между тях са в границите на статистическата грешка. 
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В първата фаза на отчитане най-висока листна маса е получена от растенията, 
отгледани върху почва Челопеч 3 (среден добив 29.32 g/съд), а при втората – върху 
Челопеч 1 (среден добив 54.72 g/съд). Във финалното пробовземане при вариантите 
с 10 % зеолит е отчетен максималнен добив и при трите изпитвани почви. Най-висок 
среден добив е получен при отглеждането върху почва Челопеч 1 (200.11 g/съд). 

Отчетените в настоящето изследване добиви от маруля в зависимост от 
замърсеността на почвата показват максимални стойности върху почва Челопеч 3 
във фаза 13 лист и върху почва Челопеч 1 при финалното отчитане. 

Разглеждайки получената в експеримента листна маса в зависимост от 
приложената норма зеолит се вижда, че те са най-високи във вариант с 10 % 
подобрител и при двете отчитания при финалното отчитане. 

Получените от анализа P-стойности показват, че във фаза 13 лист всички 
фактори (почва и норма подобрител, както и взаимодействието между тях) оказват 
статистически значим ефект върху формирането на листна маса. При финалното 
отчитане влияние върху формираната маса оказват почвата и нормата зеолит, но 
взаимодействието между тях не, тъй като стойността Р е по-голяма от нивото на 
значимост (стойност Р = 0.0689). 

 

 
Фигура 6. Фактори, оказващи влияние върху формирането на листна 

маса от маруля, отгледани върху замърсени почви от района на с. Челопеч 
 
При отчитането във фаза 13 лист нормата зеолит от 10% оказва по-силно 

влияние върху развитието на марулите, отколкото взаимодействието ѝ с почвата. 
При експеримента изведен върху почви от района на Челопеч, факторът с най-
голяма тежест върху добива от маруля е почвата с 54.99 % (Челопеч 1 – 19.15 % и 
Челопеч 3 – 18.59 %). В последната фаза на пробовземане втория по сила фактор е 
взаимодействието между почва и норма зеолит, а внесената норма от 10 %, влияе 
минимално върху формирането на листна маса.  

Съдържанието на фотосинтетични пигменти (хлорофил „a”, хлорофил „b” и 
каротеноиди) са определени в отгледаната маруля във фаза на развитие 13 лист. 
Растенията, отглеждани в почва с ниско съдържание на мед – Челопеч 1 и добавяне 
на зеолит към нея, показват стимулация на фотосинтетичната активност, 
транспирацията и устичната проводимост при норма 10 % зеолит спрямо 
контролата. Отглеждането на растенията на почви с най-високо съдържание на мед 
– Челопеч 3 в комбинация със зеолит показват съпоставими ефекти на стимулация 
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на изследваните параметри при концентрация на зеолит 5 и 10 %, докато нормата 1 
% не води до промени. 

В настоящото изследване почвите са с комплексна химическа деградация – 
силно киселинна почвена реакция и съдържание на различни замърсители в норми 
над МДК (Таблица 9).  

Във фаза 13 лист и крайна фаза на развитие, след приключване на 
вегетационния експеримент, биомасата от маруля е анализирана за съдържание на 
тежки метали – мед, цинк и олово. 

Основният токсичен елемент в изследваните почви е мед. Спрямо него се 
установяват нива на акумулация далеч под санитарните норми. С нарастване на 
концентрацията на мед в почвата, закономерно нараства и концентрацията в 
растенията. Съдържанията на мед в анализираните растения от маруля и при двете 
фази на отчитане са под максималната допустима концентрация МДК от 10 mg Cu. 
kg-1 (Фигура 7) в съответствие с изискванията на Наредбата за максимално 
допустимите количества замърсители в храните в Р. България (Наредба № 31, 2004). 

 

 
Фигура 7. Концентрация на мед в растенията във фаза 13 лист и крайна 

фаза на развитие 
 
По отношение на влиянието на тестваните концентрации на зеолит се 

установява понижаване на съдържанието на мед при норма 10 %. Установено е, че 
съдържанието на Cu в надземните части на растенията рядко надвишава 20 mg.kg-1, 
а стойности между 20 – 100 mg.kg-1 се считат за нива на замърсяване. Естествените 
нива на постъпване на мед при марулята са 6–8 mg.kg-1 според различни източници 
(6). 

Не такова е състоянието по отношение на друг изследван микроелемент, в 
случая това е цинкът (Фигура 8). 
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Фигура 8. Концентрация на цинк в растенията във фаза 13 лист и крайна 

фаза на развитие 
 
В проучването прави впечатление натрупването на цинк в растенията, през 

периода на вегетация, въпреки че най-големия замърсител в района е мед. Между 
мед и цинк съществуват антагонистични взаимодействия, при които поглъщането на 
единия елемент е конкурентно подтиснато от другия (6). При експеримента се 
установява, че при концентрации на цинк в почвите над 140 mg Zn. kg-1 (Челопеч 3) 
се проявява акумулация на метала в растенията, достигащи нива над безопасната 
граница. Положителен ефект има най- високата норма зеолит – 10 %. 

Концентрацията на цинк в растенията, при почвите Челопеч 1 и Челопеч 2 е 
под МДК (10 mg Zn. kg-1 според Наредба № 31, 2004). При почвата Челопеч 3 се 
забелязва почти двойно повишаване в акумулацията на цинк в растителната 
биомаса в крайната фаза на развитие (Фигура 8). Получените стойности при 
измерване в по-ранен етап на вегетация са под границата на МДК. 

Взаимодействието мед - олово се проявява, като антагонистично при високи 
концентрации мед, което вероятно подтиска постъпването на олово в растенията. 
Концентрацията на олово в растенията от маруля след приключване на 
експеримента е под МДК според Наредба № 31, 2004 във всички варианти на опита. 

Данните позволяват да се предположи, че ремедиацията на почвите в района 
на Средногорието е сериозен комплексен проблем. Отчетени са положителните 
промени в почвената реакция, показани са добивите от продукцията, които се 
повишават с внасяне на зеолит. Същевременно, високото ниво на усвояване на 
медта и акумулацията ú в зелените части на растенията от маруля, представлява 
сериозен риск за доброто санитарно състояние.  

 
4.3.2. Влияние на природен зеолит върху почви от района на КЦМ – 

Пловдив 
Целта на експеримента е да се проследи влиянието на природен зеолит върху 

агрохимичните характеристики на неутрално и слабо алкални, замърсени почви, 
като средство за повишаване на добивите и получаване на безопасна растителна 
продукция. 

Изведен е вегетационен експеримент в съдове с вместимост 2kg почва. След 
период на едномесечно компостиране на внесените норми от 1, 5, и 10 % природен 
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зеолит, при поддържане на ППВ 60 %, във всеки съд са засадени по 4 броя растения 
от маруля. Опитът е изведен в продължение на 45 дни при контролирани условия. 

Експериментът е заложен върху почви от избрани точки, от предложената 
през 1993 г. мрежа с растер 1х1 km, съвместен проект на Институт по почвознание 
„Н. Пушкаров“ и Института по почвознание Бон, Германия. Изборът на почви за 
провеждане на настоящия експеримент е съобразен с определените контролни 
точки, които се отличават с нарастващи нива на замърсяване. 

Планираните изследвания са проведени в следните пунктове: 
 Пункт 1 (КЦМ 1) – Алувиално (делувиално)-ливадна, мощна, средно 
песъкливо-глинеста; 
 Пункт 2 (КЦМ 2) – Делувиално-ливадна, мощна, леко глинеста; 
 Пункт 3 (КЦМ 3) – Алувиално (делувиално)-ливадна, мощна, леко песъкливо-
глинеста. 

Изследваните почвени асоциации са замърсени с олово, цинк и кадмий. 
Стойностите на тежките метали надвишават указаните максимално допустими 
концентрации за обработваеми земи многократно (Наредба № 3 от 1 август 2008г.). 
 

Таблица 12. Концентрации на замърсителите mg.kg-1 (в aqua regia) 

Пункт Pb Zn Cd рН 

КЦМ 1 675 1 125 16.0 7.6 

КЦМ 2 2 145 2 525 49.0 7.3 

КЦМ 3 1 070 1 300 28.0 7.6 

МДК 120 400 3.0  

 
Преди извеждане на вегетационните експерименти е извършен агрохимичен 

анализ на почвите от района на КЦМ – Пловдив (Таблица 13). Изходните почви са 
със слабо алкална почвена реакция (рНН2О). Те са средно хумусни, но нивата на 
минерален азот са ниски. Данните за почвите КЦМ 1 и 2 показват много добра 
запасеност с усвоими форми на фосфор и калий. При КЦМ 3 има добра обезпеченост 
с усвоими фосфати и подвижни форми на калий (Таблица 13). 

Агрохимичният анализ на почвите след приключване на вегетационния 
експеримент показва, че растенията са усвоили добре наличните хранителни 
вещества (Таблица 12). 

 
Таблица 13. Агрохимична характеристика на почвите от КЦМ – Пловдив, 

след прибиране на опита с маруля 

Вариант рН KCl рН Н2О 
NH4++NO3

- 
mg .kg-1 

mg P2O5.100g-1 mg К2O.100g-1 
хумус, 

% 

КЦМ 1 

изходна почва 7.0 7.7 6.3 42.3 54.4 2.0 

контрола 7.0 7.7 8.4 20.8 29.8 2.60 

1 % зеолит 7.0 7.6 20.2 24.1 54.6 2.23 

5 % зеолит 7.0 7.7 16.8 24.1 111.1 2.82 

10 % зеолит 7.0 7.7 16.1 21.8 243.7 2.69 

КЦМ 2 

изходна почва 6.7 7.4 23.6 31.3 42.4 2.7 

контрола 7.0 7.5 17.3 24.5 40.5 2.71 
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1 % зеолит 7.2 8.0 23.0 27.8 54.2 2.49 

5 % зеолит 7.2 8.0 20.2 26.8 117.7 2.77 

10 % зеолит 7.2 8.0 19.7 25.2 208.0 2.45 

КЦМ 3 

изходна почва 7.0 7.7 13.2 13.0 25.8 2.5 

контрола 7.0 7.7 15.2 5.8 23.8 2.20 

1 % зеолит 7.4 8.0 21.3 7.3 33.6 2.28 

5 % зеолит 7.3 8.1 18.6 7.5 105.1 2.37 

10 % зеолит 7.3 8.2 19.0 8.2 159.3 2.23 

 
От получените данни е отчетено запазване на изходните стойности на 

запасеност с минерален азот и в трите обекта, въпреки отгледаните растения.  
Спрямо запасеността на почвата с усвояем фосфор в КЦМ 1 и КЦМ 2, 

стойностите остават много добри при всички нива на внесения зеолит (Таблица 13).  
Нивата на обменен калий в почвата са много над добрата запасеност - с 5.1 

до 8.2 пъти над контролния варинат, при внасяне на 10 % зеолит. Употребата на 
българските зеолити може да намали степента на приложение на калиеви торове, 
тъй като самите те са носители на калий.  

През периода на вегетацията е извършено контролно вземане на растения (2 
броя) във фаза на развитие 13 лист. Най-висок добив е отчетен при норма 5 % зеолит 
при КЦМ 1 и КЦМ 2, а в КЦМ 3 при вариантите с 1 % зеолит. 

Отчетени са средните добиви от свежа надземна маса на маруля след 
приключване на вегетационния експеримен и е направена статистическа обработка 
на получените данни и от двете пробовземания.  

 
Таблица 14. Влияние на нормата внесен зеолит върху формиране на 

листна маса от маруля, при замърсени почви от района на КЦМ - Пловдив 
Маруля маса (g/съд) 

I пробовземане 

Вариант КЦМ 1 КЦМ 2 КЦМ 3 

Контрола 16.29 a 14.45 a 12.04 a 

1 % 22.50 b 15.18 a 14.40 c 

5 % 26.00 c 19.62 b 13.05 ab 

10 % 23.59 bc 15.10 a 12.35 a 

Average 22.10   16.09   12.96   

Stnd. deviation 3.933  2.288  1.148 
 Stnd. error 0.82 

 
0.53 

 0.44 
 LSD≥95 % 2.664  1.721  1.431 
 II пробовземане 

Контрола 16.77 a 17.17 a 16.84 a 

1 % 19.73 ab 19.09 b 17.30 ab 

5 % 18.65 ab 18.74 b 17.33 ab 

10 %  25.79 b 18.84 b 19.18 b 

Average 20.24  18.46  17.66  
Stnd. deviation 4.875  0.943  1.335 

 Stnd. error 2.28 
 

0.35 
 0.64 
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LSD≥95 % 7.436   1.145   2.100  
 
Най-висок добив маруля от почви КЦМ 1 и КЦМ 3 във второто отчитане е 

получен от вариантите с 10 % зеолит. Теглото на растенията, отгледани върху почва 
КЦМ 2 са изравнени във вариантите с 1, 5 и 10 % зеолит. Разглеждайки отчетената в 
настоящето изследване биомаса от маруля в зависимост от замърсеността на 
използваната почва се вижда, че те са максимални при КМЦ 1 и при двете отчитания 
(22.10 g/съд във фаза 13 лист и 20.24 g/съд при финалното отчитане). При 
получените в експеримента маси от маруля в зависимост от приложената норма 
подобрител се вижда, че максимално тегло във фаза 13 лист е отчетено от 
вариантите с норма 5 %. При финалното отчитане растенията с 10 % зеолит са с най-
висока листна маса.  

При последното отчитане влияние върху формираната маса оказват почвата и 
нормата зеолит, но не и взаимодействието между тях (стойност Р = 0.1301). 

 

 
Фигура 9. Фактори, оказващи влияние върху формирането на листна 

маса от маруля, отгледана върху замърсени почви от района на КЦМ Пловдив  
 
Силата на факторите е представена на фигура 9. Най-голямо влияние върху 

натрупването на маса от маруля оказва почвата, следвана от взаимодействието 
почва – норма зеолит (13.8% при първото и 19.2% при второто отчитане). Данните 
показват, че на фона на замърсеността на почвата с тежки метали нормата внесен 
зеолит оказва много слабо влияние върху развитието на марулите. 

Във фаза на развитие 13 лист е изследвано съдържанието на хлорофил в 
растителната продукция. При почва КЦМ 1 най-високи са стойностите на 
изследваните показатели при контролния вариант. Добавянето на зеолит към 
почвата води до понижение в съдържанието на хлорофилните пигменти и 
фотосинтетичната активност, докато стойностите на транспирацията са близки до 
контролата. Тези ефекти се наблюдават и при трите изследвани концентрации 
зеолит (1, 5 и 10 %). Сравнението на контролните варианти при двете почви КЦМ 1 и 
КЦМ 3, показва по-висока активност на фотосинтезата и параметрите на газообмена 
при почвата с по-ниско съдържание на тежки метали (КЦМ 1). Това се дължи на 
оптимизираните условия за вегетация на изследваните варианти. 
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При почва КЦМ 3 стойностите на всички изследвани параметри са най-ниски в 
контролните варианти, което показва, че внасянето на зеолит има по-голям ефект. 
Добавянето на зеолит към почвата с по-високо съдържание на тежки метали (КЦМ 3) 
води до съществено повишение на фотосинтетичната активност, транспирацията и 
устичната проводимост. Интензивността на фотосинтезата се увеличава с нарастване 
на концентрацията на зеолита, като най-високи стойности се наблюдават в 
растенията, отгледани при норма 10 % зеолит – 2.5 пъти над контролния вариант. 

Предвид полиметалното замърсяване в района е важно отчитането на 
съдържанието на цинк, олово и кадмий в отгледаните растения от маруля. На 
фигури 10, 11 и 12 се забелязва различното поведение на изследваните химични 
елементи (Zn, Pb и Cd) в растителната маса при фаза на развитие 13 лист и крайна 
фаза.  

Получените резултати за стойностите на цинк в растенията, след приключване 
на опита, при почвите КЦМ 2 и КЦМ 3 са под МДК дори при контролните варианти. 
Причина може да е факта, че цинкът е микроелемент, необходим за растенията. По 
време на вегетацията растенията усвояват елемента в стойности необходими за 
развитието им.  

 

 
Фигура 10. Концентрация на цинк в растенията във фаза 13 лист и 

крайна фаза на развитие 
 
При почва КЦМ 1 данните показват тенденция към намаляване съдържанието 

на цинк в анализираните растения, като при варианта с 10 % зеолит стойността е на 
границата с МДК (Фигура 10). Въпреки високите нива на цинк в изследваните обекти 
в пъти над МДК от 400 mg Zn. kg-1, в анализираните растения от маруля всички 
стойности са под МДК по Наредба 31 от 29.07.2004 г. Естествените нива на 
постъпване на цинк при маруля са 44 – 73 mg. kg-1 (6).  

Взаимодействията между цинк и олово се проявяват като антагонистични при 
високи концентрации цинк, които влият неблагоприятно върху транслокацията и на 
двата елемента от корена до върха. 
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Фигура 11. Концентрация на олово в растенията във фаза 13 лист и 

крайна фаза на развитие 
 
Във фаза на развитие 13 лист, оловото се натрупва в растенията в 

концентрации от 2.2 до 0.22 mg.kg-1 и ненадвишава установения диапазон за маруля 
(0.7 – 3.6 mg.kg-1) според Kabata-Pendias (6), но надвишава стойностите за МДК по 
Наредба 31 от 29.07.2004 г.. Най-висока е концентрацията на олово във вариант КЦМ 
1. Данните за съдържанието и при двете фази, в изследваните растенията показват 
най – ниски стойности при нормата от 1 % зеолит, а най – висока при 5 % зеолит 
(Фигура 11). В резултатите при почвите КЦМ 2 и КЦМ 3 са установени концентрации 
близки или под МДК при норма 10 % зеолит. 

Взаимодействието между кадмий и цинк е синергично, като нарастването в 
концентрацията на двата метала в почвите влияе върху увеличеното им натрупване 
в растенията (10).  

 

 
Фигура 12. Концентрация на кадмий в растенията във фаза 13 лист и 

крайна фаза на развитие 
 
По отношение на поведението на кадмия е добре известно, че елементът е 

силно мобилен. Отчетени са максимални стойности при най-малко замърсената 
почва. Резултатите за съдържанието на кадмий в анализираните растения, не 
показват положителния ефект на приложения подобрител (Фигура 12).  

Естествените нива на постъпване на кадмий при маруля са 0.029 – 0.4 mg/kg 
(6). При почви КЦМ 2 и КЦМ 3 и при двете фази на отчитане, влиянието на зеолита е 
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изразено в понижение на нивата на кадмий в растенията при норма 5 и 10 % (Фигура 
12). 

Резултатите от проведения експеримент показват по-слабия ефект на 
зеолитите върху почвите от района на КЦМ – Пловдив. Наблюдава се повишаване на 
достъпният калий в почвите. По отношение на безопасността на продукцията се 
отчита намаляване в концентрацията на тежките метали в растенията, но основни 
токсични елементи остават оловото и кадмия. 

 
6. ИЗВОДИ 
В резултат на проведените изследвания, свързани с характеризиране и 

използване на природен зеолит и обогатен вермикулит се установи, че: 
1. Използваните във вегетационните експерименти вермикулит и зеолит 

проявяват висок катионообменен капацитет. Те имат висока степен на наситеност с 
бази. По-висок дял на обменен магнезий при вермикулита, а при зеолита – по-висок 
дял има обменния калий. 

2. В инкубационен експеримент е установено, че ефективността на зеолита е 
свързана с неутрализиране на вредната киселинност (Н8.2). 

3. Приложените минерали, внесени към почвата, водят до повишаване на 
добивите и подобряват нейните агрохимични характеристики. Зеолитът обезпечева 
почвата по отношение на основните хранителни елементи азот и калий, а 
вермикулитът оказва влияние върху азотния баланс в почвата.  

4. При изведен сравнителен експеримент с почва от района на с. Челопеч, със 
средна киселинност, натоварена с тежки метали – мед, цинк и олово е установено, 
че добивите от магданоз при вариантите със зеолит са по-високи от тези с 
вермикулит. 

 Добавянето на норма 10 % зеолит към почвата, в най-голяма степен 
намалява общата киселинност, което от своя страна рефлектира в повишаване на 
степента на наситеност с бази и рН на почвата. 

 Качествения анализ на магданоз определя по-високо съдържание на 
захари при норми от 1, 5 и 10 % зеолит и 5 % вермикулит. Това е индикатор за по-
доброто функциониране на фотосинтезата в тези варианти. 

 Положителен ефект върху физичните свойства на почвата се 
наблюдава при добавяне на 10 % зеолит, който повишава усвоимия воден 
капацитет. 

5. При почви от Средногорие, с нарастващи нива на замърсяване с мед, цинк 
и олово, във вегетационни експерименти е установено, че внасянето на 5 и 10 % 
зеолит води до подобряване на азотния баланс и съдържанието на обеменен калий 
в почвата. 

 Добивите от маруля получени при вариантите с внасяне на 10 % зеолит 
са най-високи. 

 При по-високо съдържание на Cu (540 mg.kg-1) в почвата, нормата от 10 
% зеолит има благоприятен ефект върху фотосинтетичната активност и 
транспирацията при растенията от маруля. 

 Данните за съдържание на мед в опитната култура – маруля, показват, 
че стойностите са под максималната допустима концентрация в съответствие с 
изискванията на НАРЕДБА № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите 
количества замърсители в храните в Р. България. 
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6. Внасянето на 1 % зеолит към почвите от района на КЦМ - Пловдив във 
вегетационни експерименти влияе върху азотния баланс, а нормите от 5 и 10 % 
зеолит увеличават съдържанието на достъпния за растенията калий в почвите. 

 Добивите от отгледаните растения върху най-слабо замърсената почва 
са най-високи при нормата от 10 % внесен зеолит. 

 Прилагането на зеолит към неутрални и слабо алкални, замърсени с 
тежки метали почви от КЦМ – Пловдив, води до повишение на фотосинтетичната 
активност и параметрите на газообмен при растенията, при по-силно замърсената 
почва. 

 При вариантите с внесени норми от 5 и 10 % зеолит се наблюдава 
понижаване в концентрацията на олово и кадмий в растенията от маруля. 

7. Установено е,  че зеолитите могат да намалят степента на приложение на 
калиеви торове, тъй като самите те са носители на калий, което увеличава 
ефикасността им. 
 

7. ПРИНОСИ С НАУЧЕН И НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР  
Научни приноси 
За изучаване на мелиоративните възможности на природните минерали - 

зеолит и вермикулит е използван системен подход – инкубационни и вегетационни 
опити с различни култури и почви. Оценени са мелиоративните възможности на 
природните материали и спецификата на приложимостта им в кисели, неутрални и 
полиметално замърсени почви. 

Установени са възможностите за ограничаване на подвижността на тежки 
метали в почвата и намаляване на риска за околната среда и продукцията. 

Приложените норми на зеолит водят до понижаване на степента на 
замърсяване на продукцията, като най- ефективни се оказват нива от 5 и 10 %. 

Прилагането на зеолит в почвата се отразява върху вегетативното състояние и 
степента на физиологична активност на растенията. 

  
Научно- приложни приноси 
Установено е, че внасянето на български природни зеолити в почвите води до 

трайно освобождаване на калиеви йони в тях, което има позитивен ефект и 
възможна приложимост в биологичното производство. 

Изпитана е фракция на зеолита, различаваща се от прахообразната и 
подходяща за приложение от фермерите с наличната техника. 
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