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(АГРО)ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, КОЕТО ИСКАМЕ 

 

Проф. дн Ирена Атанасова 

Директор ИПАЗР „Никола Пушкаров“ 

 

За да дадем определение на Агроекологиятa като приложен дял от екологията, е 
необходимо първо да дефинираме понятието „Екология“ и да акцентираме върху 
основоположниците на тази наука, изучаваща взаимоотношенията между живите 
организми и взаимодействията им със средата, в която живеят.  

Големият руски учен В. Вернадски счита, че организмите и заобикалящата ги среда 
са едно цяло и между тях се извършва кръговрат на веществата, благодарение на 
което животът на земята не е застрашен от изчезване /Фиг. 1/. През 19 в., Е. Хекел 
за първи път употребява понятието «екология», а според американския учен Ю. 
Одум, «екологията» е междудисциплинна област на знанието, която свързва 
физичните, химичните и биологични явления и образува мост между естествените и 
обществените науки. 

  

   

Фиг. 1 Химичен завод Линдън, Джорджия, САЩ - пример за замърсяване на 
екосистемата с фенолни съединения (Atanassova & Mills, 2016) и влияние върху 

хранителния цикъл 

 

Терминът “Агроекология” се появява за пръв път в научната литература в началото 
на 20 в. за оценка на приложението на екологичните методи и принципи в аграрната 
наука, вкл. агрономството, зоологията и растителната физиология /Gliessman, 2018; 
Tischler, 1965; Wezel and Soldat, 2009/. Агроекологията изследва агроекосистемите в 
тяхната комплексност и е от първостепенно значение за развитието на 
съвременното аграрно производство. 

 

АГРОЕКОЛОГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

Агроекологията се противопоставя на природната екология с въвеждане на 
ограничения и присъствие на антропогенния фактор, напр. поддържане на ротация 
при културите, монокултурно отглеждане, обработка на почвата, замърсяване и 
ерозия, използване на ГМО и селекция, опростяване на биоразнообразието и др. 

Основна цел на агроекологията е постигане на устойчивост на земеделските 
системи и баланс във всички аспекти. Основните принципи са свързани с това как да 
се изучават, моделират и управляват агроекосистемите, които са едновременно 
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продуктивни и опазващи природните ресурси, имат отношение към културните 
принципи, социално справедливи са и са икономически релевантни.  

Агроекологичнията принцип на развитие на земеделието свързан с неговата 
устойчивост означава въвеждане на всеобхватен, интегриран подход към 
производство на храни, фуражи и фибри, при което се опазва екоравновесието, 
социалното равенство и икономическата жизнеспособност във всички сектори на 
обществото, както между поколенията, така и в международен аспект.  

Устойчивите агроекосистеми са способни да поддържат естествена ресурсна 
база, да осигуряват минимални антропогенни намеси извън стопанството, справяне 
с вредителите и болестите чрез вътрешни регулационни механизми и 
възстановяване от смущенията, които се предизвикват от обработките на почвата и 
прибиране на реколтата. 

 

ЦЕЛИ НА АГРОЕКОЛОГИЯТА 

 Балансирана околна среда, устойчиви добиви, биологично управляемо 
почвено плодородие и регулиране разпространението на вредителите чрез 
моделиране на диверсифицирани агроекосистеми и прилагане на 
нискоенергийни технологии. 

 Създаване на системи на земеделие, които наподобяват природната 
среда, възползват се максимално от слънчевата светлина, валежите и 
хранителните елементи в почвата.  

Оптималното поведение на агроекосистемите зависи от нивото на взаимодействие 
между различните биотични и абиотични компоненти и запазване на синергията 
между тях. Агроекологията осигурява знание и методология необходими за развитие 
на земеделие, което е екологизирано, продуктивно, социално поносимо и 
икономически осъществимо. Агроекологичният подход е свързан с интегриране на 
компонентите по такъв начин, че да се подобри цялата биологична ефективност, да 
се запази биоразнообразието, продуктивността на агроекосистемите и тяхната 
себеподдържаща способност.  

 

АГРОЕКОЛОГИЯТА И АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ 

Съвременните агроекосистеми се свързват с комбиниране на различните 
компоненти на земеделското стопанство, т.е. земеделски култури, животни, почви, 
води, климат и хора по такъв начин, че те се допълват взаимно и се постигне най-
голям синергичен ефект. Необходимо е редуциране на нуждите от външно-
стопански, чужди и невъзобновими въздействия, зависимост основно от ресурси 
вътре в агроекосистемите, подобряване на синергизма между земеделските системи 
и екологичните препятствия на климата и терена.  

На ниво „земеделско стопанство“, агрокологията прилага екологичен подход за 
подобряване на растителното и животинско здраве по начин, който подобрява 
хранителния цикъл и редуцира нуждата от външни торове.  

При съвременните земеделски системи и прилагане на агроекологичният подход, се 
ангажират “вериги на стойността” с активното участие на законодателите в 
развитието на екологичния подход. Необходимо е диверсифициране на продукцията 
на територията на стопанството, отглеждане на няколко видове съвместно, промяна 
на земеделските практики и продажба на продукцията, т.е. иновациите идват по 
течението и срещу течениeто на “веригите на стойността“. Фермерите ще могат да 
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поддържат устойчиви екологични подходи при прилагане на екологосъобразни и 
икономически ефективни бизнес планове и модели за получаване на иновативен 
краен продукт. Това изисква нов тип иновации, вкл. cоциални иновации и начини на 
организация. Европейските иновации поставят основите на екологичното земеделие, 
средство за справяне със съвременното индустириализирано и технологично 
развито общество, което губи връзката с природата. 

Според ФАО Агроекологията е: „Прилагане на екологичните концепции и принципи 
за оптимизиране на взаимодействията между растения- животни- хора - околна 
среда като се вземат предвид социалните аспекти за „поддържане на устойчиви и 
справедливи хранителни системи". В хоризонт 2020 ЕК използва израза „изучаване 
на екологичните процеси свързани със земеделските производствени системи".  

Накратко, агроекологията означава да разбираме по-добре екосистемите и 
използвайки това знание да създадем по-устойчиви земеделски практики и системи 
на земеделие.  

 

КАК ИНВЕСТИРА ЕС В АГРОЕКОЛОГИЯ 

Европейската комисия е инвестирала близо € 240 000 000 в интегрирани екологични 
подходи, органично и смесено органично/конвенционално земеделие /2014-2020/. 
Към програмата „Хоризонт 2020“ са финансирани 41 транснационални проекта по 
теми свързани с диверсификацията на културите и тяхната ротация, азот-
фиксиращи растения, практики на органично торене, селекция, алтернативи на 
използваните химични торове и др. Развиват се изследвания в социо-икономиката 
на екологичния подход, подход на “веригите на стойността” и управление що се 
отнася до осигуряване на земеделските производители. Извън проекти свързани с 
екологичния подход се отнасят изследвания и иновации свързани с почвените 
ресурси, растителното и животинско здраве и предизвикателства относно 
мениджмънта на ресурсите.  

 

ЗАПЛАХИ  И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Деградацията на почвата, загубата на биоразнообразие и навлизане на нови 
замърсители, климатичните флуктуации, намаляване броя на фермерите, 
намаляване на техните доходи са основни заплахи пред аграрното производство. За 
адекватно продоволствено осигуряване е необходима устойчива интензификация на 
земеделието, т.е. „да произвеждаме повече с по-малко“ или „еко-ефективност“ с цел 
максимизиране на земеделската продукция за единица вложена енергия или 
природни ресурси.  

Агроекологията е близо до идеята “Да спасим и да отгледаме” (FAO, 2011), която 
засяга реализация на растителната продукция за продоволствено осигуряване чрез 
екосистемен подход, който се базира на природните условия за отглеждане на 
културите - поддържане на почвеното органично вещество, регулиране на водните 
запаси, опрашване и биоконтрол на насекомните вредители и болестите. 
Агроекологията отива отвъд - получаване на земеделска продукция с амбицията да 
се обхване цялата хранителна верига. В центъра на агроекологичния принцип е, че 
агроекосистемите трябва да наподобяват биоразнообразието и фунционирането на 
природните екосистеми. 
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КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И АГРОЕКОЛОГИЯ 

Очакват се разнообразни, силни и пространствено специфични въздействия върху 
земеделската продукция в условия на климатични промени. Последният доклад на 
МППКП показва, че повишаване нивата на СО2 и другите парникови газове ще 
доведе до 1.4 - 5.8 °C повишавене на глобалната температура на повърхността на 
земята. Температурата и наличността на водните ресурси остават ключови фактори 
за определяне растежа и продуктивността на културите. Прогнозираните промени в 
тези фактори ще доведат до занижаване на добивите. Индуцираните от климата 
промени в динамиката и инвазивността на насекомните вредители ще допринесат за 
тези ефекти. Предизвиканата от климата нестабилност ще засегне доставките на 
храни, ще промени социалния и икономически стабилитет и регионалното 
съревнование. Затова, ключов фактор е адаптацията, която ще смекчи бъдещата 
сила и мощ на ефекта на климатичните промени върху производството на храни. 

Фермерите трябва да прилагат агроекологични мерки - диверсификация на 
агроекосистемите – поликултурно отглеждане, агролесовъдство и смесени 
растително-животински системи, придружени от органично торене, опазване на 
водните ресурси и повишаване на агробиоразнообразието. Наблюденията за 
поведението на земеделските стопанства след екстремни климатични явления 
/урагани и суши/ през последните 20 години показват, че устойчивостта към 
климатичните явления е тясно свързана със степента на биоразнообразие на 
стопанството. 

 

СВЕТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ ! 

Нараства усещането, че устойчивите системи на земеделие са необходими за 
изхранване населението на земята на прага на екстремни климатични условия и 
намаляващи природни ресурси. Интегрираните системи на земеделие, Уисконсин, 
САЩ обхващат диапазон от органични и конвенционални земеделски практики, 
които са групирани по икономически параметри - зърно за пазара, фуражи за млечни 
продукти, многогодишни и местни тревни системи – потенциални земеделски 
растителни системи за целулоза /Фиг. 2/  

 

  

Фиг. 2. Интегрирани системи на земеделие – УСКОНСИН 1989, САЩ, Среден Запад 
- високо-продуктивни и рентабилни опазващи природните ресурси и осигуряващи 
екосистемните услуги - чиста вода и здрави почви. WICST е широкомащабен (24 
хa), рандомизиран дизайн, ротационен експеримент на прерийните почви (Mollisols) 
с приложение на конвенционални и органични системи на земеделие, съвместно 
начинание между фермери, индустрия, неправителствени организации, академична 
общност на университета Уисконсин. 
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 Към „ХОРИЗОНТ – ЕВРОПА 2021-2027“ за развитие на иновациите и научните 
изследвания в ЕС с прогнозен бюджет ~ 100 млрд. евро са предвидени осем 
предложени партньорства свързани с безопасни храни, биоикономика, природни 
ресурси, земеделие и околна среда, а именно: Кръгова био-базирана Европа: 
устойчиви иновации за повишаване на стойността от отпадъци и биомаса, наследник 
на Био-базирани индустрии; Екологични наблюдения за устойчиво Европейско 
земеделие; Опазване на биоразнообразието и живота на Земята; Агро-екологични 
лаборатории и изследователски инфраструктури; Животинско здраве и борба с 
инфекциозните болести; Безопасни и устойчиви хранителни системи за хората, 
планетата и климата; Климатично неутрална, устойчива и продуктивна синя 
икономика; Вода за всички: Осигуряване на вода за планетата.  

Генералният директор на ФАО /2012-2019/ проф. Жозе Грациано да Силва казва: 
“Ние се нуждаем от осигуряване на революционна промяна в начина, по който 
произвеждаме и консумираме храна. Трябва да изведем на преден план 
устойчивите хранителни системи, които осигуряват здравословна и пълноценна 
храна и същевременно опазват околната среда. Агроекологията е науката, която ще 
да даде ключ към решаване на тези проблеми. Нека законодателите осигурят 
подкрепа за агроекологията. За да се движим напред, се нуждаем от ангажираността 
на националните правителства и законодателите по целия свят.“  
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Резюме: Успешното развитие на хидромелиорациите у нас през 20 век доведе 
страната на челно място в света по отношение на ефективно проектиране, 
строителство и експлоатация на напоителните и отводнителни системи в резултат 
на много задълбочени и широкообхватни научни изследвания с приложен характер. 
В резултат теоретичните и практически знания и професионален опит бяха оценени 
високо и разпространени в редици страни с развиваща се хидромелиоративна 
дейност.  

В настоящия доклад са анализирани и оценени възможностите на 
хидромелиоративната наука при изготвяне на бъдещата Обща селскостопанска 
политика за развитие на напояването и отводняването в България. Предложени са 
мерки и дейности, свързани с възстановяване на адекватна взаимовръзка между 
научно-приложните изследвания и практиката, както в земеделските стопанства, 
така и извън тях.  

Отчитайки, че България е страна с неравномерно разпределение по територия и 
сезонност на водните ресурси, както и настъпилите климатични промени налагат 
изграждане, устойчиво управление и поддържане на ефективно работеща напоителна 
инфраструктура. 

Ключови думи: хидромелиорации, хидромелиоративни системи, устойчиво 
управление на напояването. 

 

В миналото хидромелиоративният сектор на България е бил основополагащ за 
икономиката. Развитието му достига близо 1,2 млн. ha поливни площи в края на 80-
те години на 20-ти век, след което бележи рязък спад. Към 2000 г. държавното 
предприятие „Напоителни системи“ ЕАД (НС) управлява 235 напоителни системи, 
които са проектирани да обслужват над 740 000 ha поливни площи. Хидравличната 
инфраструктура включва 168 язовира и водоема с общ капацитет от 3,1 милиарда 
кубични метра (МКМ) вода, 168 напоителни помпени станции, 6 435 кm открита 
канална мрежа и 9 269 кm подземни тръбопроводни мрежи.  

Общо за България (2014 г.) – 433 000 ha поливни площи: 

• „Напоителни системи“ ЕАД – 394 000 ha;  

• Сдружения за напояване – 39 000 ha. 

Площи на „НС“ ЕАД по начин на доставка на водата: 

• (2000 г.) Гравитачно – 47%; Помпено – 53%; 

• (2014 г.) Гравитачно – 54%; Помпено – 46%. 

Интересен е фактът, че по данни, посочени в доклада на Световната банка за 
периода (2007 – 2013 г.), реално напояваните площи в % са средно:  
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• „НС“ ЕАД – 32 500 ha, приблизително еднакви през последните 3 год.;  

• СН – 4 830 ha, намаляващи през последните 3 год; 

• напоявани от „трети страни“ (т.е. фермерите се водообезпечават от 
други водоизточници): 2007 г. – 28 600 ha (39%) и 2010 г. – 62 100 ha (69%), 
което е значителен дял от поливните площи в страната. 

В България 157 539 ha напоявани площи са оборудвани с отводнителни мрежи както 
от открити канали, така и от подземни дренажи. Където не е възможно естествено 
отводняване, събраните от дренажната мрежа води се отвеждат помпено (чрез 94 
помпени станции). Общата дължина на отводнителните канали възлиза на 2 334 km, 
а на дренажите съответно на 11 192 km. В допълнение към съоръженията за 
напояване и отводняване, близо 81 728 ha земеделска земя е защитена от вредно 
въздействие на водите (наводнения) посредством 635 km защитни диги, 
включително 268 km по течението на река Дунав. До 2000 г. са коригирани речни 
корита с обща дължина от 3 164 km. Около 3 000 малки язовира предоставят 
допълнителен водосъхраняващ обем, като тяхното управление се прехвърля на 
общините след ликвидацията на кооперативите и държавните земеделски 
стопанства. Към днешна дата реално напояваните площи, обслужвани от НС ЕАД, 
се свили още повече до 35 000 - 50 000 ha, в зависимост от годината и валежите.  

Анализът на състоянието на хидромелиоративната инфраструктура в България 
показва, че тя е достигнала до безпрецедентни нива - сериозно увредена. 
Средствата, получавани на ниво системаq, са недостатъчни дори за основна 
поддръжка, като едва около 8% от „годните“ площи, обслужвани от НС ЕАД, реално 
се напояват. Земеделските стопани както в рамките на системите, обслужвани от НС 
ЕАД, така и извън тях инвестират в нови технологии за напояване в 
стопанството, без да имат ясно разбиране за възможните алтернативи, разходите 
и изискванията за експлоатация и поддръжка.  

Отводнителните системи и системите за защита от наводнения, включително 
язовирите, са изправени пред сходни предизвикателства. Последните наводнения 
показаха, че язовирите имат изключително значение в извънредни ситуации. Те 
трябва да се възприемат и управляват като критични елементи на 
хидротехническите системи, в които има двупосочни взаимодействия между 
селските и градските райони. Очакваните в бъдеще продължителни периоди на 
засушаване, в съчетание с все по-чести и по-тежки наводнения, ще доведат до 
нарастваща несигурност на селскостопанската дейност в България. Все по-ясно се 
осъзнава необходимостта, че в тези условия хидромелиоративна инфраструктура 
трябва да бъде възстановена и модернизирана, тъй като тя ще бъде критично важен 
елемент за намаляване на произтичащите от изменението на климата рискове по 
отношение на производителността, устойчивото развитие на селското стопанство и 
управлението на земята.  

Министерството на земеделието храните и горите с консултантската помощ на 
Световната банка изготви „Обща стратегия за управление и развитие на 
хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите“ накратко 
Стратегия за периода 2016 -2030 г. 

Визията е: Възстановяване на ефективен и ефикасен хидромелиоративен сектор 
за икономически жизнеспособно, конкурентно земеделие, устойчиво на 
въздействията от изменението на климата и осигуряващо защита от вредното 
въздействие на водите (MAF, 2016). 

Основните стратегически цели поставени от нея са: 
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Стратегическа цел 1: Изграждане на правен и институционален капацитет; 
Стратегическа цел 2: Засилване на конкурентоспособността на селскостопанския 
сектор чрез осигуряване на дългосрочна перспектива за инвестиции в 
хидромелиоративната инфраструктура; 

Стратегическа цел 3: Възстановяване на достъпа до хидромелиоративната 
инфраструктура на земеделските земи:  

Стратегическа цел 4: Възстановяване на функциониращата инфраструктура за 
защита на обработваемите земеделски земи от наводнения, високи нива на 
подпочвени води и други вредни въздействия на водите.  

Стратегията е разработена в общонационален план и на ниво речни басейни и 
следва да доведе до:  

• повишаване на общата производителност на водата в сектор 
земеделие;  

• смекчаване на неблагоприятното влияние на климатичните промени 
върху селското стопанство и екосистемите; 

• увеличаване на използването на поливните площи в изградените 
напоителни системи чрез реконструкция и модернизация на поливната 
инфраструктура в земеделските стопанства и извън тях; 

• прилагане на нова политика на ценообразуване на водата за напояване 
(съгласно чл. 9, ал. 1, първо тире от РДВ); 

• защита на обработваемите земеделски земи от вредното въздействие 
на водите;  

• подобряване на екологичното състояние на засегнатите водни тела. 

МЗХГ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 използва 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за 
подкрепа на инвестициите в напояването чрез отваряне на мярка 4.1. за 
земеделските стопанства. Предстои отваряне на мярка 4.3. за инвестиции в 
напояването извън земеделските стопанства Преамбюл (35) на Регламент (ЕС) 
1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на 
развитието на селските райони от ЕЗФРСР ясно посочва, че възможността за 
подкрепа на инвестициите за напояване е с цел осигуряване на икономически ползи 
и ползи за околната среда, при условие, че е гарантирана устойчивостта на 
съответната напоителна система. Съгласно чл. 46 от Регламент (ЕС) 1305/2013, за 
да са допустими разходите за напояване е задължително да се спазят редица 
условия – „Плановете за управление на речните басейни съгласно изискванията на 
Рамковата директива за водите (EC, 2000) се представят на Комисията за цялата 
площ, за която ще се прави инвестицията, вкл. измерване на водата, определяне на 
потенциалната икономия на вода, както и при нетно увеличение на площите, където 
инвестицията може да засегне околната среда. Мерките, които ще се прилагат в 
рамките на плана за управление на речните басейни в съответствие с член 11 и 
член 13 от Рамковата директива за водите и които ще са от значение за 
селскостопанския сектор, се посочват в съответната програма от мерки (Регламент 
(ЕС) 1305/2013, 2013). Прилагането на разрешителен режим при водовземане у нас 
е задължително, въпреки че у нас той има субективен характер. Той се основава на 
подадена от водопотребителите проектна документация, а не на адекватна оценка 
на динамиката на количествения статус на водите, отчитащаналичието на свободен 
ресурс и засегнатостта на издадените разрешителни (Kolcheva, 2012). 
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Включени са следните мерки към ПУРБ 2016-2020 конкретно свързани с дейността 
напояване, както за сектор селско стопанство, така и за адаптация към 
климатичните промени (MOEW, 2016). 

• Мярка за подобряване на управлението на водите на язовирите и 
свързаните с тях деривации и гарантиране на екологичния отток за постигане 
на добро екологично състояние/потенциал (ДЕС/ДЕП) и обезпечаване на 
приоритетните водопотребители;  

• Мярка за оптимизация на водоразпределението и водните баланси с 
цел прилагане на мерки за намаляване на техническите и технологични загуби 
на вода в хидромелиоративните системи, използване на водоспестяващи 
техники и технологии за напояване в земеделските стопанства;  

• Мярка за смекчаване на въздействието на промените в климата чрез 
повишаване на доброто управление на земеделските поливни площи, 
производителността и ефективното използване на наличните водни ресурси 
посредством изграждане, реконструкция и модернизиране на системите 
/инфраструктурата/ за напояване в земеделските стопанства и извън тях. Тази 
мярката е пряко свързана с използването на продуктивността на водата, 
особено в хидромелиоративните системи, където от една страна водният 
ресурс е наличен, а от друга страна, той не се използва за напояване. Това 
води до ниска конкурентоспособност на земеделието, не ефективно 
управление на водите в селското стопанство и екосистемите. Напояването е 
доказало получаването на качествени и устойчиви добиви от 
земеделските култури през различни климатични години, което е от 
особено значение за икономиката на страната и пазарната й 
ориентираност. 

Новият регламент на Европейския парламент и Съвета за установяване на 
правилата за подпомагане на стратегическите планове, който трябва да бъдат 
изготвени от Държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика, по 
категоричен начин поставя по- голям акцент върху научните изследвания за 
подпомагане на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и 
селските райони, по висока ориентация към резултати. Директно са включени 
секторите плодове и зеленчуци, предложен е подход за обединяване на мерки и не 
на последно място е залегнала по висока амбиция и принос на ОСП за околната 
среда и климата. (Регламент на ЕП, 2019). 

Посочените по-горе пакети от регламенти по категоричен начин насърчават и 
осигуряват бъдещите инвестиции в напояването, особено след като са обосновани 
от приетата Стратегия, която е част от Националната стратегия за управление и 
развитие на водния сектор. 

Развитието на хидромелиоративната наука у нас започва със създаването на 
Научно-изследователския институт по хидротехника и мелиорации НИИХМ през 
1953 г. Неговата основна задача е била да се проучват, изследват и предлагат 
научнообосновани решения по проблемните въпроси на напояването и 
отводняването. В резултат на разработените в НИИХМ много задълбочени и 
широкообхватни научни изследвания с приложен характер по проблемите, свързани 
с проектирането и изграждането на хидромелиоративните системи, България се 
нареди на челно място в света по отношение на проектирането, строителството и 
експлоатацията на напоителните и отводнителни системи. Теоретичните и 
практически знания и професионален опит бяха търсени и разпространени в редици 
страни с развиваща се хидромелиоративна дейност. Обособени са редица школи с 
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международно признание от водещи научни работници в областта на 
информационно - съветстваща система за поливния режим на селскостопански 
култури, нови и усъвършенствани водоспестяващи техники и технологии за 
гравитачно напояване, дъждуване и микронапояване, отводняване, строителни 
технологии и материали, помпени станции, моделиране на хидротехнически 
съоръжения и анализ и оценки на ефективността от напояване. 

В последните 10 години на 20 век и началото на този хидромелиоративната наука, 
изпадна в колапс, поради липса на финансиране и безкрайни структурни 
преобразувания в системата на МЗХГ и ССА. Отлива на млади хора от науката 
доведе до ликвидиране на научни отдели, занимаващи се компетентно с 
проблемите на хидромелиорациите и внедряването на хидромелиоративната наука 
в практиката. 

С приемането на Общата стратегия за управление и развитие на 
хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите у нас се дава 
визия за развитие на хидромелиоративната наука (MAF, 2016). В Стратегията се 
предлага да бъде създаден Национален център за изследвания и обучение по 
хидромелиорации, като база за това да е Селскостопанска академия чрез своя 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията. Неговата роля е 
да предоставя подготовка и съдействие с цел развитие на техническия капацитет и 
подкрепа с осигурено финансиране и повишена способност за оказване на 
съдействие, насочен както към предприятия доставчици на вода за напояване. 

Предвидено е, при обучението по специалността водно строителство, за което 
ИПАЗР има лиценз, да бъдат привличани като лектори, преподаватели от УАСГ – 
ХТФ, катедра ”Хидротехника и хидромелиорации” и от Аграрен университет – 
Пловдив. Тази дейност ще бъде финансирана от бюджета, както и по линия на друга 
допустима финансова помощ, предоставяна от съответните ресорни министерства.  

Бюрото за трансфер в Института по почвознание, агротехнологии и защита на 
растенията (ИПАЗР) към Селскостопанската академия, ще предоставя 
консултантски услуги и напътствия за земеделски производители, кооперативи, 
сдружения и други организации, свързани със селскостопанското производство, 
включително неговите икономически и екологични аспекти. Включени са и 
практически обучения на собствени опитни полета. Центърът за професионално 
обучение ще предоставя консултации на местни инициативни групи по градинарство, 
растителна защита и агроекология;  

Ролята на Националната служба за съвети в земеделието в сферата на обучението 
се свежда до предоставяне на обучение по напояване и отводняване и подкрепа за 
общността от селскостопански производители, занимаващи се с поливно земеделие, 
съобразени с потребностите на специфични селскостопански системи, включително 
малки, средни и големи търговско-ориентирани системи.  

Приоритетните направления, към които ще бъдат насочени научните и научно-
приложните изследвания, са:  

• прилагане на многокритериален подход за оценка възстановяването и 
модернизацията на съществуващата инфраструктура, съчетаващ както и по-
общи систематични изследвания при пренос, разпределение и доставка на 
водата, така и устойчиво управление и развитие, включващо подобряване на 
хидромелиоративната инфраструктура и оперативно управление за достигане 
на новите критерии за икономически ползи и ползи за околната среда в 
земеделските стопанства и извън тях; 
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• анализи и оценки за усъвършенстване на политиката за формиране на 
цената на водата на услугата „доставка вода за напояване“ на базата на 
двукомпонентна тарифа, основана върху принципите на възстановяване на 
разходите и ценообразуване, включващо стимули за водоползвателите; 

• разработване на мерки за защита от вредното въздействие на водите в 
обработваемата земеделска земя; 

• разработване на методични материали и проекти за поддържане и 
опазване на екологичното състояние на водите и почвите в площите на 
напоителните и отводнителни системи; 

• разработване на методични материали за управление на напояването 
при настъпилите климатични промени за постигане на стопански оправдани 
печалби, произтичащи от отглеждането на поливни култури в сеитбооборот. 

 

Мерки и действия за установяване на полезни взаимовръзки между наука и 
практика 

Тези мерки и действия зависят от реалната подкрепа от страна на държавата: 

• Изследване, анализиране и оценка на управлението на 
процесите,свързани с напояването-избор и режим на работа на поливната 
техника и технологии в земеделските стопанства на базата на представителна 
извадка от бенефициенти, участвали по мярка 4.1. и 4.3. от ПРСР 2014-2021. 
Това ще определи рамката за програмиране и приоритетите в бъдещата ОСП. 

• Обмен на данни и знания между учени и практиката-Напоителни 
системи-ЕАД, Общини, Сдружения за напояване, кооперации, асоциации и 
др.; 

• Възстановяване на връзката между науката и проектирането при 
актуализиране на нормативната база за проектиране на хидромелиоративните 
системи; 

• Създаване на съвременни лаборатории - стационарни и подвижни за 
оценка на ефективността от напояване и отводняване в земеделските 
стопанства и извън тях; 

• Подготовка и подкрепа на МЗХГ при разработване на стратегически 
документи- новата ОСП 2021-2027; 

• Съвместно участие заедно с учени от БАН и УАСГ при подготовка на 
модели за определяне на водостопанските баланси в частта на водите за 
земеделие; 

• Планиране на бюджет от държавата за подкрепа на научната общност 
при изпълнение на научноизследователски проекти, включително посочените 
мерки и особено мярка „Сътрудничество“, свързана с иновациите; 

• Задължително участие на учени в технико-икономическите експертни 
съвети при приемане на инвестиционни проекти за напояване и отводняване, 
както в земеделските стопанства, така и извън тях; 

• Достъп и разширяване на съществуващите ГИС и дистанционни 
наблюдения за хидромелиорации; 

• Създаване на защитен научен отдел по ХМ с инженерна и 
агрономическа насоченост към ИПАЗР „Н.Пушкаров“. 
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Предлагаме да бъде включена към Националните научни програми на Фонд „Научни 
изследвания“, одобрени с Решение № 577 от 17.08.2018 г. на МС, и Национална 
програма за научни изследвания в областта на хидромелиорациите. 
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110 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИЯ ФУНДАМЕНТАЛЕН ТРУД НА Н.ПУШКАРОВ ЗА 
ГЕНЕЗИСА НА ПОЧВИТЕ И НЕГОВОТО НЕПРЕХОДНО ЗНАЧЕНИЕ 

 

проф. д-р Методи Теохаров 

Председател на Българско почвоведско дружество 

 

Резюме: Историческото почвознание е призвано да анализира и оценява реално и 
критично ролята на важни дати и открития, които определят по-нататъшното 
развитие на почвената наука. Особено значение за почвознанието има първият 
научен и фундаментален труд на Н.Пушкаров „Образуване на почвата”, публикуван 
преди 110 години. 

С настоящата разработка се прави анализ на природонаучните и философско-
диалектически трактовки на неговия труд, свързани с генезиса на почвата. Пушкаров 
прилага генетичния подход за изучаване на почвите и опровергава т.нар. агро-
геологичен (геологичен) подход, който доминира по това време в световното 
почвознание. Той прави точна и обективна обща оценка на факторите и условията 
на почвообразуване и доказва нови знания с методичен и фундаментален характер, 
които се прилагат при по-нататъшните изследвания в страната. Паралелно с това се 
изнасят факти за създадената от него почвоведска или агро-геологична секция през 
1911 г., която изпълнява формулираните от него задачи за почвено-картографски 
проучвания. Всичко това дава основание да се направи заключение, че през 1909 г. 
Н.Пушкаров полага основите на почвената наука в България, а през 1911 г. той 
създава научно-административно звено (научна организация на ниво секция) и 
полага основите на Института по почвознание. 

Ключови думи: Никола Пушкаров, почвена наука, генезис, генетичен подход, 
агро-геологичен уклон, анализ и оценка. 

 

„Образуване на почвата” – фундамент на почвената наука в България 

Българското почвоведско дружество като съорганизатор на настоящата научна 
сесия с международно участие на тема „Екология и агротехнологии – 
фундаментална наука и практическа реализация” посвещава този научен форум на 
110 години от публикуването на първия научен и фундаментален труд за почвения 
генезис „Образуване на почвата” от Никола Пушкаров. Той е издаден в сп. 
„Естествознание”, кн.8, с.481-489 (1909-1910).  

Какви са целите и задачите на настоящото проучване? 

Настоящият доклад има задача да постави два важни въпроса: Първо, да изясни 
началото на основополагане на почвената наука в България чрез изучаване на 
педогенезиса от Пушкаров и второ, да разграничи това начало от времето на 
създаване на първото научно административно звено за почвено-географски и 
почвено-картографски проучвания в страната през 1911 г., която се смята досега за 
рождена на българското почвознание. За целта се прави обстоен анализ и оценка на 
природно-научните и философско-диалектически трактовки на неговия труд, 
свързани с важни за почвената наука, неизяснени дотогава въпроси, а именно: 
определение на почвата, установяване на нейния генезис, фактори и условия на 
почвообразуване, на главните и най-общи кръговратни процеси, които протичат в 
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нея и не на последно място - отстояване на генетичния подход за изучаване и 
образуване на почвата.  

Исторически период на написване на научния труд от Пушкаров 

Статията на Пушкаров не губи своята актуалност и днес и както за българското, така 
и за световното почвознание, има непреходно значение. Тя е написана, когато 
световното почвознание залага и определя подходите, методите и насоките на 
развитие на почвената наука. В него надделява влиянието на агрокултурхимиците и 
агрогеолозите, които развиват агрокултурхимичния и агрогеологичния уклон в 
почвознанието. Пушкаров като геолог-естествоизпитател започва първите си 
проучвания като такъв и прави принос към петрографията на високия Балкан между 
върховете Йълдъз табия и Вежен през 1902 г. Като почвовед, обаче, по-късно той е 
определено наследник на почвено-генетичния подход, непознат тогава у нас (до 
1902 г.) и заложен през 1883 г. в Русия (Докучаев, 1883; Пушкаров, 1909). Това ясно 
личи в неговия първи научен труд в областта на почвознанието и почвено-
геологичните очерци, които впоследствие разработва.  

Научен анализ и оценка на труда 

Статията, имаща фундаментално значение за нашата наука, започва с известната 
негова мисъл „Лъчът дал живота, а земята - материална основа на този живот”. На 
тази основа той разкрива някои природно-генетични и свои философски 
(диалектически) съждения относно идентичния характер на материята и движението, 
жизненото движение на слънчевата енергия и земните части и превръщането на 
неживата материя в жива и обратно. Описва материалните (химични) елементи и 
съединения на живите и неживите тела – О, Н, С, N, Fe, S, Ca, Mg, газове, окиси, 
киселини и други, които са в основата на почвообразуването на земната кора, респ. 
почвата и влизат постоянно в „нови отношения” и „нови групировки”.  

Какво е определението на Пушкаров за почвата? С метафоричен език дава твърде 
интересно определение на почвата, а именно „Почвата е оная обширна 
лаборатория, дето става подготовката на мъртвата материя, за да встъпи в 
кръгообръщението на живота. Почвата е живия пласт на земното кълбо. Като тънка, 
нежна пеленка покрива тя огромното тяло на земята и постепенно одухотворява 
това тяло”. С това определение Пушкаров се доближава до учението за ноосферата, 
преди още Вернадски (2009) да го създаде. Всички тези тълкувания до тук показват, 
че той разглежда почвата като жива биологична система, като част от биосферата, 
която по своята същност е планетарно явление с космически характер. Пушкаров 
придава духовна същност на почвата. Човекът като част от биосферата е този, чрез 
който може да се одухотворява всяко природно тяло на Земята. Човекът е 
мислещият слой на планетата Земя и негова е ролята за култивиране или 
унищожаване на почвите (Теохаров, 2017). За отбелязване е, че Пушкаров изтъква 
ролята на химията и нейните хиляди доказателства за изучаване на кръговрата на 
елементите и веществата и вечния преход на живата към неживата материя и 
обратно.  

Ролята на условията и факторите в почвообразуването 

Когато описва факторите и условията на почвообразуване, естествено, като геолог, 
той посочва на първо място значението на скалите в протичането на 
почвообразувателните процеси, без да ги определя като първостепенен фактор. За 
него всички фактори и условия имат еднакво значение в почвообразуването. 
Пушкаров счита, че между почвата и скалата (твърдата земна кора) съществува 
постоянен обмен и последната се явява първичен източник на минерален състав и 
движение. Той изтъква, че окислението на минералите в природата е процес, които 
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се извършва ежеминутно. Резултат от този процес са множеството метаморфни 
скали и минерали. Следователно, скалите образуват нови скали, а оттам и нови 
съвременни почви. Той отчита местния характер на скалите, който и сега се 
използва за диагностичен показател на родово таксономично ниво при 
класификация на почвите в почти всички школи. Според Пушкаров, местните им 
особености може да се променят под влияние на нанесени почви извън 
местонахождението. Като представителен пример дава кредните варовици, покрити 
с льосова покривка в Дунавската равнина. Той разглежда дебелите пластове скали 
като бивша почва, която е отнесена и наслагана във водните басейни постепенно 
през геологическите епохи. По-късно наши учени потвърждават разпространението 
под льоса на т.нар. погребани почви (Минков, 1968). Разглеждайки така въпроса, 
може да се направи извода, че много по-рано от други учени, на практика по косвен 
път той достига до теорията за големия и малкия геологичен (биологичен) кръговрат 
на елементите и веществата. В по-нататъшната си работа при почвено-
картографските си проучвания, Пушкаров подробно описва влиянието на скалите 
върху почвообразуването и обвързва геоложките процеси с почвообразувателните. 
Това е доказателство за широката подготовка, която той постига още през ранните 
години, благодарение на това, че е имал възможността да бъде ръководен, научно и 
критично оценяван от своя професор, акад. Георги Бончев – първия български 
петрограф и минералог. Заедно с него и други геолози, той е един от основателите 
на Българското геоложко дружество (Коларова, 1959). И днес почвената наука не 
може да се развива без знанията на петрографията, минералогията и геохимията, а 
Пушкаров е прилагал тези науки в почвознанието с голяма компетентност. Като 
важни източници и фактори за образуване на почвата (след скалите) той разглежда 
растителния и животински свят. Той нарича животните в почвата „организовани 
жители”, като отбелязва някои живи организми, които съставляват неразделна нейна 
част, без която тя губи много от основния си характер – да служи като обвързващо 
звено между мъртвата и живата материя. Дава акцент и на биохимичните, 
физичните и физико-химичните фактори на почвата и природата. Пушкаров 
обвързва организмите (низши, висши), кореновата система на растенията, 
органичните остатъци, водата и температурата с изветрителните (рушенето на 
скалите) и почвообразувателни процеси. Той посочва ролята на водата 
(атмосферна, дъждовна, течаща, локална, ерозионна) върху изветрянето и 
почвообразуването, нейния състав и движение, механично и физично въздействие 
върху минералите, скалите и органичната материя. Заслужават внимание някои 
негови мисли във връзка с нейното значение за педосферата, флората и фауната. 
„Почвата е горният пласт на земната кора, в който са разположени корените на 
растенията и където животните намират прибежище и храна. Почва, която не 
съдържа вода, е мъртва почва. Тя е единственият разтворител, от който растенията 
могат да черпят минерални соли за своя растеж”. Пушкаров описва ролята й във 
формирането на различни геоморфоложки форми, а с това и промените в земната 
повърхност, като цяло на релефа и топографията. Забележителен е примера му с 
Балкана, където посочва, че „с вековната си работа водата е прерязала Стара 
планина”. Той обръща особено внимание на движението на ветровете, като 
подчертава, че именно силните ветрове полират и придават различни форми на 
скалите. Като типични примери посочва Белоградчишките скали, тези по Искърския 
пролом, Каменната гора при Гебедже и др. По този начин по косвен път защитава и 
„еоловата хипотеза” за формирането на най-плодородните полета в Европа – 
Дунавското, Рейнското, на Жълтата река и др. Пушкаров, макар и кратко, засяга 
въпроса за антропогенната дейност и промените в почвата от нея. Като използва 
народната памет, той дава конкретен пример за деградацията на почвата от човека. 
Той пише: „стари хора твърдят, че Сливнишките и Драгоманските височини са били 
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покрити с гори и след унищожаването на последните вече нищо не може да вирее по 
голата скала”. По-късно акад. Иван Странски потвърждава същите процеси на 
дефорестация и антропогенна трансформация на почвите, протичали след изсичане 
на дъбовите гори в Софийското поле.  

От направения анализ на научния труд се вижда, че Пушкаров строго методично и 
последователно прилага генетичния подход в изучаването на генезиса (произхода 
на почвата). Почти всички негови виждания са залегнали по-нататък като азбучна 
истина в редица разработки, учебници и ръководства.  

Как агрогеологичното направление в почвознание изучава генезиса на почвите 
по същото време? 

Този труд се явява като основополагащ в науката за почвите в България. Ще се 
възползваме от допълнителни факти, доказващи неговото научно и фундаментално 
значение. За целта ще направим кратък сравнителен анализ на подходите, 
прилагани по същото време от някои други почвени школи. Няма да се спираме на 
Докучаевското учение, което, както знаем, прилага генетичния подход за изучаване 
на почвите и влиянието му, макар и на по-късен етап, върху световното 
почвознание. Когато Пушкаров публикува своя труд, в Германия се развива 
агрокултурхимичното и агрогеологичното направление за изучаване генезиса на 
почвите, което се разпространява и в редица страни на Европа и Америка 
(Герасимов, 1985). В началото на ХХ век към тези подходи у нас са се придържали 
някои учени, без да имат задълбочени разработки (П.Беров – агроном и Г.Бончев – 
геолог). Важно е да се знае, че агрогеологията разглежда почвата като геологично 
образувание, инертно тяло, изветрителен материал, в който се съдържат 
хранителни вещества, получени при изветрянето на скалите. Според агрогеолозите, 
почвата се разглежда като кора на изветряне, а процесът на почвообразуване – като 
процес на изветряне (Гюров, Колчева, 1969). През 1922 г. се провежда Третата 
международна конференция по педология в Прага, на която присъстват 14 страни, 
вкл. и САЩ. На нея се решава почвознанието да се откъсне от агрогеологичния 
уклон и се приема Докучаевския подход за изучаване на почвите (Странски, 1946; 
Теохаров, 2016). Така в световното почвознание започва да доминира генетичния 
подход за изучаване на педогенезиса и постепенно се утвърждава факторно-
процесната, профилно-еволюционната, хоризонтно-профилната, профилно-
свойствена (процесна) и еволюционна диагностика на почвите (Clayden B. and 
J.M.Hollis, 1984; Aubert G., 1988; Шишов и др., 2004; FAO, 2014). Всичко това е 
доказателство за актуалността на научния труд на Пушкаров и неговото непреходно 
значение. Чрез него той доказва нови знания с фундаментален характер, като прави 
обективна оценка на основните фактори и условия на почвообразуване, определящи 
генезиса на почвите и по този начин опровергава на теория и практика 
агрогеологичния подход в почвознанието. Така Пушкаров, чрез този труд, се явява 
като основоположник на почвената наука в България през 1909 г. Без да прави 
подробен анализ, подобно мнение изразява и проф. Е.Коларова (1959). Тя пише: 
„Според нас това е първата статия, която научно разглежда въпросите на почвата и 
почвообразуването в нашата специална литература. При това тази научна статия е 
написана на равнището на науката не само по онова време, но и на съвременната 
наука – почвознание”. Необяснимо е защо никой не обръща внимание на тази 
научна оценка на труда на Пушкаров, а всички почвоведи посочват 1911 г. за 
„рождена” на българското почвознание.  

От направеното изложение възниква още един кардинален въпрос – Коя е тогава 
рождената година на българското почвознание – 1909 или 1911 г.? В годишния 
отчет на Държавната земеделска опитна станция – София пише следното: 
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„Министерство на търговията и земеделието, съзнавайки голямата нужда от 
всестранно изучаване на почвите в страната откри нова секция при станцията, 
твърде важна за земеделието ни, почвоведска или агрогеологична, като назначи на 
17.09. същата година и лице със съответната подготовка за завеждането й” 
(Найденов, 1913). Това лице е Никола Пушкаров, който прави предложение до 
Министъра за разкриване на секция по почвознание. На практика секцията, 
оглавявана от Пушкаров, е научно-административно звено със самостоятелен план 
и задачи. В отчетите за дейността й той разработва и поставя за изпълнение 
следните програмни задачи: 1. Системно изучаване на почвите по райони, като за 
целта се събират геологични, биологични и климатични данни и се анализират 
събраните проби в химично и физично отношение. 2. Издирване причините за 
изменение свойствата на почвите на дадено място и указване колкото е възможно 
средства за отстраняване на неблагоприятните явления. 3. Изработване на карти за 
проучваните райони. С общата си постановка тези програмни задачи имат значение 
и днес. Тези задачи ни дават основание да считаме, че те имат строго 
фундаментален и приложен характер. Това са добре формулирани за изпълнение 
задачи с видима перспектива за получаване на нови знания и решения за 
практиката. Приети са от Министерството на търговията и земеделието и веднага 
започва тяхното изпълнение. През 1913 г. е отпечатан първия почвено-геологичен 
очерк с агрогеологична карта в М 1:26000 за Софийското поле, разработени 
самостоятелно от Пушкаров. Според акад. Герасимов (1985), очеркът „представлява 
ценна за времето научна монография”. В този труд е развито становището за 
почвата като продукт от съвкупното влияние на редица природни фактори, които той 
изяснява в своя труд „Образуване на почвата”. Акад.Герасимов отбелязва още, че 
това становище е много по-широко и правилно, отколкото предишните 
агрогеологични представи в почвознанието.  

 

Заключение 

„Образуване на почвата” е първия научен труд в България, в който Пушкаров 
изяснява генезиса и същността на почвите, залага принципите на генетичния подход 
за изучаването им и опровергава агрогеологичното (геологично) направление в 
почвознанието. Той прави точна и обективна оценка на условията и факторите на 
почвообразуване и доказва нови знания с методичен и фундаментален характер, 
които и досега имат своето актуално значение. С разработените програмни задачи и 
създадената по негово предложение почвоведска секция, той прилага този подход и 
новите знания в науката и практиката. Всичко това е доказателство, че Пушкаров 
основава почвената наука през 1909 г., а чрез създадената от него научна и 
административна организация на ниво секция през 1911 г., той поставя основите на 
Института по почвознание.  

 

Литература 

Вернадски В.И. 2009. Научната мисъл като планетарно явление. Изд. Акад. 
С.Гановски, С., 246 с. 

Герасимов И. 1985. Фундаментални научни проблеми на съвременното Докучаевско 
почвознание. Земиздат, С., 92 с. 

Гюров Г., Б.Колчева. 1969. Почвознание. Изд. Хр.Г.Данов, Пловдив, 368 с. 

Докучаев В.В. 2008. Русский чернозем. Изд. Русская колекция, Санкт Петербург, 473 
с. 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

28 
 

Коларова Е. 1959. Очерк за живота и научната дейност на Н.П.Пушкаров. В: Никола 
Петков Пушкаров, Изд.БАН, С., 11-26. 

Минков М. 1968. Льосът в Северна България. Изд. БАН, 2020 с. 

Найденов В. 1913. Годишен отчет на станцията за 1910 и 1911 г. Печатница 
„Г.Гавазов”, С., 57 с. 

Пушкаров Н. 1909-1910. Образуване на почвата. Сп. Естествознание, кн.8, 481-489. 

Странски Ив. 1946. Почвознание. Университетска печатница, С., 585 с. 

Странски Ив. 1974. Черните Софийски почви. В: Иван Странски – избрани трудове, 
Изд. БАН, С., 11-59. 

Теохаров М. 2017. Почвознанието – наука за миналото, настоящето и бъдещето. В: 
Световен ден на почвата, 5.12.2016. Изд. БПД, С., 18-34. 

Шишов Л.Л., В.Д.Тонконогов, И.И.Лебедева, М.И.Герасимова. 2004. Классификация 
почв России. Смоленск, „Ойкумена”, 343 с. 

Aubert G. 1988. Referentiel Pedologique Francais. Orleans, 2-eme proposition, INRA, 251 
p. 

Clayden B. and J.M.Hollis. 1984. Criteria for differentiating soil series. Technical 
monograph, N 17, Harpenden, 159 p. 

FAO. 2014. World reference base for soil resources. By: IUSS-ISRIC-FAO, World soil 
resources reports, N 103, Rome, 203 p. 

  



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗНЕСЕНИ ДОКЛАДИ  



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

30 
 

 

ВОДОСПЕСТЯВАЩИ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОЛИВНИ 
РЕЖИМИ ПРИ НАПОЯВАНЕТО ПО БРАЗДИ  

Проф. дсн инж. Зорница Попова 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                             
„Никола Пушкаров“ - София 

 

Резюме: В контекста на промените на климата, проблемът с водните ресурси и 
пестенето на вода в земеделието става все по-остър. Известен факт е, че за 
мащабите на ЕС земеделието е отговорно за около 25% от общата консумация на 
вода, като варирането между страните членки е в широки граници. Европейският 
Земеделски Фонд за Развитие на Селското Стопанство (EAFRD; E.Rеg.№1306/2013, 
член 46, точка 4) има за цел да подкрепи финансово устойчивото управление и 
пестенето на вода. Напояването по бразди е особено благоприятно за условията на 
България, а именно влагоемки почви и наклони на терена от 0.3 до 3 %. Поради това 
през периода 1970-1991г то се практикуваше на 6-7 млн. дка от поливните площи в 
страната и беше предмет на задълбочени научни изследвания. В резултат бяха 
оценени равномерността на разпределение и ефективността на използване на 
поливната вода, водната ерозия на почвата и измиването на нитрати към 
подземните води в няколко района на страната. Бяха предложени и собствени 
подобрени водоспестяващи и екологосъобразни техники и методологии за 
напояване и торене по бразди, вкл. импулсно напояване, напояване през бразда и 
торене в сухите и др. През годините на прехода, поради настъпилата дълбока криза 
в земеделието и загубените традиционни връзки между науката и практиката, 
значителна част от натрупаните знания, опит и потенциал не намериха практическо 
приложение. В контекста на възможностите за инвестиране в пестенето на вода в 
земеделието, настоящата статия цели да насочи вниманието към комплексно 
осъвременяване на методите за управление на напояването у нас чрез приложение 
на концепциите за:  

а) Икономически оптимална равномерност на напояването, при която сумата на 
всички разходи и загуби от неравномерност на разпределение на водата е 
минимална;  

b) Водоспестяващи и екологосъобразни технологии на импулсно напояване по 
бразди (surge irrigation), поливане с оттичане в следващия пояс (multi-set furrow 
irrigation); поливане с променливи струи (cutback irrigation) за намаляване&избягване 
на оттока; поливане през бразда с прехвърляне на струите от браздите с четни към 
браздите с нечетни номера (alternative furrow irrigation) за подобряване на 
„напречната” равномерност в предвижването на струите по повърхността и 
избягване на ерозията на почвата; импулси с намаляваща продължителност от 30 
до 3 min през фазата на оттока за анулирането му в най-ниската позиция бразди и 
др.  

с) Сценариен анализ чрез моделни симулации за оптимизиране на водния баланс, 
поливния режим и добивите от културата при отчитане на т.нар. “глобална 
неравномерност” (напречно&надлъжно на позиция едновременно напоявани бразди) 
и на колебанията&промените на съвременния климат.  

Ключови думи: климатични промени; напояване по бразди; неравномерност на 
водата; водоспестяващи методи; моделни симулации; „Водна” директива на ЕС.  
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Resume: In the context of climate change and pressure on water resource, the issue of 
water savings in agriculture is becoming increasingly acute. At the European scale, 
agriculture is responsible for about 25% of total abstraction (EEA, 2009), with wide 
variations among countries. The European regulation, through the Water Framework 
Directive, aims at a sustainable management of water, and in particular water savings 
(European Regulation No. 1305/2013 - Article 46, point 4). Each member state is free to 
use its own methodology to assess ex ante potential water savings that can be achieved 
by changing irrigation system. 

Due to the dominated soils of large water holding capacity and favourable terrain slopes of 
0.3 to 3%, furrow irrigation is exceptionally favourable for application under Bulgarian 
conditions. Thus, it used to be practiced over 6-7 million dka of the irrigated area in this 
country while being a subject of detailed scientific studies during the period 1970-1991.  

As a result, water distribution uniformity&application efficiency, soil erosion and nitrogen 
leaching to ground water have been studied in several regions of this country. 
Consequently, original water-saving and environment-friendly improved technologies and 
methodologies for irrigation and fertilization relative to furrow irrigation, as “surge” 
irrigation, “alternative furrow” irrigation with fertilization in the “dry furrows” and many 
others, have been developed and applied into the wide irrigation practice.  

During the years of transition from “a state planned” to “a free market” economy, due to the 
deep crisis in agriculture and a consequent loss of traditional relationship between science 
and practice, considerable part of gained knowledge, experience and potential could not 
find a real practical application. In the context of water saving agriculture, the aim of 
present study is to pay attention to contemporary methods of improved irrigation 
management by limiting water & soil losses due to surface runoff, drainage and nitrogen 
leaching through application of the following concepts of:  

a) Economically optimal uniformity in irrigation application when the total sum of all costs 
and losses due to nonuniformity of irrigation water distribution is minimal; 

b) Water saving technologies application, as: surge irrigation; multi-set furrow irrigation; 
cutback irrigation aiming at decrease & elimination of runoff; alternative furrow irrigation 
that improves lateral water distribution uniformity and avoids soil erosion; surges of 
diminishing on-time from 30 to 3 min during “run-off” stage at the lowest furrow set.  

c) Scenario analyses through model simulations aiming at optimization of water balance, 
irrigation scheduling and crop yield, considering the “down-field” and “inter-row” 
nonuniformity of irrigation, or so called “global” nonuniformity, under the conditions of 
climate variability and change. 

Key words: climate change; furrow irrigation efficiency; irrigation non-uniformity; water 
saving methodologies; model simulations; EU water regulations. 
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1. УВОД:  

Повърхностното напояване е най-древната и все още най-широко разпространената 
техника за напояване (Върлев, 2011; К.Колчева, 2019). Понастоящем то се прилага 
на около 90% от поливните площи в света, от които основната част се напояват по 
бразди. Основното му предимство са ниските капиталовложения и разход на 
енергия. Поради това то е популярно и в най-развитите страни, стига почвените и 
теренните условия да позволяват приложението му. В САЩ например площите 
напоявани по бразди са около 60%, а в страни с не особено подходящи условия за 
повърхностно напояване, като Франция и Словакия, те са около 10% (Popova et al., 
2005). Често техниката на напояване по бразди се счита за ниско ефективна. Според 
световната наука обаче при подходящи почвени и теренни условия тази техника 
може да бъде достатъчно ефективна (Mailhol and Gonzales, 1993; Popova et al., 2005; 
Popova and Pereira, 2008). 

У нас условията за напояване по бразди, а именно влагоемки почви и наклони на 
терена от 0.3 до 3 %, са особено благоприятни (Върлев в Попова (Ред), 2012). 
Поради това през 70-те, 80-те и началото на 90-те години то се практикуваше на 6-7 
млн.дка от поливните площи в страната. На няколко обекта беше изградена и 
експлоатирана стационарна система за напояване по бразди с хидравлични 
стойки (Върлев, 1971; Върлев и Колев; 1973; Varlev, 1977). През този период 
повърхностното напояване беше предмет на задълбочени научни изследвания и 
мащабно внедряване от екипи в Института по почвознание "Н.Пушкаров", София и 
Опитната Станция по Поливно Земеделие, Стара Загора, които оцениха 
равномерността на разпределение и ефективността на използване на поливната 
вода, водната ерозия на почвата и измиването на нитрати към подземните води в 
няколко района на страната, като предложиха собствени водоспестяващи и 
екологосъобразни подобрени техники и технологии за напояване и торене по бразди 
(Попова, 1990; Popova and Petrova, 1993; Varlev, Popova, Gospodinov, 1994; Popova, 
Varlev, Kutev, 1994; Popova, Varlev, Gospodinov, 1994; Попова и Господинов, 1995). 
Резултатите от тези изследвания доказаха, че напояването по бразди може да се 
реализира по един ефективен начин с високи технически и икономически показатели 
(Varlev, Popova, Gospodinov, 1998; Popova, Varlev, Kutev, Ikonomova, 1998; 
Господинов, 2009; Mailhol, Ruelle, Popova, 2005; Върлев, Господинов, Попова, 2011; 
Върлев, 2011; 2012 в Попова (Ред), 2012). През годините на прехода обаче, поради 
настъпилата дълбока криза в земеделието и загубените традиционни връзки между 
науката и практиката, значителна част от натрупаните знания, опит и потенциал, вкл. 
и от участие в международни проекти (Popova, Kercheva, 2004; 2005; Popova et al, 
2005 и др.), не намери практическо приложение. 

В контекста на възможностите за инвестиране в пестенето на вода в земеделието от 
Европейския фонд за развитие (E.Rеg.№1306/2013, член 46), настоящата статия 
цели да насочи вниманието към комплексно осъвременяване на методите за 
управление на напояването у нас, като предостави нови концепции за подобрена 
равномерност, ефективност и качество на напояването чрез ограничаване на 
загубите на вода и почва от повърхностен отток, дренаж и измиване на азот и др. 
чрез приложение на концепциите за:  

а) Икономически оптимална равномерност на напояването;  

b) Водоспестяващи технологии, като импулсно напояване по бразди, поливане с 
оттичане в следващия пояс, поливане с променливи струи, уплътняване на браздите 
през една преди първата поливка и др.  
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с) Сценариен анализ чрез моделни симулации на водния баланс, поливния режим и 
добивите на културата при отчитане на т.нар.”глобална” неравномерност на 
напояването (надлъжно&напречно на браздите) за условията на колебанията и 
промените на климата.  

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

2.1.Неравномерност на водата върху напояваната площ и последствията от 
нея 

Ефективността на напояването по бразди зависи от хетерогенността на 
едновременно напояваните 30-100 бразди. Различни са източниците на 
хетерогенност (вариабилност) и съответните коефициенти, които обуславят и 
характеризират неравномерността на разпределение на поливната норма напречно 
(Kнер, ур.1)и надлъжно (I, ур.2) на браздите: 

1) разлика в пропускливостта на браздите, дължаща се на отъпкването на някои от 
тях от колелата на машините (Фиг. 1; Фиг.2а); 

2) неравномерност на подаваните струи в началото на браздите; 

3) променлив наклон по дължина на браздите;  

4) неподравнени поливни участъци и др. (Върлев, 2011). 

Известно е, че рискът от загуби на вода и от замърсяване на подпочвените 
води е най-голям при първата поливка, когато повърхността на браздите е 
разрохкана и разликата в пропускливостта им е съществена (Попова, 1990; Popova, 
1992; Господинов, 2009 и др.).  

В тази връзка, практиките за икономически оптималната равномерност са тези, 
при които сумата от всички разходи и загуби от неравномерност на разпределение 
на водата е минимална (Popova, 1991; Върлев, 2011 и др.);  

Водоспестяващите техники&технологии&методологии на напояване се 
основават най-често на намаляване на източниците на неравномерност в мащаба на 
полето (Фиг. 1), в случая чрез отъпкване на всяка втора бразда от позицията преди 
първата поливка (Фиг.2а);  

Дълбоката филтрация на вода и нитрати е максимална в т.н.„бавни” силно-
пропускливи бразди, докато при „бързите” отъпкани бразди съществува риск от 
повърхностен отток (Фиг. 1; Фиг.2a; Popova, 1992; Mailhol&Gonzalez, 1993;Popova 
and Kuncheva, 1996; Popova, Mailhol, Ruelle, Varlev and Gospodinov, 2005).  

Достигнатите от струите дължини L са подредени в низходящ ред и апроксимирани с 
права на Фиг.2 b с коефициент на т.нар.„напречна” неравномерност Kнер = 0.67, 
изчислен по ур.1: 

Кнер=(Lmax-Lmin)/Lmed (1) 

, където Lmax, Lmin и Lmed са намокрените дължини в най-непропускливата (No22) и в 
най-пропускливата (No5) бразди, отчетени от апроксимираната права на достигане 
на струите, когато струята в т.нар.“средната“ бразда (No12) е достигнала края на 
позицията l (Фиг.2b). 

Продължителността на поливане е дефинирана като относително удължаване на 
времето за напояване I (ур.2), което представлява отношението на 
допълнителното време tad (s) след като струята е достигнала края l на 
т.нар.„средна“ бразда към времето tl (s): 

I = tad /tl   (2) 
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Относителното удължаване на времето за напояване I (ур.2) характеризира т.нар. 
“надлъжна“ равномерност при напояването на браздите (Фиг.3 и Фиг.4). С 
намаляване на предполивната влажност на почвата разликата във 
водопропускливостта на браздите и рисковете от неравномерност се увеличават 
(Popova,1991;1992; Popova &Petrova,1993).  

 

 

Фиг. 1. Неравномерност на предвижване на поливните струи в едновременно 
напояваните бразди, 1989, Тараскон, Южна Франция.  

Fig. 1. Variability of stream advance under furrow irrigation at plot scale, 1989, Tarascon, 
Southern France. 

 

Резултатите от проведените от нас експериментални и моделни изследвания за 
производствените поливни участъци в с.Горни Лозен, Софийско, и на ОП с.Пъстрен, 
Старозагорско, показват че когато влажността спадане под границата на 
напукване на почвата, загубите от дълбока филтрация надвишават 40-50% от 
подаденото количество вода (Попова, 1990; Popova, 1992 и; Popova and Kuncheva, 
1996). Ето защо за нуждите на практиката се препоръчва първата поливка да се 
планира при влажност на почвата над 80-82% ППВ при леко-глинестите (смолници и 
др.) и над 75% ППВ при средно песъкливо-глинестите почви (излужена канелена 
горска, делувиална ливадна и др.), с което дълбоката филтрация намалява до 
незначителни размери (до 10%). Този праг на предполивната влажност е желателно 
да се запази и при следващите поливки (Попова, 1990; 2008; Popova, 1991; Popova 
and Pereira, 2008).  

Други възможности за намаляване на рисковете при напояването по бразди се 
основават на инвестирането и приложението на т.нар. изпитани “водоспестяващи” 
методологии, техники и технологии на напояване, които понастоящем се подкрепят 
от политиката на ЕС съгласно директива №1305/2013 член 4. В тази връзка 
приложението на т.нар. “импулсно” напояване през отделните стадии от 
напояването по бразди (Фиг.3), на техниките на „поливане с оттичане в 
следващия пояс“ (Фигури 4 и 5), “поливане с променливи струи“ и др. в 
поливната практика е изключително актуално. 
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(a) 

 

b) 

Фиг.2 Достигната дължина от струите в позиция бразди: а) при действителния им 
ред в позицията и b) след подреждане по отношение на достигнатите от струите 
дължини за време tl = 382 min, необходимо за достигане на струята в “средната” 
бразда №12 до края на браздите, Тараскон, Първа поливка, 3/07/89.  

Fig.2. Distance of stream advance in a furrow set: а) Natural order of the furrows and b) 
Arranged descending order, elapsed time tl = 382 min for the irrigation stream to reach the 
tail in the “median” furrow №12, when tad =0, I=0 (Eq.2), coefficient of nonuniformity 
Knun= 0.67 (Eq.1), Tarascon, first irrigation, 3/07/89 (Data from Mailhol and Gonzales, 
1993) 

 

2.2. Стадии на движение и попиване на водата при напояването по бразди 

За да се установи разпределението на поливната норма по дължината на браздите 
и върху цялата напоявана площ е необходимо да се познават преди всичко 
отделните стадии (фази), през които се осъществява повърхностното напояване 
(Фиг.3) 
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Фиг.3. Стадии на движение и попиване на водата при напояването по бразди 
(Върлев, 2011). 

Fig.3. Stages of stream advance under furrow irrigation 

 

Първият стадий от движението и попиването на водата в почвата се осъществява 
от началото на пускането и, докато челата на струите се предвижват по сухото легло 
на браздите до достигне към края l < L (фиг.3а). През него различните точки от 
дължината на браздите са били различно време в контакт с водата. 

През втория стадий се поддържа непрекъснат воден пласт по цялата дължина на 
браздите (пунктирана линия на фиг.3а), което се постига чрез: 1) поливане с 
оттичане в следващия пояс (фиг.4; фиг. 5) или 2) поливане с променливи струи. 
През този стадий цялата дължина на браздите е покрита с вода и времето за 
контакт на водата с почвата е постоянно по дължината. Времетраенето на 
втория стадий се означава с tдоп. 

Третият стадий на поливането по бразди започва след спиране на водата в 
началото (фиг.3b). През него набраната вода се оттича, като образува т.нар. „заден 
край”. През този стадий се осъществява също попиване на вода в почвата, което е 
от съществено значение при импулсното напояване, поради значителния брой на 
импулсите (Върлев, 2011). 

 

Фиг.4. Разпределение на поливната норма по дължина на браздите при „поливане с 
оттичане в следващия пояс бразди”. 

Fig.4. Application depth distribution relative to ”a multi-set” furrow irrigation. 
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Фиг. 5. Реализиране на поливане с оттичане в следващия пояс бразди. 

Fig.5. ”Multi-set” furrow irrigation at field scale. 

 

2.3.Моделиране и сценарии на „глобална” неравномерност на напояването при 
колебанията&промените на климата  

За oптимизиране на водния баланс, поливния режим и добивите на системата 
“почва-растение (царевица) - атмосфера” в дългосрочен план са използвани и 
резултати от симулации на варианти на т.нар. „глобална” неравномерност на 
напояване (напречно и надлъжно на браздите) в рамките на позиция едновременно 
напоявани бразди при условията на излужена канелено горска почва, Софийско 
поле (Попова, 1990). Приложени са следните валидирани математически модели:  

а) FURMOD (Popova, 1990; 1992; Popova and Kuncheva, 1996) е модел за 
изчисляване в относителни величини на пространственото разпределението на 
водата, загубите от дълбока филтрация и отток за широк кръг от условия в 
поливната практика, като продължителност на напояване I (ур.2) и относителна 
попита поливна норма m (ур.3), необходима за допълването на почвения резервоар 
до ППВ: 

m = mdef/mo    (3) 

, където mdef (mm) е дефицит на вода в коренообитаемата зона, а mo (mm) е 
попитата норма в началото на т.нар. „средна” бразда за времето tl (s) на достигане 
на струята до края й; параметри на попиването на водата в почвата, използвайки 
функцията на Костяков Kt (m s-1) (Kostiakov, 1932): 

Kt = K1 / t 
α  (4) 

, където Kt е скоростта на попиване на водата в почвата във функция на времето t 
(m/s) ; K1 е коефициент (m/s1−α);  

X e достигната от струята дължина в браздата (m) по ур. 5:  

X = L1/ tX 
n   (5) 

Кнер (ур.1) е “напречната” неравномерност на разпределение на водата в позиция 
нехомогенните бразди; Независимо от това, че степенните показатели α and n 
(Уравнения 4 and 5) не са постоянна през поливния сезон, в настоящото изследване 
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те са приети за постоянни (α = 0.7 и n = 0.8) в “средната” бразда. Приетите стойности 
са в диапазона на често наблюдаваните на полето (Popova, 1990,1992). 

b) CROPWAT (Smith, M. 1992) е компютърна програма за планиране и управление 
на поливния режим. Осъществено е прецизно планиране на поливките при 
царевица, отглеждана на излужена канелена горска почва в Софийско поле за 
периода 1960-1987г, определено от Popova&Kercheva (1999;2001a;2001b; 2002a). 

c) модифицираният CERES-NC-maize (Jones and Kinari, 1986; Gabrielle et al, 
1995;1996) е едно-дименсионален модел за симулиране на развитието на 
растението и за оценка на цикъла водата и азотния цикъл в нехомогенна система за 
различни 
комбинации „климат-неравноменост на напояването”. Моделът е предварително п
одробно калибриран & валидиран на основата на данни от наблюдения на водата и 
азота от 3-годишен полски експеримент в поливни и неполивни площадки и 
лизиметри (Popova, Leuviel, Kercheva, Varlev, Gosse, 1999; Popova, Gabrielle, Leuviel, 
Kercheva, 2001а; Popova&Kercheva, 2005; Попова, 2008). Приложен е в 30 
представителни точки за позиция едновременно напоявани бразди при 
сценарий за “висока” неравномерност на напояването при условията на колебанията 
и промените на климата през периода 1960-1987г (Popova, 2006; 2016). 

3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИИ 

3.1. Разпределение на водата по дължината на браздите. 

При традиционното напояване с непрекъснати струи движението на челата през 
първата фаза зависи от скоростта на попиването на водата в почвата, наклона и 
грапавината на браздите и големината на поливната струя. Разпределението на 
водата по дължината на браздите е показано на фиг.6а-ляво (Върлев, 2011). 

При импулсното напояване (фиг.6.b-дясно) разликата се състои основно в 
намалената скорост на попиване на водата в почвата, което се дължи на 
колматиране на почвата през време на паузите, т.е. на увличането на почвени 
честици с движението на водата, които запълват част от порите в намокрената част 
от браздата. 

a)      b) 

 

Фиг.6. Загуби на вода от дълбока филтрация и повърхностен отток през I и II фаза 
при: а) традиционно и b) импулсно напояване по бразди (Върлев, 2011).  

Fig.6. Runoff and Deep percolation losses relative to I Stage and II Stage under: а) 
Traditional and b) Surge (water saving) furrow irrigation. 
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Следва да се почертае, че намалението на скоростта на попиване зависи основно от 
вида на почвата и предполивната й влажност. При по-леките песъкливи почви 
ефектът от импулсното напояване е значително по-малък (до около 10%). Поради 
намалената скорост на попиване на водата при импулсно подаване, попитата 
средна поливна норма – m2 (фиг.6.b) е по-малка от тази при традиционното 
непрекъснато напояване m1 (фиг.6.а). По-малката поливна норма, попита в 
началото на браздите при импулсното напояване (фиг.6.b) е предпоставка за 
значително намаление или избягване на загубите от дълбока филтрация. 

При импулсно напояване през втората фаза (браздите са навлажнени до края) 
цялата дължина на браздите вече е намокрена (фиг.6.b) и се цели постигне на по-
висока равномерност в разпределение на поливната норма по дължина за 
получаването на максимален добив. В този случай е особено подходящо поливането 
със застъпващи се в долната част на браздите струи, т.нар. “overlapping short 
surges„ (Popova,Varlev, Gospodinov, 1994). 

При напояването с непрекъсвани струи също може да се постигне задоволителна 
равномерност, като през втората фаза това обаче става за сметка на значителни 
загуби от оттичане от края на браздите и от дълбока филтрация в горната им 
половина (фиг.6.а). 

В тази връзка импулсното напояване по бразди има почертани предимства, 
особено през втората фаза на поливането. Поради прекъснатото подаване на 
струите (с паузи), оттокът от края им е значително по-малък. Резултати от наши 
експерименти, проведени край Стара Загора, са показани на фиг.7.  

 

Фиг.7. Диаграмa на подаваните струи в началото на браздите и на измерения отток 
от края им при импулсно напояване.  
Fig.7. Diagram of streams delivered at the furrows’ head and runoff at the furrows’ tail 
under surge irrigation. The runoff under traditional continuous irrigation is shown with “dot-
dash” line (Varlev, Popova, Gospodinov, 1998) 

Продължителността на импулсите&паузите е по 5 мин, като втората фаза от 
поливането е започнала в 10 часа и 50 минути и е завършила в 11:45 ч.(по 
хоризонталната ос), а на вертикалната ос на графиката е нанесена постъпващата 
водна струя (около 1.5 л./сек.), а с „точка – тире” е дадена диаграмата на оттока, 
когато се полива непрекъснато. Със защриховани диаграми на фиг.7. са показани 
оттичащите се водни струи от края на браздите по отделно за всеки от четирите 
импулса. Вижда се, че процентът на оттока в сравнение с обема на водата, подаден 
в началото е средно 30% по отношение на постъпилото водно количество само през 
втората фаза. Ако обаче този отток се сравни с подадената вода общо през първата 
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и втора фаза, посоченият по-горе отток (30% на фиг.7) ще се редуцира на по-малко 
от 5 – 10%, т.е. загубите от оттичане са напълно приемливи (Varlev, Popova, 
Gospodinov, 1998). 

3.2. Технически резултати от “case studies” 

В общи линии, резултатите от редица наши изследвания показват, че икономиите на 
вода при импулсното напояване по бразди са от порядъка на 25 – 35% в сравнение с 
традиционното напояване с непрекъснати струи (Popova,Varlev, Gospodinov, 
1994; Попова и Господинов, 1995; Varlev, Popova, Gospodinov, 1994; Popova,Varlev, 
Kutev, Ikonomova, 1998; Върлев, Господинов, Попова, 2011). 

Попитите поливни норми по принцип са изчислени по дължина на едновременно 
напояваните бразди за 6 сценария на неравномерност (Popova, 2006). В настоящата 
статия ще бъдат разгледани само резултатите от приложението на най-
неравномерния сценарий за разпределение на поливната норма, при който 
относителното удължаване на времето за напояване I = 0 (ур.2) при максимална 
напречна неравномерност Knun = 1 (ур.1) и коефициент на вариациия на попитите 
поливни норми Cv = 66% (Фиг.8а).  

  

a)       b) 

Фиг.8 Екстремно измиване на азот (b), предизвикано от “висока” неравномерност на 
напояването (I = 0, Knun = 1, Cv = 66%) през сух поливен сезон 1962г (обезпеченост 
на напоителната норма PI = 11%) (а) и екстремните валежи през есенно-зимния 
период.  

Fig.8 Peak N-leaching due to poor uniformity irrigation (I = 0, Knun = 1, Cv = 66%), a dry 
irrigation season (PI = 11%) and precipitation extremes in fallow state.  

 

Резултатите относно измиването на азота през екстремно сухия вегетационен 
период на 1962г (PI = 11%) са показени на Фиг.8b.  

При варианта с „най-висока” неравномерност на навлажняване на производствената 
площ в ОП край с.Челопечене резултатите показват, че най-голяма опасност от 
замърсяване на подземните води с нитрати (до 25-35 kg N ha-1) съществува в 
долния недополят край на силно пропускливите “бавни” бразди (№1 и №2, Фиг.8а 
and 8b), където в резултат на преовлажняване през есенно-зимния период 
1962/1963г се измива неефективно използвания от растенията азотен тор.  
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 Следващата Фиг.9 онагледява екологичния ефект от “висока” неравномерност 
на разпределение на поливната норма (I = 0, Knun = 1, Cv = 66%, фиг.8а) по 
отношение на пространствената вариация на дълбоката филтрация и измиването на 
азота при царевица за условията на позиция едновременно напоявани бразди в ОП 
Челопечене през периода 1960-1987г.  

 

Фиг.9 Въздействие на варианта на напояване с „висока неравномерност” (I = 0, Kнер 
= 1, Cv = 66%) и на обезпечеността на напоителната норма (PI) върху средната 
стойност и стандартното отклонение STDEV на дълбоката филтрация и измиването 
на азота за позиция бразди, излужена канелено-горска почва, Софийско поле, 1960-
1987г. 

Fig. 9. Impact of irrigation “poor uniformity” treatment (I = 0, Knun = 1, Cv = 66%) and 
probability of irrigation depth (PI) upon mean and STDEV of drainage and N-leaching 
totals for the May–September period, 1960-1987.  

Както се вижда от фигурата, колебанията и промените на климата към засушаване 
през екстремно сухите години с обезпеченост на напоителната норма PI < 11% 
оказват съществено влияние върху последствията от т.нар.„глобална” 
неравномерност. Чрез приложението на валидирания симулационен модел CERES-
NC-maize (Jones and Kinari, 1986; Gabrielle et al, 1995; Popova et al, 1999; Popova and 
Kercheva, 2005; Попова, 2008) се установява, че в случай на „висока” 
неравномерност на разпределение на напояване (Cv= 66%, Фиг.8а) 
пространствената вариация на дренажния отток и измиването на азота зависят от 
влажността на сезона. От получените резултати следва, че колкото по-сух е 
поливния сезон (PI<11%), толкова по-високи са загубите на вода, добив и азот от 
неравномерност на разпределение на поливната норма (Фиг.9 и Фиг.10).  

През сухите поливни сезони в Софийско неравномерното разпределение на водата 
(Фиг.8а, I = 0, Knun = 1, Cv = 66%) води също и до загуби на добив до 14% (Фиг.10) 
при значителните колебания на дълбоката филтрация и ефективността на 
използване на азота (Фиг.9). За сравнение при средиземноморският климат 
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загубите на добив от неравномерност достигат 15-28% (Popova et al, 2005). 

 

Фиг.10. Загуби на добив в резултат на неравномерност на напояването (Cv) и 
обезпечеността на напоителната норма (PI), излужена канелено-горска почва, 
Софийско поле, 1960-1987г.  

Fig. 10. Yield losses due to irrigation water nonuniformity (Cv) dependent on probability of 
the irrigation depth PI, Chromic Luvisol soil in the Sofia region, 1960-1987г. (Popova, 
Mailhol, Ruelle, Varlev and Gospodinov, 2005). 

Следователно с настъпване на глобалните промени на климата и повишаване на 
нуждите от напояване източниците на неравномерност следва да се намаляват. 

 

3.3.Практически съвети за водоспестяващо повърхностно напояването с 
непрекъснати струи: 

1.Реализиране на напояване с икономически оптимална равномерност, при която 
сумата от всички разходи и загуби от неравномерност е минимална (Popova, 1991). 
За целта след достигане на струята в средно пропускливата бразда до края на 
позицията за време “tl”, поливката се удължава с време за допълнително поливане 
“tдоп”. Времето “tl” се измерва от началото на поливката до достигане на 50% от 
струите до края на браздите (№12 от Фиг.2b). За условията на България 
оптималното удължаване на времето за поливане I=tдоп/tl е в граници 0.4-0.9 при 
повечето култури (Върлев, 2011). 

2.Поливане преди напукване на почвата, т.е. при по-висока предполивна влажност 
над 75 %ППВ при средно-песъкливо глинестите почви и над 80%ППВ при леко-
глинестите почви, т.е. реализиране на по-чести поливки. 

3.Уплътняване браздите през една преди първата поливка за намаляване на 
„напречната” неравномерност Кнер (ур.1) в предвижване на струите в 
едновременно напояваните бразди (Фиг.2а; Mailhol, J.C. & Gonzalez, G. 1993).  

4.Качествено подравняване на поливните площи (с булдозер или др. техника). 

5. Поливане с оттичане на струите в по-ниско разположения пояс бразди (a multi set 
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furrow irrigation) (фиг.4, фиг. 5). 

6.Поливане с намалени струи през фазата на „оттока” – т.нар.”Cutback irrigation”. 

7. При напояване на най-ниско лежащия пояс бразди спиране на струите в тези от 
тях, в които водата е достигнала до края. 

8.При малки наклони (около 0.03%) и дължина на браздите (до 200 m) подприщване 
на долния им край. 

4.Изводи: 

1. Изследвано е въздействието на неравномерното разпределение на водата в 
позиция от едновременно напоявани бразди върху загубите на добив, вода и азот 
през вегетационния сезон на царевица с контрастни нужди от напояване 
(3%<PI<97%). В случай на „значителна” неравномерност на напояването (I = 0, Knun 
= 1, Cv = 66%, Фиг.8а) загубите на добив, в сравнение с добива при равномерно 
напояване, са практически 0% след влажен поливен сезон (PI =77-97%), нарастват 
до 2-7% след „среден“ поливен сезон (PI =48-60%) и достигат 7-14% през „сухите“ 
сезони (PI =3-11%) (Фиг.8).  

2. „Високата” неравномерност на напояване (I = 0, Knun = 1, Cv = 66%) е възможно 
да доведе и до замърсяване на подпочвените води. През „умерено-влажния“ период 
(PI =77-97%) дренажът и измиването на азот за сезона „Май-Септември“ са 
равномерно разпределени в рамките на позицията едновременно напоявани бразди 
при STDEV=0 (Фиг.9). През сухите години (PI<11%) дренажът, средно за 
разглежданата позиция бразди, е от 30 до 70 mm и отговаря на измиване на азот в 
граници от 4 дo 5 kg N/ha, с изключение на годината с екстремна стойност на 
сезонните валежи (1976г, PI = 97%). Колкото е по-сух сезонът, толкова по-голям е 
риска от неравномерно напояване за околната среда (Фиг.9). През най-сухия сезон 
(PI = 3%) STDEV за сезонния дренаж е максимален (98 mm) при измиване на азот 
(N-leaching) (5 kg N/ha) и остатъчен нитратен азот N-NO3 в почвата (60 kg N-NO3/ha). 
Такова значително измиване на азот може да се случи и по време на екстремен 
валеж през есенно-зимния след вегетационен период (Фиг.9). 

3.В контекста на климатичните колебания и промени, високата цена на водата за 
напояване и натиска върху разпределението на водните ресурси, възможностите за 
пестене на вода в земеделието стават все по-актуални. Представеният материал 
убедително доказва, че разгледаните водоспестяващи и екологосъобразни техники 
на напояване, в това число и най-вече технологията на импулсното напояване по 
бразди, са доказани съвременни технологии за пестене на вода, като редуцират или 
предотвратяват ерозията на почвата и измиването на азот в земеделието.  

4.Разработените сценарии за неравномерност на разпределение на водата за 
напояване в нехомогенна позиция бразди са приложими на всички почви. По 
отношение на загубите на добив и влияние върху околната среда от неравномерност 
на напояването получените резултати са валидни при приетите при анализите 
предпоставки. 

5.Резултатите от нашите дългогогодишни изследвания върху импулсното напояване 
показват, че още през първата фаза на поливане, когато не е навлажнена цялата 
дължина на браздата, няколкократното спиране и пускане на водата води до 
намаляване на попитата вода с 10-20%. 

През втората фаза, когато дължината на браздата вече е намокрена, обемът на 
оттичащата се от края на браздите вода е под два пъти по-малък, отколкото при 
традиционното напояване с постоянни струи. 
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Друго съществено предимство на импулсното напояване е бързото постигане на 
необходимата равномерност на навлажняване, което води до намаляване на 
загубите на вода и добив. 

По отношение на водната ерозия на почвата, нашите дългогодишни изследвания 
доказват, че ерозията от края на браздите при импулсно напояване е около два пъти 
по-малко, отколкото при традиционното напояване (Popova, Varlev, Kutev, 1994). 
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Резюме: Направена е оценка на качеството на водите за участък от р. Тополница, от 
яз. Душанци до яз. Тополница. Определени са основните замърсяващи елементи и 
взаимовръзката между тях, посредством многовариационни статистически методи, в 
частност клъстерен анализ. В разглеждания участък е проведен мониторинг за 
период от 2 години (2016 г. и 2017 г.) и са взети общо 28 водни проби. Пунктовете на 
пробонабиране са избрани съобразно възможните източници на замърсяване, а 
именно притоците към основната река – р. Тополница. Установено е, че основните 
замърсяващи елементи са тежки метали (най-вече мед (Cu) и манган (Mn)), както и 
сулфати (SO4). Тези елементи влизат в състава на рудите, добивани и преработвани 
от предприятията в района. Най-сериозен източник на замърсяване се явява р. 
Медетска, приток на р. Тополница. 

Ключови думи: опазване на околната среда, качества на повърхностни води, 
замърсяване с тежки метали, клъстерен анализ, анализ на главни компоненти 

 

Summary: Water quality of the Topolnitsa River in the section between the dams 
Dushantsi and Topolnitsa was analyzed. The main contaminants and the interconnections 
between them were identified through multivariate statistical methods, in particular cluster 
analysis. The section was monitored for a period of 2 years (2016 and 2017) and 28 water 
samples were taken. Sampling points were selected according to the possible sources of 
pollution, namely the tributaries of the main river - Topolnitsa River. The major 
contaminants were found to be heavy metals (mainly copper (Cu) and manganese (Mn)) 
as well as sulphates (SO4). These elements are part of the extracted ores and processed 
by the industry in the area. The most serious source of pollution is the Medetska River, a 
tributary of the Topolnitsa River. 

Key words: environmental protection, surface water properties, heavy metal pollution, 
cluster analysis  
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Въведение 

Качеството на водите, използвани за напояване на земеделските култури, е от 
съществено значение за осигуряване на качествена и безопасна продукция. 
Използването на води с влошени качествени характеристики за напояване води и до 
намаляване на добивите. Създаването на подходящи мониторингови мрежи за 
следене на промените в параметрите, характеризиращи качеството на водите, би 
позволило провеждане, регулиране и контрол на източниците на замърсяване. 
Устойчивото развитие представлява хармонизация между общество, икономика и 
околна среда. Припокриването на интересите на тези сфери на развитие изисква 
поносимост, справедливост и приложимост на мерките. В този аспект доброто 
познаване и управление на природните ресурси е ключов въпрос. (Dinev, 2011) 

В разглеждания участък на р. Тополница съществуват три големи металодобивни и 
мателопреработвателни предприятия, а е известно, че процесите на добив и 
преработка на минерални суровини са едни от най-големите източници на 
замърсяване с тежки метали и токсични елементи. Особено значение имат 
откритите рудници и отпадните материали, получени от тях, които са причини за 
сериозни увреждания на околната среда и значителни изменения на ландшафта в 
района на р. Тополница (Dabeva, 2012). Тежките металите в концентрации, 
надвишаващи допустимите норми, се характеризират с токсичност, устойчивост и 
тенденция да се акумулират в околната среда (Yancheva, 2011). 

В плана за управление на речните басейни 2016-2020 екологичното състояние в 
поречието на р. Тополница е описано като обезпокоително, вследствие на 
замърсяване от промишлеността, селското стопанство и заустването на отпадни 
битови води в реката и притоците ѝ. В специализирани проучвания на качеството на 
поливните води във водосбора на р. Марица е докладвано за наличие на вредни 
вещества и замърсяване с As (арсен) повече 4 пъти над МДК (максимално 
допустимата концентрация) в оризища над гр. Пазарджик. (Varlev et al., 1998) 

Целта на настоящата разработка е клъстерирането по променливи и по пунктове на 
р. Тополница за установяване на взаимовръзката между променливите и подобието 
на пунктовете.  

 

Материали и методи 

За прилагане на статистически обработки и анализи на данните са използвани два 
софтуерни продукта – Microsoft Exel и Statistica 12. С помощта на многовариационни 
статистически подходи е определено въздействието върху повърхностните води на 
металодобивни и маталопреработвателни предприятия. Използвани са химични, 
физикохимични и екотоксикологични показатели. 

Клъстерният анализ е метод за класифициране и интерпретиране на данни. При 
този вид анализ се търси структурното в изследвания масив от данни – подобие 
между обектите на изследване или между променливите, които ги характеризират.  

Провеждането на кластерен анализ се състои в три етапа: 

 Стандартизация (нормиране) на входните данни; 

 Определяне на подобието (разстоянието) между обектите/ 
променливите; 

 Свързване на обектите/променливите в групи на подобие (клъстери) и 
тяхната визуализация (дендрограма). 
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Чрез клъстерния анализ могат да се изяснят въпроси, свързани със структурата на 
данните и факторите, които я определят (Yotova, 2016). 

При изследването на поречието на р. Тополница и притоците ѝ с този вид 
статистически анализ, позволява: 

 Групиране на параметрите за определяне вероятните източници на 
замърсяване; 

 Групиране на разглежданите пунктове по местоположение или време на 
пробонабиране.  

Клъстерният анализ е техника за разпознаване на модели, която групира обектите в 
класове (клъстери), базирайки се на приликите им в класовете и различията между 
различните класове. Резултатите от клъстерния анализ помагат за интерпетирането 
на данните и сочат наличието на модел. Един от най-често използваните алгоритми 
за откриване на сходимост между обектите е базиран върху Евклидовите 
разстояния: 

 
2

, , ,

1

p

i j i k j k

k

D Z Z


  , (1) 

където p е броя на променливите; 

Zi,k и Zj,k са стандартизираните стойности на променливата k в интервала от i до j; 

По често се използват квадратичните Евклидови разстояния, като отново се 
използва уравнение (1), но без квадратния корен. По този начин се придава 
прогресивно по-голяма тежест на обектите, които са по-раздалечени и спомагат по-
бързото клъстериране на данните. Поради тази причина квадратичните Евклидови 
разстояния са предпочитани пред стандартните такива. Сред най-често 
използваните алгоритми за клъстериране е метода на Ward. Доказано е, че 
йерархичното агломеративно групиране по метода на Ward е изключително 
ефикасен метод за клъстериране на данните. (Willet, 1987). 

Статистически значимите клъстери се намират под 33% от отношението 
(Dlink/Dmax).100. (Simeonova, P., V. Simeonov, G. Andreev, 2003). Поради този критерий 
всички дендограми, получени чрез софтуера Statistica 12.0, по ордината си достигат 
до 33% от (Dlink/Dmax).100. 

 

Резултати и обсъждания 

В настоящата разработка е взет под внимание участъка от р. Тополница между яз. 
Душанци и яз. Тополница. Този участък от реката е с дължина 42 км, като в него 
попадат и някой от най-значимите притоци на р. Тополница: р. Медетска, р. 
Пирдопска, р. Златишка, р. Воздол и р. Буновска. Разгледани са данните за средните 
стойности на концентрации на променливите за всяка от разглежданите години 
(2016 и 2017 год.). Лабораторно и статистически са обработени общо 28 водни 
проби. Разгледани са следните показатели: pH, електропроводимост (EC), мед (Cu), 
цинк (Zn), манган (Mn), желязо (Fe), никел (Ni), хром (Cr), калций (Ca), магнезий (Mg), 
карбонати (HCO3), хлор (Cl),калий (K), натрий (Na), сулфати (SO4), нитрати (NO3) и 
азот амониев и нитратен (N-NH4, N-NO3). В табл. 1 е даден списък на разглежданите 
пунктове, а на фиг. 1 е илюстриран разглеждания участък от р. Тополница. 
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Таблица 1. Списък на разглежданите пунктове 

Table 1. List of considered points 

пункт № Име на пунта: 

2 р. Тополница - преди устие на р. Медетска 

3 р. Медетска (устие) 

4 р. Тополница - след устие на р. Медетска 

5 р. Пирдопска (устие) 

6 р. Златишка - преди устие на р. Пирдопска 

7 р. Златишка (устие) 

8 р. Тополница - преди устие на р. Златишка 

9 р. Тополница - след устие на р. Златишка 

10 р. Тополница - преди устие на р. Воздол 

11 р. Воздол (устие) 

12 р. Тополница - след устие на р. Воздол 

13 р. Буновска (устие) 

14 р. Тополница - след устие на р. Буновска 

15 р. Тополница - с. Поибрене 

 

 

Фигура 1. Карта на разглеждания участък от р. Тополница и някой от притоците ѝ 

Figure 1. Map of the considered section of Topolnitsa River and some of the tributaries 
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Клъстерен анализ на данните за концентрации на разглежданите елементи по 
променливи  

Клъстерният анализ на данните за концентрациите на променливите в горното 
течение на р. Тополница за 2016 и 2017 год. образува два клъстера: 

I-вият клъстер обхваща променливите: електропроводимост (EC), мед (Cu), манган 
(Mn), сулфати (SO4), цинк(Zn), никел (Ni), магнезий (Mg). Най-показателно е 
наличието на сулфати в този клъстер. В процеса на преработка на медната руда 
сярата има водеща роля.  

II-рият клъстер обхваща: pH,, желязо (Fe), хром (Cr), калций (Ca), магнезий (Mg), 
карбонати (HCO3), хлор (Cl),калий (K), натрий (Na), нитрати (NO3) и азот амониев и 
нитратен (N-NH4, N-NO3,).(фиг. 2) 

Първият клъстер обхваща основните замърсяващи елементи, а именно мед (Cu) и 
манган (Mn), чийто концентрации превишават максимално допустимите 
концентрации многократно. Установено е наличието на сулфати (SO4) в същия 
клъстер, което се дължи на използването им при преработката на медния 
концентрат в чист продукт, както и последващото производство на сярна киселина 
(H2SO4). В района на р. Тополница с такъв тип дейност се занимава предприятието 
„Аурубис България АД“. Елементите, попадащи в този клъстер, са в пряка 
зависимост с електропроводимостта на водата. 

Вторият клъстер обединява активната реакция, органичните съединения и някои от 
тежките метали, който не са характерни за района. Наличието на тези елементи във 
водите е в пряка зависимост с активната ѝ реакция (pH). 

 

 

Фигура 2. Дендрограма по променливи със средните стойности на данните за 
концентрациите на елементите във водите от научните експедиции през 2016 - 17 г.  

Figure 2. Dendrogram by variables with mean values of the concentrations of variables in 
water from scientific expeditions at 2016 and 2017. 
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Клъстерен анализ на данните за концентрации на разглежданите елементи по 
пунктове и години 

Клъстерният анализ на данните за концентрациите на променливите в поречието р. 
Тополница по пунктове и години показва, че разглежданите пунктове могат да се 
групират в четири клъстера (фиг. 3): 

В I-вия клъстер се обединяват пункта на р. Медетска и пункта на р. Тополница 
непосредствено след устието ѝ, едновременно за двете години, както и пункта на р. 
Тополница след устието на р. Златишка за 2017 год. Попадането на р. Златишка в 
този клъстер със стойността си само за 2017 година индикира повишени 
концентрации в самата р. Златишка или неразредени концентрации от р. Медетска, 
която се намира непосредствено преди устието ѝ. Може да се заключи, че през 2017 
година замърсяването в р. Тополница е със завишена интензивност в горната си 
част между реките р. Медетска и р. Златишка.  

Във II-вия и IV-тия клъстер се наблюдава по скоро сходимост по години, съответно 
за 2016 във II-ри и за 2017 г. в IV-ти. Тук попадат пунктове № 2, 5, 7,12 и 15. Това са 
пунктовете на р. Тополница преди устието на р. Медетска, р. Пирдопска (устие), р. 
Златишка (устие), р. Тополница след устието на р. Воздол и пункта на р. Тополница 
при с. Поибрене. Замърсяването в посочените притоци на р. Тополница може да се 
приеме за константно за всяка от годините. 

III-тия клъстер обединява стойностите за двете години на пункт № 6 „ р. Златишка – 
преди устие на р. Пирдопска“. Поведението на р. Златишка преди устието на р. 
Пирдопска е константно във времето, което е показателно за наличие на 
замърсяване след вливането на р. Пирдопска. 

 

 

Фигура 3. Дендрограма по пунктове със средните стойности на данните за 
концентрациите на елементите във водите от научните експедиции пред 2016 - 17 г. 

Figure 3. Dendrogram by stations with mean values of the concentrations of variables in 
water from scientific expeditions at 2016 and 2017. 
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Заключение 

Определянето на качеството на водите, в частност тези използвани за напояване, е 
от особена важност за получаване на качествена и здравословна земеделска 
продукция. Използването на многовариационни статистически методи, в частност 
клъстерен анализ, за идентифициране на качеството на водите дава надеждни 
резултати, отговарящи на проведените наблюдения.  

Клъстерният анализ по променливи даде възможност да се обособят два клъстера. 
Първият от тях обединява част от тежките метали, характерни за района на р. 
Тополница, сулфатите и електропроводността на водата. Установено е, че 
концентрациите на два от тежките метали (мед (Cu) и манган (Mn)) превишават 
многократно МДК. Наличието на сулфати (SO4) в същия клъстер бе предпоставка за 
по-задълбочено проучване на методиката за преработка на медния концентрат.  

Клъстерният анализ по пунктове и години показа наличие на намаляващи 
концентрации на разглежданите елементи от устието на р. Медетска към опашката 
на яз. Тополница. Установи се наличие на константно замърсяване от р. Медетска и 
р. Пирдопска, както и сходимост по години за пунктовете след устието на р. 
Медетска. 

Благодарности 

Тази статия е осъществена в рамките на Националната научна програма 
„ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“, РП. 1.3. Качество на 
водите (повърхностни и подземни) 

Литература: 

Dabeva, V., D. Georgieva, S. Petrova (2012). Investigation of the impact of 
contaminated water from the Topolnitsa River catchment on some agricultural crops. 
Ekologiyata – nachin na mislene, br.4, 2012, str. 9-10 (Bg)  

Dinev, N. (2012). Ecological monitoring and redevelopment strategies for soils 
contaminated with heavy metals, IPAZR “Nikola Poushkarov” 

Gadjalska, N., R. Petrova, E. Markov (2010) The permissible value of water quality 
used for irrigation of agricultural crops, Selskostopanska tehnika, br. I, str. 18-23 (Bg)  

Operational Program "Environment 2007-2013", MOEW. 

River basin management plan 2016-2021, East Aegean River Basin Directorate, 
MOEW 

Simeonova, P., V. Simeonov, G. Andreev. (2003). Water quality study of the Struma 
river basin, Bulgaria (1989-1998). Central European journal of chemistry, 2, 121-136.  

Varlev, Iv., Pl. Petkov, B. Tenev, V. Petrova et. al. (1998). Water Quality Protection and 
Management in the Maritza River Basin Diagnostic Study of the Nature, Magnitude and 
Sources of Water Pollution in the Basin of Maritza River and its Tributaries”, Ministry of 
environment and waters, UNDP, Project BUL/94/003, 1996-1999. (Bg)  

Willet, J. (1987). Similarity and Clustering in Chemical Information Systems. New York: 
John Wiley & Sons, Inc. 

Yancheva, V., S. Petrova, I. Velcheva, E. Georgieva (2011) Ecological status of the 
river Topolnitsa and Topolnitsa dam (Bg)  

Yotova. G. (2016). Ecometric and ecotoxicological methods for the assessment of 
environmental objects. Sofia: An abstract of a dissertation for the award of an 
educational and scientific degree "Doctor". (Bg)  



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

54 
 

 

STATISTICAL APPROACH TO ASSESS EXPERIMENTAL DATA WITH WHEAT IN THE 
SOFIA FIELD 

 

Anna Rachova 

“N.Poushkarov” Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection 

 

Rezume: On the basis of a multi-year field experiment on a chernozem reed on the land of 
Kostinbrod with a monoculture of wheat variety Sadovo 1, three prognostic models were 
developed to evaluate (link) yields with various directly influencing specific indicators, 
using the Eureqa Version: 1.24.0 (build 9367). 

 

Introduction 

To determine the role of bio-tolerance and self-tolerance of particular crop groups, 
including wheat, scientific research is of increasing interest, especially in non-irrigating 
plant conditions. A number of studies have been carried out on the cultivation of wheat 
(Jumalieva, 1974; Borisov, Velchev, and others. 1993; Nankov, 2007; Tanchev, 2007; 
Delchev, 1997 /, as the practice in the country shows that the statistical approach to 
research can be relied upon. For the necessary transfer of technological solutions in 
determining the condition, the problems and prospects in the cereal cultivation 
successfully are included prognostic, optimization and other models (Zoltán, 2000; 
Toncheva, et al., 2008; Kancheva, et al., 2004; Etc.). An important step for the processes 
that take place in the formation of the yield is the assessment of the different parameters in 
the actual ecological state in the experimental field. This is the success of the prognostic 
models in cereal production, including wheat - monoculture. 

The aim of the thesis is to identify the main structural indicators of wheat yields of Sadovo 
1 monoculture and to include them in a mathematical model for its prediction. 

 

Material and methods 

The object of the statistical survey is the yield of Sadovo 1 wheat cultivated as a 
monoculture of a chernozem (Vertisol) for the region of Kostinbrod where the field model 
experiment was carried out. Typical of the Vertisols type, the Haplic type is the specific 
combination of soil-forming factors - the low parts of the relief, the weak drainage, the 
meadow-pine vegetation, the basal rocks. The humus content is in the range of 3-4%. A 
characteristic feature of humus is the content of resins and waxes in it. The total nitrogen 
content in the surface horizon is about 0.237%. The sorption capacity is high, indicating 
high soil colloidiness. (Kachinski, 1958, Grounded Oversars of a Large - scale Study of 
Bulgaria 1: 1000, N. Pushkarov Fund). The field model experiment is four years old - 
wheat monoculture / Sadovo 1 / carried out on an experimental area of 1 decare, a fused 
surface under irrigated conditions. It has two variants: unfertilized and fertilized. In the 
fertilized variance, different quantities of NPK per decare were introduced, in four 
repetitions of spatial variation. The attempt is based on the blocking method. (Prof. Kairin, 
Anna Rachova). 

The selected specific parameters intended to form the yield value are soil and plant 
elements: pH, N, P K, number of breeds, number of grains in a class of wheat plant, whole 
weight, straw weight, height /cm/ of wheat plants. Table 1 contains real data from field 
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experiment. Table 2 gives the mean values of the studied values - the altitudes of Grass 1 
wheat plants in the third leaf stage, the pH values and the increasing levels of nitrogen 
fertilization, and Table 3 mean values of the values from the biometric measurements in 
the experiment. 

 

Table 1. Real data from biometric measurements of wheat plants over a period of 3 
vegetations - in vivo measurement 

Height of 
one plant, 

cm 

Number of 
classmates in one 

class 

N 

kg/dka1 

P 

kg/dka 

K 

kg/dka 
Yield 

kg/dka 

44,2 2,5 12 12 8 198,8 

45,7 3,7 15 10 4 139,1 

45,7 3,9 12 12 8 185,2 

55,2 4,1 15 10 4 143,5 

49,9 7,4 12 12 8 125,1 

47,1 8,6 15 10 4 142,9 

45,7 3,7 12 12 8 186,1 

45,7 3,9 15 10 4 185,9 

55,2 4,1 12 12 8 140 

49,9 7,4 15 10 4 148,3 

47,1 3,7 12 12 8 129,8 

45,7 3,9 15 10 4 132,2 

55,2 4,1 12 12 8 134,99 

49,9 7,4 15 10 4 142,1 

47,1 8,6 12 12 8 184,5 

44,2 3,7 15 10 4 186,3 

45,7 7,4 12 12 8 143,3 

45,7 3,7 15 10 4 133,6 

55,2 3,9 12 12 8 196,8 

49,9 4,1 15 10 4 133,9 

47,1 7,4 12 12 8 135,2 

45,7 8,6 15 10 4 139,8 

55,2 7,4 12 10 8 142,5 

 

 

 

                                                           
1
 1 dka = 0.1 ha 
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Table 2. Average values of plant heights, pH values and increasing levels of nitrogen 
fertilization. 

Nitrogen 
fertilization 

levels 
рН 

Quantity 

Nitrogen / N2  

h / cm / 
plant 
height 

1. 7,04 N2 0 13,5 

3. 4,9 N2 200 17,92 

4. 4,5 N2 400 18,375 

5. 4,35 N2 600 20,125 

 

Table 3. Mean values of the biometric measurements in the experiment 

Height of 
one plant, 

cm 

Number of 
classmates in 

one class 

Number 
of 

brothers 
Weight per square meter, 

grams per m2 
Straw 
weight Yield, g 

44,2 2,5 0,9 0,455 0,574 135,2 

45,7 3,7 3,7 0,598 0,587 143,3 

45,7 3,9 1,8 0,548 0,556 185,2 

55,2 4,1 4,1 0,832 0,734 196,8 

49,9 7,4 3,2 0,798 0,699 198,8 

47,1 8,6 8,6 0,595 0,597 254,3 

 

The selected regression model, including the studied elements, is of the polynomial type 
and has the general appearance: y = a1 * x1 + a2 * x2 + a3 * x3 + a4 * x4 + a5 * x5 + In 
one class, x2 - height, x3 - weight of a whole meter, х4 - number of brothers, х5 - weight of 
straw, а0 - free member of the polynomial; I i = 0... 5 

 

Results and discussion 

For quality indicators considered separately in pairs: "number of breeds - yield", "number 
of grains in one class of wheat plant - whole weight", "weight of straw - height of wheat 
plants", graphics and regression equations. The found dependencies, with only the linear 
ones being statistically proven (Figure 1). 

The graphics clearly shows that the values of the plant height parameter do not vary as 
hard as it gets. This is probably the result of monoculture wheat growing. The height of the 
plant is a variety specificity that does not have a direct influence on the size of the yield. 

Allmajorcontributingfactorsfortheformation of theyieldareincludedin a regressionequation of 
thepolynomialtype, verifiedbytheactualdata of thefieldexperienceusingtheEureqaVersion: 
1.24.0 (build 9367) program. Thegeneralappearance of thisequation (model) is: 

У(yield) = 22.25* х1(broj klascheta v 1 klas) + 19.66*х2visochina - 3283 - 1.992*х3(teglo na 
cyala metrovka) - 4.036*х4(broj bratya) - 6.393*х5 (teglo slama) 
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Figure 1. Graphic of values of height, number of brothers and yield 

 

Based on the biometric data in Table 1, a square equation is generated using Eureqa 
Version: 1.24.0 (build 9367): 

Y(yield) = 379.103*(broj klascheta v 1 klas) + 0.808*(broj bratya)^2 - 7260.798 - 
52.791*(broj bratya) - 3.277*(broj klascheta v 1 klas)^2"  

 

From this generated equation, it can be seen that the magnitude of the yield is not directly 
dependent on the biometric characteristics of the variety (the number of grads in one class 
and the number of breeds in one class). The square equation shows a non-linear 
dependence on the biometric features of the variety, which appear to be specific to it and 
do not directly affect the yield. Consequently, the indicators for the number of class in one 
class and the number of breeds in one class are not determinant of the yield value. 

For the clarity and reliability of the relation of the selected indicators with the yield, a 
correlation matrix was performed. 

Table 4 

 

High  

Number of 
classis 

in 1 class 

Number 
of 
brothers 

Weight 
of a m2 

Straw 
weightg Yield 

High 1,00 

     Number of classis in 1 
class 0,13 1,00 

    Number of brothers 0,13 0,85 1,00 

   Weight of a whole m2 0,92 0,26 0,12 1,00 

  Straw weight 0,94 0,14 0,02 0,95 1,00 

 Yield 0,27 0,91 0,88 0,25 0,15 1,00 

 

y = 0,5607x + 45,6 
R² = 0,1075 y = 1,225x - 0,4857 
R² = 0,7462 

y = 21,175x + 110,71 
R² = 0,9373 

0
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This matrix shows us exactly which parameter (metric) is directly related to the yield, 
namely the number of gradients in a class with a correlation coefficient (0,91). However, 
the number of classes in one class does not give us enough information about the yield 
change, we need more data to build the model so that it can serve as a forecast of yield 
and eventually its variation. For this purpose, three variants of models have been tested 
using the Eureqa Version: 1.24.0 (build 9367) program. Using different indicators, namely: 
pH, average plant height, nitrogen input, etc. And three equations were built: 

1. Plant height depending on nitrogen input into the soil and pH: 

(h/сm/ averrage) = 31.14*(рН) + 0.01439*(Nitrogen input amount) - 73.47 - 2.668*(рН)^2 – 
independent variable 

According to the nitrogen input and pH value, the height of the plant can be predicted, but 
the height is not directly related to the yield, it is directly related to the vegetative mass of 
the plant. The model does not work in terms of grain yield. 

2. (Nitrogen input amount) = 745.14415(рН) + 9.44309*(Hight)^2 - 616.98562 - 
66.81222*(рН)*(Hight)"  

- If we know the pH and the hight, we predict the Nitrogen input amount. Which 
is directly related to the increase in the vegetative weight of the plant but is not 
directly related to the grain yield 

 

3. ph = 712.5506 + 0.00024*(Amount)*Visoch - 0.06334*Visoch - 3.18152*(Amount)  

We can predict what the amount of nitrogen input and the corresponding height, but not 
directly the grain yield. 

Therefore, we have chosen to work with data that is a factor of MC / Black Root Rot Decay 
= data on Monoculture impact index / and data on the amount of fertilizer used 'in the form 
of NPK. For the sake of accuracy and accuracy to maximize the proof of the yield forecast, 
we also used the data on imported nitrogen, potassium and height. Table 5. 

 

Conclusion 

Based on this data, we have successfully made a forecast model for future yield 
production. This model demonstrates the influence of MC /monoculture/ as a factor in the 
development of BRRD /black root-rot decay/ / MII/monoculture impact index// * and the 
decrease in yield, but the yield is not directly dependent on biometric parameters. Yield is 
mainly influenced by the influence of MC-MII, fertilization and climatic factor. The impact 
on the size of the crop is not directly dependent on the variety and its specificity, and the 
fertilization and the climatic factor, and above all the influence of the MC / MII - BRRD / 
exceed the biological specifics of the variety by influence. 

*Black root-rot decay is a factor which, depending on the climatic conditions and the 
sensitivity of the variety, directly affects the grain yield. Sadovo 1 variety is programmed 
for cultivation under nonirrigation conditions and under as monoculture. Its biometric 
indicators are not directly affected by the MC as much as the level of imported nitrogen, 
and the amount of importedP has a direct and almost only effect on the quantity and 
almost exclusively thequality of grain. And the K level is less important 

The current forecast model works with R2 = 71, 66% accuracy with the following equation: 

Yield = 43,9974 + 125,277*MII-15,2026*MII^2 + 0,482198*MII^3 
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Резюме: Обоснованы технологии ремонтно-технического обслуживания уборочно-
транспортных комплексов, которые обеспечивает уменьшение непроизводительных 
простоев комбайнов по техническим причинам и повышают производительность за 
смену уборочной техники, а так же снижают затраты на эксплуатацию технических 
средств. Цель теоретических и экспериментальных исследований – обеспечение 
безотказной работы уборочно-транспортных комплексов на протяжении всей 
длительности оптимального периода уборки.  

Рассмотрена модель проведения ремонтно-технических воздействий в 
технологическом комплексе, который состоит из основных и резервных агрегатов. 
Рассмотрены схемы профилактических и восстановительных работ уборочной 
техники на резервных агрегатах в подготовительном цикле и в процессе их работы, 
по мере возникновения в этом необходимости. Обосновано число постов ремонтно-
технического обслуживания, обеспечивающих максимальное значение 
эффективности использования уборочно-транспортных комплексов с учетом 
параметров системы эксплуатации комплекса.  

Ключевые слова: ремонтно-техническое обслуживание, зерноуборочный комбайн, 
уборочно-транспортный комплекс, безотказная работа, запасные части, холодное 
резервирование, горячее резервирование, восстановления работоспособности. 

 

Введение 

 Продолжительность уборки зерновых культур зависит от наличия, технического 
состояния и надежности уборочной техники, транспортных средств, организации 
работы уборочно-транспортных комплексов, погодных условий и других факторов. 
Около 20% комбайнов Дон-1500Б в период уборки простаивает по техническим 
причинам, что увеличивает срок выполнения работ и приводит к потерям зерна до 
25-36% [1,2,3]. Анализ показывает, что для устранения 70% отказов требуется 
замена вышедших из строя деталей, узлов и агрегатов, а продолжительность 
времени устранения отказа в основном обусловлена временем доставки к 
комбайнам запасных частей [4]. 

 

Предпосылки и средства для решения проблемы 

При работе комбайнов основную долю составляют отказы, для устранения которых 
не требуется длительного простоя, так как поврежденные детали легко снять с 
машины, а исправные - легко установить. К ним относятся сегменты, пальцы, лучи, 
планки, шланги, ремни и т.п. 

Очевидно, что затраты времени на устранение последствий отказов зависят от того, 
насколько оперативно действует служба по устранению отказов и доставке к 
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простаивающим комбайнам деталей, узлов, агрегатов. Практика показывает, что 
наличие запасных частей на самом комбайне или в непосредственной близости от 
него значительно сокращает потери времени на устранение отказов. В связи с этим 
весьма актуально определить номенклатуру запасных частей и мест их хранения 
(передвижной склад уборочно-транспортного комплекса, склады бригады, хозяйства 
или предприятия районного уровня) при работе комбайнов в составе комплекса, 
звена или при индивидуальной работе. Оптимальное распределение запасных 
частей по различным уровням хранения зависит от многих факторов: характера и 
количества возникающих отказов, числа работающих комбайнов, расстояний до 
мест хранения, затрат средств на хранение, доставку и устранение отказов и др. 

Цель исследования - обоснование схем и способов ремонтно-технического 
обслуживания уборочно-транспортных комплексов для уменьшения 
непроизводительных простоев комбайнов по техническим причинам, повышения 
их производительности и снижения затрат на эксплуатацию.  

 

Анализ последних исследований и публикаций 

По вопросам, касающимся конструктивных особенностей зерноуборочных комбайнов 
разных марок, приемов работы, регулирования и обслуживания, оценки 
экономической эффективности работы и некоторым другим за последние годы 
появилось много публикаций [5,6,7,8,9,10], но по важнейшей проблеме - методам 
обеспечения надежной работы комбайнов на сборе информации еще недостаточно. 
Особенно это заметно, по отказам, связанных с заменой детали, или узла, которые 
отказали, так как многочисленные простои, отказавших комбайнов часто связаны с 
длительной доставкой к ним запасных частей. В связи с этим возникает 
необходимость определить детали и узлы, которые часто выходят из строя, и в 
каком количестве необходимо их резервировать на разных уровнях хранения, что 
нужно делать при эксплуатации машины механизаторам, опираясь на результаты 
научных исследований и передовой опыт. Решение этих вопросов позволит 
уменьшить потери времени на простои комбайнов при устранении последствий 
отказов, достигать высокой производительности при наименьших потерях зерна в 
различных условиях проведения уборочных работ[12]. 

В условиях интенсивной и напряженной работы УТК на уборке зерновых культур, 
когда производственные условия не допускают возможности останавливать ЗК (в 
дальнейшем – агрегаты) для профилактических работ, техническая эксплуатация 
может быть организована по двум схемам. Профилактические и восстановительные 
работы проводят на резервных агрегатах в подготовительном цикле– первая схема, 
и в процессе их работы, по мере возникновения в этом необходимости,– вторая 
схема.Обе схемы организации РТО для выполнения уборочных работ в срок должны 
иметь резервные агрегаты, в первом случае– это холодное резервирование, а во 
втором– горячее резервирование. При циклической организации обслуживания 
профилактические и восстановительные работы проводят в течение 
подготовительного цикла –tпц на резервных агрегатах. В это время остальные 
агрегаты работают в течение времени–tрц. При такой организации технической 
эксплуатации время восстановления отказов в рабочем цикле сокращается до 
времени, необходимого на замену отказавшего агрегата резервным агрегатом. 
Длительный отказ в этом случае возможен только при отсутствии исправных 
резервных агрегатов [11]. 

 

Результаты исследований 
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Рассмотрим отдельно техническую эксплуатацию основного технологического звена 
(ТЗ), состоящего из зерноуборочных комбайнов основных (ОК) и резервных (РК).При 
РТО холодного резервирования возможны два варианта замещения основных и 
резервных комбайнов. 

В первом случае РК всегда сохраняют за собой «право РК», т.е. при восстановлении 
работоспособности отказавшего ОК, который включается снова в работу (во время 
ремонта он временно являетсяРК), РК возвращается в сферу ожидания и вступает в 
работу только при отказе другого ОК. 

Во втором случае РК, вступивший в работу вместо отказавшего ОК, становится 
«временно ОК», до тех пор пока не откажет, находящийся в сфере восстановления, 
становится «временно РК», до тех пор пока не заменит собой отказавший ОК 
(рисунок 1). 

 

ОК 

t0 tв I– вариант 

 

 РК  

tбр>tопу 

21  32 

 S1   

1223 

ОК 

t0 tв 

   II– вариант 

РК  

tбр>tопу 

 

 

 

Рис.1. Схема работы и граф состояний зерноуборочных 

комбайнов УТК с РТО холодного резервирования: 

 – работа                     ; – в резерве                 ; – в ремонте 

(восстановления работоспособного состояния); =1/tо – интенсивность отказов; 

=1/tв – интенсивность восстановления (ремонта); tбр – время безотказной работы 
уборочных агрегатов; tопу – время оптимального периода уборки (напряженного); ОК 
– основной комбайн; РК – резервный комбайн. 

 

Сокращая время пребывания отказавших элементов (агрегатов) резервированной 
системы в ремонтной сфере, можно существенно повысить не только готовность, но 
и безотказность системы [12]. Так для УТК, в котором имеются как основные, так и 
резервные ЗК, можно добиться требуемой надежности, сокращая время их 

S3  S2  S1 
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пребывания в сфере ремонта (восстановления)–tв. Если соблюдать условие, 

когдаtвt0 (здесь t0 –наработка на отказ), то УТК будет безотказным, т.е. не будет 
вынужденныхпростоев УТК по техническим причинам, кроме времени замены 
отказавшего ЗК, находящимся в резерве – РК, и УТК будет работать без потери 
производительности. В общем случае УТК(с холодным резервированием и одним 
РК) может находиться водном из трех состояний (рис.1): S1–комплекс 
работоспособен (все ЗК работоспособны); S2– комплекс работоспособен, но один из 
ЗК отказал и находится в ремонте (комплекс предрасположен к отказу); S3– 
комплекс неработоспособен (отказал и ОК и РК). 

Среднее время безотказной работы УТК (tбр), если все ЗК равно надёжны и имеют 
показательное распределение времени восстановления, равно [13]: 

t
бр


 



2
2

,    (1) 
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t
в – интенсивность восстановления (ремонта); 

 
1

0t  – интенсивность отказов. 

Для обеспечения безотказности работы УТК на протяжении всей длительности 
оптимального периода уборки (напряженного)–tопунеобходимо соблюдать 

условиеtбрtопу. 

Одним из путей обеспечения этого условия является сокращение времени простоя 
отказавших ЗК, находящихся в ремонте, по причине выхода из строя какого-нибудь 
узла или детали (запасной части – ЗЧ). Используя РК и ЗЧ к ним, которые в 
рассматриваемом случае будут играть роль скользящего с дробной кратностью 
чаще всего восстанавливаемого (ремонтируемого) резерва, время безотказной 
работы УТК будет равно: 
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где m – количество рабочих элементов (ОК, деталей и узлов) на один резервный 
(РК, запасные детали и узлы). 

Качество функционирования УТК при циклической схеме обслуживания оценим по 
эффективности использования агрегатов [14]: 
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гдеКц–коэффициент использования агрегатов; 
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Кг–коэффициент готовности агрегатов в рабочем цикле; 

Р(tрц)– вероятность безотказной работы агрегата в течение рабочего цикла;  

tоп–среднее время основного процесса безотказной работы обслуживаемого 
комплекса, час.;  

tвп–среднее время вспомогательного процесса устранения отказов – 
восстановления работоспособного состояния в подготовительном цикле, час. 

Число постов, обеспечивающих максимальное значение эффективности 
использования УТК, определяется с учетом параметров системы эксплуатации 
комплекса [14]. 
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–среднее время безотказной работы технологического комплекса 

без обслуживания, час.; 

tт– требуемое время безотказной работы, час.; 

 m – частота обслуживания;  

n – число отказов за время tp, ед.; 

 R=A(1-) – коэффициент, характеризующий числопредотвращаемых отказов и 
качество их устранения; 

tпо–продолжительность профилактических и восстановительных работ звена, час.; 

 t1n –продолжительность профилактических и восстановительных работ одного 
специалиста, час. 

Рассмотрим модель проведения ремонтно-технических воздействий в 
технологическом комплексе, который состоит из m основных и «x» резервных 

агрегатов. Комплекс обслуживается ремонтными постами «r» (1  r r + 1). Каждый 
из постов может обслуживать одновременно только один агрегат, затрачивая при 

этом случайное время с экспоненциальным распределением. G(t)=1-e -t.  

Вероятность выхода из строя любого из «m» рабочих агрегатов в интервале времени 

t, t+t равна t, а любого из «х» резервных агрегатов–t, =0 при холодном и =1 
при горячем резервировании. 

При выходе из строя любого агрегата его отправляют на ремонт. При наличии 
готового резервного агрегата хр, отказавший заменяют, и комплекс продолжает 
работать без потерипроизводительности. 

Пусть х(t) – общее число неисправных агрегатов в момент времени t(x(t)=0,1,2...,x+1). 
Найдем вероятности Рi(t) (i= 0,1,2..., x+1) поступления «i» агрегатов на ремонт. При 

моделировании выделим два случая, когда 0  i  r и r < i  x + 1. Для этих состояний 
согласно [15] получим систему дифференциальных уравнений, которая в 

установившемся режиме при t может быть заменена системой алгебраических 
уравнений: 

(m+х)Ро=Р1; 
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[(m+(x-i))+i]P i=i+1)P i+1+(m+(x-i+1))P i -1;(i=1,2,...,r) 

[(m+(x-i))+r]P i=rP i=1+(m+(x-i+1))P i -1; (х+1>i>r)(7) 

rPx+1=mPx. 

Решая совместно систему уравнений, находим вероятность пребывания системы Pi 

в каждом из состояний (i=m+1) с учетом надежности резервного агрегата (): 
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где j=i+1; =. 

Знания Рi позволяет оценить загрузку постов РТО и их рациональное число (r) с тем, 
чтобы агрегаты в ожидании ремонта не простаивали более допустимой величины. 
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Состояние Кх+1 является состоянием вынужденного простоя резервированного 
комплекса, и поэтому вероятность простоя будет: 
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При холодном резервировании восстановленные агрегаты в период ожидания 
замены не отказывают, поэтому имеем: 

P
r r i r r

х

i

x r

i i

i r

i r

x

i

r

   









  








1 1

1 1
1

1

1
1

1
  

! ! !
,

  (11) 

где 1 m. 

При горячем резервировании ().
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Если при горячем резервировании () работает один пост ремонта r=1, то: 

P m x j m x j
x

x i

j

i

i

x

j

x
















     








1

1

0

1

1

1
1

0

1 ( ) ( ) .
 (13) 

Среднее число неисправных агрегатов будет равно: 
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 (14) 

Среднее число ремонтируемых агрегатов будет равно: 
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При отсутствии резервных комбайнов в комплексе (х=0) вероятность пребывания 
системы в каждом из состояний (i=m+1) определим из выражения [11]: 
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Для оценки способа организации обслуживания вероятность эффективного 
использования технологического комплекса выразим через параметры, 
характеризующие надежность агрегатов и составляющие времени работы и 
ремонтно-технических воздействий 
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Вероятность безотказной работыопределим из выражения: 

 P(t)=1-Px+1,    (18) 

тогда 
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При холодном резервировании эффективность организацииобслуживания 
улучшается за счет повышения безотказности врабочем цикле вследствие более 
надежного обслуживания резервных агрегатов в подготовительном цикле и 
ускорения восстанавливаемости отказавших агрегатов путем замены их 
отремонтированными агрегатами во время подготовительного цикла.Выигрыш в 
повышении безотказности будет равен: 
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Заменяя периодичность профилактикиtпна длительность подготовительного 
циклаtпци учитывая, чтоrtп=t1п, получим: 

  t t А t
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Повышение восстанавливаемости в рабочем цикле определим из соотношения:
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 ,    (22) 

где tзам–время, требуемое на замену резервных агрегатов в рабочем цикле, час. 

Среднее время восстановления обслуживаемых агрегатов в рабочем цикле в 
зависимости от длительности подготовительного цикла определяется из 
зависимости[11]: 
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С учетом изложенного эффективность функционирования комплекса при холодном 
резервировании определяется из выражения: 
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(24) 

Эффективность функционирования агрегатов при холодном резервировании 
представлена параметрами их надежности (наработка на отказ–tо, время 
восстановления отказа–tви коэффициенты, характеризующие предотвращение 

отказа – R= A(1-)), параметрами системы эксплуатации (число постов – r, время 
проведения профилактических обслуживаний– t1n, tno) и соотношением между 
продолжительностью подготовительного и рабочего циклов–tпц/tпо. 

Эффективность системы обслуживания при горячем резервировании можно оценить 
отношением количества агрегатов, находящихся в ремонте, к их общему числу 
(коэффициент простоя): 
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Эта зависимость позволяет оценить влияние числа постов РТО и количества 
резервных агрегатов на эффективность использования УТК. 

Увеличение количества обслуживающих постов и количества резервных агрегатов 
влияет на эффективность использования комплекса неравнозначно. Лучшей следует 
считать ту схему организации ремонтно-технического обслуживания, которая 
обеспечивает высшую производительность агрегатов уборочно-транспортного 
комплекса. 
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Ремонтно-техническое обслуживание УТК может быть организовано следующими 
способами: 

1. Передвижные ремонтные мастерские (ПРМ) находятся на месте работы УТК (с 
набором необходимой номенклатуры и количества ЗЧ). 2. ПРМ находятся на 
стационарном пункте и в случае необходимости выезжают по вызову (ЗЧ 
находятсяна складе бригады или хозяйства). 3. Обслуживание организовано на 
стационарном пункте, куда поступает уборочная техника на устранение 
неисправностей (ЗЧ доставляются по необходимости с районного уровня). 

В каждом из рассмотренных способов время, необходимое для ремонтно-
технических воздействий на ЗК будет складываться следующим образом: 

– в первом способе– t1обс= t1осн+ t1в,; 

– во втором– t2обс= t2выз+ t2дв+ t2осн+ t2в,; 

– в третьем– t3обс= t3дв+ t3осн+ t3в, 

гдеtосм–время осмотра, час.,tв–время ремонта (восстановления) в 1, 2 и 3 случаях, 
соответственно, час.; t2выз–время вызова ПРМ к месту устранения неисправностей, 
час.; S – расстояние от ПТО до поля, км; Vпрм– средняя скорость движения ПРМ, 
км/час.; t3дв=2S/V t–время движения уборочной техники к мастерской и обратно до 
поля, час..;V t–скорость движения уборочной техники, км/час.. 

Полагаем, что поток поступающих требований на обслуживание ограничен числом 
агрегатов, работающих на полях, и принимается пуассоновским.Оценку способов 
организации РТО УТК проведем по критерию максимума часовой 
производительности агрегатов, которая определяется из выражения: 

W r=Wa (1-Kn)max,   (26) 

гдеКn – коэффициент простоя агрегатов, зависящий от количества постов РТО, 
способа организации РТО и средств, применяемых для технического обслуживания 
УТК. 

Коэффициент простоя можно также определить и из выражения: 
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гдеNож–среднее число комбайнов, находящихся в системе РТО (ожидающих 
обслуживание), ед.;  

Nв–среднее число комбайнов восстановленных в системе РТО. 

Среднее число комбайнов находящихся в системе РТО определяем из выражения: 
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где К – номер состояния системы;  

r– число обслуживающих постов, ед.; 

 – параметр системы обслуживания;  
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=1/to–интенсивность поступающих на обслуживание требований от каждого 
агрегата;  

to–средняя наработка на отказ агрегата, час.;  

= 1/tв–интенсивность обслуживания агрегатов системой РТО; 

tв–среднее время восстановления работоспособного состояния агрегата, час.. 

Среднее время нахождения комбайнов в системе РТО определим из выражения: 

t
N N
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Среднее число свободных постов РТО при установившемся процессе обслуживания 
будет равен: 

r r kP
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При этом коэффициент простоя постов обслуживания будет равен: 
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Эффективность функционирования УТК тесно связана с параметрами системы 
ремонтно-технического обслуживания и оценка по ним позволит определить 
наилучшее организационное решение. 

Затраты времени на устранение последствий отказов зависят от того, насколько 
оперативно действует служба по устранению отказов и доставки отказавших 
деталей, узлов и агрегатов. Наличие запасных частей на самом ЗК или в 
непосредственной близости от него значительно сокращает потери времени на 
устранение отказов. 

По результатам экспериментальных исследований было установлено, что 
суммарное время ожидания запасных частей и ремонта на 58 ЗК равно 2520 час., на 
один отказ это время будет равняться 2 часам. За весь сезон работы на один ЗК 
приходится 22 отказа с заменой ЗЧ [4], тогда на доставку ЗЧ при существующей 
организации хранения и доставки их, тратится – Тд=44 часа. 

Анализируя распределение отказов по группам сложности (таблица 1), полученные 
22 отказа на один ЗК будут распределены следующим образом: 1 группа сложности 
– 18,70 отказа (85 %); 2 группа сложности – 2,86 отказа (13 %); 3 группа сложности – 
0,44 отказа (2 %). 

Для оперативной доставки ЗЧ для восстановления работоспособности комбайнов 
предлагаются следующие варианты хранения ЗЧ: ЗЧ отказов 1-ой группы сложности 
хранить на самом комбайне или в непосредственной близости от работающих 
комбайнов – передвижной склад УТК; ЗЧ отказов второй группы сложности – на 
складе бригады или хозяйства; ЗЧ отказов третей группы сложности – на складе 
районного уровня. 

Исследование отказов ЗК позволило определить количество наименований ЗЧ, 
которое востребуется при устранении, возникающих отказов за сезон работы 
(таблица 2), а также обосновать их количество, которое необходимо иметь для 
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устранения всех возможных отказов (таблица 3). Из таблиц видно, что количество 
таких наименований 155, а востребуется только 114, т.е. 41 наименование ЗЧ 
остаются невостребованными. Из которых 20 наименований ЗЧ относятся к отказам 
2-ой группы сложности и 21 наименование – к отказам 3-й группы сложности. 

Количество наименований ЗЧ, относящихся к отказам 1-й группы сложности, за 
сезон работы востребуется полностью.  

По агрегатам, узлам и деталям невостребованное количество наименований 
распределилось следующим образом. По отказам 2-ой группы сложности: жатка-4, 
молотилка-6, электрооборудование-6, гидросистема-3, подшипники-1. По отказам 3-й 
группы сложности: жатка -2, молотилка -15, гидросистема-2, платформу подборщик-
2. Отсюда видно, что невостребованное количество наименований ЗЧ больше всего 
приходится на: молотилку-21, электрооборудование-6, жатку-6 и гидросистему-5. Это 
такие наименования ЗЧ вероятность отказа, которых очень небольшая. Данные 
наименования необходимо хранить на складах районного или областного уровня 
[17]. 

Из общего количества необходимых наименований ЗЧ – 155, больше всего 
приходится на: молотилку-44, жатку-28 и электрооборудование-28. На платформу 
подборщик необходимо только 9 наименований ЗЧ, из которых 5 приходится на 1-ю 
группу сложности отказов, число которых-697, что и дало самое большое среднее 
число отказов на одно наименование-139,4, а по всем возможным отказам-77,7 и 
99,9 –по востребованным наименованиям за сезон работы комбайнов. Это такие 
наименования ЗЧ как: фиксатор пальца, палец, вкладыш прижима пальца, палец 
шнека. Имея их в наличии на складе УТК в необходимом количестве, в зависимости 
от числа работающих ЗУК, можно оперативно устранять возникающие отказы[16]. 

 Из 28 наименований ЗЧ для жатки, необходимых и востребованных, на 1-ю группу 
сложности отказов приходится-13 и среднее число этих отказов на одно 
наименование равно 23,2 од., а по всем отказам жатки-11,3 (необходимых) и 14,3 
(востребованных). Эти 13 наименований ЗЧ жатки необходимо хранить на складе 
УТК[18]. 

Для ремней и подшипников среднее число всех отказов на одно наименование 
равно-6,5 и 3,1од., соответственно. Все наименования ЗЧ для ремней за сезон 
работы ЗУК востребуется полностью, а для подшипников – одно наименование не 
востребуется. Эти наименования ЗЧ необходимо хранить на складах УТК, бригады 
или хозяйства [18]. 

Используя результаты экспериментальных исследований [14,16,17], определялось 
время по доставке ЗЧ с различных уровней хранения в такой последовательности, 
формулам и условиях (таблица 4):  

I. Определение времени на доставку ЗЧ–Тд, час с различных уровней хранения: 
со склада УТК – Тд1, час., склада бригады или хозяйства–Тд2 ,час, со склада 
районного или областного уровня Тд3, час: 

Тд=Тдв+Тв    (32) 

где Тв– время выдачи ЗЧ,час. (с различных уровней хранения – Тв1, Тв2, Тв3); 

Тдв– времени движения транспортного средства (ТС), час. (с различных уровней 
хранения – Тдв1, Тдв2, Тдв3).  

Тдв=Lд/Vд  (33) 
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Таблица1. Распределение наработки на отказ с востребованием запасной части (агрегатов, узлов и деталей) комбайнов «Дон-
1500Б» по годам эксплуатации 

Агрегаты, 

узлы, 

детали 

Число 

отказов, 

ед. 

Распределение отказов 
по группам сложности, 
проценты 

 

Наработка на отказ по годам эксплуатации, га 

Средняя 

наработка 

на отказ, га 
I II III 1 2 3 4 5 6 

Жатка 315 95,6 3,5 0,9 51,2 48,7 43,5 39,3 31,4 23,5 39,6 

Молотилка 39 - 64,1 35,9 772,3 772,2 756,8 741,3 494,2 308,9 641,0 

Электрооборудо-
вание 

 

49 

 

- 

 

98,0 

 

2,0 

 

619,4 

 

618,0 

 

476,4 

 

476 

 

475,9 

 

395,5 

 

510,2 

Гидросистема 
 

15 

 

40,0 

 

40,0 

 

20,0 

 

1907,8 

 

1851,8 

 

1863,0 

 

1851,7 

 

1402,8 

 

1122,2 

 

1666,6 

Ходовая часть 3 - - 100,0 9324,8 9206,7 9324,7 8026,4 7082,2 7035,7 8333,3 

Подшипники 40 - 100,0 - 750,0 748,0 737,5 718,7 481,2 314,6 625,0 

Ремни приводные 

клиновые 
98 65,3 34,7 - 306,1 305,0 301,0 293,3 196,4 128,8 255,1 

Цепи 2 100,0 - - 13979 13979 13814 12043 10627 10557 12500,0 

Платформа- 

подборщик 
699 99,7 0,15 0,15 19,5 19,6 18,6 17,6 16,1 15,4 17,8 

Всего 1260 85,0 13,0 2,0 26,7 24,2 20,7 18,3 16,6 12,3 19,8 
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Таблица2.Распределение востребованных наименований запасных частей (агрегатов, узлов и деталей) комбайнов «Дон-
1500Б» для устранения их отказов 
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Распределение востребованных наименований 
запасных частей, относящихсяк отказам по 
группам сложности 
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о
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о
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П
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о
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н
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I II III 

Жатка 315 22 19,3 13 59,1 6 27,3 3 13,6 14,3 23,2 1,8 1,0 

Молотилка 39 23 20,2 - - 15 65,2 8 34,8 1,7 - 1,7 1,8 

Электрооборудова
ние 

49 22 19,3 - - 21 95,5 1 4,5 2,2 - 2,3 1,0 

Гидросистема 15 8 7,0 2 25,0 3 37,5 3 37,5 1,9 3 2,0 1,0 

Ходовая часть 3 3 2,6 - - - - 3 100,0 1,0 - - 1,0 

Подшипники 40 12 10,5 - - 12 100 - - 3,3 - 3,3 - 

Ремни приводные 
клиновые 

98 15 13,2 11 73,3 4 26,7 - - 6,5 5,8 8,5 - 

Цепи 2 2 1,8 2 100 - - - - 1,0 1,0 - - 

Платформа-
подборщик 

699 7 6,1 5 71,4 1 14,1 1 14,3 99,9 139,4 1,0 1,0 

Всего 1260 114 100 33 29,0 62 54,4 19 16,6 11,1 32,5 2,7 1,3 
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Таблица 3.Распределение всех наименований запасных частей (агрегатов, узлов и деталей) комбайнов 

«Дон – 1500Б», для устранения их отказов 
 А

гр
е

га
ты

, 

у
зл

ы
 и

 

д
е

та
л

и
 

Ч
и

с
л

о
 о

тк
а

зо
в
, 

е
д

. 

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 в

с
е

х
 

н
а
и

м
е

н
о
в
а

н
и

й
 з

а
п
а
с
н
ы

х
 

ч
а
с
те

й
, 
е

д
. 

 П
р

о
ц

е
н
ты

 о
т 

о
б

щ
е
го

 

ко
л

и
ч
е

с
тв

а
 

Распределение всех наименований запасных 
частей, относящихся к отказам по группам 
сложности 
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I II III 

Жатка 315 28 18,1 13 46,4 10 35,7 5 17,9 11,3 23,2 1,1 0,6 

Молотилка 39 44 28,4 - - 21 47,7 23 52,2 0,9 - 1,2 0,6 

Электрообору-
дование 

49 28 18,1 - - 27 96,4 1 3,6 1,8 - 1,8 1,0 

Гидросистема 15 13 8,4 2 15,4 6 46,2 5 38,4 1,2 3 1,0 0,6 

Ходовая часть 3 3 1,9 - - - - 3 100 1,0 - - 1,0 

Подшипники 40 13 8,4 - - 13 100 - - 3,1 - 3,1 - 

Ремни приводные 
клиновые 

98 15 9,6 11 73,3 4 26,7 - - 6,5 5,8 8,5 - 

Цепи 2 2 1,3 2 100 - - - - 1,0 1,0 - - 

Платформа-
подборщик 

699 9 5,8 5 55,6 1 11,1 3 33,3 77,7 139,4 1,0 0,3 

Всего 1260 155 100 33 21,3 82 52,9 40 25,8 8,1 32,4 2,0 0,6 
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Таблица 4. Распределение времени доставки запасных частей з различных уровней 
хранения 

Уровни 
хранени
я 
запасны
х частей 

(группа 
сложнос
ти 
отказов) 

Количес
тво 
отказов 
по 
группам 
сложнос
ти, ед. 

Время 
выдачи 
запасн
ых 
частей, 
час. 

Времени 
движени
я 
транспор
тного 
средства
/в одну 
сторону, 
час. 

Среднее 
расстояни
е 
доставки 
запасных 
частей, км 

Средняя 
скорость 
движения 
транспорт
ного 
средства 
по 
доставке 
ЗЧ, км/ч 

Времени 
доставки 
запасных частей, 
час. 

 

для 
одного 
отказа 

 

для 
всех 
отказов 

1.Склад 
УТК (1-я 
группа 
сложнос
ти) 

18,7 0,05 0,08 1,19 15 0,13 2,43 

2.Склад 
бригады 
или 
хозяйств
а  

(2-я 
группа 
сложнос
ти) 

2,86 0,1 0,26 

 

5,77/ 

3,91*; 
7,62** 

22 0,36 1,03 

3.Склад 
районно
го или 
областн
ого 
уровня 

(3-я 
группа 
сложнос
ти) 

0,44 0,7 
2,02/ 

1,01 

30,31/ 

22,69** 
30 2,72 1,19 

Всего – – – – – – 4,65 

 

*– до склада бригады; **– до склада хозяйства. 



 

 

где Lд–среднее расстояние доставки ЗЧ, км(с различных уровней хранения – Lд1, 
Lд2, Lд3); 

Vд–средняя скорость движения ТС по доставке ЗЧ, км/ч (с различных уровней 
хранения – Vд1, Vд2, Vд3). 

Определении времени на доставку ЗЧ – Т, час для всех отказов (nотк) разных групп 
сложности (с различных уровней хранения– Т1,Т2,Т3): 

Т =Тдnотк    (34) 

гдеnотк– все отказы соответствующей группы сложности,од. для одного 
комбайна(nотк1=18,7од., nотк2=2,86од. nотк3=0,44 од.(таблица 4). 

При расчётах приняты такие условия: 

1).При востребовании ЗЧ на складе всегда имеется ТС.  

2).На складах хранятся ЗЧ таких групп сложности: склад УТК –1-й группы сложности; 
склад бригады или хозяйства – 2-й группы сложности; склад районного уровня – 3-й 
группы сложности. 

3).Расстояние со склада районного или областного уровня определялось как сумма 
расстояний до склада хозяйства и со склада хозяйства. 

4). ЗЧ доставляются ТС хозяйства, т.е они будут двигаться до склада в одну сторону 
и обратно – в другую. 

II.Определение общего времени на доставку ЗЧ со всех уровней храненияТдобщ, 
час.(таблица4): 

Тдобщ=Т1+Т2+Т3 (35) 

III. Определение разницы во времени Т, час. при существующей и предлагаемой 
организации резервирования и доставки запасных частей: 

 Т = Тдзч - Тдобщ  (36) 

гдеТдзч– время доставки запасных частей при существующей организации их 
резервирования, час (Тдзч= 44 час.). 

  Т=44-4,65=39,35час. 

IV. Определение времени  Тдн, дни, на которое сократится продолжительность 
уборки:  

 Тдн =  Т / Тдн,    (37) 

гдеТдн– дневная наработка на один комбайн, час.(Тдн=11,9 час. [8]). 

 Тдн = 39,35/ 11,9 = 3,3 дня. 

 

Заключение 

1.Уменьшение продолжительности уборки зерновых на 3,3 дня при внедрении 
предлагаемой организации резервирования и доставки ЗЧ, позволит получить 
дополнительную продукцию урожая зерновых за счет снижения потерь зерна, 
зависящие от продолжительности уборки. 

2. Эффективность использования УТК зависит от соотношения длительности 
подготовительного и рабочего циклов. Его анализ показывает, что существует 
оптимальное соотношение между длительностью периодов работы и 
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восстановления tпц/tрци изменяя его можно поднять эффективность 
функционирования УТК до 60–65 % и более. 

3.Увеличение числа обслуживающих постов (специалистов-ремонтников) – r, а также 
количества резервных комбайнов (хр) на эффективность использования УТК влияет 
неоднозначно. Например, при r=1, N=6 введение одного резервного комбайна 
приводит к увеличению коэффициента использования УТК от 35 % до 65%, а 
увеличение резервных комбайнов до 2 -х увеличит коэффициент использования 
всего на 5 %. Такая же ситуация наблюдается при увеличении числа 
обслуживающих постов. Это указывает на то, что более одного поста РТО при 
работе УТК, состоящего из 6–8 комбайнов, создавать неэффективно, а увеличение 
количества резервных комбайнов более одного на эффективность использования 
того же комплекса существенно не влияет, при этом будут увеличиваться только 
затраты и себестоимость производимой продукции. 

4.Варьируя количеством постов РТО, резервных ЗК, способов организации 
ремонтно-технических воздействий и имея необходимое количество и номенклатуру 
ЗЧ на различных уровнях хранения по изложенной методике, можно получить 
требуемое значение вероятности простоя ЗК или соответствующее значение 
коэффициента простоя. 
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Снежан Божков, Георги Костадинов, Цонка Гьорина 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията  „Никола 
Пушкаров“ - София 

E-mail: bozhkov@mail.bg 

 

Resume: The selective pruning of oil-bearing rose plants involves the removal of the dried, 
damaged by the Agrilus and impeding the normal development of the rose plant stems. It 
is a prerequisite that removed biological material which has been struck by Agrilus to be 
delivered outside of the rose plantation and destroyed by burning. 

The report presents the results of a study on the creation of a technical means for 
selective pruning in rose plantations using the potentials of the tractor's pneumatic system. 
On the basis of the analysis of the morphological features of the above ground part of the 
rose bushes and the tests conducted with the prototype, the basic design parameters of 
the pruning module were determined. Requirements for the other subassemblies of the 
technical means and recommendations for operating modes enabling the technological 
operation to be carried out with the simultaneous delivery outside of the rose plantation 
removed plant material have been developed. 

Keywords: oil-bearing rose, selective pruning, technical means, farm tractor, pneumatic 
system, parameters. 

 

Въведение 

Селективната резитба на насаждения с маслодайна роза предвижда премахване на 
сухата и поразена от агрилуса дървесина и прореждане на храстите за осигуряване 
на необходимите условия за развитие на розовото растение (Atanasova and Nedkov, 
2004). Задължително условие е, отстраненият поразен от агрилус биологичен 
материал да се изнесе извън пределите на розовото насаждение и унищожи чрез 
изгаряне.  

Селективната резитба е трудоемка операция, изискваща познаване на спецификата 
на развитието на маслодайното растение и висока квалификация на оператора, 
който я извършва. В повечето случаи при реализирането й се използват ръчни 
ножици, продължителната работа с които води до физическа преумора. На пазара 
редица фирми предлагат ножици за резитба на трайни насаждения с електрическо 
задвижване. Моделите за професионално използване са окомплектовани с 
преносими литиево-йонни акумулаторни батерии, които в зависимост от модела 
осигуряват продължителна работа до 10 и повече часа. Като основен техен 
недостатък може да се отбележи високата продажна цена на комплекта. За 
непрофесионално ползване се предлагат модели със значително по-ограничени 
възможности, но и на по-ниски цени. 

Пневматичното задвижване се е утвърдило като един от най-удобните и ефективни 
начини за дистанционно задвижване на ръчни инструменти. Използва енергията на 
сгъстения въздух, която трансформира в механична. 
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Пневматичните ножици намират приложение в овощарството и лозарството. 
Функционират в широк диапазон на работното налягане на въздуха (от 0,2 до 1,5 
MPa). Голяма част от тях позволяват комплектоване с удължители за реализиране 
на дистанционна резитба. В сравнение с електрическите ножици, цената на 
пневматичните е до десет пъти по-ниска.  

И електрическите, и пневматичните ножици позволяват да се облекчат условията на 
труд, увеличи производителността на труда и подобри качеството на извършената 
работа, частично да се намали натоварването на оператора. И при трите вида 
ножици остава необходимостта от събиране и извличане на отрязаните стебла 
извън розовото насаждение, което в повечето случаи е ангажимент на провеждащия 
резитбата. 

В направление «Механизация на земеделието» при Института по почвознание, 
агротехнологии и защита на растенията «Никола Пушкаров» (ИПАЗР) в гр. София от 
години се работи върху механизирането на операции от технологичния процес при 
отглеждането и прибирането на маслодайна роза (Bozhkov et al., 2015; 2018). 
Разработването на техническо средство за селективна резитба в розовите 
насаждения е поредния етап в тази насока. 

Изследвания върху създаването на агрегати за пневматична резитба на трайни 
насаждения са провеждани в бившия институт по механизация (сега част от ИПАЗР) 
през 80-те години на миналия век (Kostadinov, 1984). За групова селективна резитба 
на лозови масиви, розови градини и нископалметни насаждения е създаден и пуснат 
в производството агрегат резитбен пневматичен АРП-12. Сгъстеният въздух се 
осигурява от компресорна установка, задвижвана от ВОМ2 на трактор със средна 
мощност. Резитбеният агрегат работи с позиционно действие на компресорната 
установка - позиционирана е в края на насаждението. В междуредията са поставени 
6 броя макари с навити въздуховоди, всеки от който завършва с разклонител за 
съединяване на два броя пневматични ножици. При започване на работа 
подаващите въздуховоди постепенно се изтеглят от макарите и се разстилат в 
междуредията на изрязваните редове. След изрязване на редовете въздуховодите 
се намотават обратно на макарите. Позиционирането на компресорната установка 
от другата страна на насаждението позволява да бъдат изрязвани редове с дължина 
максимум до 400 метра. Приложимо за лозови масиви са разработени технологични 
възможности за последващо прибиране на изрязаните лозови пръчки (Karaivanov et 
al., 1988) с оглед тяхното оползотворяване, например чрез гранулиране (Enakiev and 
Asenov, 2012). Eдна от възможности за извличане на лозови пръчки от 
междуредията е с помощта на влачка-откосообразувач (Kostadinov, 1989).  

Целта на изследването е да се провери възможността за реализиране на 
селективна резитба в розови насаждения с използването на потенциалите на 
пневматичната система на земеделски трактор и разработи техническо средство, 
което едновременно с резитбата да позволява извозването на отстранения от 
храста растителен материал. 

 

Материали и методи 

Изследването върху създаването на техническо средство за селективна резитба в 
розови насаждения с използване на потенциалите на пневматичната система на 
земеделски трактор има научно-приложен характер. Реализира се в три етапа в 
следната последователност: “проучване и разработване на идеен проект - 

                                                           
2
 ВОМ - вал за отвеждане на мощност на трактора  
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създаване на опитен образец - експериментална проверка за функционалност на 
техническото решение”. 

През първия етап е разработен идеен проект за техническо решение, обосновани 
са основни негови параметри, анализирана е възможността за създаването му с 
налични на пазара елементи.  

Идейният замисъл е провеждащият резитбата от земята оператор, дистанционно, с 
минимални усилия да отрязва подлежащите за отстраняване розови леторасти и ги 
поставя в товарна платформа за тяхното последващо изнасяне извън пределите на 
розовото насаждение. Предвижда се техническото средство да бъде изградено на 
модулен принцип. Схема на идейния проект е представена на фиг.1. Основа за 
създаването му е базовият модул 1 на машината за рози МР-1 (Bozhkov et al., 2015), 
който включва товарна платформа, предпазен парапет, триъгълна стойка за 
присъединяване към навесната система на трактора.  

 

 

фиг. 1. Схема на идеен проект на техническо средство за 
реализиране на пневматична селективна резитба 

1 - базов модул, 2 - резитбен модул, 3 - въздуховод резитбен 
модул, 4 - пневморазпределител, 5 - регулатор на налягането, 6 
– омаслител, 7 - филтър-утаител, 8 – въздуховод централен 

Fig.1. Scheme of conceptual design of technical means for realization 
of pneumatic selective pruning 

1 - basic module, 2 - pruning module, 3 - pruning module’s air duct, 4 
- pneumatic distributor, 5 - pressure regulator, 6 – lubricator, 7 - filter 
precipitator, 8 - main air duct 

 

Осъществяването на пневматична резитба предвижда наличието на два резитбени 
модула, всеки от които се състои от пневматична ножица с удължител за 
реализиране на резитба от разстояние 2 и гъвкав въздуховод 3 с накрайник тип 
„бърза връзка”. Едновременната им работа се осигурява от пневморазпределител 4. 
Максималното работно налягане се ограничава от регулатор на налягането 5. 
Схемата включва още филтър-утаител (филтър с водоотделител) 7 и омаслител 6, с 
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които сгъстеният въздух, постъпващ през гъвкавия въздуховод 8 от тракторната 
пневматична система, се подготвя във вид, необходим за нормалната работа на 
пневматичните ножици.  

Идейният проект на техническото средство за реализиране на селективна резитба 
предвижда комплектоване на товарната платформа със странични панели, които да 
възприпятстват изпадането на събирания в нея растителен материал. 

За определяне на основни параметри на техническото средство през първия етап на 
изследването са проведени измервания в насаждения с маслодайна роза за 
определяне на диаметрични и линейни параметри на стеблата на розовите храсти. 
Реализирани са в лабораторно-производствения комплекс на Института по розата и 
етерично маслени култури (ИРЕМК) в гр.Казанлък, както и в розови насаждения в 
активноцветодаващ стадий на вегетационо развитие в землищата на с.Певците и 
с.Розино. Измерените стойности за диаметъра на основната маса от розовите 
леторасти варираха в границите 8 – 20 mm. В единични случаи са фиксирани по-
високи стойности, ненадвишаващи 25 mm. Това предполага да се използват ножици, 
позволяващи отрязване на дървесина с диаметър до 25 mm. Леторасти с по-голям 
диаметър (ако все пак има такива) могат да бъдат отрязвани с трион. 

Предвидено е, дължината на удължителя за пневматичната ножица да се съобрази 
с дължината на подлежащите за отсраняване леторасти. Измерени са дължините на 
розови стебла, вкл. и на такива от насаждения, в които не е проведена контурна 
резитба. Поради значителната разлика в двата случая е решено дължината на 
удължителя да се определи експериментално. 

Извършен е анализ на наличните на пазара технически средства за пневматична 
резитба, използвани в лозарството и овощарството. Особено внимание е отделяно 
на изискването към потенциалите на компресорните уредби за тяхното захранване 
със сгъстен въздух. Установено е, че редица производители предлагат широка гама 
от пневматични ножици, работещи с налягане на въздуха, в диапазон, който в 
основната си част може да бъде осигурен от пневматичната система на всеки 
експлоатиран в световното земеделско производство трактор със средна мощност. 
Повечето от фирмите предлагат и удължители с различни дължини. Издигната е 
хипотезата, че е възможно създаването на техническо средство за пневматична 
селективна резитба, сгъстеният въздух за изпълнението на която да бъде осигурен 
от пневматичната система на земеделски трактор със средна мощност. 

С цел преоборудване на товарната платформа за превоз на отстранената 
дървесина са определени конфигурацията и размерите на страничните панели.  

През втория етап на изследването е подготвен опитен образец на техническо 
средство за провеждане на селективна пневматична резитба в розови насаждения. 
Резитбеният модул (фиг.2.а) е комплектован от налични в лабораторния комплекс на 
института елементи, в т.ч. пневматична ножица НП-25 с диаметър на среза до 25 
mm (Pasport. Unit for pneumatic pruning) (фиг.2.б), удължител с ръкохватка на фирма 
„Campagnola“ (фиг.3.в) и въздуховод с накрайник тип „бърза връзка”. Дължината на 
ножицата с удължителя съставлява 1,8 m, на въздуховода 6 m. С помощта на 
компресорна уредба, осигуряваща максимално налягане на въздуха 0,8 MPa, в 
лабораторни условия е тествана работоспособността на резитбения модул.  
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Фиг. 2. Резитбен модул, използван при тестовете 

Fig. 2. Pruning module used in tests 

 

За едновременното подавaне на сгъстен въздух към два резитбени модула върху 
товарната платформа е монтиран двуизходен пневморазпределител, свързан чрез 
въздуховод с извода на тракторната пневматична система (фиг.3). Регулатор на 
налягането не е монтиран, т.к. наличният в тракторната пневматична система 
регулатор осигурява налягане по-ниско от допустимото за използваната 
пневматична ножица.  

 

 

 

Фиг.3. Присъединяване на два резитбени модула към 
извода на тракторната пневматична система 

Fig.3. Connection of two cutting modules to the tractor 
pneumatic system 
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През третия етап на изследването са проведени експериментални изпитвания за 
проверка на функционалната пригодност на техническото решение и 
удостоверяване на възможността за използване на тракторната пневматична 
система при селективна резитба в розови насаждения. 

Тестовете са реализирани в периода 11-14 юни 2019 г. на участъци на лабораторно-
производствения комплекс на ИРЕМК. Използван е земеделски трактор „Болгар“ ТК-
82, максималната стойност на работното налягане в пневматичната система на 
който е 0,73 МРа. Изследвана е функционалността на техническото средство за 
пневматична резитба при осигурявано налягане на въздуха в тракторната 
пневматична система в интервала 0,3 - 0,73 МРа, както и възможността за работа 
без продължително прекъсване. 

 

Резултати и обсъждане 

Получените резултати от проведените тестове в полски условия с комлектования 
резитбен модул показаха, че е възможна резитба на розови леторасти с налягане на 
въздуха в тракторната пневматична система в границите на целия изследван 
диапазон, като налягането и обемът на наличния въздух във въздушния резервоар 
на трактора са достатъчни и позволяват реализиране на резитбената операция без 
прекъсване.  

Предлаганите на пазара за земеделска техника пневматични ножици позволяват 
извършването на не по-малко от 100 отреза за една минута, при което ползват 30-80 
l/min сгъстен въздух. Използваната при тестовете пневматична ножица НП-25 работи 
с налягане от 0,2 до 1,0 MPа и разход на въздух до 50 l/min (Pasport. Unit for 
pneumatic pruning). Базирайки се на публикувани данни (Atanasova and Nedkov, 
2004), информация от розопроизводители и лични наблюдения, при средно 10-15 
броя основни стебла с разклонения в розов храст подлежащи на премахване са 
приблизитено 2-3 броя. Проведен по време на тестовете хронометраж показа, че 
времето за подход към храста, отрязване на един литораст и неговото поставяне в 
товарната платформа заема 10-15 s. Следователно, с две ножици за 1 min могат да 
бъдат отстранени 8-12 обекта - толкова, колкото средно са в два съседни храста на 
два съседни реда. За граничния случай (3 бр. литораста за отстраняване в храст и 
0,08 l сгъстен въздух за един отрез) ще са необходими 0,96 l сгъстен въздух за една 
минута. Компресорната уредба дори на старите модели трактори със средна 
мощност от типа на МТЗ-80/82, „Болгар“ ТК-80/82, ЮМЗ-6М (Tractors Belarus, 1973) и 
др. осигуряват дебит 75 l/min, който е достатъчен да възстанови използваното при 
резитбата количество сгъстен въздух за по-малко от 1 секунда. 

Получените при тестовете резултати и представеният анализ дават основание да се 
направи заключението, че тракторната пневматична система е в състояние да 
осигури със сгъстен въздух две пневматични ножици от същия вид. Резервоарът за 
сгъстен въздух на посочените по-горе марки земеделски трактори е с обем 20 l. За 
осигуряване на непрекъсната работа на техническото средство с две ножици в 
насаждения, в които броят на подлежащите за отстраняване леторасти е значително 
по-голям от средния, върху товарната платформа може да бъде монтиран 
допълнителен въздушен резервоар. 

Напълно логичен бе констатираният факт, че резитбата на тънки леторасти и на 
млади насаждения може да се реализира с по-ниско налягане на въздуха. Работата 
с ниски стойности на налягането намалява интензивността на износване на 
тракторния компресор и режещите инструменти, повишава икономическата 
ефективност на агрегата. Настройването на оптималното налягане на въздуха в 
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зависимост от дебелината на отрезите може да стане с помощта на допълнителен 
регулатор на налягането, монтиран преди пневморазпределителя. 

Отбелязано бе неудобство при работа с резитбения модул в комплектация с 
наличния удължител. Неговата дължина изискваше резитбата да се извършва, като 
резитбеният модул се държи с две ръце (фиг.4).  

 

 

 

Фиг.4. Етап от експерименталното изпитване на 
техническото средство за пневматична резитба в розови 

насаждения 

Fig.4 Stage of the experimental testing of the technical means 
for pneumatic pruning in oil-bearing rose plantations 

 

В съответствие с идейния проект резитбеният модул трябва да се манипулира от 
резача с една ръка, като втората му ръка остава свободна за изтегляне на 
отрязаната клонка и нейното поставяне върху товарната платформа. Мнението на 
участвалите в изпитванията е, че оптимална би била дължина на удължителя за 
пневматичната ножица между 80-100 сm. Отсраняването на леторасти с по-голяма 
дължина може да става на два етапа, като през първия те се скъсяват до подходяща 
дължина, а през втория се отрязват при основата или под мястото на поражение. 

 

Изводи 

1. Доказана е възможността за реализиране на селективна резитба в 
насаждения с маслодайна роза с използване потенциалите на тракторна 
пневматична система. 

2. Определени са основни конструктивни и експлоатационни параметри на 
резитбения модул за ефективна и ергономична работа при извършване на 
селективна резитба в розови насаждения: 

- максимален диаметър на среза до 25 mm; 

- дължина на удължителя 800 - 1000 mm; 
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- работно налягане в пневматичната система 0,3 – 0,73 MPa, като 
0,6 – 0,7 MPa е оптималното за диаметри на отстраняваната дървесина, 
близки до максималия. 

Розови леторасти с по-голям диаметър (при наличие) ще бъдат отрязвани с 
трион. Отсраняването на стебла с по-голяма дължина може да става на два 
етапа, като през първия те се скъсяват до подходяща дължина, а през втория 
се отрязват при основата или под мястото на поражение. 

3. Комплектоването на техническото средство с регулатор на налягането 
би позволило налягането на въздуха, задвижващ пневматичните ножици, да 
се регулира в зависимост от вегетационното развитие на розовото 
насаждение. Прочистването от сухи и заразени стeбла на млади насаждения и 
тяхното прореждане е желателно да става с ниски стойности на налягането на 
въздуха в системата, с което освен икономия на енергия се намалява 
интензивността на износване на тракторния компресор и режещите елементи 
на ножиците. 
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Резюме: Разгледани са основни машини и машинно-тракторни агрегати, използвани 
в горските стопанства. Анализирани са принципи и фактори за избор на автомобили, 
трактори и машини в горското стопанство. Изяснени са начините за формиране на 
ефективен и екологосъобразен машинно-тракторен парк в горското стопанство. 
Дефинирани са основните свойства, свързани с продължителността на 
експлоатацията на машините. 
 
Summary: The basic machines and the machine and tractor units used in forest farms are 
considered. The main principles and factors for the selection of cars, tractors and forestry 
machines have been analyzed. The ways for formation of efficient and environmentally 
consistent machine-tractor park in forestry have been clarified. The main properties 
relating to the duration of the machinery operation are defined. 
 
  
УВОД 

Машините и машинно-тракторните агрегати (МТА) в горското стопанство в 
зависимост от начина на работа се делят на мобилни и стационарни. В зависимост 
от вида на извършваната операция, мобилните МТА биват технологични и 
транспортни, а стационарните – технологични, транспортни и спомагателни 
[Маринов, 2013]. Транспортните мобилни агрегати се използват предимно в 
дърводобивната и транспортната дейност. 

МТА в лесокултурната дейност са самостоятелни технологични единици, които се 
състоят от енергетична машина (трактор) и една или повече технологични (работни) 
машини за извършване на една или повече технологични операции. 

Използваните машини и МТА в горското стопанство се характеризират с това, че те 
трябва да изпълняват редица изисквания и да притежават определени качества. По 
тези качества или свойства се съди за възможността на машините и МТА да работят 
при различни атмосферни, климатични, пътни и лесоексплоатационни условия. 
Също така машините трябва да притежават и качество, характеризиращо основното 
им предназначение, чрез което те могат да работят при зададена технология и 
реализиране на определен технологичен процес. Например,за товароподемните 
машини основното работно качество е товароподемността; за специализираните 
горски трактори основни качестваса: теглителната сила,проходимостта и 
маневреността. Използваните машини трябва да осигуряват висока 
производителност и качество на изпълняваните операции, с минимални разходи на 
гориво, енергия и експлоатационни материали.  

Важно значение имат и удобството и простотатана управление, техническата 
готовност за работа, безотказността, ремонтопригодността, дълготрайността и др. 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
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За правилно проектиране на машинно-тракторния парк е необходимо да се знаят 
почвено-климатичните условия на дадената производствена единица и да се 
изхожда от структурата и организацията на даденото горско стопанство(ГС) 
[Маринов, 2013]. Трябва да се отчетат и производствените дейности, които 
осъществява ГС и технологиите, по които се извършват.  

Основните изходни данни, необходими при проектирането, накратко могат да се 
сведат до следното: условия на работа на производствената единица,за която ще се 
проектира МТП (тип на почвите, специфично съпротивление, характер на терените, 
горски пътища и структура на културите); технология на отглеждане на културите; 
технологична последователност на операциите за отделните дейности; положение 
на сечищата спрямо площадките и складовете за приемане на готовата продукция; 
наличие на складови помещения за различните видове технологични материали, 
използвани при дърводобива и лесокултурните дейности [Любенов и кол., 1994]. 

При проектирането на машинно-тракторния парк се уточняват тракторите, работните 
машини и агрегати, които могат да се доставят и използват съобразно приетата 
технология, в т.ч. и от гледна точка на конструктивното съответствие на елементите 
за връзка между енергетичните и работните машини и мощността, необходима за 
реализация на технологичните операции [Божков 2002, 2010].Предвиждат се машини 
и енергетични средства, които имат високи, експлоатационни качества, ниска цена и 
са съвременни. Изясняват се експлоатационно-икономическите показатели, които 
трябва да достигнат машините и МТА. Предварително се изясняват въпросите за 
организацията на техническото обслужване на машинно-тракторния парк. 

 

Основни принципи при избора на автомобили, трактори и машини в горското 
стопанство 

При проектирането на машинно-тракторния парк (МТП) на първо място трябва да се 
изясни структурата на енергетичните средства, които ще се използват. Тази 
структура трябва да бъде съобразена с почвено климатичните условия на работа и 
структурата на производствените дейности, които ще се обслужват от МТП 
[Маринов, 2013].  

Разнообразието от тракторите и машините трябва да бъде достатъчно за 
механизиране на всички операции. В състава на тракторния парк трябва да се 
подберат такива специализирани трактори от такива класове, които имат по-голямо 
различие в теглителните си възможности. Тракторите и работните машини се 
подбират така, че да са до максимална степен подходящи за конкретни условия на 
работа. Всеки трактор трябва да бъде комплектуван с достатъчен брой работни 
машини, за да се използва по-рационалното съотношение между енергетичните 
средства и работните машини [Домущи и кол., 2016]. Правилното решение на този 
въпрос е гаранция за рационалното използване на машинно-тракторния парк и дава 
възможност при едно и също равнище на енергетичните средства да се достигне по-
висока степен на механизация на процесите. 

Автомобилите се подбират така, че да могат да работят при конкретните условия и 
да изпълняват предназначението си. Изборът трябва да се съобрази с големината 
на товарите, пътните условия, релефа и др. 
 
Определяне количествения състав на машинно-тракторния парк 
Определяне количеството и структурата на машинно-тракторния парк е сложна 
икономическа задача. За научнообоснованото й решаване е необходимо да се 
отчетат редица фактори, които имат твърде променлив характер в зависимост от 
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природните и организационните условия. Задачата се усложнява от това, че в 
горското стопанство се използват твърде много видове машини, които вземат 
участие при различните операции. Освен това съставът на машинно-тракторните 
агрегати до най-голяма степен трябва да бъде подходящ за конкретните условия на 
работа. 
За определяне количествения състав на машините съществуват много и различни 
по принцип методи, но всички трябва да бъдат съобразени с използваните 
технологии в дърводобива лесокултурната и транспортна дейности в ГС. Изходна 
база за определяне количествения състав на машинно-тракторния парк може да 
бъде технологичната карта [Любенов и кол., 1994]. В нея се отразяват 
технологичната последователност на механизираните операции при прилагане на 
различните технологии при производството и оптималните срокове за изпълнение на 
всяка операция. Освен това тя съдържа данни за използваните агрегати и тяхната 
възможна отработка за смяна, ден и агротехнически срок. 
Правилно и научнообоснован подбор на машини в горското стопанство с високи 
начални експлоатационни качества не е достатъчно, много важно е, поради 
условията и характера на дейностите в ГС да съхраняват тези свойства 
продължително време в процеса на експлоатацията им. Най-общото комплексно 
свойство, характеризиращо всяко техническо изделие,е надеждността [Михов и кол., 
2012].  
 

Основни понятия и определения,свързани с продължителността на 
експлоатацията на машините 

Надеждност – това е свойството на дадено изделие (машина, агрегати или възли) 
да изпълнява зададена функция, като запазва своите експлоатационни качества за 
определен период от време или изпълнение на определен обем работа. Теорията на 
надеждността на автомобилите, тракторите и другите машини в ГС е съставна част 
от общата теория на надеждността на техниката [Маслов и кол., 2008]. 
Надеждността на машините включва: безотказност, дълготрайност, 
ремонтопригодност и съхраняемост (фиг.1). 

 

 

Фиг.1. Функции на надеждността 

 

Безотказносте свойство на машините да запазват своята работоспособност за 
определен период от време или при изпълнение на определен обем от работа без 
принудителни прекъсвания.  

Работоспособност – такова състояние на машините, при което те могат да 
изпълняват зададени функции с параметри, регламентирани от техническата 
документация. 
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Неизправност – състояние на машината, при което тя не удовлетворява дори само 
едно от техническите изисквания. 

Отказ – това е пълно или частично нарушение на работоспособността на машината. 

Отработка – продължителност на работа или извършен обем работа за дадена 
машина, измервани в часове, километри, кубически метри или други единици. 

Ремонтопригодност – свойството на машините (агрегатите и възлите), състоящо се 
в приспособеността им към откриване и отстраняване на отказите и 
неизправностите и възстановяване на работоспособността им чрез техническо 
обслужване и ремонт. Като показатели, на ремонтопригодността могат да служат 
средното време за възстановяване на работоспособността на машините и средната 
стойност на техническото обслужване. 

Съхраняемост – способността на машините да запазват своите експлоатационни 
качества по време и след определения от техническите условия срок за 
съхраняване и транспортиране. Като показател за запазване на свойствата служи 
средният срок за съхраняване и транспортиране. 

Безотказността на машините и техните агрегати, възли и детайли, принадлежащи 
към ремонтируемите изделия, може да се охарактеризира с такива показатели, като 
вероятност за безотказна работа, отработка за отказ и параметър на потока на 
отказите. 

За неремонтируеми или заменени след първия отказ изделия, а също така и за 
изделия, при които от условията за безопасна работа отказът е недопустим, като 
показатели на безотказността може да се използуват вероятността за безотказна 
работа и интензивността на отказите. Към неремонтируемите детайли в 
дърводобивните и горскостопанските машини се отнасят буталата, буталните 
пръстени, търкалящите се лагери, пружините и др. 

Най-важните показатели, които характеризират безотказността, са: вероятност за 
безотказна работа; интензивност на отказите; отработка за отказ; параметър на 
потока на отказите [Младенов, 1980]. 

Вероятност за безотказна работа P(t) – вероятността в даден период или в 
границите на определена отработка да не възникне отказ на изделието. 

𝐏(𝐭) =
𝑁(𝑡)

𝑛
, 

където: N(t) eброят на машините останали работоспособни до края на отработката; 

 n – общият брой на наблюдаваните машини. 

Интензивност на отказите l(t) е вероятността да възникне отказ при 
неремонтируемо изделие за единица време след даден момент при условие, че до 
този момент не е имало отказ. 

Отработка за отказ е средната стойност на отработката на ремонтируемо изделие 
между отказите. Ако отработката е изразена в единици за време може да се 
използва терминът „средно време за безотказна работа, Tср". 

Tср=
1

𝑛
∑ 𝑇𝑖𝑛

𝑖=1 , 

където: Ti e времето за безотказна работа на i-тата машина; 

 n – общият брой на наблюдаваните машини. 

Параметър на потока на отказите се нарича средния брой на отказите на 
ремонтируемо изделие за единица време за разглеждания момент.  
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Дълготрайност – свойство на машините, агрегатите и детайлите им да запазват 
работоспособността си до граничното състояние с прекъсвания за техническо 
обслужване. Граничното състояние за дадена машина се определя от 
невъзможността за по-нататъшна работа, без да се намалява значително нейната 
ефективност и да се нарушават изискванията по безопасността на труда. 

Най-важните показатели, които характеризират дълготрайността на машините, са 
ресурс, експлоатационен срок, гаранционен срок, гаранционна отработка. 

Ресурс – продължителността на безотказна работа или обем на работа, извършен 
от машината до настъпване на гранично състояние. Обикновено ресурсът на дадена 
машина бива до първия основен ремонт, междуремонтен ресурс, среден ресурс и 
др. Измерителните единици за ресурса са часове за работа, изминати километри, 
отсечени или извозени кубически метри дървен материал и др. 

Експлоатационен срок се нарича календарната продължителност на експлоатация 
на дадена машина до настъпване на граничното й състояние. Експлоатационният 
срок може да бъде до първия основен (среден) ремонт, между основните ремонти, 
до бракуване на машината и др. Той се измерва в часове, дни, месеци и години. 

Гаранционен срок – период, през който производителят гарантира изпълнението на 
установените изисквания към машината при условие, че потребителят спазва 
правилата за експлоатация, съхранение и транспортиране. 

Гаранционна отработка – отработка на машината, до която производителят 
гарантира и осигурява изпълнението на определени изисквания при условие, че 
потребителят спазва правилата за експлоатация, съхранение и транспортиране. 

Разглежданите количествени характеристики на надеждността не могат да дадат 
комплексна оценка на надеждността на машините или техните агрегати и възли, като 
се отчита както времето за работа, така и времето за предпазване и отстраняване 
на отказите, т. е. за провеждане на техническите прегледи и ремонти. Поради това 
допълнително към разгледаните характеристики надеждността на машините на 
практика може да се оцени с коефициента на готовност и с коефициента на 
техническо използване. 

Коефициентът на техническа готовност, Kт се определя като вероятност 
машината да бъде работоспособна в произволно избран момент в интервалите 
между техническите обслужвания. Той се определя от израза 

Kт =
𝑡𝑝

𝑡𝑝 +𝑡рем
, 

където: tp е средното време за безотказна работа за определен период на 
експлоатация; 

 tрем–средното време, загубено за ремонт за същия период на експлоатация. 

Коефициентът на техническо използване, Кти се определя като отношение между 
отработката на машината за единица време, за определен експлоатационен период 
към сумата от времето за тази отработка и времетраенето на всички престои, 
предизвикани поради техническото обслужване и ремонтите за същия 
експлоатационен период. Той се определя от израза: 

Kти =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+ 𝑡о  +𝑡рем
, 

където: tо е средното време, загубено за техническо обслужване за определен 
период на експлоатация. 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

- 91 - 
 

Коефициентът на техническо използване характеризира надеждността на машините 
както по отношение на безотказната работа, така и по отношение на 
ремонтопригодността. 

Ремонтопригодността обаче най-пълно може да се оцени с помощта на коефициента 
за техническо използване, ако показателите tp, toи tремсе вземат за един пълен цикъл 
на експлоатация до основния ремонт на машините. 

 

Изводи 

Дефинирани са основните принципи при експлоатацията на машините в горското 
стопанство. Анализирани са факторите, влияещи при формирането на машинния 
парк в горското стопанство.  

Изучаването на надеждността на машините, техните агрегати и възли дава 
възможност обосновано да се определят нуждите от резервни части, да се увеличи 
дълготрайността на детайлите с провеждане на конструктивни и технологични 
мероприятия, а при ремонта да се прилагат най-рационални начини за 
възстановяване на детайлите и висококачествено сглобяване. 
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Summary: The quality of agricultural production is most significantly influenced by the use 
of chemicals.In accordance with current quality requirements, it is necessary not to exceed 
the standards that cause pollution and at the same time protect plants from diseases and 
pests. This necessitates the search for new solutions.One of them could be the drone. It is 
characterized by easy operation and high efficiency. The parameters of the spray system 
are directly dependent on the capabilities of the drone.It is necessary to find a 
configuration that maximizes its potential as an energy tool in accordance with the treated 
culture and regional conditions.The variety of nozzles necessitates a study of their 
distribution of working fluid in order to evaluate the possibility of even distribution and 
quality of drip coating when working with drones. 

 

 

Introduction 

Almost half of farm costs (from water to pesticides) are wasted because they are imported 
in greater quantities than needed or in the wrong place.For example in the soil between 
the plants, not the plants themselves.The development of technology will soon allow us to 
know what is happening to each individual plant, to identify problems before they can 
spread, and to import precision products of unprecedented importance.Farmers will only 
be able to use pesticides if they are needed, at the lowest possible doses, reducing soil 
and food contamination, and at the same time reducing their costs.In small farms, this 
level of precision can also be achieved by performing these operations manually. But in 
large farms, the answer is rather robots, including drones (K.C. Siva balan, 2016). They 
can find the answers quickly and cheaply, taking advantage of their unique ability to fly 
anywhere, anytime. 

The drone has two control modes. In autopilot mode, simply calling the field map from 
Google Map to the iPad. GPS points of the field are then entered, speed and altitude are 
selected.When the drone passes the set route, it lands exactly at the point from which it 
took off.Drones can also fly low enough to have a very detailed view of crops.They usually 
have a working altitude of approximately 2.5 - 3 m above the treated crops.They carry no 
more than 20 kilograms of working fluid. Depending on the skill of the operator, each flight 
can spray up to 1.5 ha within 12 minutes, which is 60-80 times more effective than 
traditional hand spray.On the other hand, compared to traditional hand spray, the 
helicopter offers plants and the operator better protection.A number of researchers have 
identified the problems associated with dealing with drones, their advantages and 
disadvantages (Roger Clarke, 2014; Patricia K. Freeman, Robert S. Freeland, 2015; 
RocciLuppicini, Arthur So. 2016).With this in mind, the purpose of this study is to evaluate 
the transverse distribution of the working fluid when operating at different pressures of 
cone nozzles for use in drone operation. 
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Methodology and devices for testing the quality of work of the spray systems 
intended for use with Drones 

The distribution of the working fluid over the working width of the different spreaders under 
different operating modes of the spreaders over the collecting tray will be investigated.To 
provide the required distance above the measuring tray, a fixture to the stand is provided 
for changing the height of placement of the spreading body (Fig. 2).The cone spreaders 
recommended by the drone manufacturer will be examined.Measurement and 
maintenance of flow and operating pressure will be performed with the AAMS company 
devices and accessories.Figure 1. the general view of the stand for measuring the 
distribution is shown. It is a tray with the dimensions and depth of the grooves 100 mm 
shown in the figure.It is made in accordance with the requirements of ISO 5682-1 / 1996. 
The total number of chutes is 40. The chute liquid is collected in plastic containers.The 
amount of fluid collected from each chute is measured by weight using a Bimco B3P 
balance with an accuracy of d = 0.1g.The values obtained will be adjusted in ml / min 
depending on the duration of the experiment. The experiments will be carried out in a 
closed, windless room at an air temperature ta = 20˚C.Will be used water which has 
physical properties and parameters shown in Table 1. 

 

Table 1. Physical properties and properties of water used as a working fluid 

Density, kg.m-3 
Dynamic 
Viscosity, 

Pa.s. 

Kinematic 
viscosity, m2.s-1. 

10-6 

Surface tension, 
mN.m-1.10-3 

Temperature, 
°C 

998.2 0.001004 1.006 72.9 18 

 

  

 

 

 

 

Figure 1. General view of the chute tray 

 

 

Figure 2. Type of sector from which the working fluid is collected 
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Two types of nozzles that are bundled with the drone will be tested. They are Lechler 
TR80-0.05C and Lechler TR80-0.1C. The height at which the tests are made is the 
recommended height of work on the drone - 2.50m. 

 

Results 

In FIG. 3 and FIG. 4 shows the relative distribution of the working fluid along the width of 
the torch when the pressure changes (1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar and 5 bar).These are the 
pressures that can be supplied by the drone pump. It is seen that with increasing pressure, 
the width of the torch is concentrated in the middle of the torch by both spreaders.In the 
Lechler TR80-0.1C sprayer, the bell-shaped bell is extended, while in the Lechler TR80-
0.05C nozzle it is steeper and the fluid is centered in the middle.In both dispensers, when 
the pressure is 3 or more atmospheres, the distribution is more extended. This indicates 
that, from an energy point of view, a pressure of 3 bar may be recommended with regard 
to the distribution of the working fluid. 

 

 

Figure 3. Relative distribution of Lechler TR80-0.05C nozzle fluid 

 

 

Figure 4. Relative distribution of Lechler TR80-0.1C nozzle fluid 
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The manufacturer has offered a sprayer boom with a spacer distance of 0.5m. With this 
arrangement of nozzles, the distribution of the working fluid along the length of the bar is 
analyzed.In FIG. 5 shows the distribution of the working fluid when working with the 
Lechler TR80-0.05C. The figure shows that the most uniform coating is obtained when 
operating at maximum pressure. In this case, the deviation from the average reaches 24%, 
while at 1 atm - 112%. At a pressure of 3 bar the deviation is up to 47%. 

 

 

Figure 5. Relative distribution of Lechler TR80-0.05C nozzle working fluid at nozzle 
spacing of 0.5m 

 

In FIG. 6 shows the distribution of the working fluid when working with the Lechler TR80-
0.1C. The figure shows that the most uniform coating is obtained when operating at a 
pressure of 3 bar. In this case the deviation from the average reaches 26%, while at 1 bar 
- 98%. 

 

 

FIG. 6. Relative distribution of Lechler TR80-0.1C nozzle operating fluid at nozzle spacing 
of 0.5m 
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Conclusion 

As the working pressure decreases, the working fluid in both test nozzles focuses in the 
middle, and the distribution is more extended in both sprays when working with pressures 
of 3 or more atmospheres. 

At the manufacturer's recommended nozzle distance of 0.5 m, the most uniform 
distribution of the working fluid along the length of the boom in both nozzles is obtained 
when operating at pressures above 3 bar, and from an energy point of view it may be 
advisable to work with the same pressure. 

Better uniform distribution of the working fluid is when working with the Lechler TR80-0.1C 
nozzle. 

 

Literature 

K.C. Siva balan, 2016, Robotic-Based Agriculture for Rural Renaissance: Drones 
andBiosensors, Comprehensive Analytical Chemistry, Vol. 74. 
http://dx.doi.org/10.1016/bs.coac.2016.04.017 

Roger Clarke, 2014, Understanding the drone epidemic, Computer Law &Security Review 
30 (2014) 230–246. www.sciencedirect.com. 

Patricia K. Freeman, Robert S. Freeland, 2015, Agricultural UAVs in the U.S.: potential, 
policy, and hype, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2(2015), 35–43. 

Rocci Luppicini, Arthur So. 2016. A technoethical review of commercial drone use in the 
context of governance, ethics, and privacy, Technology in Society, 46 (2016) 109-119. 

 

  

http://dx.doi.org/10.1016/bs.coac.2016.04.017
http://www.sciencedirect.com/


“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

- 97 - 
 

 

ЦЕЛИ И ОСЬЩЕСТВИМИ ПРАКТИКИ ЗА РЕСУРСНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 
ОТПАДЬЦИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ГОРСКИ ПРОИЗВОДСТВА И 
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Abstract: The purpose of this report is to show the integrated requirements underpinning 
EU regulations and the package of measures introduced in December 2015 for the 
introduction of the "Circular economy" to achieve the principles of resource recovery, 
introduction of integrated production practices low-carbon energy, regeneration and re-
carbonation of soils, development of soil micro flora, restoration of soil moisture protection 
for guaranty soil fertility. 

Keywords: resource recovery practices, protection and restoration of soil  

 

 

Три са основните цели при вьвеждането на регенерационни практики на почвените 
ресурси като основни елементи, имащи определящо значение за земеделието и 
горското стопанство у нас. Те са залегнали и в разработваните на национално ниво 
и на ниво ЕС за следващия програмен период до 2030 г. визии, стратегии, програми, 
насоки за развитие в областите околна среда, селско стопанство, енергетика и 
икономика, регионални политики и мерки за смекчаване и преодоляване на 
последствията от климатичните промени. 

При първата поради масовите деграционни процеси, изключително ниското 
съдържание на органичен въглерод в почвите на територията на България (под 
границата гарантираща почвеното плодородие на българските почви), 
карбонизацията на почвите, липсата на основни хранителни вещества (например 
фосфор) е необходимо внасянето на стандартизиран продукт от оползотворими 
селскостопански отпадъци с качеството на растежен стимулатор т.е. продукт 
поддържащ почвената структура, внасящ хранителни елементи, но и широка гама 
растежни стимулатори.  

При втората цел задачата е при оползотворяване на биоразградимите отпадъци да 
се гарантира използване на такива практики и такава система на контрол на 
процесите, които да обеспечат на 100 % санитаризирането на крайните продукти.  

За постигане на трета цел – устойчивост, която според нас от наличните за 
оползотворяване ресурси да бьдат произвеждани продукти с висока принадена 
стойност, която през данъците ще гарантира и публичната полза и най-важното 
възстановяване на използваните природни ресурси за изхранване на населението в 
страната ни.  

mailto:iordanovbg@gmail.com
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 В подкрепа на разгледаните три основни цели е и приетата на Световната среща по 
климата в Париж, декември 2015 г. подкрепена и от Бьлгария инициатива ”4 на 1000: 
Почви за продоволствена сигурност и климат“ поставяща на дневен ред 
вьвеждането на нисковьглеродни децентрализирани практики с цел регенериране на 
основни хранителни вещества на почвите за постигането на интегрирани резултати 
в т.ч. рекарбонизация на почвите за гарантиране на почвеното им плодородие и 
изхранването на населението, вьвеждане на интегрирани децентрализирани BioCCS 
практики и от тук постигане на условия за смекчаване на причините пораждащи 
климатичните промени.  

В националните ни документи за сьжаление липсва реалистична оценка за все по 
ясно прояваващите се последици от климатичните промени застрашаващи 
изпьлнението на едни от стратегическите задачи в управлението на националната 
икономика – гарантиране на изхранването на населението, обезпечаване на 
общественото здраве чрез управление за основните компоненти на околната среда 
–почви, вода и атмосферен вьздух, гарантиране устойчивост на екосистемите и 
териториите.  

Основния проблем произтича от липсата на иновативни подходи за 
оползотворяване на генерираните отпадьци в селскостопански произодства, 
преработвателни предприятия и дьрводобив и дьрвопреработка (чиито годишни 
количества се оценяват на над 9 мил.тона годишно) като ресурси, чрез вьглерод 
отрицателни практики, използването им чрез децентрализирани и декарбонизирани 
практики за генериране на алтернативна енергия и задьржане и сьхранение на 
органичен вьглерод в почвите (BioCCS практики), анализ и оценка на 
нисковьглеродни иновативни световни практики за тяхната осьществимост в 
условията на Бьлгария, изграждане и функциониране на хоризонтални системи за 
управление за регионално адаптиране кьм климатичните промени за устойчиво 
развитие на регионите в Бьлгария. 

Като доказателство на незавидниото сьстояние на основни елементи на околната 
среда в Бьлгария като почви, води, вьздух и др. са данните изнесени от редица 
оторизирани органи на Европейския сьюз, ООН и др.  

Като убедителни примери могат да се посочат:  

1. Изводьт направен в Докладьт на ЕС за Бьлгария Преглед на изпьлнение на 
политиките на ЕС в областта на околната среда (1): 

Към днешна дата в България няма всеобхватна програма за политика за кръгова 
икономика. Въпреки нарастващото търсене на екологично чисти продукти и услуги, 
заинтересованите страни все още се въздържат да инвестират в тези области. 

2. Оценките и препорьките дадени в Доклада на Икономическата комисия на 
обединените нации за Европа (2): Преглед на ефективността на иколната среда в 
Бьлгария Трети преглед: Препоръка 8.3: 

Новият пакет от мерки на ЕС за крьгова икономика означава по-високи цели за 
ресурсното оползотворяване на отпадъци. Вече е съмнително дали България е в 
състояние да постигне настоящите си цели, например за рециклиране, да не 
говорим за по-амбициозните цели в пакета "Крьгова икономика". 

3. Посочените данни в Доклада: Интегрирани децентрализирани проекти за 
вьвеждане на регионални ”Крьгови икономика”, ресурсно оползотворяване на 
отпадьци, генерирани в производството и преработката на продукти в селското и 
горското стопанство чрез регенеративни практики (3) за ниската производителност 
при използването на природните ресурси и темповете за генериране на иновации.  
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4. Бездействието на Министерството на земеделието, храните и горите за 
вьвеждане на справедливия европейския принцип ”замьрсителят плаща” и 
законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи за околна среда, 
разходите за водни услуги като елемент от изпълнение на предварителните условия 
за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен 
период 2014-2020 г.  

С приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-
26, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г.за разглеждане в Народното 
сьбрание се целеше основно следните промени:  

- На първо място във финансовата организация и икономическото регулиране 
в областта на водите, в т.ч. ефективно въвеждане на принципа „замърсителят 
плаща“. 

- Oтстраняване на пропуски в транспонирането на Директивата 2006/118/ЕО 
за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, също за избягване на 
процедура по нарушение. 

За тази цел в чл. 192 ал.1 от Закона са направени следните изменения и 
допълнения: 

(1) Икономическото регулиране се основава на следните принципи:  

1. възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за околната 
среда и за ресурса;  

2. замърсителят плаща. 

В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал.1. За правото на използването на водите се заплаща: 

т.3. такса за замърсяване: 

а) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води; 

б) за отвеждане на замърсители в подземните води; 

в) от дифузни източници от селското стопанство; тази такса не се заплаща, ако се 
заплаща такса по буква „а“ или „б“.“ 

Посочени по горе задьлжителни плащания от земеделските производители при 
употребата на минерални азотни торове в практиката на европейски страни са 
обобщени под общото наименование ”нитратен отпечатьк”, който се определя и 
заплаща от земеделския производител на базата на вложен килограм нитратен тор 
на декар. 

5. Липсата на научни изследвания и иновации (3,4) в т.ч. и в направление за анализ 
и оценки на съществуващите европейски практики, разработка на типови проекти и 
програми за управление (в т.ч. системи за охарактеризиране и мониторинг) и 
оползотворяване на отпадъци от селското и горското стопанство и 
преработвателната промишлениост чрез системи от нисковьглеродни практики 
регенеративни практики за опазване и вьзстановяване на основни елементи на 
околната среда – почви и вода, разработка и осъществяване на демонстрационни 
проекти за обучение и въвеждане на нисковьглеродни практики за смекчаване на 
причините и преодоляване на последиците от климатичните промени, вьвеждане на 
системи за контрол и мониторинг за резултатите нисковьглеродни практики, 
подготовка и изработка на проекти за подобряване на сьществуващи нормативни 
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документи и методики, методически и информационни материали по отделните 
осьществими нисковьглеродни регионални практики за: 

 - почви и почвено плодородие, ограничаване на преките замърсявания чрез 
частична замяна на минералните торове с микробиологични, компости и биологичен 
въглерод при земеползване, подобряване влагозадържащите характеристики на 
почвата за адаптиране към засушаванията ;  

- оползотворяване на биоразградими селскостопански отпадъци за възстановяване 
и поддържане на почвеното плодородие, за възстановяване и повишаване на 
съдържанието на почвен въглерод, BioCCS практики ;  

– ефективни технологии и системи за карбонизация на отпадъчна биомаса за 
децентрализирано производство на енергия и почвени подобрители за 
преодоляване на последиците от климатичните промени, BioCCS практики;  

- преустановяване на опожаряване на стьрнищата и предотвратяване на мащабни 
горски пожари и атмосферно замьрсяване, сьздаване на икономически обосновани 
стимули за оползотворяване на отпадьчна биомасата, подобряване на качествата на 
почвите и вьвеждане на високоефективни производства на биологична продукция. 

От посочените по горе за сьжаление не добри примери може да се направи един 
генерален извод, а именно: Необходимо е спешно да се оцени световния опит. 
Прилагайки основните правила на науката Управление на околната среда да се 
анализират за сьществуващите практики оценявайки чрез следните три групи 
индикатори: екологична ефикасност, иконоимическа ефентивност и социална 
приемливост и на тази база рьководейки се от поетите ангажименти от Европейския 
сьюз за вьвеждане на крьгови регионални икономики, ресурсно оползотворяване и 
регенериране на основни елементи на околната среда, да се определи 
сьвокупността от онези практики които в отделните региони на страната ни ще 
гарантират постигането на трите основни стратегически цели за всяко едно 
управление:  

- изхранване на населението; 

- гарантиране на общественото здраве; 

- вьвеждане на регионални нисковьглеродни крьгови икономики с регенериране 
на основни елементи на околната среда, гарантиращи изхранването на 
населението, смекчаване причините и адаптиране кьм последствията от 
климатичните промени. 

С реализирането на подобна система от осьществими нисковьглеродни 
децентрализирани практики е вьзможно бьрзо и ефективно да се мултиплицират 
ефектите в чисто икономически и социален план чрез вьвеждане на 
висикоефективни нисковьглеродни селскостопански и горски практики, развитието на 
децентрализирани и декарбонизирани системи за производство на алтернативна 
енергия, да се изградят основите за вьвеждане икономически обоснована “зелена 
инфраструктура” и “зелена икономика”.  

За реализирането на посочените регионални политики бяха разработени и влючени 
в националните стратегии и програми за финансиране и реализизиране през новия 
програмен период 2014 - 2020 г. като например:  

В ОПРСР Приоритет 5 – насьрчаване ефективността на използваните ресурси в 
селското стопанство и подкрепа на прехода кьм нисковьглеродна и устойчива на 
изменение на климата икономика стратегии, включващ вьвеждане на 
нисковьглеродни практики за оползотворяване на животински отпадьци за 
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регенериране на почви и води, производство от отпадьците генерирани в селското и 
горското стопанство нисковьглеродна децентрализирана енергия и смекчаване и 
адаптиране кьм измененията на климата (5). 

В основата си разработените междусекторни политики, системи от проекти за 
вьвеждане на нисковьглеродни практики за адаптиране кьм климатичните промени 
имат за цел изпьлнението на едни от стратегическите задачи в управлението на 
националната икономика – гарантиране на изхранването на населението, 
обезпечаване на общественото здраве чрез управление за основните компоненти на 
околната среда – почви, вода и атмосферен вьздух, гарантиране устойчивост на 
екосистемите и териториите.  

Постигането на интегрирани подходи за вьвеждане на нисковьглеродни практики за 
изпьлнение на посочените стратегически задачи се осьществява чрез обективен 
анализ на сьстоянието на почвите и почвеното плодородие, вьвеждане на 
иновативни подходи за оползотворяване на генерираните отпадьци като ресурси за 
регенериране на почви, опазването на подпочвените води и атмосферния вьздух, 
оползотворяването им чрез вьглерод отрицателни практики, използване на 
отпадьчния ресурс от биомаса чрез децентрализирани и декарбонизирани практики 
за генериране на алтернативна енергия и задьржане и сьхранение на органичен 
вьглерод в почвите (BioCCS практики).  

Предвидената в Приоритетна ос 4 в Трети национален план за действия по 
изменение на климата за периода 2013-2020 г. (6): Оптимизиране на разстителните 
отпадьци в земеделието в размер на 225 мил.лв. с реализирането си би била 
убедителен пример как с очистване и оползотворяване на стьрнищата с 
регенеративни практики, биха се предотвратили и до голяма степен горските 
пожари, които вьзникват вследствие на безконтролното запалване на стьрнища до 
самозалесили се горски площи.  

За преодоляване на посочените по горе проблеми, липсата на иновационни и 
социално приемливи решения, в т.ч. и сьздаване на условия и практики за 
осьществяване на инициатива ”4 на 1000: Почви за продоволствена сигурност и 
климат“ в условията на Бьлгария, усилията ни, разработваната от нас тематика 
включваща технологични системи и технически средства са насочени (в рамките на 
нашите вьзможности) да демонстрират децентрализирани интегрирани практики за 
вьвеждане на нисковьглеродна регионална икономика за ресурсно оползотворяване 
на отпадьци (в т.ч. и тези от сектори селско и горско стопанство и преработваща 
промишленост) и адаптация и смекчаване на причините и последствията от 
климатичните промени.  

Основно те са насочни за преодоляване на все по ясно проявяващите се последици 
от климатичните промени в т.ч. и в сектори свьрзани с целия крьг от земеделски 
дейности, управлението на пасища, гори, зелени площи и паркове, урбанизирани 
територии и др.  

Необходима е следната последователност от действия:  

1. Оценка на последствията от засушаванията, ерозията и деструкцията, 
очерталите се тенденции на загуби в сьдьржанието на органичен вьглерод, хумус и 
силно нарушена почвена микробиология, проявяващите се устойчиви тенденции на 
загуба на почвеното плодородие както в основни зьрнопроизводителни райони на 
територията на Бьлгария, така и в полупланинските и планински територии заети с 
постоянни пасища и земеделски земи с висока природна стойност.  
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2. Разработка и вьвеждане на интегрирани мерки и практики за: намаляване и 
предотвратяване на атмосферните замьрсявания от осьществяване на земеделски и 
др. дейности на разглежданите територии от една страна и сьздаване на условия за 
устойчиво управление на основни компоненти на околната среда – почви, води и 
атмосферен вьздух за гарантиране на почвеното плодородие, стабилна 
влагозапасяемост, сьхранение и подьржане на почвената микрофлора; вьвеждане 
на децентрализирани системи за икономическо целесьобразно и стабилно 
натрупване и сьхранение на органичен вьглерод в почвите за намаляване от една 
страна количеството генериран вьглероден окис, метан и азотен оксид в 
атмосферата и от друга сьздаване на вьзможност за бьрзо вьзстановяване на 
нарушени почви от увеличаващите се горски пожари чрез вьзстановяване на 
основни хранителни вещества и горния слой на почвите и предотвратяване на 
замьрсяването на подпочвените води, регенериране на почвената микрофлора и 
почвеното плодородие . 

3. Вьвеждане на общински нисковьглеродни системи за отопление с мултиплициращ 
икономически ефект – от една страна намаляване на до 70 % разходите за 
системата по управление на отпадьците и от друга елиминиране разходите за 
фосилни горива: природен газ, нефтени деривати, дьрва, пелети и др.  

4. Вьвеждане на високоефективни селищни екосистеми за извличане и задьржане на 
СО2 за устойчива превенция предотвратяване на природни бедствия в следствие на 
климатичните промени. 

5. Вьвеждане на BECCS практики, определените като едни от социално най-
приемливи и препорьчани от изследванията на ООН, ЕС, Световната банка, 
Световната организация за изхранване на населението(ФАО) практики за 
смекчаване на глобалните последствия от климатичните промени.  

6. Гори и горско стопанство. Оценка на основни екоуслуги гарантирани от горите и 
сьздаване на обективни и оценими механизми за тяхното обезщетяване при 
инфраструктурни проекти нарушаващи горските площи и използване на основни 
екоресурси – почви и води.  

7. Вьвеждане на ефективни практики за вьзстановяване на горите с 
оползотворяване на отпадьци генерирани при тяхното стопанисване.  

8. Вьвеждане на обоснована система за устойчиво развитие на региона и 
смекчаване на последствията от климатичните промени чрез нисковьглеродни 
практики като: преустановяване на опожаряване на стьрнищата и предотвратяване 
на мащабни горски пожари и атмосферно замьрсяване, сьздаване на икономически 
обосновани стимули за оползотворяване на отпадьчна биомасата за регенериране и 
подобряване на качествата на основни елементи на околната среда имащи 
отношение кьм един от основните сектори за региона – селско стопанство в т.ч. 
почвите, подпочвени води, гарантиране на почвено плодородие за вьвеждане на 
високоефективни производства в селскостопанската практика, животновьдство и 
преработвателна промишленост.  

 9. Проекти за осьществяване на мерки и практики за интегриране на политиките за 
околната среда и политиките по изменение на климата чрез доказуеми социално 
приемливи Публично Частни Партньорства.  

Разработени са и са реализирани технологични схеми и технически средства за 
вьвеждане на разгледаните по горе интегрирани практики. Приоритет е поставен на 
оползотворяване на генерираните отпадьци като ресурс за опазване на почвите и 
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почвеното плодородие, макро и микро организмите и смекчаване и адаптиране кьм 
климатичните промени.  

Три са основните цели при оползотворяване на отпадьците от селскостопанската 
дейност. При пьрвата поради масовите деграционни процеси, изключително ниското 
сьдьржание на органичен вьглерод в почвите на територията на Бьлгария (под 
границата гарантираща почвеното плодородие на бьлгарските почви), 
карбонизацията на почвите, липсата на основни хранителни вещества (например 
фосфор) е необходимо внасянето на стандартизиран продукт от оползотворими 
селскостопански отпадьци с качеството на растежен стимулатор. По втората цел на 
задачата е при оползотворяване на биоразградимите отпадьци да се гарантира 
използване на такива практики и такава система на контрол на процесите, които да 
обеспечат на 100 % санитаризирането на крайните продукти. За постигане на трета 
цел – устойчивост, която според нас е чрез използване на налични ресурси, 
производство на продукти с висока конкурентноспособност и висока принадена 
стойност, която през даньците ще гарантира и публичната полза и най-важното 
вьзстановяване на използваните ресурси в т.ч. и основни елементи на околната 
среда почви ивода за последващо използване.  
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ИНТЕГРИРАНИ РЕГЕНЕРАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА РЕСУРСНО 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЬЦИ ГЕНЕРИРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И 
ПРЕРАБОТКАТА НА ПРОДУКТИ В СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 
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Abstract: The purpose of this report is to show the integrated requirements underpinning 
EC regulations and the package of measures introduced in December 2015 for the 
introduction of the "Circular economy". In addition is to achieve the principles of resource 
recovery, introduction of integrated production practices, low-carbon energy, regeneration 
and re-carbonation of soils. It was also shown the ecological importance of soil 
microorganisms, restoration of soil moisture protection for guaranty sustainable soil 
fertility.  

Keywords: soil quality, compost, biochar, green biomass, quality of life 

 

 

Едно от стратегическите направления залегнали в разработваните на национално 
ниво и на ниво ЕС за следващия програмен период до 2030 г. е гарантиране на 
изхранването на населението и адаптиране и преодоляване на последствията от 
климатичните промени, за което се разработват и въвеждат в практиката т.н. 
интегрирани практики и кръговата икономика 
(https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/road-circular-economy_bg). 

Основния проблем в националната ни практика произтича от липсата на прилагане 
на иновативни и социално приемливи подходи за оползотворяване на генерираните 
биоразградими отпадьци за регенериране на основни елементи на околната среда, 
чиито годишни количества се оценяват на над 9 мил.тона като ресурси, чрез 
интегрирани, децентрализирани и декарбонизирани практики за задържане и 
сьхранение на органичен вьглерод в почвите (BioCCS практики), генериране на 
алтернативна енергия, анализ и оценка на нисковъглеродни иновативни световни 
практики, за тяхната осъществимост в условията на Бьлгария и изграждане на 
регионални децентрализирани системи за в отделните региони на Бьлгария.  

Очакваните публични ползи от вьвеждането на нисковьглеродни практики за 
оползотворяване на отпадьците имат многопосочни измерения: управление и 
ресурсно оползотворяване на биоразградими отпадьци чрез децентрализирани 
системи, опазване на общественото здраве и намаляване на емисиите замьрсяващи 
атмосферата, рязко намаляване на публичните разходи в системата сметосьбиране, 
сметоизвозване и депониране и опимизиране на разходите за населението, 
вьзстановява в почвите на основни хранителни и структорни елементии и тяхната 
рекарбонизация. Постигнатите резултати ще могат да бьдат директно измерими от 
намалените обществени разходи, спестените средства на домакинствата, 
вьзстановените и подобрени качества на основни елементи наоколната среда – 
почви, води и вьздух. 

mailto:iordanovbg@gmail.com
https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/road-circular-economy_bg
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I. Интегрирани практики за децентрализирано ресурсно 
оползотворяване. 

Въвеждането на селищни децентрализирани площадки за ресурсно оползтворяване 
на биоразградими отпадьци в близост до мястото на сьздаването им чрез 
високотехнологични практики за компостиране с използване на мобилни сьвременни 
системи за активирано компостиране ще спомогне изключително много за решаване 
на задачите произтичащи от приетите концепции от ЕК за вьвеждане на 
териториални крьгови икономики при справедливи и приемливи от населението на Р 
Бьлгария цени (1,2,3,5). 

С реализирането на селищни децентрализирани площадки ще се даде вьзможността 
в рамките на населени места, в животновьдната ферма или в близост до 
предприятия за производство и преработка на селскостопанска и горска продукция 
да се оползотворят директно биоразградими отпадьци чрез система за 
компостиране и получаване на краен продукт компост с гарантирани санитарно – 
хигиенни качества сьгласно изискванията на REG”CE” (4), както и постигане на 
комплекс от интегрирани резултати като: децентрализирано оползотворяване на 
биоразградими отпадьци, вьзстановяване на почвеното плодородие, гарантиране на 
влагозадьржането в почвите и преодоляване на засушаванията, ограничаване на 
подпочвените замьрсявания и замьрсяванията на подпочвените води, и др. 

В предвид на входните потоци за компостиране: биоразградими отпадьци в т.ч. и 
“зелени отпадьци” от от зелени общински площи, изискванията за качеството и 
особено на санитарните изисквания произтичащи от новите правила на ЕС за 
преработката на биологични отпадъци в суровини, които могат да се използват за 
наторяване при вьждането на принципите за реализиране на крьгови икономики и 
ресурсно оползотворяване на отпадьци чрез групата продукти с маркировка ”СЕ” с 
уеднаквени качества за всички производители от ЕС е избрана комбинирана схема 
за компостиране сьстояща се от два затворени реактора за ускорено термофилно 
саниртаризиране и открита площадка за стабилизиране на компоста. Системата за 
компостиране е комплектована с подготвителни сьоражения, машини и обрьщателни 
системи за обработка на компомпостите купове за открито аериране, система от 
преносими портативни измервателни уреди за монитиране на процеса на 
компостиране.  

Приложената технология за компостиране с използването на на разработени серия 
активатори за компостиране позволява да се интензифицира процеса, увеличи 
ефективността на инсталацията и получения краен продукт – компост да бьде 
използван директно както за почвен подобрител така и като растежен стимулатор за 
наторяване, вьстановяване на нарушени терени, сьздаване и развитие на зелени 
площи, рекултивации и др. общински дейности. Принципно пространственото 
разположение на описаната площадката за компостиране е показа на Фиг.1  

 

Фиг.1. Площадка за активирано компостиране 
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Фиг.2. Принципна схема за активирано компостиране в затворен реактор за 
реализиране на технологични схеми, методи и оборудване сьгласно изискванията на 

REG “CE” 

 

 

Фиг. 3 Мобилна система за активирано компостиране в затворен реактор 

 

II.  Разработени и произвеждани активатори за компостиране 

Главни еко и био предимства Trihoderma harzianum използван като инокулант – 
активатор на процесът на компостиране (фиг.4): 

 

 

Фиг.4. Произвеждани активатори на процесът за активирано компостиране в 
затворен реактор (Костов (2008); Kostov, O., Vasileva, V. & Kaloianova, N. (2009) 

 

Увеличва продуктивността на системата микроорганизми – почва – растение, чрез 
еко биологично приемливи методи; 
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Стимулира естественото увеличение на хумуса в субстрата-почва и убива почвените 
патогени; 

Увеличава кореновата и надземна биоамаса, увеличва броя и интензивноста на 
цветовете при цветята, увеличава добива на залена маса и др. 

 

МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ: 

Микопараситизм: произвежда ензими като хитинази, глюконази, пептидази литични 
ензими и др. 

Произвеждане на антигъбични и антибактериални антибиотици, глитоксин, 
глиоверин, трихоцетен, циклияни пептиди, изоцианиди, Т-2 токсин, триходермин 
които потискат развитието на гъбните и бактериални патогени. 

Изключително конкурентно способни за място, храни и така потиска разжирието на 
почвените патогени. 

Толерантна е към стрес. 

Разтваря последователно не органичните хранителни вещества. 

Индуцира устойчивост. 

Инактивира патогенните ензими. 

Активна е към следните болести и патогени: Ganoderma spp. Fusarrium spp., 
Rhizoctonia solani, Pitium spp., Botritis cinerea, Sclerotioum spp., Sclerotia spp., 
Rosellinia spp., Phitophtora spp. Macrominia spp., Verticilium spp. Erwinia spp. Seeding 
rot, Roots rot, etc.  

 

III. Разработени и реализирани технологични схеми и технически 
средства за вьвеждане на интегрирани практики демонстриращи:  

Положителият ефект върху почвеното плодородие, процеси и почвените 
микроорганизми от разработените и приложени технологични схеми и препарати са 
публикувани в много публикации (Kostov, O., Petkova, G. & Van Cleemput, O. (1995); 
Kostov, O., Tzvetkov, Y., Petkova, G. & Lynch, J. M. (1996); Jokova, M. Kostov, O. & Van 
Cleemput, O. (1997); Kostov, O. & Lynch, J. M. (1998); Kostov, O. (2008) Kostov, O., 
Vasileva, V. & Kaloianova, N. (2009).  

  

 
 

Фиг. 5. Ефект от прилагането на обогатен компост и инокулиран с Trihoderma 
harzianum при производство на зелена биомаса 
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Тези снимки (фиг.5) показват драстичното увеличение на зелената биомаса от 
прилагането на обогатен узрял компост съдържащ много полезни почвени 
микроорганисми, хуминова и фулво киселини и биостимулиращи вещества при 
много бедна пясъчна почва в Малайзия при конкурсни условия. 

 

IV. Оползотворяване на селскостопански и отпадьци от горското 
стопанство чрез прилагане на термични методи 

Едни от основните приоритети заложени в Рамката на ЕС за програмите за развитие 
на селските региони (5) са поощряване на трансфера на знания и иновациите в 
селското и горското стопанство и в селските райони и насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите, подпомагане за преминаване към нисковъглеродна и 
устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и 
в сектора на храните. 

В световната практика в продьлжения на десетилетия се сьздават, развиват и 
намират многоцелево приложение технически системи за оползотворяване 
биоразградими селскостопански отпадьци (БрО) чрез интегрирани 
децентрализирани системи в основата на които са термични методи на базата на 
контролируем в широки температурни граници пиролизен процес. Пиролизният 
процес се извършва в херметично затворен реактор, в който суровината се 
хомогенизира и разлага. Характерна особеност на пиролизните реактори е високата 
степен на херметичност, като особено внимание се отделя на зареждащото 
устройство и на устройството за отстраняване на пиролизния остатък. На Фиг. 6. е 
показана принципна схема на пиролизна инсталация с хоризонтална камера.  

 

 

Фиг.6. Принципна схема на пиролизна инсталация с хоризонтална камера 

 

Едно от сьществените предимства на оползотворяване на биоразградими 
селскостопански отпадъци (БрО) чрез газификация и контролизуема пиролиза е 
интегрираното ресурсно оползотворяване за получаване на енергия и биологичен 
вьглен, като за последния продукт сьществуват и са вьведени като задьлжителни за 
практическото им използване както световни така европейски стандарти. 

 

Оползотворяване на органични отпадъци от птицевъдството, чрез пиролизен 
интегриран проект за производство на топлинна енергия и биологичен въглен.  
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 Тенденцията в ЕС и у нас е да се отглеждат бройлери, специално селектирани за 
бърз растеж, в затворени и строго контролирани системи от обори. В тях се работи с 
постели на пода, автоматизирано предоставяне на вода и храна, и поддържане на 
температура, влажност и др. елементи на микроклимата в отделните работни 
помещения. При тази организация, бройлерите достигат живо тегло от 2,0 – 2,5 kg за 
около 35 – 45 дни. При подовото отглеждане на 1000 бр. птици, теглото на 
отпадъчната постеля е средно 1,5 т. Трябва да се отбележи че отделения метан от 
бройлерите се отстранява чрез вентилация.  

В България, годишно се генерират повече от 60000 тона органични отпадъци от 
бройлерното производство. По-надолу в изложението, тези отпадъци ще наричаме 
Необработен Пилешки Тор – НПТ. 

Понастоящем, у нас не съществува национална нормативна уредба за 
обезвреждането и преработката на НПТ. През 2015 г. беше преустановено 
действието на Наредба № 20 от 10.02.2006 г. (11) адаптираща в бьлгарската 
практика Регламент (ЕО) № 1069/2009 от 21 октомври 2009 г., вьвеждащ строги 
изисквания кьм страничните животински продукти не предназначени за човешка 
употреба. Микробиологични изследвания на почви от прилежащи на птицеферми 
терени показват наличие на: сапрофитна бактериална микрофлора, плесенни 
гъбички, Е. coli, салмонела и др.  

 Целта на Проекта е да бъде проектиран, изработен и изпитан прототип на 
инсталация за пиролиза на НПТ, генериране на топлинна енергия и производство на 
биологичен въглен на ниво - птицеферма. Енергията ще бъде използвана за 
отопление на самите ферми, а биологичният въглен ще се реализира на пазара като 
подобрител на почвите. Технологията, която се използва в максимална степен 
опазва околната среда: неутрализира опасни биологични отрадъци; Биовъглена е 
отлично средство за комбинация със синтетичните минерални торове, подобрява pH 
на киселите почви, подобрява аерациатата на почвите, съдържа микроелементи и 
може да служи като биологичен подобрител на почвата. Той може да фиксира от 
въздъуха амонияк до 5% с което да допринесе за азотното торене на почвите и 
намаление на парниковите газове. Предложение за подобен род системно решение 
и техническо оборудване за внедрявано кьм момента не е предлагано. 
Технологичната схена на инсталацията за комбинирано производство на топлинна 
енергия и биологичен въглен, чрез пиролиза на НПТ е показана на Фиг.7.  

 

Фиг.7 Принципна технологична схема за комбинирано производство на топлинна 
енергия и биологичен въглен 
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Красимир Димов 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                            
„Никола Пушкаров”, София 

 

Abstract: Analysis of Technologies for the Use of Wood Biomass from Intensive Cultures. 
Technologies for creating, growing and operating plantations for the production of woody 
biomass from intensive crops are presented. The potential of intensive crops for the 
production of woody biomass in Bulgaria was determined. The advantages of growing 
wood biomass are shown. The features of plantations of fast-growing tree species for 
biomass production used in energy production are presented.  

 

 

Въведение 

Съгласно информация от Справочника на Европейския съюз (ЕС) за 2017 г., горите 
на държавите членки на ЕС се разпростират върху 161 милиона хектара (4 % от 
горските площи по света). Те обхващат около 38 % от площта на Съюза. От 
социално-икономическа гледна точка експлоатацията на горите генерира ресурси, 
по-конкретно дървен материал.  

От 161 милиона хектара гори, 134 милиона са с дървопроизводствени функции, т.е. 
на разположение за добив и доставка на дървен материал. Освен това, в тези горски 
територии, добивът на дървесина представлява едва около две трети от годишния 
прираст. Основната употреба на дървения материал е за енергийни цели (42 % от 
обемите), при 24 % за дъскорезниците, 17 % за хартиената промишленост и 12 % за 
производството на дървесни плоскости и др.  

 

Производство на енергийна биомаса 

Възобновяемите източници на енергия са важен фактор за преодоляването на 
промените в климата, заради своята устойчивост и приносът им за намаляване на 
емисиите на парникови газове. Те допринасят за подобряването на сигурността на 
енергийните доставки като съдействат за преодоляване на зависимостта от 
изкопаемите горива и от вносa на енергия от трети страни извън Съюза. Не на 
последно място възобновяемите източници стимулират икономическия растеж, 
иновациите и създаването на работни места, особено в селските райони.  

През 2013 г. Европейската комисия прие „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите 
и сектора на горското стопанство“, в която се предлага нова европейска референтна 
рамка за изготвянето на секторните политики, които имат отражение върху горите. 
Основните ръководни принципи на тази стратегия са устойчивото управление на 
горите и насърчаването на тяхната многофункционална роля, ефикасното 
използване на ресурсите и отговорността на ЕС по отношение на горите в световен 
мащаб.  
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В „Новата стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“ 
относно биомасата за енергия ясно е посочено „понастоящем горската биомаса е 
най-важният източник на възобновяема енергия и вече съставлява около 
половината от общото потребление на енергия от възобновяеми източници в ЕС.“ 
Съгласно националните планове за действие относно енергията от възобновяеми 
източници, използването на биомаса за отопление, охлаждане и производство на 
електроенергия ще осигурява около 42 % от целевия 20-процентен дял на енергията 
от възобновяеми източници до 2020 г.  

Енергийните горски плантации са специален вид интензивни горски култури от 
бързорастящи дървесни и храстови видове, които са предназначени за добив на 
биомаса за производство на енергия. Добитата от тях дървесина се насича на 
трески – дървесен чипс, който след това се използва директно или индиреткно за 
производство на енергия. За създаване на енергийни агролесовъдни плантации са 
разработени специални хибридни клонове (сортове) от горски дървесни и храстови 
видове, отличаващи се с много бърз начален растеж и ускорено натрупване на 
биомаса през първите години.  
Отличителна способност на тези плантации е много късия турнус на сечта, поради 
което те са известни още и като краткотурнусни горски плантации с къс ротационен 
цикъл – SRF (short rotation forestry). Според дървесният вид и използвания сортов 
клон, природните и климатични условия, възприетата технология и използваните 
машини за добив на биомаса, ротационният цикъл на една SRF култура може да 
варира между две и пет години. Енергийните горски плантации се стопанисват чрез 
издънково възобновяване, като след изсичане на цялото насаждение новият 
дървостой се възпроизвежда чрез стъблени издънки. За целта изследователските 
станции по бързорастящи дървесни видове разработват и селектират специални 
клонове, които в най – голяма степен да отговарят на изискванията на този вид 
енергийни плантации.  
Използването на изоставени и ниско продуктивни земеделски площи за 
производство на дървесна биомаса подпомага фермерите, като разнообразява и 
допълва техните доходи. Освен това горските плантации изпълняват функцията на 
полезащитни пояси за земеделските култури, допринасят за стабилизиране на 
почвеното плодородие чрез редуциране на ветровата ерозия и водния отток и 
увеличават органичните вещества. Те създават жизнено пространство за много 
животински видове, осигуряват възможности за ловен туризъм, осигуряват 
противопожарна защита на насажденията и подобряват естетическото състояние на 
ландшафта.  
 
Видове интензивни култури 
Производстово на енергийна биомаса в световната практика са разработени 
специализирани технологии за производство на горска и селскостопанска енергийна 
биомаса. За целта в енергийни специализирани културии се използват 
бързорастящи горски видове, които за кратко време произвеждат огромно 
количество биомаса (до 60-80 т/ха) и селскостопански култури с високо съдържание 
на енергия). Към специално произведената енергийна биомаса се отнасят и 
странични продукти и остатъци от други приложения на културите, които също могат 
да се използват за генериране на биоенергия. Те се създават от бързорастящи 
дървета с мека и твърда дървесина, които се използват след пет до осем години от 
засаждането им. Те включват акация, хибридни тополи, хибридни върби, клен, 
канадска топола, ясен, орех и чинар. Поради високата си продуктивност до 60 т/ха те 
се явяват и основен средообразуващ фактор, като на всеки тон дървесина поглъщат 
около 1,9 т, СО2 и отделят по 1,4 т О2. Прието е с термина биомаса се обозначава 
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продуцираната от растенията първична органична материя. Биомасата е 
възобновим природен енергиен ресурс, а при създаването й се акумулира 
въглеродния диоксид от въздуха и се отделя кислород, с което се ограничава 
парниковия ефект, водещ до глобално затопляне на Земята. Плантации за 
производство на биомаса могат да се създадат от различни растителни видове. 
Потенциални източници на биомаса са:  
Тревни селскостопански култури – за целта се използват високопродуктивни - 
едногодишни (царевица, суданка, сорго, рапица) или многогодишни растения 
(топинамбур, власатка, житни треви). За ограничения почвен ресур на Република 
България разширяването на това производство крие опасности от стесняване на 
площите, предназначени за зърнените култури, и срив на продоволствената 
сигурност. 
Горски плантации - краткотурнусни култури от бързорастящи широколистни 
дървесни видове – акация, хибридни тополи и върби, клен, ясен, черен орех, платан. 
Според даннни на ФАО, най-широко разпространеният източник на биомаса са 
краткотурнусните горски култури (ползване на втората, третата или петата година). 
Те са специфична форма на отглеждане на дървесни видове, при което са съчетани 
принципите и изискванията на конвенционалното лесовъдство и обикновеното 
земеделие. По принцип се създават при по-голяма гъстота, върху нископродуктивни 
за селскостопанско производство площи, изтощени вследствие ерозионни процеси и 
интензивно или продължително отглеждане на земеделски култури, на 
труднодостъпни терени - стръмни склонове, крайбрежни и заливни земи, терени 
неподходящи за работа със земеделска техника и т.н. Характерна особеност на този 
тип култури е, че те изискват много работна ръка.  
 
Технологията на създаване, отглеждане и експлоатация на плантациите за 
производство на биомаса. 
Избор на месторастене. От гледна точка на агротехническите изисквания на 
растителните видове, подходящи за производство на биомаса, най-подходящите 
терени за създаване на краткотурнусни горски култури за производство на биомаса 
(КТГКБ) са площите, използвани за отглеждане на селскостопански култури. Ако 
изберем такъв подход и заделим част от тези площи за енергийни култури, то 
сериозно ще въздействаме върху продоволствената сигурност на страната. В 
същото време следва да отбележим, че акации, тополи, върби, могат да се 
отглеждат върху сухи или преовлажнени терени, неподходящи за други култури. 
Избор на дървесни видове. Дървесните видове за производство на биомаса 
задължително трябва да притежават следните качества: способност за вегетативно 
размножаване; бърз растеж в млада възраст; устойчивост спрямо болести и 
насекомни вредители; студоустойчивост; добър прираст; висококачествена 
дървесина; интензивна издънкопроизводителна способност след прибиране на 
надземната биомаса. За създаването на краткотурнусните горски култури при 
ротация 3-7 години в умерения климатичен пояс, към който се отнася нашата страна, 
най-подходящи са акациите (Robiniapseudoacacia), върбите (Salix sp.), тополите 
(Populus sp.), елшите (Alnus sp.) и трепетликите (Populus tremula L., P. tremuloides 
Mich.). Освен тях краткотурнусни горски култури могат да се създават и от други 
бързорастящи широколистни видове като платан, явор, ясен, черница, черен орех. 
Почвоподготовка. Подготовката на площта при неизползвани за растениевъдно 
производство месторастения включва очертаване на границите, проектиране и 
строеж на пътища, както и мерки за контрол спрямо ерозията. Основната цел на 
почвоподготовката е да се създадат възможно най-добри условия за първоначален 
растеж на отглежданите растения. За силно чувствителните към конкуренция 
дървесни видове, включително и най-бързорастящите акации, тополи и върби, е 
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необходимо пълно унищожаване на съществуващата естествена растителност. В 
повечето случаи се налага провеждане на дълбока оран и култивиране за 
разкъсване на оформената твърда кора и за унищожаване на плевелната 
растителност. 
Посадъчен материал. За създаване на енергийни култури и гъстота на засаждане 
краткотурнусните плантации при повечето видове се създават чрез засаждане на 
зимни стъблени резници, които се съхраняват в хладилни камери (или в ями с пясък) 
при температура 5-6 оС за поддържането в състояние на покой. Засаждането се 
извършва, през зимата или в началото на пролетта, когато почвената температура 
се повиши над 10°С. Ако почвата е твърда и уплътнена, засаждането се извършва 
със специално садило (меч), шило, механизирано. При добре обработени почви 
резниците се забиват вертикално в почвата, като се внимава да не се повредят 
пъпките, които задължително трябва да са насочени нагоре. Почвата около резника 
се притъпква за премахване на въздушните джобове. По време на засаждането 
резниците трябва да се пазят от пресушаване и от пряка слънчева светлина. 
Схемата на засаждане зависи от технологичните изисквания към очакваната 
дървесина и от техниката за обработка на междуредията и за дърводобива. Когато 
дървесината се използва като източник на енергия гъстотата трябва да бъде по-
голяма - между 6000 и 12000 растения/ha. При 5- годишен турнус (ротация) се 
препоръчва разстояние в реда 60 cm, при междуредие 2,5 m (6660 растения/ha), а 
при 10-годишен турнус 120 cm в реда и при същото междуредово разстояние (3330 
растения/ha). 
 
Фази в развитието на енергийните култури 
Фаза на прихващане. През тази фаза се формира кореновата система на 
растенията и се залага старта на растежа на фиданките и добива на биомаса. През 
първата година след засаждането растежът на дърветата е сравнително слаб дори 
и върху плодородни почви. В този период развитието се осъществява до голяма 
степен за сметка на хранителните запаси, намиращи се в резника. Опитът показва, 
че резници с дължина до (20-25 см) 80 см и дебелина 2,5-3 см се прихващат 
сравнително добре и дават добър стартов растеж на фиданките. Процентът на 
прихващане на резниците и развитието на кореновата система е в пряка зависимост 
от наличието на фосфор в почвата. Високата влажност на почвата и успешна борба 
с плевелите, гарантират висок процент на прихващане и растеж на културите. 
Производствена фаза. Основните фактори, които могат да редуцират 
производителността на КТГКБ след прихващането на фиданките, са 
неблагоприятните метеорологични условия и нападенията от вредители. В 
производствената фаза растенията не са така чувствителни към засушаване, но при 
възможност за поливане биха се получили много по-добри растежни показатели. 
През тази фаза може да се приложи подхранване на растенията, което се 
осъществява стандартно с 60 kg/ha N, 30 kg/ha P и 80 kg/ha К, рано напролет, а през 
лятото – само с N (20-60 kg/ha) и поливане при засушаване с 150-200 л/м2. Трябва 
да се има предвид, че задължителното отстраняване на плевелите гарантира висока 
успеваемост на енергийните култури. Специализираните енергийни култури в 
повечето случаи са обект на силни нападения и повредите от болести, неприятели, 
дивеч, мишевидни гризачи и други. Задължително трябва да се предприемат мерки 
за борба спрямо болестите и насекомните вредители. 
Дърводобивна фаза. Според експертите по създаване и отглеждане на 
енергийните култури, продължителността на ротацията зависи от интензивността на 
отглеждане и от растежните особености на избраните растителни видове. При по-
дълга ротация се формират по-дебели стъбла, с по-висококачествена и по-
изравнена дървесина, отколкото при по-късите ротации. Проучванията у нас и в 
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чужбина показват, че икономически най-изгоден е период на ротация от 3 до 5 
години. С известно вариране, в зависимост от избрания дървесен вид и 
месторастене, растежните показатели след четвъртата година спадат и се налага 
сеч. Съвсем естествено е, дърводобивът в краткотурнусните култури, отглеждани на 
големи площи, изисква специално оборудване. Той се извършва механизирано с 
т.нар. комбайни, конструирани в различни разновидности. Повечето от тях са 
създадени на базата на добре познатите комбайни за традиционните земеделски 
култури като царевица и захарна тръстика, след съответно модифициране (фиг.1). 
Добивът на дървесината в култури от по-малки площи може да се осъществи ръчно 
или с ниска степен на механизация, посредством използване на храсторез или лек 
бензино моторен трион. Когато дървесината е предназначена за производство на 
целулоза, тя се транспортира до потребителя непосредствено след дърводобива. 
Складирането на добитата дървесина (биомаса), когато тя ще бъде използвана за 
гориво, изисква предприемане на съответни мерки за ограничаване на енергийните 
загуби и развитието на вредителите. 

Предимства на директния добив на биомаса:  

1. Прилага се само една операция – сеч с раздробяване, с което се 
намаляват общите трудови разходи.  
2. Силажокомбайните се използват по-ефективно и имат по-дълъг 
експлоатационен сезон;  
3. Директният добив е по-рентабилен при директните доставки на чипс за 
топло и електроцентрали. 

Недостатъци на директния добив:  
1. Дървесният чипс е по-влажен – относителна влажност е около 50%, 
поради което има по-ниски енергийни показатели.  
2. При по-дълго съхранение на чипса се губи сухо вещество.  
3. Складирането на влажен чипс води до проблеми с плесените при 
манипулации. Това изисква допълнителни грижи в складовете на 
потребителите. 

Предимства на двуфазната технология с харвестери за добив на цели стъбла: 
1. Минимални загуби на сухо вещество. 
2. По-високи енергийни показатели на биомасата и относително по-висока 
изкупна цена на по-сухия чипс. 
3. За провеждане на дърводобивната операция е необходим само един 
работник. 

Недостатъци на двуфазната технология:  
1. Необходимост от провеждането на двуфазната технология. 

 
Същност и особености на енергийните плантации от бързорастящи дървесни 
видове за производство на биомаса 
Интензивното лесоразвъждане придобива все по-нарастващо значение в световното 
горско иземеделско стопанство, особенно в страните с високоразвита 
дървопреработваща промишленост. Най-често при него се използват видове с бърз 
стартов и с интензивен растеж в млада възраст. Сред тях намират място и Бялата 
акация (RobiniapseudoacaciaL.) както нейните култивари.Тя е вид с многостранни 
преки и косвени полезности, които я правят уникална за нашето лесоразвъждане, 
пчеларство и лесомелиорацията. Тя е един от най-производителните и перспективни 
видове в условията на равнинните и хълмисто – равнинните гори на България. 
Стопанското значение на акацията се определя от дървесината й, която по някой 
качествени показатели превъзхожда дъбовата.Тя намира широко приложение в 
енергетиката, строителството, мебелното производство, коларство, кацарство и 
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други отрасли.Листата й се използват за приготвяне на силаж в животновъдството. 
От семената й се добива акациево масло за производство на лакове. Кората и 
клоните и се използват във фармацията. Отлично медоносно растение като 
средният добив на мед от 6 до 30 годишна възраст на културите възлиза от 300 до 
400 кг/ха годишно. Важно място в това отношение заемат големият брой медоностни 
форми с висока нектароносност и с различни срокове на цъфтеж, които придобиват 
актуалност и са предмет на жив интерес от страна на нашите пчелари. Лесовъдското 
и селскостопанско значението и се свежда до това, че е добър почвоподобрител 
като по унгарски данни една двадесет годишна култура натрупва 600-700 кг/ха чист 
азот в почвата или приблизително от 5-7 торови норми. 
 

Избор на място и дървесен вид за енергийни плантации 
Климатичната зона, в която се намира нашата страна е подходяща за отглеждане на 
бързорастящи видове, като бяла акациятопола, върба, черна елша, черницаи др. От 
икономическа гледна точка, основният фактор при избор на посадъчен материал е 
потенциалния добив от биомаса на единица площ. Като източници на посадъчен 
материал трябва да се предпочитат продукти от лицензирани разсадници. В 
настояще време в много страните от Европейският съюз се разработват нови 
клонове акации, тополи и върби които имат висока продуктивност и устойчивост към 
различните рискови фактори, като болести, вредители и слани. 
Създаването на SRFPs изисква значителни начални инвестиции, така че по-голям 
процент растения трябва да оцелеят не само през първата, но и при следващите 
години, за да могат да дадат достатъчно количество биомаса през целия жизнен 
цикъл на културата. Печалбата от биомаса може да бъде увеличена чрез 
използване на международни и държавни субсидии. Затова е важно преди 
създаването на една енергийна плантация е необходимо изготвянето на бизнес 
план, да се познават условията за кандидатстване и ползване на наличните 
програми за субсидиране. 
Енегийните плантации се залесяват чрез зимни стъблени резници. Те трябва да 
имат дължина 20-25 cm и минимален диаметър 5 mm. Саденето се извършва през 
ранна пролет. Основните предимства на резниците пред вкоренените фиданки са 
по-ниската цена, посадъчният материал може да се съхранява за по-дълго време и 
саденето може да се механизира напълно.Енергийните плантации по правило се 
създават на равнинни терени с наклон до 50. Изборът на място за създаване на една 
нова плантация е от съществено значение за нейната продуктивност и очаквана 
рентабилност. Жизненият цикъл на SRF културите е 20÷30 години, като по-големите 
разходи са концентрирани през първите години, затова всяка грешка, относно 
избора на място ще има негативно икономическо влияние, което в бъдеще трудно 
може да се коригира. Като най-подходящитеренизасъздаванена плантации са 
земеделските площи, за биологична рекултивация,заотглежданенаечемик, овес и 
други едногодишни култури и пасища. 
Климатични условия.Върбите се отличават с по-голяма толерантност към 
климатичните и почвените условия и са едни от най-подходящите видове за 
залесяване на енергийни плантации в районите на Централна и Северна Европа. 
Тополите се развиват по-добре при по-топъл климат и имат по-малки изисквания по 
отношение на водния режим. В сравнение с върбите, тополите са по-податливи към 
измръзване и тяхната климатична област е по-ограничена. 
Водни ресурси.Върбите се характеризират с много високо ниво на транспирация и 
могат да издържат по-дълги сезонни наводнения.При напояване на плантациите с 
отпадни води с необходимите хранителни вещества, могат да се използват и по-сухи 
месторастения, тъй като напояването ще компенсира по-слабите валежи.  
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Подпочвени води.За поддържане на високи добиви от биомаса е необходимо 
подпочвените води да бъдат не по-ниски от 120÷150 cm. Поради тази причина, 
леките песъчливи почви не са подходящи за SRFPs култури.  

Почви. Органичните и торфените почви не са подходящи за SRFPs култури, тъй 
като по-тежките машини не могат да работят върху такива терени, аестествените 
процеси в торфените почви водят до създаване на анаеробни условия, които са 
вредни за развитие на корените. Идеалните площи за установяване на SRF култури 
са равнинните терени с богати минерални почви, с достатъчно хранителни вещества 
и органични материали. Най-добри са глинесто песъчливите и леки глинести почви. 

Разстояние до потребителя. Разстоянието от плантацията до потребителя е 
много важен фактор при избора на терен. Това разстояние зависи от капацитета на 
транспортните средства, пътнотранспортна мрежа и цената на горивата. Този 
фактор в много случаи е решаващ за избора на местоположение на плантацията. 
Допустимото разстояние може да варира в рамките на 30 km до 80 km. По-късото 
разстояние е винаги икономически по-изгодно. Голямо предимство за една SRFPs 
плантация е в близост до нея да съществува енергийна централа, работеща с 
биомаса. 

 
Почвоподготовка, садене и отглеждане на плантацията 
Почвоподготовка.За почвоподготовка се използват обикновени земеделски 
машини. Поради повтарящата се оран в земеделските площи се образува уплътнен 
почвен слой на дълбочина 30÷40 cm,което създава проблем за развитие на 
дървесните корени. За целта се препоръчва риголване или дълбоко разрохкване на 
дълбочина от 40 до 80 cm. След основната обработка се извършва култивиране на 
почвата с лемежни или фрезови култиватори, дискови брани или обикновени 
земеделски фрези. 
Садене на резници.Заради големия брой растения на един хектар, саденето на 
резници се препоръчва да се извърши със садилни машини. За тази цел има 
разработени различни модели машини, като верижната “Rotor”, стъпковата машина 
“SalixMaskiner AB” и др. 
Гъстотата на върбовите плантации може да варира между 10000 и 20000 резника на 
хектар. Саденето се извършва в единични или двойни редове. При схемите с двойни 
редове е желателно да се остави разстояние от 150 cm между всяка двойка редове, 
за движение на харвестерите с по-широки гуми. Поради по-големите размери на 
тополовите култури, обикновено те се залагат в единични редове. Формата на 
площта обикновено следва характера на терена или земеделските граници. 

Идеалната форма на плантациите е правоъгълна площ, с напречно разположени 
пътища през 150 m. Тези пътища позволяват на транспортните средства по-лесно да 
се придвижват. Кръстовищата трябва да са достатъчно широки за да позволяват на 
извозващите трактори с ремаркета да излизат и влизат без да повреждат корените с 
издънките в крайните редове. Това означава те да имат ширина от 6 до 8 m. 

Отглеждане на културата. Върбите и тополите, като пионерни видове имат по-
ниска конкурентоспособност. Интензивната обработка на почвата и борбата с 
плевелите са от съществено значение за енергийните плантации. Тополовите и 
върбовите резници се вкореняват през първия вегетационен сезон и по това време 
не търпят конкуренцията на плевелите. Поникването на едногодишни плевели след 
засаждането може да се предотврати чрез прилагане на хербициди, което ще 
позволи на резниците да се развият и културите да създадат покривен склоп, с което 
да се осигури естествено потискане на плевелите. След като веднъж плантацията е 
вече установена, издънките лесно могат да заглушат плевелите, дори след тяхното 
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поникване. След това може да се извършва само нормален механичен контрол в 
междуредията на плантацията. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Горската биомаса е най-важният източник на възобновяема енергия и съставлява 
около половината от общото потребление на енергия от възобновяеми източници в 
ЕС. За енергийни цели се използват около 42 % от обемитена дървения материал. 

Енергийните горски плантации се стопанисват чрез издънково възобновяване, като 
след изсичане на цялото насаждение новият дървостой се възпроизвежда чрез 
стъблени издънки, т.н. краткотурнусни горски плантации с къс ротационен цикъл – 
SRF (shortrotationforestry).  

Основните потенциални източници на биомаса са: тревни селскостопански култури: 
едногодишни (царевица, суданка, сорго, рапица) или многогодишни растения 
(топинамбур, власатка, житни треви) и горски плантации:краткотурнусни култури от 
бързорастящи широколистни дървесни видове – акация, хибридни тополи и върби, 
клен, ясен, черен орех, платан. 

Бялата акация (Robiniapseudoacacia L.) – е един от най-производителните и 
перспективни видове в условията на равнинните и хълмисто-равнинните гори на 
България, която придобива все по-нарастващо значение в световното горско и 
земеделско стопанство, особенно в страните с високоразвита дървопреработваща 
промишленост. Тя е с бърз стартов и с интензивен растеж в млада възраст и има 
многостранни преки и косвени полезности, които я правят уникална за нашето 
лесоразвъждане, пчеларство и лесомелиорацията.  
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ЕФИКАСНОСТ НА НЯКОИ ВЕГЕТАТИВНИ ХЕРБИЦИДИ ПРИ ЛАВАНДУЛА И 
ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДОБИВИТЕ ОТ ЦВЯТ И ЕТЕРИЧНО МАСЛО 

 

Десислава Ангелова, Ганка Баева 

Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък 

E-mail: desita7706@abv.bg, gankabaeva@abv.bg 

 

Резюме: През периода 2018-2019 г. в опитното поле на ИРЕМК, Казанлък на 
ливадно-канелена почва е проведен полски опит при насаждение от лавандула сорт 
„Юбилейна“. Изследвана е хербицидната ефикасност и селективност на Центурион 
супер (120 г/л клетодим) и Клиофар 600 СЛ (600 г/л клопиралид), приложени през 
вегетацията на лавандулата. Отчетена е висока биологична ефикасност 90-91% на 
клетодим спрямо отчетените едногодишни житни плевели и 92-94 % спрямо 
многогодишните житни. Клопиралид проявява висок хербициден ефект към 
едногодишните и многогодишните широколистни плевели – 90-96 %. 

През периода на проучване при използваните хербициди е получен по-висок добив 
свеж цвят в сравнение с контролата с 89 и 109 кг/дкa. По отношение на полученото 
количество лавандулово етерично масло се установи, че проучваните хербициди 
превишават контролата средно с 1,3 и 2,8 кг/дкa. Резултатите от изследването 
показват, че при третираните с хербициди варианти визуални симптоми на 
фитотоксичност не са наблюдавани. 

Ключови думи: лавандула, плевели, хербициди, добив. 

 

EFFICIENCY OF CERTAIN VEGETATIVE HERBICIDES IN LAVENDER AND THE 
INFLUENCE ON YIELDS OF FLOWERS AND ESSENTIAL OIL 

 

Desislava Angelova, GankaBaeva 

Institute for roses and aromatic plants - Kazanlak 

 

Rezume: During 2018-2019 field trials were carried out the Institute for Roses and 
Aromatic Plants, Kazanlak on meadow-cinnamon soil. A lavender crop cv. Jubileina was 
used. The experiment lay out was a randomized blok desing with three replications. Weed 
control was assessed 30 days after spraying. The study was carried out on the herbicidal 
efficiency and selectivity of Centurion super (120 g/l clethodim) and Cliofar 600 SL (600 g/l 
clopyralid) applied in lavender vegetation. High biological efficiency of 90-91% of clethodim 
was reported against reported annual monocotyledouns weeds and 92-94% against 
perennial weeds. Clopyralid has a high herbicidal effect on annual and perennial 
dycotyledouns weeds - 90-96%. 

During the study period, a higher yield of fresh color was obtained with the 
herbicides used than the control with 890 and 1090 kg/ha. With regard to the amount of 
lavender essential oil obtained, it was found that the herbicides under study exceeded the 
control by an average of 13 and 28 kg/ha. The results show that herbicides does not have 
a negative effect on lavender and lavender oil. 
Keywords: lavender, weeds, herbicides, yield. 
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УВОД 

Борбата срещу плевелите при лавандулата се води чрез използване на почвени и 
листни хербицидни препарати. 

Според Spasov et al. (1999) в цветодаващи насаждения от лавандула срещу 
едногодишните житни плевели може да се прилагат Галант супер 
(халоксифопетоксиетил) в доза 150-250 ml/da3 и Набу екстра (сетоксидим) – 300-400 
ml/da. Подходящата фаза за внасяне на хербицидите е 2-ри -3-ти лист на плевелите. 
Изследвания на Rola (1986) показват, че Фузилад супер в доза 4 l/ha намалява 
плътността на пирея до 5 %, Тарга 2 l/ha – до 3 %, а Галант 3 l/ha до2 %. 
Dima et al. (2016) съобщават за експеримент с хербицидни комбинации при 
лавандулата. Проучени саMecloran (2 l/ha), Basagran (2 l/ha), Fusilade (2 l/ha) и 
Pantera (2 l/ha), които са внесени през вегетацията на културата и плевелите, като 
преди вегетацията е приложен почвено Stomp (4 l/ha). Площите са заплевени 
основно със Cynodondactylon L. - 44,5 %, Sorghum halepenseL. – 32,8 %, 
Xantiumstrumarium L.-11,8 % и Chenopodium album L.– 1,4 %. Анализирайки 
ефективността на прилаганите хербициди е установено, че Basagran има добро 
действие срещу двусемеделните плевели като степента на ефективност достига 72-
78 %. Срещу едносемеделните видове плевели най-добри резултати са получени 
при използване на Fusilade (2 l/ha). Най-ниска степен на заплевеляване(8,6 %) е 
установена при комбинацията Basagran (2 l/ha) + Fusilade (2 l/ha). Всички изследвани 
хербициди са показали селективност спрямо лавандулата. 
Kovrigo&Gruzdev (1980) установяват, че Lontrel 300 WS (300 g/l klopyralid) има висока 
биологична ефикасност срещу кореновоиздънковите плевели. В доза 0,25 l/ha 
количеството на плевелите намялява с 39-72 %, а масата на плевелите с 54-84 %. 
Увеличаването на дозата до 0,5 l/ha води до 65-100 % унищожаване на тези 
плевели. 
След 9 годишно проучване на редица хербициди на базата на клопиралид 
Soroka&Soroka (2015) установяват ежегодна висока биологична ефикасност срещу 
Matricariassp – 90-100 %, SonhusarvensisL. и CirsiumarvenseL. – 80-100 %. 

Един от основните проблеми при отглеждане на лавандулата е силно ограниченият 
избор на разрешени за употреба хербициди, затова са необходими проучвания на 
нови с надеждни характеристики в екологичен аспект с оглед оптимизиране на 
системите за интегрирана борба с плевелите в лавандуловите насаждения. 

Целта на настоящото изследване е да се проучи ефикасността и селективността на 
вегетативните хербициди и влиянието им върху добива от цвят и етерично масло 
при лавандула сорт „Юбилейна“. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

В продължение на две години опитът е залаган на една и съща площ, по блоков 
метод в три повторения с големина на опитната парцелка 20 m2 при 
следнитеварианти: контрола без окопаване, клетодим (Центурион супер) – 19,2g/da 
и клопиралид (Клиофар 600 СЛ) - 15g/da. 

Хербицидите са внесени през вегетацията на лавандулата във фаза BBCH 12-13 на 
плевелите. Ефикасността на хербицидите е отчетена на 30-я ден след третирането, а 
селективността на препаратите по скалата на EWRS(при бал 1- няма повреда по 

                                                           
3
 1 da = 0,1.ha 
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културата, при бал 9- културата е напълно унищожена). Видовият състав на 
плевелите е отчетен по окомерния метод.  

В проучването са включени следните показатели: добив от свеж цвят (kg/da) и добив 
на етерично масло (kg/da). Резултатите са обработени статистически, като разликите 
между отделните варианти са установени чрез еднофакторендисперсионен анализ 
(Zapryanov et al.,1978). 

Метеорологични фактори, които влияят върху растежа и развитието на лавандулата, 
са стойностите на средномесечните температури и количеството на валежите както и 
тяхното разпределение през вегетационния период. По отношение на 
температуритеи двете години са благоприятни за културата (Фиг. 1).  

 

 

Фигура 1. Средномесечни температури за 2018-2019 г. 

Figure 1. Monthly average temperatures during the period 2018-2019 

През периода на цъфтежа и жътвата на лавандулата валежите и високата 
атмосферна влажност водят до намаляване съдържанието на етерично масло в 
цвета (Терзиев и кол., 2006). По-голямо количество валежи за този период е отчетено 
през 2018 г. (Фиг.2).  

 

 

Фигура 2. Количество на валежите за 2018-2019 г. 

Figure 2. Rainfall distribution during the period 2018-2019 
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В заключение можем да отбележим, че метеорологичните условия през двете години, 
в по-голямата си част са благоприятни за формирането на нормални добиви при 
лавандулата и прилаганите вегетационни хербициди. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Получените резултати за видовия състав на плевелите и хербицидната ефикасност 
на приложените хербициди са аналогични през годините. В редовата ивица 
преобладават едногодишните видове кощрява (SetariaglaucaL.), лисича опашка 
(AlopecurusmyosuroidesHuds.),галинзога(Galinsogaparviflora Cav.), бяла лобода 
(ChenopodiumalbumL.), пача трева (PolygonumaviculareL.), лечебен росопас 
(FumariaofficinalisL.), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastorisL.), полско подрумче 
(Anthemisarvensis L.),свиница(Xantiumstrumarium L.),а от многогодишните- троскот 
(CynodondactylonL.), паламида (CirsiumarvenseL.), поветица (ConvolvulusarvensisL.), 
млечок (SonhusarvensisL.) и див пелин (Artemisia vulgarisL.). 

Проведените проучвания за установяване на биологичната ефикасност на листните 
системни хербициди, внесени самостоятелно, без извършване на обработки на 
почвата в периода на активното им действие показаха следното. 

Клетодим в доза 19,2 g/da проявява много добро хербицидно действие върху 
едногогодишнитежитни плевели – кощрява, лисича опашка разпространени в 
опитната площ, като процентът на ефективност достига до 90-91 за двете години 
(Табл. 1 и 2). Той унищожава 92-94 % многогодишните житни плевели. 

 

Наблюденията за биологичната ефикасност на клопиралид приложен в доза 15 g/da 
показват много добро действие срещу едногодишните двусемеделни плевели 96%. 
Хербицидът контролирапача трева, подрумче и галинзога. При многогодишните 
плевели процентът на унищожение е 90 за двете опитни години. От широколистните 
многогодишни видове чувствителни са паламида и млечок, което потвърждава 
ефикасността на хербицида от предишни проучвания (Kovrigo&Gruzdev, 1980). 

 

Таблица 1. Биологична ефикасност на хербицидите за 2018 г. 

Table 1. Biological efficacy of herbicides for 2018 

Варианти 
Доза, 
g/da 

Едногодишни плевели /  

Annual weeds 

Многогодишни плевели /  

Perennial weeds 

Selectivity 
by EWRS 

житни/ 

monocotyledouns 

широколистни/ 

dycotyledouns 

житни/ 

monocotyledouns 

широколистни/ 

dycotyledouns 

number/ 

m2 

efficacy 

% 

number/ 

m2 

efficacy 

% 

number/ 

m2 

efficacy 

% 

number/ 

m2 

efficacy 

% 

Untreated 
control 

- 20 
 

25 
 

17 - 10 
 

- 

Clethodim 19,2 2 90 6 76 1 94 4 60 1 

Clopyralid 15 7 65 1 96 2 88 1 90 1 
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Външни симптоми на фитотоксичност и видими смущения в развитието на 
лавандуловите растения от вариантите, при които са приложени хербицидите, не се 
наблюдават. 

Различията в продуктивните качества при отделните варианти по отношение на 
добива свеж цвят са показани чрез еднофакторендисперсионен анализ (Табл. 3). За 
двете години на проучване вариантите с внасяне на хербициди превишават 
контролата средно с 89 и 109 kg/da, като добре осигурена разлика се наблюдава при 
клопиралид и много добре осигурена при клетодим. 

 

Таблица 3. Влияние на хербицидите върху добива свеж цвят за периода 2018-2019 г. 

Table 3. Influence of the herbicides on yield of fresh lavenderflowers during the period 
2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Биологична ефикасност на хербицидите за 2019 г. 

Table 2. Biological efficacy of herbicides for 2019 

Варианти 
Доза, 
g/da 

Едногодишни плевели /  

Annual weeds 

Многогодишни плевели / 
Perennial weeds 

Selectivity 
by EWRS 

житни/ 

monocotyledouns 

широко-
листни/ 

dycotyledouns 

житни/ 

monocotyledoun
s 

широко-
листни/ 

dycotyledouns 

num-
ber/ 

m2 

efficacy 

% 

num-
ber/ 

m2 

efficacy 

% 

num-
ber/ 

m2 

efficacy 

%  

num-
ber/ 

m2 

efficacy 

% 

Untreated 
control 

 - 11 
 

24 
 

13 - 10 
 

- 

Clethodim 19,2 1 91 8 67 1 92 2 80 1 

Clopyralid 15 4 64 1 96 3 77 1 90 1 

Варианти 

Variants 

Добив,kg/da 

Yield, kg/da 

Разлика 

Difference 

Доказаност 

Warranted 

Untreated control 501 - - 

Clethodim 610 109 ** 

Clopyralid 590 89 * 

Gd 5% =56.6 

Gd 1% =93.8 

Gd0,1% =175.43   
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Количеството на етеричното масло получено от декар е различно при вариантите и 
зависи от добива на цвят и процентното съдържание на масло в цвета. Установено 
е, че проучените хербициди превишават контролата средно с 1,3 и 2,8kg/da етерично 
масло (Табл. 4).По-висок добив 12,8kg/da е получен при клетодим, статистически 
доказан при P1 %.  

 

Таблица 4. Влияние на хербицидите върху добива етерично масло за периода 2018-
2019 г. 

Table 4. Influence of the herbicides on yield of lavender essential oil during the period 
2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влиянието на клетодим и клопиралид върху добивите от цвят и лавандулово 
етерично масло са в корелация с биологичната ефикасност на хербицидите спрямо 
житните и широколистните плевели. 

 

ИЗВОДИ  

1. Установена е висока биологична ефикасност 91-94 % на клетодим 
спрямо отчетените едногодишни и многогодишни житни плевели. 
2. Клопиралид проявява висок хербициден ефект към едногодишните и 
многогодишните широколистни плевели – 90-96 %. 
3. Включените в проучването хербициди показват по-висок добив свеж 
цвят в сравнение с контролата с89 и 193 kg/da.  
4. След третиране с клетодим и клопиралид се реализира по-високо 
количество лавандулово етерично масло в сравнение с контролата. 
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IRRIGATION REGIME OF APPLES WITH OPTIMAL WATER SPPLY AND WATER 
DEFICIT 

Rymiana Kireva 

Nikola Poushkarov Institute for Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection, Sofia, 
Bulgaria 

E-mail: r.kireva@abv.bg 

 

Rezume: The paper deals with the irrigation regimes for apples in the Chelopechene 
experimental field, Sofia District, Bulgaria. We examined different regimes, keeping from 
full satisfaction of the daily water needs of culture up to irrigation with reduced by 20 and 
40 % watering norms and non-irrigation variant tested and variant under non-irrigation 
conditions. 

Reducing the watering norm does not lead to adequate changes in yields. By increasing 
the water deficit by 20% and 40%, the yields decrease from 4% to 22% compared to the 
yields obtained with 100% realization of the watering norm 

The highest yields were obtained applying 100 % watering norm–2087 kg / dka, and the 
lowest in the non-irrigated variant - an average of 1266 kg / dka during the study period. 
The largest increase in yield was obtained in the dry 2004, which is 55 % more than the, 
non-irrigated variant and the lowest an increase of 25 % was obtained during the wet 
2005. 

Key words: apple productivity, drip irrigation, reduced watering norm, irrigation regim, 
yield, optimal water spply, water deficit. 

 

Нарастващият воден дефицит налага провеждането на изследвания за 
оптимизиране на поливния режим на земеделските култури при който се реализира 
икономия на поливна вода и се получават икономически изгодни добиви, както и 
използване в практиката на поливното земеделие на водоспестяващи технологии за 
напояване. В случая изключително полезна е информацията за получените добиви 
от многогодишни полски експерименти при оптимално напояване и при условия на 
воден дефицит. Тези и други получени резултати ще спомогнат за разработване на 
препоръки за отглеждане на земеделски култури при условия на засушаване. 

Посочените в литературата оптимални поливни и напоителни норми се движат в 
широки граници (Dochev,1983), (Doichev,K,1994), (Dochev,D., Gospodinova,1987) 
поради зависимостта на тези параметри от почвено-климатичните условия, 
възрастовия период, прилаганата технология на отглеждане (Keeler, J., D. Karmelli,, 
1974). (Lazarov,R., at al.1982). (Kirilov,K,1994) предлaгат и най-добри предпоставки за 
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прилагане на т.нар. нарушен поливен режим чрез намаляване размера на поливните 
норми 

От световната и наша наука е установено, че от прилаганите техники и технологии 
за напояване на ябълки най - подходящо за техните биологични изисквания е 
капковото напояванео (Drupka,W.,1979). Тя е доказана водоспестяваща технология, 
която отговаря на изискванията за устойчиво земеделие и опазване на водните 
ресурси и околната среда, която има своето място в хидромелиоративната практика 
(Petkov,Pl. et al., 2007) и осигурява получаването на биологически оптималени и 
добиви с високо качество на плодовете и значителна икономия на вода в сравнение 
с традиционните начини на напояване (Dochev,1983), (Kuiesza, W 1973). 
Прилагането на правилен поливен режим при капково напояване на ябълки и 
установяване добивите и загубата на продукция при намалени поливни норми са 
реална база за повишаване на продуктивността на поливната вода. (Kireva,R.,. et al, 
2019). 

Цел на изследването: Установяване на поливния режим на ябълки през години с 
различна обезпеченост на метеорологичните фактори при капково напояване. 

 

Материали и методи 

Проучванията за установяване на поливния режим на ябълки отглеждани при 
капково напяване са проведени през периода 2001 - 2005 г. в експерименталното 
поле на Института „Пушкаров” в Челопечене, Софийска област, България. 
Контролна норма за напояване 100% беше определена за реализиране при 85 % от 
пределната полска влагоемност (ППВ). Следните дялове на разход на вода са: 100 % 
(вариант 2); 80 % (вариант 3); 60 % (вариант 4) и без напояване (вариант 1). Опитът 
се изведе по блоков метод в четири повторения, а напояването се извърши чрез 
капкуване, с капкообразуватели КП – 4.6, перфориран шлаух през 0,60 m. При 
капково напояване не се прилага цялата норма за поливане, както при другите 
методи за напояване. Необходимо е намаление за сметка на ненаситената зона. За 
тази цел е използвано уравнение на (Frecman et al.1980), като се вземе предвид 
схемата на засаждане. След изчисляване на нормата за напояване за Вариант 2, 
спрямо неговия размер се редуцират нормите на другите варианти. 

За проследяване на динамиката на почвената влажност са взети проби от почвата 
във вариант 2 (100% поливна норма) до дълбочина 0-60 см на всеки 10 см, които са 
обработени по тегловно термостатен метод. За водовземане от сондажен кладенец 
е необходимо наличие на елeктрическо табло за захранване на помпения агрегат. 
Главният команден възел се монтира в близост до напоявания масив и се състои от: 
водомер, инжектор, филтър, регулатор на налягане, манометър, фасонни части и др. 
За всеки конкретен обект се уточняват конструктивните параметри на напоителната 
система и експлоатационните показатели (Gadjalska et al., 2017). 

Резултати и обсъждания 

Годините през които са проведени полските експерименти по отношение на сумата и 
разпределението на валежите през вегетационния период април-септември се 
характеризират с разнообразие и проява на екстремуми. Според обезпечеността на 
сумата на валежите, определена в петдесетгодишна поредица (таб.1), 2001 е средна 
с обезпеченост 37.1 %, 2002 е влажна с 17.3 %, 2003, средна с 59,0 %., 2004 суха с 
94.6 % и 2005 влажна с 1,4 %. (Таблица 1), (Фиг.1) Летни засушавания с 
продължителност повече от десет дни (юни и юли) през 2001 и 2004 година. Таблица 
1), (Фиг.2). 
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Таблица 1 Валежи през вегетационния период на ябълки(2001 – 2005 г.) 

Table 1 Rainfall during apples vegetation period (2001 – 2005 г.) 

Периоди / 

Periods 

Сума на валежите (mm) / 

Total rainfall 

Обезпеченост на фактора валеж 
(%) / Rainfall factor security 

Години  

Years 

2001 2002 2003 2004 2005 

 

2001 2002 2003 2004 2005 

 

Април-
Септември/ 

April-
September 

358 418 329 258 765 37,1 17,3 59 94,6 1,4 

Средно-
многогодиш
ен/ Long 
term 
average 
(50years) 

365 365 365 365 365 - - -   

July-August 75 158 104 73 400 76,8 9,3 47 74,8 1,4 

Средно-
многогодиш
ен/ 

Longterm 
average 
(50years) 

110 110 110 110 110 - - -   

 

 

 

Фиг. 1 Обезпеченост (%) на сумата на валежите за период Април-Септември на 
експериментално поле Челопечене, София 

Fig. 1 Provision (%) of the sum of precipitation for the period April-September on the 
Chelopechene Experimental Field, Sofia 
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Фиг. 2 Обезпеченост (%) на сумата на валежите за период Юли-Август на 
експериментално поле Челопечене, София 

Fig. 2 Provision (%) of the sum of precipitation for the period July-August on the 
Chelopechene experimental field, Sofia 

 

Изследванията върху поливните норми, съобразени с водно-физичната 
характеристика на почвения тип и метеорологичните условия през отделните години, 
създават възможност да се установи такъв размер на поливките, при който най-
пълно се задоволяват биологичните потребности на културите без да се допускат 
големи загуби на вода. Получените резултати от петгодишните изследвания 
показват, че броят на поливките и размерът на напоителните норми се обуславят от 
метеорологическите условия (валежи) през отделните години, Броят на поливките 
варира от 14 до 20, а размерът на напоителната норма от 2193 до 4386 m3/ha. 

Средно за периода на изследванията (табл.2) през вегетационния период на 
ябълките са подадени 17 броя поливки със средна поливна норма 18 mm и 
напоителна норма 316 mm, като най-голям брой поливки са реализирани през сухата 
година (2004), където броят на поливките достига 20, а размерът на напоителната 
норма 360 mm. 

Изследванията върху поливните норми, съобразени с водно-физичната 
характеристика на почвения тип и метеорологичните условия през отделните години, 
създават възможност да се установи такъв размер на поливките, при който най-
пълно се задоволяват биологичните потребности на културите без да се допускат 
големи загуби на вода. Получените резултати от петгодишните изследвания 
показват, че броят на поливките и размерът на напоителните норми се обуславят от 
метеорологичните условия (валежи) през отделните години, Броят на поливките 
варира от 14 до 20, а размерът на напоителната норма от 2193 до 4386 m3/ha. 

Средно за периода на изследванията (табл.2) през вегетационния период на 
ябълките са подадени 17 броя поливки със средна поливна норма 19 mm и 
напоителна норма 323 mm, като най-голям брой поливки са реализирани през сухата 
година (2004), където броят на поливките достига 20, а размерът на напоителната 
норма 360 mm. 

Поливните норми са реализирани за периода от началото на май до края на 
септември. Междуполивните периоди през вегетацията на културата са различни и 
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са в зависимост от количеството и разпределението на валежите, както и от фазите 
на развитието на културата. Установено е, че изискванията на ябълките към влагата 
в почвата са по-големи в началото на цъфтеж, плодообразувне до прибирането на 
плодовете, поради което влагата в почвата през този период е необходимо да се 
поддържа 80 – 85 % от ППВ. В началото на вегетацията на културата, както и към 
края поливките се реализират през 14 – 15 дни, а в периода на активна вегетация, 
цъфтеж и плодообразуване през 5 – 6 дни. При много сухи години през периода на 
активна вегетация поливките се подават през 3 – 4 дни (табл.2) 

 

Таблица 2 Брой поливки, поливни и напоителни норми в района на ябълки в района 
на София 

Table 2. Number of watering, watering and irrigation norm in the area of apples in the 
region of Sofia 

 

Годин
и 
Years 

 

2001 

 

2002 

 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

Средно/ average 

2001-2005г. 

Watering 
norm(M) 

(share,
 %) 

N M N M 

 

N M 

 

N  M 

 

N M 

 

N M IN 

100 17 20 15 19 18 19 20 18 14 17 17 18,6 316 

80 17 16 15 15 18 15 20 14 14 15 17 14,8 251 

60 17 12 15 12 18 13 20 12 14 11 17 12,0 204 

Брой поливки (N),поливн (M, mm), напоителни норма (IM,mm) 

Number of watering (N), Watering norm, (M, mm), Irrigation norm (IN,mm) 

 

Получените резултати за добива от ябълки през различните във влажностно 
отношение години показват влиянието на капковото напояване върху неговия 
размер. Най-голямо увеличение на добива е получено през 2004 г (суха), което е със 
55% повече спрямо неполивния вариант (табл.3). Най-малко увеличение с 667 
kg/дка (25%) e получено през влажната 2005 г., като средно за петте изследвани 
години увеличението на добива е с 821 kg/дка спрямо неполивния вариант. 

Реализираните поливни режими през отделните години също са оказали влияние 
върху получените добиви. Най-високи добиви са получени при вариантите, 
напоявани със 100% поливна норма 2087 kg/дка, а най-ниски при неполивните 
варианти 1266 kg/дка.  

Отглеждането на ябълки при условия на постоянен воден дефицит на поливна вода, 
постигнат с намаление на поливните норми с 20 и 40% не води до адекватни 
промени на добивите. С нарастването на дефицита на вода, добивите намаляват от 
4 до 22 % спрямо добивите получени при 100 % реализиране на поливната норма. 

От изпитаните поливни режими в биологично отношение най-подходящ е поливния 
режим с реализиране на 100 % поливна норма, който се препоръчва при условията 
на добра водоосигуреност. В случаи на възникнал воден дефицит да се прилага 
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поливен режим с 20% намаление на поливната норма, при който се получават 
задоволителени добиви (Таб.3) и (Фиг.3,4) 

 

Таблица 3 Общ и относителен добиви от ябълки в района за района на София -  

Table 3 Total and relative yield of apples in the Sofia area 

 

Години 

Years 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

Средно 
average 

2001-2005 г. 

Watering 
norm 

(share, 
%) 

 

Y 

 

R 

 

Y 

 

R 

 

Y 

 

R 

 

Y 

 

R 

 

Y 

 

R 

 

Y 

 

R 

Неполив
ен 

Noirrigati
on 

 

1567 

 

100 

 

704 

 

100 

 

1135 

 

100 

 

855 

 

100 

 

2070 

 

100 

 

1266 

 

100 

 100   

2122 

 

135 

 

1769 

 

251 

 

1945 

 

156 

 

1866 

 

218 

 

2737 

 

132 

 

2087 

 

161 

80  

2053 

 

131 

 

1603 

 

228 

 

1828 

 

143 

 

1681 

 

196 

 

2592 

 

125 

 

1952 

 

150 

 60  

2004 

 

128 

 

1421 

 

202 

 

1712 

 

135 

 

1459 

 

170 

 

2444 

 

118 

 

1808 

 

134 

Y –общ добив в kg / дка; R относителен добив в % 

 

 

 Фиг 3. Зависимост на общия добив на ябълки (Y, kg / da) от напоителната норма 
(IR,% от IR100) за периода 2001-2005 г.  

Fig. 3. Dependence of total apple yield (Y, kg/da) on the irrigation rate (IR, % of IR100), 
for the period of 2001-2005  
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Фиг.4 Относителен добив на ябълки (%) получен за различни режими на капково 
напояване на Челопечене, София 

Fig. 4. Relative yield of apples of apples (%) obtained for different regimes of drip irrigation 
in Chelopechene, Sofia 

 

Изводи 

 

 За периода на активна вегетация на културата са реализирани 18 броя 
поливки със средна поливна норма - 18,0 mm и обща напоителна норма за 
периода -316,0 mm.средно за периода на изследванията. 

 Най-висок добив е получени при варианта, напояван със 100% поливна 
норма - 2087 kg/dka., а най-нисък е добивът при неполивния вариант, като 
през сухи години е 2 пъти по-малък.спрямо добива получен при неполивни 
условия. 

 Отглеждането на ябълки при условия на постоянен воден дефицит на 
поливна вода, постигнат с намаление на поливните норми с 20 и 40% не води 
до адекватни промени на добивите. С нарастването на дефицита на вода, 
добивите намаляват от 4 до 22 % спрямо добивите получени при 100 % 
реализиране на поливната норма. 

 От изпитаните поливни режими в биологично отношение най-подходящ 
е поливния режим с реализиране на 100 % поливна норма, който се 
препоръчва при условията на добра водоосигуреност. В случаи на възникнал 
воден дефицит да се прилага поливен режим с 20% намаление на поливната 
норма, при който се получават задоволителени добиви. 

 Анализът на метеорологичните фактори показва, че валежите в 
страната са недостатъчни да задоволят изискванията на растенията от 
почвена влага, а температурните суми по десетдневки почти през целия 
вегетационния период значително превишават съответните норми, което 
налага отимизиране на поливния режим и използването на водоспестяваща 
технология за напояване за успешно производство на ябълки при условия на 
воден дефицит и относително високи температури. 
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СТЕПЕН НА ХИМИЧЕСКО ИЗВЕТРЯНЕ НА ПЛИТКИ ПОЧВИ ОТ 
ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ЧАСТ НА ВИТОША 

 

Наталия Андреева 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                         
„Никола Пушкаров“ - София 
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Rezume: Geochemical studies of rocks and soils provide essential information for 
evaluation the weathering levels and for the distribution of major-elements. Nine rock 
samples and twelve samples from shallow soils from Vitosha Mountain, Bulgaria are used 
to evaluate the present chemical weathering process. The rock samples belong to 
monzonite, andesitic basalts and gabbro, and soils are Nudilithic Leptosols, Umbric 
Leptosols, Histic Leptosols and Nudilithic Histic Leptosols. The research area is located 
above 1800 m under cold, humid climate. Seven chemical weathering indices are applied 
– R, WIP, CIA, CIW, MPWI, PI, Kronbergs’s. They are commonly used for characterizing 
weathering profiles by incorporating bulk major-element oxide chemistry into a single 
metric for each sample. In this paper, eight of most used weathering indices are executed 
on the base of combining mobile or non-mobile major-elements. Gained results show 
relatively low level of alteration of the parent rocks; presence of non-weathered minerals in 
the soil; moderate to high mobility of Na, K, Ca, Mg and low mobility of Si, Fe and Ti. 

Keywords: chemical weathering, weathering indices, leptosols 

 

Увод 

Скалите са основен източник на химични елементи в биосферата, 
хидросферата и педосферата. Eволюцията на минералната част на почвите 
обхваща група явления и процеси, които предизвикват постепенно изменение на 
минералния и химичния състав на почвообразуващата скала, определяйки генезиса 
на почвите и техните свойства. От особена важност е геохимичното разпределение 
на елементите и веществата (миграция и акумулация), както и техните асоциации 
при определени условия. Изветрянето е важен хипергенен геоложки процес на 
границата литосфера, педосфера и атмосфера, който води до преразпределение на 
веществата от скалите в почвата и в повърхностните води (Keller, 1957; Войткевич и 
др., 1976). Процесите на химично изветряне са свързани с дестабилизиращото 
действие на протоните (рН на разтворите), като контактът с кисели води (разтвори) 
ускорява процесите (Kobayashi et al., 2001). Въпреки че според общото мнение 
ниските температури забавят процесите на химично изветряне и доминиращи стават 
физичните процеси на дезинтеграция, то според някои автори именно ниските 
температури могат да ускорят химичното изветряне (Williams, 1949; Dixon et al., 
1984). 

В литературата са описани редица индекси на изветряне и тяхното 
приложение към почти всички видове скали и почвите, развити върху тях (Price and 
Velbel, 2002; Орлов, 2005; Munroe et al., 2006; Melke, 2007; Zhang et al., 2007), като 
елементите са групирани най-общо на подвижни (SiO2, CaO, MgO, Na2O) и 
неподвижни (Al2O3, Fe2O3, TiO), чието съдържание в изветрителните продукти 
следва да се увеличава с напредване на процесите на изветряне и излужване. 

mailto:natalizivkova@yahoo.com


“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

- 137 - 
 

Въпреки че българските почви са добре проучени и диагностицирани към тях 
не са прилагани индекси на изветряне за оценка на геохимичното им състояние. Тъй 
като повечето почвени разновидности се използват като обработваеми земи и 
пасища, за настоящото изследване е разгледан обект с по-ограничено човешко 
влияние, а именно високопланинската част на Витоша, над 1800 нмв., която се 
отличава в геолого-педогенен аспект. Планината Витоша е със статут на парк и има 
строго защитени територии, но следите на урбанизация са наблюдават по цялата 
територия. Развитието на туризма, селско- и горскостопанските дейности водят 
както до пряка загуба и разрушаване на скалите и почвите, така и до нарушаване на 
процесите в тях. С опожаряването и унищожаването на горите, както и на пасищата 
и ливадите се изменят естествените условия на изветряне на скалите и 
почвообразуване. Дефорестацията на склоновете, а в последствие неправилното 
стопанисване и използване на земите и пасищата по наклонените терени довеждат 
до засилване на повърхностно–деградационните и ерозионни процеси, до 
разрушаване на почвената покривка и отнасянето на почвените частици в 
депресионните форми на релефа. 

Целта на настоящото изследване е да се направи оценка на степента на 
изветряне на скалите и почвите и на миграция на химичните елементи, в резултат на 
изветрителните процеси, както и да се изясни геохимичната връзка между почвата и 
почвообразуващите скали в избрания район. 

 

Материали и методи 

В настоящата статия са използвани17 броя почвени проби и 5 броя скални образци, 
от 12 точки на опробване в областта над 1800 m н.в., които обхващат най-широко 
разпространените скални разновидности, изграждащи планината Витоша – 
монцонити, габро, андезитобазалти и базалти (Фиг. 1). 

  

 

Фигура 1. Геоложка карта на района (по Загорчев и кол., 1991) с точките на 
опробване 
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Легенда: 1. солифлукционни образувания (пясъци); 2. пъстра подвъглищна задруга; 
3. аплитоидни граносиенити; 4. левкосиенити; 5 монцонити и левкомонцонити; 6. 
габра и анортозити; 7. диорити и кварцдиорити; 8. андезитобазалтови и базалтови 
туфи; 9. пироксенови и амфибол-пироксенови андезити; 10. андезитобазалтови и 
базалтови лава; 11. пясъчниково-варовикова задруга; 12. кварцитно-пясъчникова 
задруга; 13. разлом; 14. точки на опробване. 

 

От 1800 до 2290 м н.в. е отделен Пояс на субалпийското редколесие, клекови 
и хвойнови храсталаци (Субалпийски пояс), а растителността в точките на 
опробване е представена от ливадни тревни и храстовидни асоциации (хвойна и 
боровинки). На редица места в района растителността липсва, като се оформят 
открити почвени петна, от които също са взети проби. Климатът е хладен, 
континентално-планински със значителни валежи, което определя температурния и 
воден режим на почвите като крио-удичен (студен и влажен). В почти всички почви 
се установяват скални фрагменти, понякога доминиращи. Почвените разновидности 
в района са определени като Литосоли (Nudilithic Histic Leptosols (Dystric, Skeletic) 
или (Eutric, Skeletic)), Тъмни ранкери (Umbric Leptosols (Dystric, Skeletic) или Histic 
Leptosols (Dystric, Skeletic)) (Андреева, 2014). 

Почвените проби са събрани в нарушено (насипно състояние) от „прикопки” (Донов и 
др., 1974). Средната мощност на повечето почви е около 20 cm, поради достигане на 
материнската скала. В почвения профил не се наблюдават генетични хоризонти 
(Фиг. 2). 

Количеството на всяка почвена проба е около 1 kg. Там, където е било възможно 
(при липса на растителност) повърхностните 1 до 3 cm са отделени като 
самостоятелна проба с тегло около 0,2 kg. Всички почвени проби са изсушени до 
въздушно сухо състояние и пресети през сито с размер на отворите 2 mm. От 
пресятите проби, след квартоване, са отделени необходимите количества за 
съответните анализи. 

Комплексът от изследвания включва: 

1. определяне на реакцията на почвата – измерване на рН потенциометрично в 
0,01 M CaCl2 разтвор (съотношение почва:разтвор 1:2,5) според (Austrian 
standard OENORM:L 1083). 

2. пълен химичен анализ на почвени и скални проби – по модофициран метод на 
Пономарев (1951): 0,5 – 0,7 g почвена проба е стопена с до 8-кратно 
количество карбонат (KNaCO3 или Na2CO3) и стопилката е разтворена с HCl 
(1:1). В получения солнокисел разтвор комплексометрично се определят Са 
(II), Mg (II), Al (III), Fe (III) и Ti (IV). За определяне на FeO пробата се разлага 
със смес от флуороводородна (HF) и сярна киселина (H2SO4), a получения 
разтвор се титрува с KMnO4. Определянето на К2О, Na2O и MnO се извършва 
чрез атомен адсорбционен анализ на солнокисели разтвори, получени след 
разлагане на пробата с НСlО4 и НF и следващо разтваряне HCl. От тези 
разтвори се определя фотоколориметрично P2O5. 

За целите на изследването са използвани следните индекси (Табл.1): 

Индекс R (Ruxton, 1968) – отразява тоталната загуба на елементи. Авторът 
препоръчва това отношение като индикатор на степента на изветряне, особено 
приложим при условия на свободен дренаж и изветряне на кисели до средни скали в 
хумиден климат. Числовата стойност на показателя намалява с увеличаване 
изветряването на скалите от 10 до 0. 
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Индекс на Паркър (WeatheringIndex of Parker, WIP, 1970) – основава се на 
взаимоотношенията между най-подвижните алкални и алкалоземни елементи, както 
и на тяхната свързаност с кислорода. Числовата стойност на показателя намалява с 
увеличаване изветряването на скалите от 100 до 0, като стойностите за оптимално 
свежи скали и почви може да надвишава 100. 

Индекс CIA (Chemical index of alteration) – въведен от Nesbittand Young (1982) и се 
основава на отношения на неподвижния алуминий и мобилните алкални и 
алкалоземни елементи. 

Индекс CIW (Chemical Index of Weathering) – предложен от Harnois (1988) и сходен с 
CIA, но без калия, който е изваден от уравнението по следните причини: (а) 
абсорбира се от минералите и (б) по-силно е свързан със сорбционния комплекс на 
почвите от йоните на натрий или калций. Числовата стойност се увеличава с 
интензивността на изветряне. Индексите CIA и CIW са по-подходящи за ранните 
етапи на изветряне. 

Индекс на потенциална ерозия (модифициран индекс за потенциално изветряне) – 
въведен от Reiche (1943) и модифициран от Vogel (1975), който определя се 
отношението на мобилни към всички главни елементи. Стойностите на този 
показател намаляват с интензивността на изветрителните процеси. 

 

 

а) вр. Камен дел 

 

б) вр. Купена 

 

в) вр. Черни връх 

 

г) вр. Скопарник 

Фигура 2. Взимане на скални и почвени проби от Витоша 
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Таблица 1. Индекси на изветряне, приложени към почвите от високопланинската 
част на Витоша. 

Индекс R 

(Ruxton, 1968) 
R=SiO2/Al2O3 

Индекс на Паркър 
WIP (Parker) 

100
70,025,0

2

90,035,0

2
ker)( 22 x

CaOOKMgOONa
ParWIP   

Индекс CIA 
(Chemical index of 
alteration) 

100
222

2 x
OKONaCaOOAl

OAl
CIA


  

Индекс CIW 
(Chemical Index of 
Weathering)  

Индекс на 
потенциална 
ерозия  

Индекс PI 

(ProductIndex) 
 

Индекс на 
Кронберг - А и B: 

  

 

Индекс PI (ProductIndex) – предложен e от Ruxton (1968) въз основа на отношенията 
на по-слабо мобилни елементи. Числените стойности намаляват заедно със 
степента на изветряне на скалите. 

Индекс на Кронберг - А и B, представен заедно с Nesbitt (1981). Индексите показват 
степента на хидролиза на силикати и натрупване на алуминиеви сесквиоксидии 
силиций с едновременното освобождаване на алкалните и алкалоземни метали. 
Числовите стойности на двата показателя намаляват по време на развитието на 
почвите. 

 

Резултати 

Реакция на почвата 

Изследваните почви от високопланинската част на Витоша се характерзират със 
стойности за pH в CaCl2 от 3,4 до 4,5 (Табл. 2, Фиг. 3). Въз основа на тези резултати 
почвите се определят като силно кисели (Атанасов и др., 2009).Тъй като 
изследваните почви са много плитки и не са отделени диагностични хоризонти е 
може да се говори за процес на химична деградация при ниско рН (скрито 
оподзоляване). Наличието на иглолистна растителност (хвойни) и климатичните 
особености подпомагат задържането на ниско рН. Геоложката изученост на 
изследвания район показва липса на карбонатни почвообразуващи материали, които 
да компенсират киселинността на изследваните почви. 
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22
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Таблица 2. Реакция на изследваните почви от Витоша по групи според 
почвообразуващите скали – М-монцонити; АБ-андезитобазалти; Г-габро. 

Проба 
pH в 
CaCl2 

Проба 
pH в 
CaCl2 

Проба 
pH в 
CaCl2 

M1-1а 4,1 АБ1-1 4,5 Г1-1 4,4 

М1-1с 4,0 АБ3-1 4,1 Г2-1 3,8 

М2 3,9 АБ6-1 4,1   

М3-2 3,5 АБ7-1 4,4   

М8-1 4,1     

М8-4а 4,1     

М8-4с 4,1     

М14 3,4     

М16 3,5   

 

 

Фигура 3. Стойности на рН на изследваните почви по групи според 
почвообразуващите скали 

 

Химичен състав на скалите и почвите  

Химичен състав на скалите 

Почвообразуващите скали в района на опробване са габро, андезитобазалт и 
монцонити, с главни и второстепенни скалообразуващи минерали плагиоклаз, 
калиев фелдшпат, амфибол, пироксен, биотит, кварц и магнетит. При направения 
химичен анализ на тези скални разновидности (Табл. 3) се установява характерното 
по-високо съдържание на SiO2 в монцонитите (>54%) и андезитобазалтите (около 
53%), за разлика от габровите скали (около 47%). Съдържанието на Al2O3 нараства 
от монцонитите (около 15%), през андезитобазалтите (около 17%) и достига най-
високи стойности в габрото (около 20%), обратно на съдържанието на SiO2. 

Съдържанието на MgO в габровите скали е между 4,06% и 6,65%, докато в 
андезитобазалтовите скали е в границите 5,23 – 5,95%, а в монцонитите е между 
3,98 – 5,03%. Съдържанието на CaO е по-високо в габровите скали, съответно от 

0
1
2
3
4
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

почви върху 
габро 

почви върху 
андезитоба
залти 
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11,04% до 12,60%, докато в андезитобазалтовите скали е между 6,73 – 10,06%, а в 
монцонитите е около 7,5%. 

Съдържанието на Na2O е между 1,75% и 4,03% без отчетлив превес в някоя от 
изследваните скали, докато съдържанието на К2О е отчетливо най-ниско в габрото 
(0,28 – 0,39%) и най-високо в монцонитите (до 3,73%). 

 

Таблица 3. Химичен състав (% тегл.) на изследвания почвообразуващ субстрат на 
Витоша. 

Номер 
Г-Ск1 Г-Ск2 47/II* АБ-Ск1 АБ-Ск7 7/554* М-Ск8 70/I* 

габра  андезитобазалти  монцонити  

Район  

 

 

 

 

Оксиди  
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Ч
е
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н

и
 в

р
ъ
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SiO2  46,31 47,61 47,43 53,58 53,76 54,78 54,74 54,01 

TiO2  1,36 0,89 0,60 0,82 0,88 0,74 0,99 0,70 

Al2O3  17,52 20,6 20,42 15,98 17,33 16,08 15,38 14,76 

Fe2O3  5,97 6,28 6,49 5,78 3,35 3,09 4,04 6,61 

FeO 6,01 4,44 4,95 5,06 5,03 5,94 3,76 4,59 

MnO 0,17 0,14 0,13 0,17 0,10 0,18 0,15 0,13 

MgO 6,65 4,06 4,19 5,95 5,23 5,59 5,03 3,98 

CaO 11,67 11,4 12,6 7,29 8,76 6,73 7,63 7,28 

Na2O 3,43 4,03 2,34 1,75 3,28 2,98 3,83 3,00 

K2O 0,39 0,35 0,28 1,69 1,07 1,86 3,73 3,67 

P2O5  0,03 0,04 0,05 0,15 0,03 0,13 0,01 0,34 

H2O 0,14 0,15 0,80 0,14 0,15 0,19 0,15 0,90 

з.п.н.  0,53 0,45 0,10 1,11 0,64 0,90 0,42 0,06 

сума  100,18 100,44 100,38 99,47 99,61 99,19 99,85 100,03 

*данни по Желев (1982)  

 

Най-общо съдържанието на Fe2O3 е малко по-високо от или почти равно на 
съдържанието на FeO в изследваните скали. Може да се приеме, че сумата на 
желязото в габрото е малко по-високо, отколкото в андезитобазалтите и 
монцонитите. Разпределението на TiO2 е приблизително еднакво в изследваните 
скали, като в габрото е между 0,89 – 1,36%, в андезитобазалтитеимонцонитите 
между 0,70 – 1,00%. Съдържанието на МnO е в границите от 0,10 до 0,18% за всички 
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скали и е относително равномерно разпределен. Съдържанието на P2O5 варира от 
0,03% в андезитобазалтите и габрото, до 0,34% в монцонитите. 

Като цяло по-високото съдържание на желязо, TiO2, MgO и CaO е характерно за 
базичните скали (габро) поради присъствието на повече мафични минерали, докато 
Na2O и К2О са повече в по-кисели скали (по-високо съдържание на плагиоклази), в 
случая промеждутъчните андезитобазалти и монцонити. 

 

Химичен състав на почвите 

От приведените данни в Табл. 4 се вижда, че почвите, развити върху монцонити се 
отличават с малко по-високо съдържание на SiO2 от 54% до 59%, докато при 
почвите, развити върху андезитобазалти и габро намалява съответно в интервалите 
50-56% и 46-51%, което съответства на разпределение на силиций в скалите. За 
разлика от скалите, в почвите съдържанието на Al2O3 е в границите от 13,16% в 
почва М1-1а (върху монцонити) до 19,8 % в почва Г2-1 (върху габро). Това 
равномерно съдържание се обуславя от преразпределението на алуминий в 
глинестите минерали в почвата (особено при наличие на каолинит), участието му в 
катионния обменен капацитет и в прости и комплексни съединения с органичното 
вещество. 

Докато в скалите съдържанието на MgO е относително равномерно по групите 
скали, а CaO намалява от габрото към монцонитите, то в почвите съдържанието на 
MgO се увеличава от почвите върху монцонити (около 2 – 3%) през почвите върху 
андезитобазалти (около 3 – 4%) до почвите върху габро (над 5%), аCaO се движи в 
границите 3 – 6% за всички почви. Само М15 върху монцонити е с CaO – 2,62%. 

Съдържанието на Na2O намалява от почвите върху монцонити към почвите върху 
габро и е в границите 1 – 3,4%. Съдържанието на К2О е значително по-високо в 
почвите върху монцонити (2,4% – 6,6%) и намалява в почвите върху андезитобазалт 
и габро (0,9% – 2,6%). Това съответства на разпределение на натрий в скалите и 
високото съдържание на калий в монцонитите. 

Съдържанието на Fe2O3 варира в широки граници дори в отделните групи почви, 
като най-ниските стойности са около 6,5%, а най-високите над 11%. Съдържание на 
FeO е равномерно за всички почви в границите 0,6% – 2,6%. Сумата на Fe2O3 и FeO 
в скалите варира от 7,8% до 12,0%, а в почвите е в границите 7,0% – 15,0%. Общото 
съдържание на желязо от скалите се запазва в почвата като само се променя 
валентното състояние в резултат на окисление. 

Съдържанието на TiO2 варира от 0,7% до 1,7%, а в почва Г1-1 (върху габро) достига 
2,2%, както е разпределението му в скалите, където също най-високото съдържание 
е в габрото. Съдържанието на MnO варира от 0,10% до 0,25% и също не се 
установяват съществени разлики по групи почви. И двата елемента повтарят 
равномерното си разпределението от скалите. Съдържанието на P2O5 има най-
високи стойности в почвите върху андезитобазалт (0,7% – 1,4%), докато в почвите 
върху габро и монцонити е приблизително еднакво. 

След прилагането на описаните индекси към изследваните почви и скали се 
очертаха следните тенденции и зависимости (Табл. 5). 
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Таблица 4. Химичен състав (в тегл. %) на изследваните почви от високопланинската част на Витоша. 

Район на опробване Точка 
Дълб
. в см 

SiO2 TiO2 Al2O3 
Fe2O

3 
FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O з.п.н. сума 

Върху монцонити 

М1 – вр. Ушите 
М1-1а 0-3 54,67 1,64 13,16 9,34 1,97 0,18 2,57 6,17 2,27 2,42 1,02 0,47 4,17 100,05 

М1-1с 3-10 56,26 1,50 14,03 11,06  0,10 2,33 5,74 2,92 3,27 0,90 0,48 2,18 100,77 

М2 – вр. Лъвчето М2 0-10 58,89 1,51 16,50 6,20 1,48 0,11 2,11 3,98 2,20 3,54 0,75 0,52 2,62 100,41 

М3 – вр. Малък Резен М3-2 0-20 56,69 0,77 18,07 6,76 0,90 0,10 2,75 4,72 2,73 3,82 0,09 0,41 2,07 99,88 

М8 – вр. Черни връх 

М8-1 0-10 54,71 1,05 17,27 6,58 1,25 0,10 2,57 5,36 1,72 4,18 0,15 0,96 3,46 99,36 

М8-2 0-10 53,79 1,11 16,38 11,12 1,93 0,13 3,34 3,94 2,03 3,86 0,18 0,73 3,39 101,93 

М8-3 0-10 56,45 0,98 18,11 6,48 1,17 0,11 2,99 3,50 1,93 4,59 0,13 0,69 2,55 99,68 

М8-4а 0-1 56,88 1,45 16,36 7,13 1,14 0,12 2,84 3,62 2,08 4,72 0,13 0,65 3,18 100,30 

М8-4с 1-20 56,02 0,97 14,05 11,34 1,25 0,13 2,58 3,55 2,05 5,16 0,11 0,50 2,78 100,49 

М14 – вр. Самара М14 0-10 57,92 1,07 17,39 6,94 0,61 0,14 2,83 3,40 2,27 2,42 0,61 0,78 3,33 99,71 

М15 – връх 2024m М15 0-5 59,26 1,06 16,69 7,20 0,56 0,14 2,57 2,62 1,63 3,34 0,75 0,91 3,39 100,12 

Върху андезитобазалти 

АБ1 – вр. Ярловски 
купен 

АБ1-1 0-15 52,75 1,13 17,36 8,34 1,72 0,15 4,80 5,01 1,87 1,48 1,07 0,67 3,97 100,32 

АБ3 – вр. Купена АБ3-1 0-15 54,35 1,07 17,12 6,79 1,28 0,15 4,85 4,80 1,94 1,56 0,88 0,70 4,02 99,51 

АБ6 – вр. Карачаир АБ6-1 0-15 56,36 1,28 15,82 8,39 1,21 0,15 3,80 4,09 1,01 2,03 0,81 0,89 4,35 100,19 

АБ7 – вр. Камен дел АБ7-1 0-15 53,67 1,73 16,11 10,15 1,16 0,16 3,44 3,72 1,97 1,79 1,39 0,84 4,25 100,38 

Върху габро 

Г1 – вр. Голи връх Г1-1 0-10 46,38 2,20 17,07 14,00 1,04 0,25 5,46 6,17 1,81 0,92 0,45 0,56 4,15 100,46 

Г2 – вр. Скопарник Г2-1 0-5 51,07 1,28 19,80 9,21 1,63 0,14 3,30 5,89 1,69 1,38 0,08 0,79 3,31 99,57 
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По отношение на индекса Ruxton, който включва само Si и Al и намалява от 10 към 0 
с напредване на изветрянето, монцонитите и андезитобазалтите са с Ruxton около 
5-6, докато габровите скали са с Ruxton < 4,5, тоест по-изветрели. Същевременно 
стойностите за Ruxton в почвите върху андезитобазалти и върху габро е 
приблизително равни с Ruxton на съответнитескали, което може да се приеме като 
указание, че главните елементите постъпили от скалите са в равновесие с околната 
среда и почвата не търпи съществено изменение. Повечето от почвите върху 
монцонити обаче имат по-нисък индекс Ruxton отколкото съответните скали, тоест 
почвата продължава да се променя и да изветря. При почви М1-1а/св дълбочина 
индекса намалява, което може да се приеме като указание, че в повърхностните 
слоеве постъпват „свежи” материали и/или че в дълбочина се осъществяват 
деструктивни процеси, свързани с изнасяне на вещества. На вр. Черни връх (М8-
4а/с) в дълбочина почвата е по-слабо променена за разлика от повърхностния слой. 
Това е и геоморфоложки обусловено, тъй като вр. Черни връх е най-високата точка, 
към него няма условия за постъпване на „свежи” материали от околните скални 
разкрития, а само изнасяне по гравитационен път. 

Най-общо Ruxton варира в почвите от 4,30 до 7,05, а в скалите от 3,90 до 6,20. 
Повишеният индекс Ruxton (над 5) в почвите може да се интерпретира също като 
указание за обновяване на почвата чрез процеси на формиране и акумулиране на 
глинести минерали. 

Таблица 5. Индекси на изветряне, изчислени в молекулни пропорции, за 
изследваните скали и прилежащите им почви 

Почви върху монцонити Коефициент на изветряне 

Точка Номер 
Дълб. 
в см 

R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

М1 – вр. 
Ушите 

М1-1а 0-3 7,05 63,95 42,89 46,82 17,68 0,81 0,89 0,57 

М1-1с 3-10 6,81 75,29 42,84 47,94 17,43 0,81 0,89 0,57 

М2 – вр. 
Лъвчето 

М2 0-10 6,06 65,81 53,02 60,32 14,22 0,82 0,87 0,47 

М3 – вр. 
Малък Резен 

М3-2 0-20 5,32 76,69 51,33 58,03 16,88 0,80 0,86 0,49 

М8 – вр. 
Черни връх 

М8-1 0-10 5,38 71,51 50,36 57,87 17,06 0,80 0,86 0,50 

М8-2 0-10 5,57 70,21 52,86 60,93 16,73 0,79 0,87 0,47 

М8-3 0-10 5,29 73,29 55,67 65,50 15,70 0,80 0,86 0,44 

М8-4а 0-1 5,90 75,65 52,13 62,06 15,90 0,81 0,87 0,48 

М8-4с 1-20 6,77 78,16 47,84 58,85 15,80 0,81 0,89 0,52 

М14 – вр. 
Самара 

М14 0-10 5,65 57,61 58,20 63,69 14,06 0,81 0,86 0,42 

М15 – връх 
2024m 

М15 0-5 6,03 56,69 60,28 69,16 12,56 0,82 0,87 0,40 

Скала - моноцнит Коефициент на изветряне 

Връх Номер R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

вр. Ч. връх М-Ск8 6,04 99,69 38,97 43,46 24,93 0,83 0,88 0,61 
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вр. Ч. връх 70/I 6,21 87,84 32,31 44,82 22,51 0,82 0,89 0,51 

Почви върху андезитобазалти Коефициенти на изветряне 

Точка Номер Дълб. 
в см 

R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

АБ1 – вр. 
Ярловски 
купен 

АБ1-1 0-15 5,16 55,61 55,79 58,76 18,75 0,79 0,86 0,44 

АБ3 – вр. 
Купена 

АБ3-1 0-15 5,39 56,52 55,77 58,96 18,52 0,80 0,86 0,44 

АБ6 – вр. 
Карачаир 

АБ6-1 0-15 6,05 47,17 58,43 63,49 15,16 0,81 0,87 0,42 

АБ7 – вр. 
Камен дел 

АБ7-1 0-15 5,65 52,08 57,50 61,69 15,35 0,79 0,86 0,43 

Скала - андезитобазалт Коефициенти на изветряне 

Връх Номер R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

вр. Ярловски 
купен 

АБ-Ск1 5,69 65,23 47,13 49,76 22,97 0,81 0,87 0,53 

вр. Камен дел АБ-Ск7 5,26 75,92 43,56 44,84 24,38 0,82 0,87 0,56 

Почва върху андезитобазалт Коефициенти на изветряне 

Точка Номер Дъл
б. в 
см 

R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

Г1 – вр. Голи 
връх 

Г1-1 0-10 4,61 55,15 52,94 54,60 21,68 0,73 0,85 0,47 

Г2 – вр. 
Скопарник 

Г2-1 0-5 4,38 51,22 56,97 59,48 17,18 0,76 0,84 0,43 

Скала - габро Коефициенти на изветряне 

Връх Номер R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

вр. Голи връх Г-Ск1 4,49 82,96 39,11 39,48 30,62 0,77 0,86 0,61 

вр. Скопарник Г-Ск2 3,92 80,33 42,63 42,96 26,50 0,76 0,84 0,57 

 

Когато към изследваните почви се приложи индексът WIP, оценяващ само 
подвижните Na, K, Ca и Mg, се установява, че всички почви са с по-ниски стойности 
от скалите. Това е индикатор, че в почвата сумарно няма натрупване на тези 
елементи. За всички почви WIP варира от 47 до 86, а за скалите от 65 до 99, тоест и 
почвите и скалите са относително свежи (WIP > 50). И при този индекс монцонитите 
и почвите, които са формирани върху тях, са с по-високи стойности, отколкото 
андезитобазалтите и габрото с прилежащите им почви. 

Индексите CIA и CIW, в които се съпоставят неподвижния алуминий и подвижните 
Na, K, Ca и Mg, са значително по-високи в почвите спрямо скалите, като по-високите 
стойности отговарят на напреднали процеси на изветряне. CIA варира в почвите от 
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43 до 60, а в скалите – от 32 до 47, докато CIW варира в почвите от 46 до 69, а в 
скалите – от 39 до 49 (Фиг. 4). 

Стойностите са относително равномерно разпределени, като няма ясно изразени 
тендеции за превес на една или друга група почви и скали. При индекси по-ниски от 
50, изследваните почви и скали се определят като свежи. Останалите почви са 
изветрели, макар и в минимална степен. 

Оценяването на степента на изветряне само по слабо подвижните или 
неподвижните елементи (PI) показва изключително близки стойности за всички 
изследвани скали и почви по групи. Количеството Si, Al, Fe3+ и Ti, които са се 
отделели от скалите са останали на място в почвата, поради своята инертност в 
кисела обстановка. Стойностите на PI намаляват от монцонитовите почви (0,80 – 
0,82), през андезитобазалтовите (0,79 – 0,81) до габровите (0,73 – 0,76), като се 
увеличава степента на изветряне макар и минимално. И тук изследваните почви се 
определят като относително свежи. Според Liuetal. (2009) натрупването на 
неподвижните Fe и Ti и по-малко подвижните Mn и Mg от феромагнезиалните 
минерали е много характерен процес за почвите върху андезитобазалтови скали. 

Голямо сходство между почвите и скалите се установява и при индекса К-А. 
Посоката, тенденциите и степента на изветряне са както при останалите индекси. 
Когато от уравнението се извади слабо подвижния Si (индекс К-В), почвите се 
отличават с по-ниски стойности от скалите и съответно се определят като 
напреднали в процесите на изветряне и почвообразуване. 

В заключение по отношение на главните елементи изследваните почви показват 
голямо сходство в тренда на разпределение по групи почвообразуващи скали, както 
при по-неподвижните елементи като Si, Ti и Mn, така и при силно подвижните Naи К. 
По отношение на Al, Caи Mg се отбелязват различия, които се дължат на тяхното 
значително участие в глинестите минерали и катионния обменен капацитет. Най-
голяма разлика се отбелязва в преразпределението на желязото, като в почвите 
съдържанието на Fe3+ се увеличава за сметка на Fe2+ поради окисление във влажни 
климатични условия и добър дренаж на почвите. Сумата на желязото от скалите се 
запазва в почвата, дори леко се увеличава. Обособените геохимични корелации в 
почвите се отличават частично от същите в скалите, за което влияние оказват 
сложните взаимоотношения между механичен състав, органични вещества и 
новоформирани глинести минерали. Приложените индекси на изветряне още 
веднъж потвърждават ниската степен на изветряне на скалите. 

 

Заключение 

Изследваните плитки почви от високопланинската част на Витоша се 
определят като силно кисели със стойности за pHCaCl2= 3,4 – 4,5. Почвите върху 
монцонити са с малко по-ниско рН от почвите върху андезитобазалти и почвите 
върху габро. 

Повечето главни елементи в почвите следват геохимичните особености на 
разпределение, характерно за почвообразуващите скали. По-съществени разлики се 
установяват при Al2O3, CaO, MgO и P2O5. В количествено отношение най-голямо 
акумулиране се отбелязва при TiO2, P2O5 и Fe2O3 за сметка на окисление на FeO, а 
най-интензивно се изнасят MgO и CaO. В почвите върху монцонити се натрупват 
SiO2, Fe2O3, K2O, P2O5; в почвите върху андезитобазалти се натрупват TiO2, Fe2O3, 
Na2O, P2O5; в почвите върху габро се натрупват SiO2, TiO2, Fe2O3, MnO, K2O, P2O5. 
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Фигура 4. Разпределение на индексите на изветряне в почвите и скалите от високопланинската част на Витоша. 
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Фигура 4 (продължение). Разпределение на индексите на изветряне в почвите и скалите от високопланинската част на Витоша
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Изчислените индекси на изветряне потвърждават ниската степен на промяна на 
коренните скали, присъствие в почвата на незасегнати от изветряне минерали, 
силната миграционна способност на Na, K, Ca,Mg и относителна неподвижност на Si, 
Fe и Ti. 
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Резюме: Целта на това изследване е да се установи оптималния поливен режим на 
люцерна (Medicago sativa, L.), сорт „Плевен 6“. През 2018 г. е проведен за първа 
година експеримент с бобовата култура - люцерна на територията на опитно поле 
„Челопечене“ на ИПАЗР “Н. Пушкаров“ на излужена канелена горска почва. 
Използвани са нисконапорни микроструйни дъждовални апарати за напояване. 
Напояването е прилагано при предполивна влажност на почвата 75-80% от ППВ. 
Въз основа на експерименталните резултати са подадени две поливки с размер на 
поливната норма 15 mm/ha.10-1 за поникване на семената и 7 основни поливки с 
поливна норма от  40 mm/ha.10-1. Установена е оптималната напоителна норма за 
2018 г. в размер от 310 mm/ha.10-1. Броят на подаваните поливките е определен в 
зависимост от метеорологичните условия на годината.  Извършени са четири броя 
коситби във фаза цъфтеж със среден добив на суха маса (сено) 530 kg/ha.10-1. По 
отношение на температурата на въздуха 2018 година се характеризира, като най-
топлата за периода с обезпеченост 1,16%, а обезпечеността на сумата на валежите 
за периода април-септември е 6.13% (476 mm - 2018 г). 

Ключови думи: поливен режим, люцерна, дъждовална техника за напояване, 
метеорологични условия.  

 

Rezume:The purpose of this study is to establish the optimal irrigation regime of alfalfa 
(Medicago sativa, L.), Variety "Pleven 6". In 2018 was held for the first year an experiment 
with the bean culture-alfalfa on the territory of the experimental field "Chelopechene" of "N. 
Pushkarov" on the Chromic - Vertic Luvisols. Low-pressure water-sprinkling apparatus for 
irrigation are used. Irrigation was administered in pre-irrigated soil moisture 75-80% of the 
field capacity. Based on the experimental results, two irrigated-size irrigation rates of 15 
mm/ ha.10-1 were submitted for the germination of the seeds and 7 irrigated irrigation 
norms of 40 mm/ ha.10-1. The optimal irrigation rate for 2018 in the size of 310 mm/ ha.10-1 
has been established. The number of watering fields is determined on the weather 
conditions of the year.  Four pieces of mowing in the flowering phase with average dry 
mass yield of 530 kg/ ha.10-1 were performed. With regard to the air temperature, the 2018 
year is characterised as the warmest for the 1.16% security period and the amount of 
rainfall for the period April-September is 6.13% (476 mm-2018). 
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Увод 

Люцерната е многогодишна фуражна бобова култура, като продължителността на 
отглеждане на посева зависи от климатичните и почвените условия, а също така и от 
прилаганата агротехника. При поливни условия люцерната се отглежда 3-5 години, а 
при неполивни 5-6 години. През ежегодния си цикъл, растеж и развитие люцерната 
формира различен брой подрасти в зависимост от климатичните условия на района, 
в който се отглежда. Обикновенно в полупланинските райони и високите полета на 
страната се формират 3 - 4 подраста (реализират се 3 - 4 коситби), а в равнините 
части на Северна и Южна България подрастите могат да бъдат 5 - 6, а в Югозападна 
България 7 - 8 броя. (Даскалова, Гайдарова, 2012). Люцерната развива мощна 
коренова система до 2,0 – 3,0 m дълбочина, а при аерирани почви и дълбоки 
подпочвени води може да проникне и на по-голяма дълбочина. Основната коренова 
маса (84-88%) е разположена в горния еднометров слой, от който растенията си 
доставят по-голямата част от необходимите хранителни вещества и вода. В 
условията на леки песъчливи почви и плитко разположени подпочвени води, 
кореновaта система е разположена в горния 0 - 60 сантиметров слой.  

Люцерната, отглеждана за фураж, изисква големи количества вода за осигуряване 
на високи добиви. Данните от двугодишни опити показват, че максималните добиви 
от 36,8 и 33,7 t/ha отговаря на подадена напоителна норма 1509–1712 mm вода. По-
малката напоителна норма значително намалява добива. Върху експлоатационните 
разходи при напояване влияят използваните източници за захранване на поливната 
техника с вода (Гаджалска, Божков, Мортев, 2017). Установено е, че икономията на 
вода при дъждовални лентови инсталации е 35% в сравнение с напояването по 
лехи. (Cetin, et. all 1998). С удълбочаване на намокрянето на почвените пластове се 
създават условия за удълбочаване на кореновата система и страничното им 
разпространенение. При дъждуването водата се разпределя по-равномерно върху 
почвата и по-равномерно се изчерпва, като не се създават затруднения във водния 
режим на културата. 

Материали и методи 

През 2018 г. на територията на опитно поле „Челопечене“ на ИПАЗР “Н. Пушкаров“ е 
проведен опит с люцерна (Medicago sativa, L.), сорт „Плевен 6“. Опитното поле е част 
от Софийското поле, разположено на 550 m надморска височина. Почвата при 
опитния участък е излужена канелена горска. Излужените канелени горски, не 
ерозирани до слабо ерозирани спадат към групата на „добри земи” и са подходящи 
за отглеждане на люцерна. Бонитетните оценки за културата са 62-75 бала. 
(Кръстева, и др. 2015). Почвата се характеризира със следните агрохимични 
показатели: хумус – 1,61 %; минерален азот – 8,6 mg/kg; подвижен фосфор (P2O5) – 
13,5 mg/100 g; подвижен калий (K2O) –23,0 mg/100g; pH (H2O) – 6,1. (Недялкова, Н., и 
др. 2019) 

Водно-физичните свойства на този почвен подтип средно за слоя 0 – 0,20 m (0,60m) 
дълбочина са следните: пределна полска влагоемност (ППВ) - 21,8 % (22,12%) 
спрямо теглото на абсолютно сухата почва; обемно тегло на почвата при ППВ – 1,50 
g/cm³ (1,47 g/cm³) и влажност на завяхване – 10,8% (10,4%) спрямо теглото на 
абсолютно сухата почва. 

Температурата и падналите валежи се измерват със сух термометър и дъждомер, 
разположени в метеорологична площадка до изследвания участък. Температурата 
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на въздуха се измерва ежедневно в 7, 14 и 21 часа и се изчислява 
средноденонощната темпетатура по формула 1. Падналите валежи се измерват за 
денонощие в mm. 

T ср. ден.= 
т7+т14+2×т21

4
, oC     (1) 

 

 

Фиг. 1. Опитен участък с люцерна 

 

Проведен е еднофакторен експериментален опит с прилагане на ниско напорна 
дъждовална техника за напояване на опит с люцерна (Medicago sativa, L.), сорт 
„Плевен 6“ при предполивна влажност 75-80% от ППВ за първата година. Времето за 
поливки е определено чрез наблюдение на почвената влажност в активния почвен 
слой 0-0,60 m. За проследяване динамиката на почвената влага са взeмани почвени 
проби през 5 - 7 дни на дълбочина до 0,60 m през 0,10 m в 3 повторения и са 
обработвани по тегловно термостатен метод. 

Поливните норми са изчислени по формула 2: 

m = [10H.α.(δт от ППВ – δт пр. вл.)] , mm/ ha.10-1    (2) 

където, 

m – големина на поливната норма в mm; α – обемна плътност на почвата в g/cm3; Н 
– дълбочина на активния почвен пласт в m (в опита Н = 0,60 m); δт от ППВ – 
пределна полска влагоемност в % спрямо абсолютно сухото тегло на почвата; δт пр. 
вл – предполивна влажност на почвата в % спрямо абсолютно сухото тегло на 
почвата. 

Напоителната норма представлява сумата от поливните норми през целия 
вегетационнен период, mm/ha.10-1 

Проектирането, доставката и монтажа на системата за микродъждуване на 
люцерната е извършено съгласно приетите методики за проектиране на такава 
напоителна система, като е съобразена с конкретните почвено метеорологични и 
теренни условия на обекта. 

Напорните тръбопроводи са изградени от полиетиленови тръби с диаметър ф 25, 
PN 10. Захранването на системата с вода се осъществява от съществуващ хидрант 
с диаметър ф32, разположен на около 30 метра от поливната площ. В 
непосредствена близост до него е разположен главен команден възел, чрез който се 
командва системата. Той включва контролен водомер, за определяне на подадените 
водни количества, както и контролен манометър за следене на входното налягане в 
системата. Предвидено е напояваната площ да се полива с микроразпръсквачи с 
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радиус на действие R=3m, използвани са тръбички за захранване с РЕ довеждащ 
тръбопровод с ф 5 mm. Схемата на разположение на апаратите е избрана 
правоъгълна а=R, където а е разстоянието между дъждовалните апарати. При нея 
се получава най-голямо покриване на поливната площ на люцерната, която е 
многогодишно растение със слята повърхност на посева. 

 

      

Фиг. 2. Дъждовална техника за напояване на люцерна 

 

Резултати и обсъждане 

Основните фактори, които имат решаващо значение за производството на 
люцерната са метеорологичните фактори - температурата на въздуха и падналите 
валежи. Температурните условия във всичките фази на растеж и развитие на 
растенията - от поникване, бутонизация, цъфтеж, косене прибирането на добива 
оказват влияние, с нарастване на температурата и влажността в почвата се усилват 
жизнените функции. 

По температурните условия, изразени с датата на трайното повишение на средната 
денонощна температура на въздуха над 10ºС през пролетта и температурните суми 
през вегетационния позволяват отглеждането на този вид полска бобова култура. 

Средноденонощна температура на въздуха на открито 

Статистическата оценка на експерименталната година по отношение на 
температурната сума и падналите валежи е направена за периода април – 
септември. Разглеждаме 60 годишна редица от данни за температурата на въздуха 
на открито за периода 1959 – 2018г. По отношение на температурата на въздуха 
2018 година се характеризира като най-топлата за периода с обезпеченост 1,16%. 
Разпределението на температурите по десетдневки и месеци за вегетационния 
период са дадени в табл. 1. и на фиг. 3.  

 

Таблица 1. Месечни суми на средноденонощни температури на въздуха в оС в 
опитното поле кв. Челопечене за периода „април – септември“ 2018 година 

Месец/година IV V VI VII VIII IX Общо 

2018 432.3 531.5 585.5 620.5 758.3 613.3 3541.4 

1959-2018 - - - - - - 3096.1 
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Началото на периода с устойчиво задържане на температурите на въздуха над 10оС 
през 2018 година е от 30 март, а краят е около 10 ноември. Както се вижда от 
графиките на фиг. 3 най-високи средноденонощни температури се наблюдават през 
месеците юли и август. Средните температури, измерени в 14 часа, достигат до 30 – 
35оС, което влияе неблагоприятно върху развитието на културата и се налага 
напояване. 

 

  

фиг. 3. Средноденонощни температури на въздуха по десетдневки в (оС) за периода 
на вегетация на люцерна за 2018 година 

 

Паднали валежи през вегетационния период. 

Чрез влажността на почвата се осигурява достъпната влага, която е от 
изключителна важност за растежа и развитието на продукцията и на органичната 
биомаса. Водата разтваря хранителните вещества и спомага за преноса им до 
кореновата система на растенията. Валежите са естествен източник на влага в 
почвата и респективно вода за растенията, но през вегетационния период на 
повечето култури естественното овлажняване на почвата е недостатъчно, тъй като 
минимумите във валежните норми през летните месеци съвпада с повишаването на 
евапотранспирацията. Поради това при отглеждането на бобовата култура - 
люцерна е необходимо допълнително им обезпечаване с вода чрез напояване.  

Обезпечеността на сумата на валежите за периода април-септември е 6.13% (476 
mm - 2018 г) в поредица 1959 - 2018г. и характеризира вегетационния период като 
дъждовен. Падналите валежи през вегетацията на културата са неравномерно 
разпределени, което наложи реализиране на поливки, за водообезпечаване на 
почвения запас в границите до 80% ППВ, за осигуряване на благоприятни условия 
за развитие на културата. 

За да се оцени обезпечеността на растенията с вода не е необходимо да се познава 
само годишната сума на валежа, но и тяхното разпределение през целия 
вегетационнен период. Данните за валежите по десетдневки и месеци за периода 
април - септември са показани в табл. 2 и фиг. 4. През месец май сумарните валежи 
са 52,0 mm, като през втората  десетневка паднаха 44,0 mm. Най-много валежи 
паднаха през месец юни (14 дъждовни дена) и юли (16 дъждовни дена), съответно 
142 и 242 mm. Месеците август и септември са без валежени и ефектът от 
напояването е най-ясно изразен.  
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Таблица 2. Месечни суми на валежите (mm) в опитното поле в Челопечене за 
периода април – септември 2018 година 

Месец/година IV V VI VII VIII IX Общо 

2018 30 52 142 242 0 10 476 

1959-2018 - - - - - - 346.8 

   

 

Фиг. 4. Сумарни валежи по десетдневки в (mm) за периода април – септември 2018г. 

 

Анализът на метеорологичните условия показва, че изследваната година е топла и 
дъждовна. Това оказва съответно отражение върху евапотранспирацията на 
люцерната, върху нейната продуктивност и особено върху необходимостта й от 
напояване.  

Фенофази на развитие през вегетационния период 

От началото на вегетационния период до първа коситба и след всички следващи 
коситби, по време на формиране на всеки подраст люцерната преминава през 
следните фази: 

 Стъбло и листообразуване; 
 Бутонизация; 
 Цъфтеж – най-подходящата фаза за извършване на коситбата на подрастта. 

Поливен режим 

Люцерната (Medicago sativa, L.), сорт „Плевен 6“ е засята на 10.04.2018 г. Тя е 
отглеждана при слята повърхност на посева. Непосредствено след засяването се 
извърши първа поливка за влагозапасяване на почвения слой 0- 0,20 m и за 
създаване на благоприятни условия за поникване на семената. Поради високите 
температури и засъхване на горния почвен слой се наложи втора поливка след 3-5 
дни. Поникването на люцерната настъпи на 7-10 ден след сеитбата. За нуждите на 
опита, определихме поливната норма за периода засяване до 5 - 6 тройни листа на 
дълбочина 0,20 m, а след първа коситба за слоя 0 – 0,60 m. На 5.06.2018 г. се 
наблюдаваха 5 - 6 тройни листа  и височина 0,12 m. На 25.06.2018 г. бе отчетена 
фаза начало на цъфтеж с височина на растенията 0,45 m. На 3.07.2018 г - 84 дни 
след засяването се направи първа коситба във фаза масов цъфтеж. Препоръчва се 
след коситба да се извърши поливка за влагозапасяване в слоя 0 – 0,60 m. На 
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21.08.2018 г. люцерната бе във фаза цъфтеж с височина около 0,50 m. Втората 
коситба се извърши след 48-50 дни, срокът за формирането й се скъси в сравнение 
с първата, поради удълбочаване на кореновата система и заздравяване на 
люцерновото насаждение. През 2018 г се извършиха 4 коситби на люцерната със 
среден добив на суха маса 530 кg/ ha.10-1. Поливният режим подробно е представен 
в таблица 3. 

 

Таблица 3. Поливен режим на люцерна за 2018г., отглеждана при канелена горска 
почва, излужена на ОП „Челопечене“. 

Месец Валеж Брой 
поливки 

Поливна 
норма 

Средномесечна 
поливна норма 

Напоителна 
норма 

 mm бр. mm/ ha.10-1 mm/ ha.10-1   

 

 

310 

Април 30 2 15 30 

Май 52 2 40 80 

Юни 142 0 0 0 

Юли 242 0 0 0 

Август 0 4 40 160 

Септември 10 1 40 40 

Сума 476 9 -  

 

На база на получените резултати за добива на суха маса (сено) от декар и 
подаденото количество вода за напояване е определена и ефективността на 
използваната вода за напояване която е  1,70 kg/m3 за 2018г.  

Изводи: 

1. Обезпечеността на сумата на валежите за периода април-септември е 6.13% 
(476 mm - 2018 г) в поредица 1959 - 2018г. и характеризира вегетационния 
период като дъждовна. По отношение на температурата на въздуха 2018 
година е с обезпеченост 1,16% и се характеризира като най-топлата за 60 
годишна редица от наблюдения. 

2. Напояването на люцерната се извършва при следене на почвената влага до 
75-80% ПВ. Подадени са две поливки с размер на поливната норма 15 mm/ 
ha.10-1 за поникване на семената и 7 основни поливки от 40 mm/ ha.10-1. Броят 
на подаваните поливки е определен в зависимост от метеорологичните 
условия на годината.  

3. Напояването на площите е извършено с нисконапорни микроструйни 
дъждовални апарати.  
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РЕЗЮМЕ: Експерименталните изследвания са проведени през 2017-2018 г. със 
средно ранно полско производство на домати, отглеждани на канелена горска почва 
в опитно поле Челопечене към ИПАЗР „Н. Пушкаров“, гр. София. Доматите са 
детерминантен сорт “Николина” напоявани при 100% с 50% поливна норма при 
използване на технология за капково напояване.  

По отношение на температурата на въздуха и двете години 2017 и 2018 година се 
характеризират като много топли с обезпеченост 6,13 % и 7,78%. По отношение на 
падналите валежи 2017 г. е много суха с обезпеченност 90,56%, а 2018 г. е 
дъждовна с обезпеченност 1,16%.  

През вегетационния период на културата през 2018 се подадоха 9 броя поливки със 
средна поливна норма 17,50 mm и напоителна норма съответно 157,15 mm при 
100% поливна норма, а през 2017 година се подадоха три пъти повече поливки със 
средна поливна норма 19,54 mm и напоителна норма 449,50 mm. През много сухата 
2017 година се получи с 2,5 пъти завишение на добива в сравнение с влажната 2018 
година.  

Ключови думи: домати, поливен режим, капково напояване. 

 

SUMMARY: Experimental studies were conducted in 2017-2018 with tomatoes grown on 
Chromic Luvisols of experimental field Chelopechene to the Institute of Soil Science, 
Agrotechnology and Protection of Plants "Nikola Pushkarov", Sofia. Tomatoes are a 
determinant "Nikolina"F1 variety grown at 100% and 50% irrigation rate using drip 
irrigation technology. 

With regard to air temperature both the years 2017 and 2018 are characterized as very 
warm with a probability of 6,13% and 7,78%. In terms of precipitation 2017 is very dry with 
a probability of 90,56% and 2018. is wet with a probability of 1,16%. 
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During the growing season of the crop in 2018, 9 irrigation irrigations with an average 
irrigation rate of 17.50 mm and irrigation norm respectively of 157.15 mm at 100% 
irrigation rate. During 2017 were submitted three times more irrigations depthswith 19,54 
mm and irrigation rate of 449.50 mm. During the very dry 2017, there was a 2.5-fold 
increase in yield compared to the wet 2018. 

Key words: tomatoes, irrigation regime, drip irrigation. 

 

 

Увод 

Ефективното отглеждане на зеленчукови култури се определя от прилагането на 
рационален поливен и хранителен режимс подходяща техника за напояване. Опитно 
е установено, че зеленчуковите култури реагират много добре на капковото 
напояване, както по отношение на размера на продукцията, така и по отношение 
продуктивността на поливната вода. (Базитов, 2007; Петков и др., 2007, Йорданова, 
2010 и др.). При отглеждането на открито, поради неравномерното разпределение 
на падналите валежи или липсата им през месеците юли и август (Петрова, 2013, 
Веселинова, 2016), отглеждането на зеленчукови култури е невъзможно без 
напояване. Най - ефективната и прецизна водоспестяваща технология за подаване 
на необходимите количества вода на растенията е капковото напояване. При него 
поливните норми могат да бъдат регулирани, ограничава се напояваната площ и 
намалява изпарението от почвената повърхност. (Стоянова, и др. 2019, Зафирова, 
2010 и др.) 

Методите за микронапояване, като капковото напояване, могат да доведат до 30-50 
% икономия на поливна вода и 20-40 % увеличение на добива. (Ravender, S et all. 
2010, Petrova, 2010 и др.) 

Целта на това изследване е да се установи влияние на поливния режим върху 
добива на детерминантен сорт домати „Николина“F1 при полско производство при 
капково напояване. 

 

Материали и методи 

Експериментът е проведен през 2017-2018 г. на Опитно поле към ИПАЗР „Никола 
Пушкаров“ в кв. Челопечене (42°60´N, 23°46´E и 550 m надморска височина) в 
района на гр. София, с детерминантен сорт домати “Николина”, отглеждани на 
излужена канелено горска почва. Почвата в опитния участък е слабо хумусна 
(1,44%) със слабо кисела реакция – pHH2O –6,2; pHKCl – 5,4. Съдържанието на 
минерален азот е ниско – 16,1 mg.kg-1 почва. Степента на запасеност с подвижни 
форми на фосфор и калий е средна – 11,4 mg Р.100g-1 и 17,7 mg К.100g-1 почва. 

Схемата с вариантите на експеримента е представена в Таблица 1. Опитът е 
заложен по блоковия метод в четири повторения, с големина на опитната парцелка 
7,5 m2 и големината на опитната площ на един вариант – 28,80 m2. Напояването се 
извърши чрез инсталация за капково напояване. Поливните крила за капково 
напояване са избрани в зависимост от контурите на навлажняване при канелена 
горска почва, разстоянието между капкообразувателите е 0,30 m, с изтичащо водно 
количество 2 lh-1. Те са поставени по два във всяка лента непосредствено до 
стъблата на доматите на повърхността на терена. Растенията са засадени в 
двуредова лента по схема 100 + 60 х 30.  
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Таблица 1 Изпитвани варианти 

Варианти По отношение на 
поливната норма, в 

% 

По отношение на 
подхранването с 

торове, в % 

 85% от ППВ  

Т0 без напояване N20P12K20 

Т1 100% m N20P12K20 

Т2 50 % m N20P12K20 

 

Поливните норми са изчислени по формулата: 

m = [10H.α.(δт от ППВ – δт пр. вл.)].K1       (1) 

където: m – големина на поливната норма в mm; α – обемна плътност на почвата в 
g.cm-3; 

Н – дълбочина на активния почвен пласт в m (в опита Н = от 0,30 до 0,50 m); 

т от ППВ – Пределна Полска Влагоемност, в % спрямо абсолютно сухото тегло на 
почвата; δт пр. вл – предполивна влажност на почвата, в % спрямо абсолютно 
сухото тегло на почвата; К – коефициент на редуциране на поливната норма, 
отчитащ съотношението между намокрената площ от системата за капково 
напояване и цялата площ в 1 dкa4. За проследяване динамиката на почвената влага 
са взимани почвени проби през 3-5 дни, на дълбочина до 0,50 m, (през 0,10 m), в 3 
повторения и са обработвани по класическия тегловно-термостатен метод. 

Добивът от домати се отчете като сума от отделните беритби по варианти общо за 
целия вегетационен период в четири повторения във варианти в kg/dka.  

 

Резултати и обсъждане: 

Районът, в който попада опитното поле се характеризира с изразен умерено-
континентален климат. Преобладава горещо лято с добре изразена засушливост, 
особено през месеците юли и август, които са най - топлите месеци в годината. 

Разгледана е 60 годишна редица от данни за температурата на въздуха на открито и 
падналите валежи за периода 1958-2018 г., и е определена обезпечеността по 
статистически зависимости. По отношение на температурата на въздуха и двете 
години (2017 г. и 2018 г.) се характеризират като много топли с обезпеченост – 6,13% 
и 7,78%. По отношение на падналите валежи 2017 г. е много суха с обезпеченост – 
90,56%, а 2018 г. е дъждовна с обезпеченост – 1,16%. 

На фигури 1 и 2 са представени месечни суми по десетдневки на средноденонощни 
температури на въздуха в оС и падналите валежи в mm. 

Анализът на метеорологичните условия показва, че изследваната годините са топли, 
2017 година е суха, а 2018 година е дъждовна. Това оказва съответно отражение 
върху развитието на доматeното насаждение, върху неговата продуктивност и 
особено върху необходимостта от напояване. 

                                                           
4
 1 dкa = 0,1 ha 
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Фиг.1 Месечни суми по десетдневки на средноденонощни температури на въздуха в 
оС за 2017 и 2018 години. 

 

  

Фиг. 2. Сумарни валежи по десетдневки в (mm) за периода април – септември за 
2017 и 2018 години. 

 

Необходимостта на растенията от влага се изменя в процеса на вегетацията. 
Поливният период за доматите обхваща времето от третата десетдневка на месец 
май когато се засажда културата – (поливки за прихващане), формиране и 
нарастване на нови листа и цветове, образуване и нарастване и зреене на 
плодовете, беритбен период и приключване през първата десетдневка на месец 
октомври – последна беритба. Размерът и сроковете на поливките са в зависимост 
от количеството и разпределението на валежите през вегетационния период. Както 
се вижда на фиг.2 през критичните месеци – август, септември, когато доматите 
нарастват и зреят няма паднали валежи. Това доказва необходимостта от 
напояване. 

През вегетационния период на културата през 2018 се подадоха 9 броя поливки със 
средна поливна норма 17,50 mm и напоителна норма съответно 157,15 mm при 
100% поливна норма, а през 2017 година се подадоха три пъти повече поливки със 
средна поливна норма 19,54 mm и напоителна норма 449,50 mm. През много сухата 
2017 година се получи с 2,5 пъти завишение на добива в сравнение с влажната 2018 
година.  

Данните от таблица 4 показват, че най-високи добиви при почвено-
метеорологичните условия през 2017 г. в Софийското поле се получи при варианта, 
напояван със 100% реализиране на поливната норма и норма на торене N20P12K20, - 
6 601,04 kg/dкa, най- ниски при неполивния вариант. Необходимите поливки през 
вегетационния период през двете години и получените добиви са представени в 
Таблица 2. 
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Таблица 2. Брои поливки, поливни норми и добиви при детерминантен сорт домати 
„Николина“F1 през 2017 и 2018 години. 

Вариант Брои 
поливки 

Поливна 
норма 

Добив Изкупна 
цена 

Печалба 

(брутна) 

 бр. mm kg/dka lv/kg lv/dка 

2017 година 

Т0 0 0 0 1,20 0 

Т1 23 19,5 6 601 1,20 7 921 

Т2 23 9,75 5477 1,20 6 572 

2018 година 

Т0 0 0 0 1,20 0 

Т1 9 17,5 2640 1,20 3 168 

Т2 9 8,75 2438 1,20 2925 

 

Икономическият анализ показа, че разходите за производствoто на детерминантен 
сорт домати „Николина“ в района на София възлизат на 1 540 lv/dкa. При анализа на 
структурата на разходите е установено, че за инсталация за капково напояване, 
вода и труд за поливач са изразходвани 55,1% от общите разходи, за 
конвенционални торове – 4,4 %, за закупуване на разсад – 32,4 % и за 
механизиранаобработка на почвата – 4,4% и за растителна защита 3,8 %. Брутната 
продукция при оптималния вариант е 7 920 lv/dka при изкупна цена на борсата за 
2018 г. 1,20 lv/kg. 

 

Изводи: 

1. През вегетационния период на културата, от май до септември, в зависимост от 
показателите на почвената влажност през влажната 2018 година, за поддържане на 
влажността на почвата в граници от 80% ППВ до 100% ППВ се подадоха 9 броя 
поливки със средна поливна норма (17,50 mm) и напоителна норма съответно – 
157,15 mm, при 100% поливна норма. А през сухата 2017 година се наложи да се 
подадат три пъти повече – 23 броя поливки със средна норма (19,54 mm) и 
напоителна норма (449,50 mm). 

2. През много сухата 2017 година се получи с 2,5 пъти завишение на добива в 
сравнение с влажната 2018 година. Влажната година оказа неблагоприятно 
въздействие върху растежа и развитието на доматеното насаждение (кореново 
гниене по растенията, изресяване на цветове, опадане на завръзи и нападение от 
гъбни болести по листната маса и плодовете). 
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Резюме: В условията на моделен опит в динамика (за период от три месеца) е 
изследвано влиянието на различни по състав и произход органични подобрители 
върху числеността на основните групи микроорганизми на Излужена Смолница и 
Алувиално-ливадна почва. Промените в  числеността на основните групи почвени 
микроорганизми показват, че процесите на минерализация на изследваните 
органични подобрители протичат интензивно. Изпитваните почвени подобрители 
оказват положително влияние върху почвената микрофлора, по-силно изразено при 
Излужената Смолница. Най-благоприятен ефект върху развитието на почвените 
микроорганизми при Алувиално-ливадната почва е установен за компоста от 
биоразградими отпадъци и утайката от ПСОВ, а при Излужената Смолница – за 
биовъглена и утайката от ПСОВ. 

Ключови думи: почва, почвени микроорганизми, органични подобрители 

  

Въведение 

Основна насока на земеделските практики в условията на устойчиво земеделие е 
опазване на почвената микрофлора и увеличаване на органичното торене, което е 
предпоставка за поддържане и повишаване на почвеното плодородие. Поради 
недостига на традиционни органични торове се търсят нови източници на органично 
вещество – отпадъци от растениевъдството, промишлеността, утайки от 
пречиствателни станции за отпадни води и др. (ПСОВ) и др.(Benito et al., 2003; Lee et 
al., 2004; Стоичкова, 2008; Rant et al., 2008). При внасяне на органични материали и 
компости в почвата се активизира развитието на почвените микроорганизми като 
процесите на тяхната минерализация се извършват с различна интензивност в 
зависимост от състава на внесените органични подобрители и почвените условия 
(Petkova & Marinova-Garvanska, 1998; Petkova et al., 2007; Marinari et al., 2000; Parham 
et al., 2003, Lazcano et al., 2013). Освободените при разграждането на органичните 
вещества хранителни елементи се включват в микробиалната биомаса. След 
минерализация на мъртвите микробни клетки тези елементи преминават в достъпна 
за растенията форма. По този начин се предотвратява загубата на хранителни 
елементи чрез фиксация от глинестите минерали на почвата или измиване от 
почвените води. Използването на микробиологичните процеси в почвата за 
подобряване на снабдяването  на растенията с хранителни елементи има важно 
екологично значение, тъй като създава условия за намаляване употребата на 
минерални торове и опазване на почвата и селскостопанската продукция от 
химическо замърсяване. 

Целта на настоящето изследване е да се установи влиянието на различни по състав 
и произход органични почвени подобрители върху микрофлората на Излужена 
Смолница и Алувиално-ливадна почва. 
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Материали и методи 

Изследването е проведено в условията на моделен лабораторен опит с Алувиално-
ливадна почва от Опитната база на ИПАЗР„Н. Пушкаров” в с. Цалапица и Излужена 
Смолница от Опитната база на Института в кв. Божурище. Проучено е влиянието на 
пет вида органични подобрители (утайка от текстилната промишленост, овчи тор, 
биовъглен от дъбови кори, компост от зелени отпадъци от паркове и градини и 
третирана утайка от пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) от гр. Стара 
Загора) върху почвените микроорганизми. Определени са следните химични и 
агрохимични показатели на изследваните органични подобрители и почви: общ азот 
по метода на Келдал (Bremner and Milvany, 1982);  общ въглерод по метода на 
Тюрин (Кононова, 1963); реакция на почвата (рН) – потенциометрично във вода; 
минерален азот – по метода на Bremner (1965); подвижни форми на фосфор и калий 
- по метода на Иванов (1984). Получените данни са представени на Таблица 1.  

 

Таблица 1. Химичен и агрохимичен състав на използваните почви и почвени 
подобрители 

Органичен 
подобрител, 

почви 

Общ N 

      % 

Общ С 

% 
С:N 

рH 

(H2O) 

Мин. N 

NH4+NO3 
P2O5 K2O 

    mg/kg mg/100g 

1. Утайка от 
текст.индустрия 

1.915 7.90 4.12 
 

7.4 54.1 6.9 5.9 

2. Овчи тор 1.520 13.41 8.82 8.2 176.3 289.5 1854.6 

3.Биовъглен 0.36 31.72 88.11 7.9 47.2 15.2 427.2 

4.Компост 1.18 13.95 11.82 8.7 61.0 155.6 1289.3 

5.Утайка от 
ПСОВ 

0.344 14.61 54.46 6.8 247.1 261.1 181.0 

6. Алувиално 
ливадна почва  

0.102 1.25 12.25 6.05 19.6 6.9 5.9 

7. Излужена 

Смолница  

 

0.165 

 

2.73 

 

16.54 

 

6.1 

 

35.1 

 

3.3 

 

43.3 

 

Двата типа почви са компостирани с всеки един от подобрителите в съотношение 1:9 
и са инкубирани в термостат при постоянна температура (24oC)  и влажност (10 %). В 
динамика (на третия ден, първия и третия месец от внасянето на органичните 
подобрители в почвата)е определено количеството на основните групи почвени 
микроорганизми. Анализът е извършен по метода на десеткратните разреждания 
чрез посяване на почвени суспензии върху селективни агаризирани хранителни 
среди. Броят на микроорганизмите е определен като колонниобразуващи единици 
(КОЕ), съдържащи се в 1 g абсолютно суха почва. Определени са следните 
физиологични и таксономични групи почвени микроорганизми: амонифициращи 
микроорганизми – на месо-пептонен агар (МПА) след тридневна инкубация; 
микроскопични гъби – върху подкиселена среда на Чапек – след седемдневна 
инкубация; актиномицети и бактерии, усвояващи минерален азот – скорбяло-
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амонячен агар (САА) – след седемдневна инкубация и целулозоразлагащи 
микроорганизми – върху среда на Гутчинсон – след четиринадесетдневна 
инкубация. 

Получените данни за числеността на изследваните групи микроорганизми са 
обработени статистически по метода на дисперсионния анализ.(STATGRAPHICS 
Plus 2.1). Определени са най-малките доказани разлики между вариантите при ниво 
на вероятност P≤ 0.05. 

 

Резултати и обсъждане 

На третия ден от началото на изследването e отчетен най–голям брой 
амонифициращи бактерии и при двете почви в сравнение с останалите групи 
почвени микроорганизми (Таблица 2). При Алувиално-ливадната почва числеността 
на амонифициращите бактерии е най-голяма при варианта с компост – 52,15КОЕ 
106g/почва. При Излужената Смолница най–голямо количество амонификатори  е 
установеноза варианта с биовъглен – 50,05 КОЕ 106g/почва. При микроскопичните 
гъби не се наблюдават значителни  разлики спрямо контролите. Вероятно това се 
дължи на факта, че гъбите се включват в по-късните етапи от разлагането на 
органичните вещества. 

Най–голямо количество актиномицети се наблюдава при вариантите с компост и при 
двете почви. При останалите варианти, като цяло няма значителни разлики, спрямо 
контролите. Актиномицетите участват в образуването и минерализирането на по-
трудноусвоимите вещества, включително и хумуса, и вероятно в началния етап на 
изследването тези процеси не са започнали активно. 

Аналогично с разпространението на амонифициращите бактерии, количеството на 
бактериите, използващи минерален азот се увеличава при всички варианти, спрямо 
контролите и при двете почви, което е и статистически доказано. Броят  на 
микрооорганизмите от тази група е най-голям при Алувиално ливадната почва  при 
варианта с внесен компост – 34,67 КОЕ 106g/почва.  При Излужената Смолница най-
висока численост на бактериите, използващи минерален азот е установена при 
внасяне на овчи тор – 40,50КОЕ 106g/почва,  което съответства на високото 
съдържание на минерален азот и усвоими фосфор и калий при този органичен 
подобрител. При двете почви количеството на бактериите, усвояващи минерален 
азот е  голямо и при вариантите с внесена утайка от текстилната индустрия.Тези 
резултати могат да се обяснят с по-ниското съотношение на С : N (Таблица 1) при 
компоста, овчия тор и утайката от текстилната индустрия, което създава 
благоприятни условия за по-бързата минерализация на азотсъдържащите органични 
съединения и ускорено развитие на бактериите, използващи минерален източник на 
азот. 

На този етап от провеждане на опита най–голям брой целулозоразлагащи 
микроорганизми се наблюдава при Излужената Смолница с внесен компост. Това 
показва, че условията на тази почва и внесения органичен подобрител влияят 
благоприятновърху биологичното разграждане на целулозата. Известно е, че 
скоростта на разлагане на целулозата зависи от химичния състав на съединенията, 
с които е свързана в растителните тъкани. Свързаната с пентозани целулоза са 
разгражда  значително по-бързо от целулозата, свързана с лигнин (Khatoon et al., 
2017). Вероятно в компоста от зелени отпадъци се съдържа по-голямо количество 
лесноразлагаща се целулоза, която при по-добре запасената с минерален азот 
Излужена Смолница се разлага интензивно. 
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Таблица 2. Численост на основните групи почвени микроорганизми (КОЕ/g) на 3-тия 
ден от внасяне на органичните материали в почвата. 

 

На първия месец след внасянето на органични материали в почвата се наблюдава 
значително увеличение на всички групи микроорганизми за всички варианти на 
опита спрямо контролите (Таблица 3). Многократно е увеличението на 
амонифициращите бактерии в сравнение с началото на опита, но тенденцията на 
увеличение е различна. Най–голям брой микроорганизми от тази група е отчетен при 
варианта с овчи тор и при двете почви. Това показва, че в този органичен материал 
се съдържат най–голямо количество лесноусвоими органични азотни съединения. 
Вероятно тези съединения са с най-ниско съдържание в текстилната утайка, т. к. при 
нея е отчетено най – ниско количество амонифициращи бактерии. 

Многократно е увеличението и на бактериите, използващи минерален азот, както 
спрямо контролите на този етап, така и спрямо количеството им на третия ден от 
опита. Най–голямо количество е отчетено при Алувиално-ливадната почва при 
варианта с внасяне на текстилна утайка, а при Излужената Смолница – при внасяне 
на овчи тор. Както бе посочено по-горе, тези органични подобрители  са с ниско 
съотношение на С:N, което създава условия за ускорено развитие на бактериите, 
използващи минерален азот. 

 

Варианти 

 

Амонифи- 
циращи 

бактерии 

1.106 

Микроскоп.     
гъби 

 

1.104 

Актиноми
- цети 

 

1.106 

Бактерии, 

използващи  

минерален 

азот 

1.106 

Целулозо- 

разлагащи 

микроорг. 

 

1.104 

Алувиално - ливадна почва    

1. Контрола 19.32a 4.92a 3.73a 10.47a 3.81a 

2.+Текстилна 
утайка 

26.59b 5.04a 3.49a 24.22c 4.07a 

3.+ Овчи тор 34.75c 5.38a 3.88a 21.92bc 5.92b 

4.+Биовъглен 21.82ab 5.52a 4.41a 18.74b 4.36a 

5.+Компост 52.15d 5.24a 8.98b 34.67d   4.55ab 

НМДР P ≤ 0.05 5.08 1.59 4.68 4.68 1.46 

Излужена Смолница     

1. Контрола 33.75a 4.53b 3.02a 18.64a   7.07ab 

2.+Текстилна 
утайка 

38.36a 3.23a 3.18a 38.75c 5.92a 

3.+ Овчи тор  44.08ab 3.88ab       4.13b 40.50c  7.86ab 

4.+Биовъглен 50.05b 4.80b 5.49c  27.63b 8.43b 

5.+Компост 37.82a 5.07b   6.58d  24.18ab  19.42c 

НМДР P ≤ 0.05 10.34 1.21 0.93 6.35 2.50 
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Таблица 3. Численост на основните групи почвени микроорганизми (КОЕ/g) на 
първия месец от внасяне на органичните материали в почвата. 

 

Най–голямо количество целулозоразлагащи микроорганизми е отчетено при 
варианта с внасяне на утайка от ПСОВ. При останалите варианти се наблюдава 
намаляване на количеството им спрямо преходния период, което показва, че на този 
етапбиологичното разграждане на целулозата не протича активно. Вероятно това се 
дължи на  намаляване на съдържанието на достъпната за микроорганизмите 
целулоза. 

На първия месец от внасяне на органичните материали в почвата опита най-голяма 
численост на микроскопичните гъби и актиномицетите се наблюдава при Алувиално-
ливадната почва с внесен компост. Като цяло  и при останалите вариантина този 
етап се наблюдава увеличение на посочените групи микроорганизми, което е 

 

 

Варианти 

 

Амонифици
ращи 

бактерии 

 

 

 

1.106 

Микроскоп
. 

     гъби 

 

 

1.104 

Актиноми
цети 

 

 

 

1.106 

Бактерии, 

използващи  

минерален 

азот 

1.106 

Целулозо
- 

разлагащ
и 

микроорг. 

1.104 

Алувиално-ливадна почва    

1. Контрола 15.33a 12.33a 3.33a 49.67a 0.6a 

2.+Текстилна 
утайка 

87.67b 14.00a 4.00a 198.33d 1.1ab 

3.+ Овчи тор     142.33cd   22.70b 10.33b 132.67c 2.13b 

4.+Биовъглен           93bc 19.00b 8.33a 145.33c 2.40b 

5.+Компост   91.00b 47.7b 24.33c 108.67b       4.9c 

6.+Утайка от 
ПСОВ 

   126.49d   21.46c 29.23c 81.32a 10.46d 

НМДР P ≤ 0.05 24.70 6.77 5.18 34.90 1.41 

Излужена Смолница     

1. Контрола 66.00a 13.7a 4.62a 42.89a 1.77a 

2.+Текстилна 
утайка 

119.00b 17.3a 9.79ab        80.0c 5.37b 

3.+ Овчи тор 204.00d 29.3b        44.67d        195.0d 5.87b 

4.+Биовъглен 182.67c 47.7c   17.33bc         75.0bc 2.50a 

5.+Компост 183.33c 29.0b 18.33c    76.67bc 10.30c 

6.+Утайка от 
ПСОВ 

174.90c  19.75a 90.12e     54.66ab 18.07d 

НМДР P ≤ 0.05 17.67 8.53 8.09 24.83 2.01 
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показател за активизиране на процесите на разлагането и на по-трудноусвоимите 
органичните вещества. 

На третия етап от опита количествата на амонифициращите бактерии, 
актиномицетите и бактериите, използващи минерален азот остава много по-
високоспрямо контролите при всички варианти на внасяне на органични материали  
в двете почви (Таблица 4). Изключение се наблюдава само за актиномицетите за 
варианта с биовъглен при Алувиално-ливадната почва.  

 

Таблица 4. Численост на основните групи почвени микроорганизми (КОЕ/g) на 
третия месец от внасяне на органичните материали в почвата. 

 

Стимулиращият ефект на биовъглена по отношение на бактериите се запазва и за 
двете изследвани почви. Тези резултати за Алувиално-ливадна почва са в съгласие 
с данните на Petkova et al. (2018), които установяват, че биовъгленът оказва най-

 

 

Варианти 

Амонифи
циращи 
бактерии 

 

1.106 

Микроскоп
. 

     гъби 

 

1.104 

Актином
ицети 

 

 

1.106 

Бактерии, 

използващи  

минерален 

азот 

1.106 

Целулозо- 

разлагащи 

микроорг. 

 

1.104 

Алувиално-ливадна почва    

1. Контрола 39.39a 5.62ab 9.09a 30.56a 4.67a 

2.+Текстилна 
утайка 

136.11c 6.99b 13.43ab     243.52d 8.57b 

3.+ Овчи тор 91.67b 6.58b   12.50ab 87,50c 7.64ab 

4.+Биовъглен 77.35b 3.78a       8.12a 58,98b 6.71ab 

5.+Компост 86.01b 4.61a 22.22b 58,85b 4.73ab 

6.+Утайка от 
ПСОВ 

69.45b 10.20c 40.74c 32,87a 22.46c 

НМДР P ≤ 0.05 25.18 1.96 10.78 25.93 3.88 

Излужена Смолница     

1. Контрола  63.32a 4.39a 7.78a 31.84a 9.00a 

2.+Текстилна 
утайка 

88,02b 6.88b 23.96b 285.42d 7.08a 

3.+ Овчи тор 140,28c 7.04b      60.65c 60.5ab 13.42b 

4.+Биовъглен 141,82c 8.30c 77.57d 87.27b 21.21c 

5.+Компост 82,79a 6.32b 30.84b 137.31c 11.69b 

6.+Утайка от 
ПСОВ 

121,89c 8.86c 115.67e 120.06c 29.03d 

НМДР P ≤ 0.05 23.43 1.23 13.93 32.02 2.22 
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благоприятен ефект върху развитието на бактериалните популации на почва от 
същия обект на изследване.  При Излужената Смолница, обаче, за варианта с 
внесен биовъглен е установено статистически доказано увеличение на всички групи 
микроорганизми спрямо контролата. Спрямо предишния етап на изследването се 
наблюдава намаляване на количеството микроскопични гъби, както при вариантите с 
органични материали, така и при контролите. Процесите на целулозоразлагане 
протичат по-интензивно в сравнение с предишните два етапа. Най-голямо 
количество целулозоразлагащи микроорганизми, както и на първия месец, е отчетен 
при варианта с внасяне на утайка от ПСОВ и при двете почви  (за Алувиално- 
ливадната почва – 22,46КОЕ 106g/почва и за Излужената Смолница – 29,03 КОЕ 
106g/почва). Това показва, че утайката от ПСОВ влияе положително върху 
разпространението на целулозоразлагащи микроорганизми в почвата. Възможно  е и 
чрез самата утайка да се внася целулозоразлагаща микрофлора. Установено е, че 
утайките от ПСОВ съдържат големи количества микробиална биомаса (Saviozzi et 
al., 2002). 

В сравнение с първия месец, като цяло, при повечето варианти количеството на 
амонифициращите бактерии намалява, а на актиномицетите и целулозоразлагащите 
микроорганизми се увеличава. Тези резултати показват, че минерализационните 
процеси са в напреднал етап. 

 

Изводи 

Динамиката на числеността на основните групи почвени микроорганизми показва, че 
процесите на минерализация на изследваните органични подобрители в Алувиално-
ливадна почва и Изслужена Смолница протичат интензивно. Изпитваните почвени 
подобрители оказват положително влияние върху почвената микрофлора, по-силно 
изразено при Излужената Смолница.  

Влиянието на отделните органични материали е различно в зависимост от групата 
почвени микроорганизми и периода на отчитане. През първия месец от внасяне на 
органичните материали и в двата типа почви микроорганизмите с най-голяма 
численост са както следва: амонифициращи бактерии - при варианта с овчи тор; 
микроскопични гъби – при внасяне на биовъглен; актиномицети – на утайка от 
ПСОВ. В края на изследванeто внасянето на текстилна утайка увеличава в най-
голяма степен числеността на бактериите, използващи минерален азот, а на утайка 
от ПСОВ – на актиномицетите и целулозоразлагащите микрооорганизми. 

Най-благоприятен ефект върху развитието на почвените микроорганизми за целия 
период на изследването при Алувиално-ливадната почва е установен за компоста от 
биоразградими отпадъци и утайката от ПСОВ, а при Излужената Смолница – за 
биовъглена и утайката от ПСОВ. 
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МЕТОДИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЧВЕНИТЕ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ДЕФИНИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ С ПРИРОДНИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ 

Светла Русева, Милена Керчева, Тома Шишков, Вихра Стойнова, Невена 
Митева, Бисер Христов, Дияна Некова, Иванка Любенова 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                          
„Никола Пушкаров“ - София 

 

Резюме: Земеделските стопанства в планински райони и други райони със 
съществени природни ограничения са поставени в неблагоприятно положение, тъй 
като имат по-ниска производителност и по-високи разходи. ОСП предвижда 
специфично допълнително подпомагане за земеделските стопани в тези райони. С 
цел да се гарантира ефикасното използване на фондовете на Съюза и еднаквото 
третиране на земеделските стопани на цялата територия на Съюза, планинските 
райони и районите с природни или други специфични ограничения се определят в 
съответствие с обективни биофизични критерии за климата, почвата и терена, 
подкрепени с убедителни научни доказателства.  

В доклада са представени подробно методичните подходи, приложени за 
определяне на биофизичните критерии за почвите и тяхното прецизиране, в 
съответствие с Регламент 1305/2013, необходими за дефиниране на земеделските 
райони на ниво землище в България с природни ограничения, различни от 
планинските. Разгледани са подробно подходите, подкрепени с убедителни научни 
доказателства, за определяне на 9 почвени индикатора за характеризиране на 
обективните биофизични критерии недостатъчно отводняване, неблагоприятна 
текстура и каменистост, повърхностна дълбочина на вкореняване и 
незадоволителни химични свойства. Приложените подходи, са основани на 
наличната цифрова почвена информация от едромащабните почвени проучвания на 
ИПАЗР „Н. Пушкаров“ и насоките за прилагане на общи критерии за определяне на 
земеделски райони с природни ограничения, разработени от Обединения 
изследователски център на Европейската комисия. 

 

 

 

ЕФЕКТЪТ НА ВЕТРОВАТА ЕРОЗИЯ ВЪРХУ ПОЧВИТЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА          
гр. ВЕТОВО 

Августа Степчич 1, Димитър Желев 2, Атанас Китев 3 

1 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                          
„Никола Пушкаров“ - София 

2 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

3 Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН 

 

Резюме: Рационалното използване и опазването на почвените ресурси е от 
първостепенно значение за устойчивото развитие на съвременното интензивно 
земеделие. Увеличаването на обработваемите селскостопански земи е неизбежно 
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обстоятелство в съвременния етап от икономическото развитието на човечеството, 
като България не прави изключени от този глобален процес. Това натоварване 
върху природната среда от своя страна е предпоставка за проява на редица 
деградационни процеси. Един от тях е проявата на ветрова ерозия на почвата.  

Обект на изследване са почвите в землището на гр. Ветово, област Русе. Предметът 
на изследване е свързан с установяването на степента на ветрова ерозия в 
изследваната територия и цялостното ѝ въздействие върху състоянието на 
почвените ресурси. В землището на гр. Ветово са характерни черноземни 
(Chernozems), сиви горски (Gray Luvisols) и алувиално-ливадни почви (Fluvisols). За 
целите на изследването е извършено пробонабиране от характерните почвени 
типове в представителни ландшафти в изследвания район. Събраните почвени 
образци са изследвани чрез агрохимични анализи и анализ на механичния състав в 
Централна лаборатория към ИПАЗР „Н. Пушкаров“. От получените резултати са 
направени изводи за съвременното състояние на почвите в землището на гр. Ветово 
и е установен рискът от ветрова ерозия чрез прилагане на индекса за податливост 
на почвите към дефлация. За землището на гр. Ветово е определена една степен – 
слаба (0>=125 t/ha/year). В повърхностния хоризонт са установени незначителни 
количества карбонати, дължащи се най-вероятно на промишлената дейност в 
района.  

Ключови думи: почви, ветрова ерозия, индекс за податливост на почвите към 
дефлация, земеделие. 

 

 

 

АНТИФУНГАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ Rosa 
alba L. И Rosa damascene Mill., ИНДИВИДУАЛНО И В КОМБИНАЦИЯ С 

НИСТАТИН 

Алмира Георгиева1,2, ЖениМитева-Сталева3, Екатерина Крумова3,                   
Анна Добрева4 и Милка Милева2 

1Направление „Биологични ефекти на природни и синтетични вещества“, Институт по 
невробиология, БАН, София, България 

2Департамент по вирусология, Институт по микробиология на Стефан Анджелов, 
БАН, София, България 

3Секция по микология, Институт по микробиология на Стефан Анджелов, БАН, 
София, България 

4Институт за розови и ароматни растения, Казанлък, България 

E-mail: milkamileva@gmail.com 

 

Резюме: От скоро Rosa alba L., известна като бяла българска роза, се отглежда и 
обработва отделно от Rosa damascena Mill. единствено в Долината на розите в 
България и розовото масло също се дестилира отделно. Целта на тази работа беше 
да се изследва противогъбичната активност на двете етерични масла поотделно и в 
комбинация с нистатин спрямо човешки и растителни патогени Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus niger и Aspergillus flavus. Въз основа на GC-MS анализ основните 
компоненти притежаващи биологична активност са: R. alba L. - гераниол (18,28%), β - 
цитронелол (18%), нерол (7,74%), евгенол (0,38%)), метилевгенол (0,1%) и β - 

mailto:milkamileva@gmail.com
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кариофилен (3,7%); R. damascena Mill. - гераниол (14,13%), β - цитронелол (13,56%), 
нерол (8,34%), евгенол (0,64%), метилевгенол (2,05%) и β - кариофилен (4,08 %). 
Гъбичните щамове се култивираха в среда от бирен агар и беше използван метода 
на разреждане в агар за анализ на противогъбична активност. Фунгистатичните 
ефекти на двете масла (в концентрации 10, 25 и 50 mg / L) и комбинацията им с 
нистатин в доза 50 mg / L бяха определени на 48-ия и 120-ия час след 
инокулирането чрез измерване на диаметъра на инхибиторните зони и са 
представени като антифунгален индекс. Инхибирането на радиалния растеж на 
Aspergillus flavus беше в зависимост от концентрацията на маслата, с най-голям 
ефект при 50 µg / mL, който беше по-отчетлив на 48 час. Комбинацията на нистатин 
и масло от R. alba L. в доза от 50 µg / mL при 48 часове експозиция срещу A. niger 
показа над адитивен ефект и беше по-ефективна от комбинацията на нистаин и 
маслото от R. damascena Mill. Тези данни биха могли да послужат в клиничната 
практика за контрол на резистентността и биха били полезни за превенция на храни, 
плодове и зеленчуци от тези патогени. 

Ключови думи: етерично масло от Rosa alba L., Rosa damascena Mill., Aspergillus 
fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, antifungal activity 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ НА СЕЗОННАТА ДИНАМИКА ВЪРХУ МИКРОФЛОРАТА НА ГОРСКИ 
ПОЧВИ 

Биляна Григорова-Пешева 

Лесотехнически университет-София 

E-mail: grigorovabilyana.b@gmail.com 

 

Резюме: Микробните съобщества в горските почви играят важна роля във 
функционирането на цялата екосистема. Микроорганизмите в почвата са едно от 
основните звена в кръговрата на азота. Промяна в характера на микробните 
съобщества, може да доведе до промяна в динамиката на усвояване и превръщане 
на азотните съединения в почвата. Сезонните изменения водят до флуктуация в 
почвения микробоценоз. Настоящето проучване цели да проследи ефекта, на 
сезонната динамика върху микрофлоратана Кафяви горски почви и Планинско 
ливадни почви на територията на Природен парк „Витоша“. Изследвани са почвите в 
четири пробни площи, като са определени общото микробно число на 
хетеротрофната микрофлора, както и структурата на микробните съобщества. 
Определени са доминиращите видове микроорганизми чрез PCR анализ. 
Проследяването на общото микробно число през отделните сезони, дава представа 
за пика на развитие на микроорганизмите. Общото микробно число на изследваните 
проби, както и отчитането на отделните групи микроорганизми показва ясно 
изразени различия през отделните сезони. Наблюдават се два ясно изразени пика – 
презесенния сезон, където общата микрофлора в изследваните площи варира 
между 9,1х105 - 2,5х106 КОЕ/gабс.суха почва и през пролетта, където отчетените 
стойности са между 6,8х105 – 1,65х106 КОЕ/gабс.суха почва. Тези различия основно 
се дължат на промяната в температурата и количеството на свеж опад, който попада 
върху почвената повърхност. 

Ключови думи: микроорганизми, почва, PCR анализ, сезонна динамика 

mailto:grigorovabilyana.b@gmail.com
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ВЛИЯНИЕ НА АЗОТНОТО ТОРЕНЕ ВЪРХУ РАСТЕЖА И ФОТОСИНТЕТИЧНАТА 
АКТИВНОСТ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ОРЕХ (Juglansregia ‘L.), 

ОТГЛЕЖДАН В КОНТЕЙНЕРИ 

Ваня Акова1*, Наталия Димитрова1, Лиляна Начева1, Ирина Станева1, Андон 
Василев2, Стефан Гандев1 

1Институт по овощарство – Пловдив, България 

2Аграрен Университет- Пловдив, България 

Е-mail: vannnia85@abv.bg 

 

Резюме: Изследването беше проведено в условия на съдов опит през 2017 г. в 
Института по овощарство в гр. Пловдив, България. Обект на проучване беше 
ореховият сорт Извор 10, присаден върху подложка обикновен орех (Juglans regia L.). 
Растенията бяха размножени по метода „Топъл калус“ и отгледани в контейнери (50 l) 
с торфено-перлитна смес (2:1). Проучено беше влиянието на азотно торене върху 
растежа и физиологичните прояви на млади орехови растения. Варианти на опита 
са: Variant I- Control (non-fertilizer), Variant II- 2g N /контейнер и Variant III- 4g N 
/контейнер. При торените варианти се получиха растения с височина от 86 до107сm 
и диаметър на стъблото от 12,76 до 13,61 mm. Растенията от контролния вариант 
достигат средни стойности за височина 49,33 сm и 10,53 mm за диаметър на 
стъблото. Разликите са статистически доказани. С нарастване на торовата норма се 
повиши значително и броя сложни листа, листната площ и обема на кореновата 
система, като стойностите при тези растежни параметри са средно от 0,5 до над 3 
пъти по-високи от тези на контролните растения.  

Установи се, че торенето с амониев нитрат (NH4NO3), в граници 2-4g N/контейнер, 
допринася за по-ефективно развитие и структуриране на фотосинтетичния апарат, 
което от своя страна е предпоставка за по-интензивна фотоасимилация и 
натрупване на биомаса.  

Прави се заключение, че при производството на орехов посадъчен материал в 
контейнери, торенето е задължителна практика. 

Ключови думи: орех, контейнерно отглеждане, торене, вегетативни прояви, 
фотосинтеза 

 

 

 

EXPLORING THE POTENTIAL OF THE ZEOLITE IN CONTAMINATED SOIL 

Ana Katsarova, Mariana Hristova 

Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection “Nikola Poushkarov”, 
Sofia, Bulgaria 

 

Rezume: Heavy metal pollution is a big problem for industrialized countries. Basic 
pollutants of soil, plant and water are Cd, Zn, Pb, As, etc. As a result of the activities of 
many industrial factories around 360,000 acres in Bulgaria soils contain Cd, Zn, As, Cu 
above the maximum permissible concentration. Zeolite as a natural material is considered 
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to be a natural heritage in Bulgaria. A incubation experiment with soil samples from critical 
areas in our country was set up in order to study the zeolite applicability in agriculture. The 
soil samples have been selected for the purpose of environmental observation near The 
gold and copper extraction plant as a part of monitoring network in the area. Data about 
soil acidity and the availability of heavy metals have been obtained. The experiment was 
conducted in three different levels of amelioration of zeolite (1%, 5%, 10%). Changes in 
the monitored parameters were reported after completion of the experiment. These results 
indicate that visible positive changes were obtained at a level of 5% to 10%. The aim of 
our investigation was to establish effects of amendment with natural zeolite of acid and 
polluted soil. 

Key words: Contamination; Zeolite; Heavy metal; Monitoring; Amelioration  

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ В ПЕРНИШКА ОБЛАСТ ПО 
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ И ПОЧВЕНИ РЕСУРСИ 

Венета Кръстева, Невена Митева, Виктор Колчаков 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                            
„Никола Пушкаров“ - София 

Е-mail: vnkrasteva@abv.bg; n_d_miteva@abv.bg 

 

Резюме: Изследването има за цел да представи площи на почвените ресурси в 
Пернишка област по агропочвени групи и подгрупи и разпределението на земите по 
начин на трайно ползване, чрез използване на съвременни софтуерни програми. 
Установено е, че най-голямо разпространение в областта имат Канелените (34.4% 
агропочв. група 7), следвани от Алувиални и Делувиални почви (22.8%; агропочв. 
група 10), Кафявите (19.6%; агропочв.група 9); Смолниците (12.1%; агропочв.група 
6); Хумусно-карбонатните (11.2%; агропочв.група 11). 

 По начин на трайно ползване (НТП)-79% от Смолниците са обработваеми земи 
(10178 ha); 16% - мери, пасища и ливади (2001 ha) и 14.3% - смесено земеползване 
(1843 ha). При Алувиалните и Делувиални почви в областта -35% са обработваеми 
земи (10282 ha);19% - мери, пасища и ливади (5668 ha); и 18.7% - смесено 
земеползване (5565 ha); Канелени -32.5%-обработваеми земи (2934 ha); 23,5%- 
мери, пасища и ливади(2117 ha) и 17,5%- смесено земеползване (1579 ha).  

В доклада са подробно представени данните за останалите агропочвени групи и 
разпределението им по начин на трайно ползване. 

Ключови думи: почви, площи, агропочвени групи, начин на трайно ползване (НТП). 

 

 

 

CONTENT of Pb, Cd and Cr in PERMANENT GRASSLAND AREAS EXPOSED TO 
THE TRAFFIC INFLUENCE (PLOVDIV, BULGARIA) 

Bogdan Nikolov1*, Slaveya Petrova1, Iliana Velcheva1, Violeta Stefanova1, Deyana 
Georgieva1, Evelina Varbanova1, Penka Zapryanova2, Ekaterina Valcheva2 
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1Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria 

2Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria 

E-mail: nikolov81bg@yahoo.com 

 

Rezume: Urban soils are well-known as a suitable matrix for assessment of the 
anthropogenic load, so we aimed to analyze the content of some traffic-related toxic 
elements (Pb, Cd and Cr) in the soils of permanent grassland areas, situated along the 
main boulevards in the city of Plovdiv (Bulgaria). A comparison was made between the 
soil’s concentration of studied elements near the traffic and in the park areas. 
Representative soil samples from all administrative regions have been collected and 
analyzed using ICP-OES. Data obtained have been compared with the Maximal permitted 
content of these elements according to the Bulgarian law. An exceeding of the Pb content 
above the maximum permitted level was proved in all soil samples exposed to the traffic 
(p<0,05).  

Keywords: urban soils, traffic pollution, heavy metals 

 

 

 

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ДОБИВИ ОТ СРЕДНО РАННИ И КЪСНИ СОРТОВЕ ДОМАТИ 
ВЪРХУ АЛУВИАЛНО-ЛИВАДНИ ПОЧВИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

Венета Кръстева, Иванка Митова 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                              
„Никола Пушкаров“ - София 

E mail: vnkrasteva@abv.bg; smolyanovci@abv.bg 

 

Резюме: Направена е бонитетна оценка за пригодност на земите разположени 
върху Алувиално-ливадни почви за отглеждане на домати (средно ранно и късно 
полско производство), като са оценени определени почвени, екологични и 
климатични показатели според „Методика за работа на кадастъра на 
селскостопанските земи в Р България”. Използвани са резултати от получени реални 
добиви от домати в опитното поле на ИПАЗР „Н. Пушкаров”в с. Цалапица, 
Пловдивска област.Изчислена е цената на единица почвен екологичен бал (ЦБ) при 
две нива на торене (оборски и минерален). Цената на бала може да се използва при 
прогнозиране на действително възможните добиви в района на Пловдивска област. 
Изчислен е ефектът от торене и други фактори върху цената на 1 екологичен бал (% 
на увеличение на добива).  

Изследването е приложимо за прогнозиране на действително възможни добиви, 
които могат да се получат за насаждения от домати. 

Ключови думи: почви, бонитетна оценка, домати, добиви. 
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ORGANIC FERTILIZATION OF ALFALFA WITH MANURE AND COEFFICIENTS OF 
FERTILIZATION EFFICIENCY 

Viliana Vasileva1, Ognyan Kostov2, Ivan Pachev3 

1Institute of Forage Crops, Pleven, Bulgaria; 

2 Nexus Technology Consultancy, Kuala Lumpur 51200, Malaysia; 

3 Institute of Viticulture and Enology, Pleven, Bulgaria 

E-mail: viliana.vasileva@gmail.com 

 

Rezume: The efficiency of manure fertilization for the production of forage, seeds and root 
mass after four years of alfalfa cultivation was examined in the field experiment. The trial 
was performed in the Institute of Forage Crops, Pleven, Bulgaria on leached chernozem 
soil subtype without irrigation. The well matured cattle manure in the following doses was 
used: dose 1 - 20.7 t/ha corresponding to 70 kg N/ha (active substance); dose 2 - 41.5 t/ha 
corresponding to 140 kg N/ha and dose 3 - 62.1 t/ha corresponding to 210 kg N/ha. P and 
K was background (P300K150). It was found the organic fertilization with matured manure 
positively effect the productivity of forage, seeds and root mass. With increasing doses of 
manure, the efficiency of using organic manure decreases. The highest efficiency of the 
use of organic fertilizer (153.16) was found in alfalfa for forage at dose of 20.7 t/ha. The 
largest differences in the fertilization efficiency depending on the dose were reported in 
alfalfa for forage (1.9 and 2.8 times), although there was no significant differences 
between the yields obtained. The efficiency of manure follows the same trend for alfalfa for 
seeds, with not so large (1.6 and 2.2 times) and significant differences in yields. The 
highest efficiency of manure fertilization for root mass accumulation was reported at a 
dose of 20.7 t/ha, with differences between the doses was the same as alfalfa for forage. 
Organic farming clearly indicated advantages the for both yields and environmentally 
friendly agriculture. 

 

 

 

ДРОБНО КАЛИЕВО ТОРЕНЕ КАТО ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЩ ИЗНОСА НА 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ С БИОЛОГИЧНИЯ ДОБИВ ОТ ДОМАТИ, ОТГЛЕЖДАНИ КАТО 

РАННО И СРЕДНО-РАННО ПРОИЗВОДСТВО 

Веселина Василева, Иванка Митова 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                              
„Никола Пушкаров“ - София 

E-mail: vesi_hristova@ymail.com 

 

Rezume: Tomato (Solanum lycopersicum) is a crop, generally characterized with high 
nutrient export, due to its intensive growth, development, fruiting and elevated biomass 
production. The aim of this research is to identify the extent, to which single-dose and split 
potassium fertilization affects the total N, K2O and P2O5 export from soils through crop 
harvest. A field experiment was carried out at ISSAPP “N. Poushkarov” research field with 
the following characteristics: Alluvial-meadow soil, K2O content of 20.3mg.100g-1, P2O5 
content of 5.8mg.100g-1 and mineral N of 19.6mg.kg-1. 
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It was determined that sowing time and potassium fertilization have a significant effect on 
the biological yield and N, P2О5 и K2O mineral nutrient export (LSD≥95%). Mid-early 
production plants measured higher fruit and biomass yield (6187.89 and 2718.49kg.da-1), 
along with higher nutrient export rates. 

Nutrient export followed a positive linear relationship with yield increase. Highest yield and 
respectively highest total N, K2O and P2O5 exported from the soil was measured at 
N24Р12К8+8+8 fertilization treatment. A correlation between potassium fertilization treatment 
type and nutrient export with the biological yield was also identified (P≤5%). 

 

 

 

CONCEPTUAL ISSUES FOR THE CONSTRUCTION OF PROTECTIVE FOREST BELTS 
IN BULGARIA 

Georgi Hinkov, Vania Kachova 

Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences 

 

Rezume: Agroforestry, and in particular protective forest belts, play an important 
ecological, climate-regulating and economically beneficial role in agriculture. The benefits 
achieved justify the activities for the construction of the belts. These activities need to be 
based on the principles learned and the patterns studied. This article presents such 
summarized results and conclusions on forest belts in different regions of the 
countryaccumulated in years of research. It is stated that agroforestry shows great 
environmental and agroproduction efficiency when they meet the specific conditions 
harmoniously. Restored ecosystem equilibrium leads to an increase in agricultural 
production by an average of 12-20%, with improved quality and reduced cost. 
Contemporary refined conceptual questions about the system, location and parameters of 
the protected forest plantations are also presented. The unused reserves in the 
ecologization, productivity and profitability of the construction of protective forest belts in 
the country are analyzed. The need to develop a national strategy for the transformation of 
deforested arable land into forest landscapes providing the maximum possible ecosystem 
services is emphasized. 

Keywords: agroforestry, protective forest belts, ecologization, agricultural production, 
efficiency 

 

 

 

ЧИСЛЕНА ДИНАМИКА НА ЛИСТНИ ВЪШКИ ПРИ ОВЕС, ОТГЛЕЖДАН В 
БИОЛОГИЧНО И КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 Василина Манева, Дина Атанасова 

Институт по земеделие – Карнобат, България 

Е-mail: maneva_ento@abv.bg 

 

Резюме: Опитът е изведен в сертифицирано биологично и конвенционално поле на 
ИЗ – Карнобат в периода 2015/16 - 2017/18 година, използван е овес сорт Кехлибар. 
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Проследена е числената динамика на листните въшки при овеса в двата типа 
земеделие, както и факторите, които им влияят. Установена е положителна 
корелация между протеина в овеса и нападението от листни въшки, както и между 
цъфтящите плевели и паразитираните листни въшки. Установена е по – висока 
числена динамика на листните въшки при конвенционално земеделие. 

 

 

 

METHOD FOR ESTIMATION OF PRE-SOWING SOIL MOISTURE IN SPRING CROPS 

Alexander Sadovski 

Bulgarian Science Center of the IEAS 

 

Rezume: The pre-sowing soil moisture is a determining factor at the beginning of the 
growing season for spring crops. It participates in the initial stage in determining the time 
and amount of water needed for irrigation in an irrigation sheduling system. The 
publication describes a method for evaluating it based on meteorological and soil-physical 
information. The application of the method is illustrated with data from different locations 
and soils in the country. 

Keywords: pre-sowing soil moisture, irrigation, climate data, water-physical properties. 

  

 

 

РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА Paulowniatomentosa и Paulowniaelongata x fortune В 
УСЛОВИЯТА НА СЪДОВ ЕКСПЕРИМЕНТ 

Веселка Гюлева, Татяна Станкова, Миглена Жиянски, Мария Глушкова и 
Екатерина Андонова 

Институт за гората при Българска академия на науките 

E-mail: gjuleva33v@abv.bg 

 

Резюме: Чрез използването на конвенционални таксационни и лабораторни методи 
е проследен растежът на Paulowniatomentosaи Paulowniaelongata x fortuneiв 
условията на съдов експеримент в оранжерията на Институт за гората при БАН в 
условията на три варианта на гъстота. Проследени и анализирани са такива 
показатели като диаметър в основата на фиданката, височина на стъблото, свежа 
биомаса и площ на стъблото и листата, както и оцеляването на индивидите през 
зимата на 2017-2018 г. Идентифицирани са значителни различия в растежа и 
продуктивността на Paulowniatomentosaи Paulowniaelongata x fortunei, както и такива 
в оцеляването им през зимния период.  

Предварителните резултати показват, че хибридитеPaulowniaelongata x fortunei не 
превишават биопродуктивноста начистия вид Paulowniatomentosa. Изследванията са 
част от изследователската програма на Договор № ДН 06-3/2016 с ФНИ. Научният 
екип изказва своята благодарност за финансовата подкрепа. 
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POST EFFECT OF ORGANIC FERTILIZERS (PELLETS) AND INFLUENCE OF FOLIAR 
BIOSTIMULANTS ON THE CULTIVATION OF ARUGULA (Eruca sativa L.) ON 

LEACHED VERTISOLS AND FLUVISOLS 

Dimka Ivanova, Zdravka Petkova 

Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection "Nikola Pushkarov", 
Sofia, Bulgaria 

E-mail: dimkaivanova19@gmail.com 

 

Rezume: A pot experiment was carried out in 2017 withArugula(Eruca sativa L.). on 
twosoil types with different characteristics - Leached Vertisols from the region of 
Bozhurishte and Fluvisols from the region of Tsalapitsa. This study investigated the 
posteffect of soil improvers (Humipromoter and Biopromoter)in comparison to the 
traditionally used manure. The combination of soil and foliar fertilization is a practice that 
ensures optimal plant nutrition. It is shown that the examined new organic fertilizers 
(Humipromoter and Biopromoter) in combination with 2 types of foliar bio stimulators 
containing amino acids (Aminosol and Amminostim bio) give a positive effect to plant 
growth. The ANOVA analysis for yield of biomass (g/pot) indicates that the influence of soil 
factors and different fertilization treatments is statistically proven at a significantlevel P 
<0.1%. Data variation due to soil variation is 3,10%, and for different types of fertilizers - 
70%. The average yields obtained from the two soil types are closed- 15,889 g/pot for 
Leached Vertisols and14,022 g/pot for the Fluvisols, as the differences are proved at P 
<0.5%.  
Keywords: Eruca sativa L., organic fertilizers, foliar biostimulators - Aminosol and 
Amminostim bio 

 

 

 

RESULTS OF THE PRE-SOWING ELECTROMAGNETIC TREATMENTS OF SEEDS 
FROM BULGARIAN PEPPER VARIETY 

Antonova – Karacheva G.1, Sirakov K.2 

1 Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv, Bulgaria; 

2 Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria 

E-mail: gabi_kr@abv.bg 

 

Rezume: The study has found a continuing beneficial impact of electromagnetic 
treatments on seeds of Bulgarian peppers variety Kurtovska kapia 1 after 365 days 

storage to sowing at a voltage between the electrodes U=6 kV and duration of impact =35 
s. The germinating energy and laboratory germination increase compared to that of control 
seeds of 4.6 to 5.2%.  
Keywords: pre-sowing electromagnetic treatments, Capsicum annuum, germination 
energy, laboratory seed germination 
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INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZERS (PELLETS) AND FOLIAR BIOSTIMULANTS 
ON SOME BIOCHEMICAL PROPERTIES OF ARUGULA (Eruca sativa L.) AND 

NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS UPTAKE BY PLANTS 

Dimka Ivanova, Zdravka Petkova 

Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection "Nikola Pushkarov", 
Sofia, Bulgaria 

E-mail: dimkaivanova19@gmail.com 

 

Rezume: The study found the post effect of organic fertilizers (Humipromoter and 
Biopromoter) and manure, applied in combination with foliar biostimulators Aminosol and 
Amminostim bio on some biochemical properties of Arugula (Eruca sativa L.) and 
Nitrogen, Potassium and Phosphorus uptake by plants.The linear regression analysis of 
the relationship between accumulated dry biomass (g.pot-1) and nitrogen, phosphorus and 
potassium uptake (mg.pot-1) shows that nitrogen uptake do not increase with increasing 
dry biomass, but phosphorus and potassium uptake from plants grow with the increase in 
leaf biomass of both soil types - Leached Vertisols and Fluvisols.It is established a positive 
influence of foliar fertilizers with amino acids on some biochemical parameters - content of 
Chlorophyll "a", Chlorophyll "b", Carotenoids and Total Sugars in Аrugula leaves under the 
conditions of vegetation experiment. The highest values are reported in treatments with 
alternativeorganic fertilizers (Humipromoter and Biopromoter)andfoliar application of liquid 
fertilizer Aminosol. 

Keywords: Eruca sativa L., organic fertilizers (Humipromoter and Biopromoter), foliar bio 
stimulators - Aminosol and Amminostim bio, N-uptake, K-uptake, P-uptake by plants, 
Chlorophyl-”а”, Chlorophyl-”b”, Carotenoids, Total Sugars  

 

 

 

EFFICACY AND SELECTIVITY OF THE HERBICIDE FLAZASULFURON IN FRUIT-
BEARING PEACH PLANTATIONS 

Zarya Rankova*, Miroslav Tityanov** 

*Fruit-Growing Institute, Plovdiv, Bulgaria 

**Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria 

 

Rezume: The study was carried out in the period 2014-2015 at the Fruit -Growing Institute 
– Plovdiv, in a fruit-bearing peach plantation. The herbicidal effect and the selectivity of 
active substance flazasulfuron, alone and in combinationwith surfactants and glyphosate 
was investigated. The Suncrest, Redhaven and Glohaven cultivars were included in the 
experiment. The herbicides were applied in early June by treatingthe in-row strips and with 
the green mass of the trees carefully protected. The manifestation of first signs of 
phytotoxicity, the duration of the herbicidal effect on weeds, the occurrence of external 
symptoms of phytotoxicity on trees and visible suppression of tree growth were evaluated. 
The influence of the herbicide combinations on tree growth was monitored by recording 
the biometric characteristics: annual increment (cm) and trunk cross-sectional area (cm2) 
of the trees. 
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In the variants with combination of active substances was observed rapid and durable 
effect on all vegetating weeds. In the variants with flazasulfuron applied alone, the primary 
occurrence of phytotoxicity on weeds was delayed. No phytotoxicity or reducing of tree 
growth were observed for all variants with herbicide treatments.  

These results allow to recommend the herbicide flazasulfuron, alone and in combination 
with surfactants and glyphosate, for effective control of weeds during vegetationin fruit-
bearing peach plantations. 

Keywords: herbicides, weeds, phytotoxicity 

 

 

 

ПРИГОДНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 
НА ЛАВАНДУЛА 

Венета Кръстева, Вихра Стефанова, Дияна Некова, Виктор Колчаков 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                      
“Никола Пушкаров”, София 

 

Резюме: През последните години все повече нарастват площите с етерично-
маслени култури в Североизточна България. Засилва се интереса на местните 
земеделски производители към отглеждане на резене, салвия, маточина, кориандър, 
лайка и др. Особено голямо е увеличението на площите засадени с лавандула, 
които постепенно изместват традиционните за Добруджа зърнени култури. 

В доклада се търсят отговори на въпроси относно причините за този ръст на 
площите с лавандула в структурата на земеделското производство в област Добрич. 
Разработени са скали за оценка на основни почвени показатели, съобразени с 
изискванията на лавандулата. Направена е оценка на агрономическата пригодност 
на земеделските земи за отглеждане на лавандула чрез прилагане на бонитетни 
оценки и е разработена карта за райониране на културата на територията на област 
Добрич. 

 

 

 

БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА ЩАМОВЕ BACILLUS SUBTILIS КЪМ ЩАМОВЕ 

ESCHERICHIA COLIСЕ, СТИМУЛИРАНА ОТ ОБРАЗУВАНЕТО НА БИОФИЛМИ И 
СЕКРЕЦИЯТА НА СЪПЛАНЦИН 

Иво Ганчев1, Маркус Маниак2 

1Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска академия на науките  

E-mail: ivotg@abv.bg 

2Germany, 34132 Kassel, Fachgebiet Zellbiologie, University of Kassel 

 

Резюме: Оскъдни са сведенията за механизма на щамове Bacillus subtilis, 
позволяващ разпространението им в ризисферния слой на почвата и ролата му на 
биоконтролен агент. Настоящето изследване се съсредоточава върху биологичната 

mailto:ivotg@abv.bg


“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

- 187- 
 

активност на щамове B. subtilis 170 и168към щам E.coli K-12. Образуваните 
биофилми от съвместното култивиране на щамове B. subtilis иE.coli K-12 са 
охарактеризирани с помощта на конфокално лазерно сканираща микроскопия. 
Формирането им от щамове B. subtilis представлява комплексен процес, включващ 
секрецията на сърфактин, анимикробен агент с липопептидна природа, или 
съпланцин или протеините на канибализма. За изясняване на значението на соевия 
протеин като индуктор на биосинтезата на съпланцин от щамове B. subtilis в 
настоящето изследване биофилмите бяха култивирани при различна концентрация, 
като ниската му концентрация не осигурява антимикробната активност на щамове B. 
subtilis 170 и 168 спрямо E.coli K-12 и води до образуване на биофилми с ниска 
стойност на биомасата върху повърхността от полистирен. Антибактериалната 
активност на щамове B. subtilis 170 и 168 срещу E.coli K-12 се определя чрез 
използване на статично култивиране на биофилми в 96-ямкови плаки. Въпреки че 
определените минимални инхибиторни концентрации са сравнително високи (20 μg 
mL-1), нивата на съпланцин в полистиреновата повърхност, колонизирана от B. 
subtilis, вероятно са достатъчни за инхибиране на раствжа на щам E.coli K-12 по 
време на биофилмобразуване. Резултатите от това изследване показват, че при 
колонизиране на щамове B. subtilis 170 и 168 върху повърхността от полистирен, се 
характеризирата със способността да формират биофилми в резултат на 
съвместното им култивиране с щамE.coli K-12 и секретиране на съпланцин, което се 
явява механизъм за защита на растенията срещу инфекцията от патогенни 
бактерии. 

Ключови думи: биофилми, B.subtilis, E.coli K-12, биоконтролен агент 

 

 

 

REACTION OF SOME CUCUMBER GENOTYPES (Cucumis sativus L.) TO HIGH 
CONCENTRATION OF NUTRIENT SOLUTION AT SEEDLING STAGE 

Elena Topalova 

“Maritsa” Vegetable Crops Research Institute (MVCRI), Plovdiv, Bulgaria 

E-mail: lena.elenatopalova@mail.ru 

 

Rezume: This study aimed to evaluate the effects of different electrical conductivity (EC) 
levels on the biometric characteristics, chlorophyll fluorescence parameters and the 
photosynthetic pigments efficiency of six cucumber varieties under salt stress at seedling 
stage and to compare their salt tolerance.  

The stress was induced by adding all macro and micro nutrients to the irrigation water 
reaching following levels: 1.8 - control, 3.7, 5.5, and 9.2 dS m-1. The plants were left under 
stress influence for 7 and 14 days. 

The results obtained make it possible to assess the effect of the salinity caused by use of 
increased concentrations of the nutrient solution through the physiological reaction during 
the early stages of plant growth. EC treatment significantly decreases root and shoot fresh 
and dry weights, leaf area, chlorophyll a, b and their ratio in genotypes Cucumis sativus L. 
- varieties Vihra F1 and Toni F1. 

Key words: Cucumis sativus L., salt stress, seedling stage, tolerance index 
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EFFECT OF NUTRIENT INDUCED SALINITY ON GERMINATION AND EARLY 
SEEDLING GROWTH OF SOME GENOTYPES FROM Cucurbitaceae FAMILY 

Elena Topalova1, Andon Vassilev2 

1 “Maritsa” Vegetable Crops Research Institute (MVCRI), Plovdiv, Bulgaria 

2 Department of Plant Physiology and Biochemistry, Agricultural University of Plovdiv 

E-mail: lena.elenatopalova@mail.ru 

 

Rezume: This study was conducted to determine and compare the inhibitory effects of 
increased nutrient solution concentrations on seed germination and early seedling growth 
of five genotypes from Cucurbitaceae family. Five concentrations were tested: control 
(distilled water), 0.9, 1.8, 3.7 and 5.5 dS/m -1 to identify the sensitivity / tolerans of the 
tested genotypes in the first stage of their development. EC levels were prepared by 
adding all macro and micro plant nutrients to the irrigation water. Response of seedlings to 
salinity induced by nutrients solution was more than that of seed germination. Data were 
analyzed and means were separated for final germination percentage, germination energy 
percentage (GE%), hypocotyll and radical length and hypocotyll and radical fresh and dry 
weight. Our results indicate that salt stress has a negative impact on germination rate, 
radicle dry weight, hypocotyll length, radicle length, hypocotyll dry weight, growth tolerance 
index, and there ratio by the increased nutrient solution. 

Key words: Cucurbitaceae, radicle, seed vigor, hypocotyl. 

 

 

 

СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА БОНИТЕТНА ОЦЕНКА НА ПОЧВЕНИТЕ 
УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ШАФРАН (Crocus sativus) 

Зорница Митрева, Веселин Панков, Венета Кръстева, Вихра Стойнева,       
Диана Некова 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                      
“Никола Пушкаров”, София 

 

Резюме: Шафранът е култура, която има разнообразни приложения, тя е една от 
най-трудоемките и скъпи. В България може да се отглежда на почви, на които се е 
отглеждал тютюн. Представена е методика базирана на параметрични подходи. Тя е 
съвместима с извършваните физико-химични анализи в България и съществуващите 
методи за оценка на други култури. Оценени са пет почвени различия от 
Кърджалийска и Благоевградска област. 

Saffron is a crop that has many uses, it is one of the most labor-intensive and expensive. 
In Bulgaria it can be grown on former tobacco soils. A methodology based on parametric 
approaches is presented. It is compatible with the physico-chemical analyzes performed in 
Bulgaria and the existing methods of evaluation of other crops. Five soil types from the 
Kardzhali and Blagoevgrad regions are evaluated. 

Ключови думи: почва, шафран, почвени свойства, бонитетна оценка 
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RECLAMATION OF HEAPS AND INDUSTRIAL SITES IN THE REGION OF 
MADJAROVO MINE (BULGARIA) 

Martin Banov, Venera Tsolova, Ivajlo Kirilov 

N. Pushkarov Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection, Sofia, 
Bulgaria 

 

Rezume: The Madjarovo open pit for lead-zinc ore extraction is located in the land of 
Madjarovo city, Kardzhali District. The reclamation of technogenic territories build as a 
result of mining is legally carried out in two stages – (mine-)technical and biological 
reclamation. This article presents the results of agro- and eco-chemical studies of heaps 
and industrial sites after the technical stage of reclamation. They show that in order to 
achieve an optimal restoration of natural landscape, a number of activities have to be 
carried out in these territories. In general they are: 

- clearing the heaps from constructional and other wastes and leveling;  

- Amelioration to reduce the leaching of metals-pollutants; 

- a topsoil formation by pilling of geological materials with appropriate physicochemical 
characteristics for complete alignment and improvement of anthropogenic territories; 

- sowing and planting of suitable vegetation. 

Keywords: mining, pollution, reclamation, amelioration, suitability. 

 

 

GROWTH INDICATORS AND STRUCTURE OF HEADED CABBAGE PRODUCTION 
DEPENDING ON THE FERTILIZATION APPLIED 

Ivanka Mitova, Nikolai Dinev 

N.Poushkarov Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection, Sofia, 
Bulgaria 

E-mail: ndinev@soil-poushkarov.org 

 

Rezume: Organic farming is a challenge to preserve clean soils with balanced and 
sustainable fertility. The use of organic and mineral fertilizers is the component that can be 
managed. The aim of the present study is to establish results of applied foliar and mineral 
fertilization on the vegetative indicators and the yield of head cabbage (Brassica oleraceae 
L.var.capitata). A long-standing vegetation field experiment has been used by variant 1- 
control; var. 2.- without soil fertilization + 2 leaf feeds; var. 3- N24 P12K12; var. 4.- N12 P6K6- 
one leaf-treatment. TekaminMax is a neutral organic fertilizer that contains 14.4% amino 
acids, 60.0% organic matter and 7.0% total nitrogen. The plants fertilized with N24P12K12 
show the best vegetative development, the maximum weight of the cabbage and highest 
yield. The double-leaf-treated green plants show better results in the number of rosette 
leaves formed. The yield improvement compared to the non-fertilizer control was 3.3 times 
for the variant N24 P12K12, 2.6 times for the two leaf fertilized plants and 1.96 times for the 
N12P6K6 + ones foliar treatment variant. Results show the need to create good root 
nutrition conditions regardless of foliar treatment. 

Keywords: foliar fertilizer, yield, cabbage head mass, fertilization norms 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ФИТОТОКСИЧНОСТ ПРИ ЗИМЕН 
ЕЧЕМИК ОТ ПЕСТИЦИДИ ПРИ СЪВМЕСТНОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ С 

БИОЛОГИЧНИ ТОРОВЕ 

Дина Атанасова, Василина Манева 

Институт по земеделие – Карнобат, България 

E-mail: dinadadar@gmail.com 

 

Резюме: През периода 2015-2018 г. в Института по земеделие – Карнобат е изведен 
полски опит с два сорта зимен пивоварен ечемик Емони Лардея. Третиране е 
извършено с три комбинирани хербицида, два инсектицида и три биологични тора. 
Целта на проучването е да се установи възможността от намаляване на 
фитотоксичното въздействие на ПРЗ при съвместното използване на пестициди и 
биологични торове при зимен ечемик. Проследена е селективността на хербицидите 
по скалата на EWRS. След прибирането е отчетен добивът. 

Ключови думи: сортове пивоварен ечемик, чувствителност, хербициди, 
инсектициди, биологични торове 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ НА АЗОТНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА БИОФИЛМИТЕ 
НА ЩАМОВЕ BACILLUS SUBTILIS И ESCHERICHIA COLI К-12  

Иво Ганчев 

Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска академия на науките  

E-mail: ivotg@abv.bg 

 

Резюме: Bacillus subtilis е грам-положителна бактерия, която се отличава със 
способността да се диференцира до метаболитно неактивни спори, които са силно 
устойчиви към неблагоприятните фактори на околната среда. Канибализмът е 
механизъм за забавяне на спорообразуването при щамове Bacillus subtilis. 
Канибалните клетки експресират skf и sdp токсиновите системи, за да лизират част 
от чувствителните на тяхното действие клетки. Лизираните клетки отделят 
хранителни вещества, които служат като хранителен източник, като забавят 
образуването на спори. Субпопулацията на клетки, при която експресирани гените за 
канибалните протеини, проявява склонността към синтеза на извънклетъчен матрикс 
ката част от структурата на биофилмите. Канибализмът и образуването на матрикс 
се активират в отговор на сигналната молекула сърфактин. Хранителните вещества, 
освободени от канибализираните клетки, се използват от клетките, синтезиращи 
извънклетъчен матрикс, тъй като те са единствените клетки, характеризиращи се с 
резистентност към Skf и Sdp токсините. В резултат числеността на тази клетъчна 
субпопулация нараства и се стимулира развитието им до биофилми. 
Субпопулацията от клетки с високо равнище на експресия на гените за биосинтезата 
на канибалните протеини увеличава своята численост при наличие на антимикробни 
средства, секретирани от други микроорганизми, като по този начин се обезпечава 
защитата нащамове B. subtilis от действието на антибиотиците в естествени 
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условия. Протичането на тези клетъчни процеси по време на формирането на 
биофилми се регулира от сложна генетична система на регулация и протича с 
участието на регулаторните протеини Spo0A, DegU и ComK, чиято активност зависи 
от вида и концентрацията на източника на азот в средата, но в съвременната 
литература сведенията за тези процеси са оскъдни. Това проучване показва 
образуването на биофилми от щамове B.subtlis при съвместното им култивиране с 
щам E.coli K-12 при наличие на различни азотни източници в растежните среди като 
индуктори за образуването на канибалните протеини.  

Ключови думи: смесени биофилми, B.subtilis, E.coli K-12, канибализъм  

 

 

 

SOME RESULTS OF STATIONARY SAMPLE PLOT  FOR INTENSIVE MONITORING 
OF FOREST ECOSYSTEMS IN VITINYA AREA 

Ludmila Malinova, Kameliya Petrova 

University of Forestry, Sofia 

 

Rezume: Results are presented for the chemical composition of the forest litterfall and 
lysimetric waters of Cambisols from the intensive monitoring stationary sample plot sample 
plot of the forest ecosystems. Litterfall (litter biomass fraction) had fallen on the soil 
surface with acid reaction, which in the period 2010 - 2018 varied from 5.1 to 5.4. The 
established contents of calcium (6.9 mg.g-1), magnesium (0.52 mg.g-1), potassium (3.58 
mg.g-1), nitrogen (7.28 mg.g-1) and phosphorus (0.55 mg.g-1) were low and those of 
manganese (1754 µg.g-1), iron (185 µg.g-1), copper (11 µg.g-1) and zinc (36 µg.g-1) were 
high. The lysimetric waters in the surface horizon were very strongly acidic – pHH2O= 4.6. 
The amounts of all the tested parameters in them were very low – dissolved organic matter 
(8.0 mg.dm3), potassium (2.6 mg.dm3), calcium (5.7 mg.dm3) and others. Only the content 
of manganese was increased, which in some years exceeded the maximum value pointed 
in the literature for the European forests. It is assumed that degradation processes take 
place in the mineral part of the soil which lead to its impoverishment of macro and 
microelements. 

Key words: litterfall, lysimetric waters, common beech, Сambisols 

 

 

 

CLEANING SUNFLOWER OIL USING THE ULTRASONIC FIELD 

Petr Igorevich Osadchuk1, Dmitry Panasovich Domuschi1, Yuriy Ivanovich 
Enakiev2, Blagoj Pero Elenov2 

1Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine 
2Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection “Nikola Pushkarov”, 

Sofia, Bulgaria 
E-mail: petrosadchuk@ukr.net 

 

Rezume: The options for using the ultrasonic field for primary cleaning of sunflower oil are 
considered. Developed an experimental installation with ultrasonic generator for 
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purification of sunflower oil under the influence of ultrasonic field. Experimental studies of 
the effect of ultrasonic cavitation by changing the frequency and power of the electrical 
signal supplied to a magnetostrictive transmitter are presented. The technological 
parameters of the process of purification of sunflower oil by ultrasonic treatment have been 
determined. 

Keywords: sunfloweroil, ultrasonicfield, cleaningprocess, magnetostrictiveemitter, 
ultrasonic generator, ultrasonic cavitation 

 

 

 

ROLE OF YEAR-ROUND COVER AND AGRO-TECHNICAL MEASURES ON ARABLE 
LAND FOR IMPROVEMENT OF SOME WATER-PHYSICAL PARAMETERS OF 

MOLLIC FLUVISOLS 

Iliana Gerasimova, Ivan Dimitrov, Vanya Lozanova, Martin Nenov 

"N. Pushkarov” Institute of Soil Science, agrotechnologies and plant protection, Sofia 

 

Rezume: Intermediate crops used for plant cover or green fertilizing change in a positive 
direction different soil indicators: organic matter content, soil structure, reduce bulk density 
and soil strength, limit the risk of erosion, leading to a reduction in soil and moisture 
losses. 

The purpose of the present study is to establish the role of year-round cover of arable land 
with crops of cereals and forage crops in compacted crop rotation and agro-technical 
measures to improve some water-physical parameters of Mollic Fluvisols. 

The studies were carried out in a field experiment set up using the block method - 
standard at the Tsalapitsa (Plovdiv) base of "N. Pushkarov” ISSAPP, on Mollic Fluvisols. 

From the results obtained, it was found that when compacted with winter precultures the 
risk of negative influence of climatic factors on the physical characteristics of the Mollic 
Fluvisols is reduced. Despite leaving the stubble from the pre sowing crop, after spring 
mixtures, there is an increase in the values of bulk density and hardness, which is 
probably due to the poorer condition of the soil plowed in the spring, since there is not 
enough time before the sowing is done. The results of the study confirm the role of soil 
cultivation in improving the studied physical parameters - moisture content, bulk density 
and soil strength. 

 

 

 

ТОПЛИННИ СВОЙСТВА НА ГОРСКИ ПОЧВИ ПРИ РАЗЛИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ 
НА ВОДА И ВЪЗДУХ В ПОРОВОТО ПРОСТРАНСТВО 

Катерина Донева1*, Милена Керчева1, Емил Димитров1, Емилия Велизарова2, 
Мария Глушкова3 

1Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров” 

2Изпълнителна агенция по околна среда 

3Институт за гората, БАН 
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Резюме: Топлинните свойства на почвите регулират топлинния и водния баланс и 
влияят върху разпределението на температурата в почвата. Водата, въздухът, 
органичното вещество и минералната част на почвата са с различни топлинни 
характеристики, което се отразява на топлинните свойства на почвата. Целта на 
настоящото изследване е да се получи информация за промяната на топлинните 
свойства на Кафяви горски почви и Канелени горски почви при различно 
съотношение между водата и въздуха в поровото пространство. Използвани са 
ненарушени почвени проби от повърхностните слоеве на почви при различен начин 
на стопанисване (трева и гори с представителни иглолистни и широколистни 
дървесни видове) в три стационара към Института за гората, БАН - „Габра” в 
Лозенска планина, „Говедарци” в Рила и „Игралище” в Малешевска планина. 
Коефициентът на топлопроводност, температуропроводност и топлинният капацитет 
са измерени със сензора SH1 на апарата KD2Pro (Decagon Devices) в процес на 
дрениране/изсъхване при различен воден потенциал в лабораторни условия. В 
полски условия при моментна почвена влажност е измерен коефициентът на 
топлопроводност със сензор TR1 на KD2Pro. Получени са експериментални 
зависимости на топлинните свойства от съдържанието на вода и въздух в почвата, 
които отразяват структурните характеристики на поровото пространство при 
определено съдържание на органично вещество и минерална част в изследваните 
почвени проби. Резултатите показват специфичното въздействие на растителността 
и климата върху физичните свойства и респективно върху топлинните 
характеристики на изследваните горски почви. 

Ключови думи: горски почви, топлинни свойства на почвата, структура на 
поровото пространство, KD2Pro устройство 

 

 

 

RESEARCHING THE POSSIBILITIES FOR USING ORGANIC WASTE PRODUCTS AS 
SOIL IMPROVERS 

Mariana Hristova, Milena Harizanova, Irena Atanasova 

"N. Pushkarov” Institute of Soil Science, agrotechnology and plant protection, Sofia 

 

Rezume: The principles of the circular economy are on the base of assessment of organic 
waste materials from different industries for their use in the soil as improvers. The study 
shows their possibilities to improve soil quality because of intensive agricultural using. 

The physicochemical characteristics of the organic waste materials have been made 
independently and imported into two main different soil types - Smolnitza and Alluvial-
meadow soil. The methodological approach presents the results of the first stage of the 
laboratory testing mixing options (composting). 

The main parameters that are determined are pH as an indicator of acidity or alkalinity; 
electrical conductivity; sorption capacity; composition of basic cations; the degree of bases 
saturation. The content and composition of soil organic matter are presented. The 
availability of nutrients - nitrogen, phosphorus and potassium has been evaluated. 
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Generalization of the all determined parameters is the basis for setting the subsequent 
stages of the experiment, namely evaluation of the use of organic waste products such as 
soil improvers by conducting vascular experience (second stage) and a field experiment 
(final stage). 

Keywords: lab experiment, organic waste materials, circular economy, agriculture 

 

 

 

ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ 
ТЕРИТОРИИ В РИЛА И ПИРИН ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

РЕСУРСИ (MAPESMOUNT) 

Мария Глушкова1, Миглена Жиянски1, Стоян Недков2, Росица Янева1, Лора 
Стоева1 

1Институт за гората, БАН, София, България 

2Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, София, България 

 

Резюме: Загубата, фрагментацията и деградацията на природните местообитания 
са основни причини за намаляването на биоразнообразието в световен мащаб. 
Предвид засилващия се антропогенен натиск върху екосистемите в глобален аспект, 
концепцията за екосистемни услуги (ЕсУ) доминира в дебатите върху устойчивото 
управление на земеползването още от 2005 г. след Екосистемната оценка на 
хилядолетието (MA 2005). Проект MAPESMOUNT е фокусиран върху изследвания 
вестествени екосистеми в планински райони.Основната цел на проекта е да се 
извърши оценка и картиране на ползите и услугите, които високопланинските 
екосистеми предоставят, с оглед подпомагане на заинтересованите страни за 
прилагане на ефективни решения за опазване на биологичното разнообразие, 
оптимизиране управлението на природните ресурси и устойчиво териториално 
развитие.Конкретният фокус в изследователската част на проекта попада върху 
проучване и избор на система от информативин индикатори за оценка на 
състоянието на високопланинските екосистеми, които са свързани с динамиката на 
биологичното разнообразие, фрагментацията на ландшафта и загубата на 
местообитания, имайки предвид тяхната особена чувствителност към глобалните 
промени и значението на специфичните ЕсУ, които предоставят.Ще бъде 
акцентирано и върху възможностите за ефективна интеграция на проблемите на 
биологичното разнообразие и опазването на природата с политиките, управлението 
и планирането в планински райони с режим на защита. 

Ключови думи: високопланински екосистеми, екосистемни услуги, индикатори, 
оценка, картиране 

 

 

 

MICROBIAL PARAMETERS AND THEIR RELATIONS WITH SOIL PROPERTIES OF 
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Rezume: Data on microbiology of water repellent (hydrophobic) soils in Bulgaria are 
scarce. This work aimed to describe the microbiological status of a Technosol and to find 
out any relations with hydrophobicity level and other soil properties. Samples from 0-20 cm 
and 20-40 cm soil depth of a reclaimed with coal ash soil covered with tuft vegetationand 
located in Obruchishte-3 mine area were collected. Main microbiological (basal respiration 
- BR, microbial biomass carbon content -Cmic, amount of main microbial groups –CFU), 
chemical (available N, P and K contents) and physical (hydrophobicity level, moisture, 
sand and clay contents) properties were determined by conventional methods. It was 
found that most of the samples possessed severe or extreme hydrophobicity. The soil was 
characterized with low numbers of heterotrophic bacteria, actinomycetes and oligotrophic 
microorganisms (1-40 x 102 CFU/g) in 0-40 cm layer. In general, low BR rate (0.51-5.43 
mg CO2/g/ 24h) and low C mic values (2.37-18.18 mg C/100g) were established for both 
layers.Significantly positive correlations of hydrophobicity level (WDPT time) with the 
numbers of cellulolytic microorganisms and of basal respiration with oligotrophic 
microorganisms in the 10-20 cm layers were determined. In the 20-40 cm layer, bacteria 
were significantly negatively correlated with available K andthe actinomycetes - with 
moisture content. The results obtained add data to a monitoring study of hydrophobic 
Technosols from Maritsa-Iztok coal-mining region. 

 

 

 

МИКРОФЛОРА НА ПОЛЯРНИ ПОЧВИ ОТ РАЙОНА НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН 

Бойка Малчева1, Мая Нусторова1, Мария Соколовска2, Миглена Жиянски2 

1Лесотехнически университет 

2Институт за гората – Българска академия на науките 

E-mail: boika.malcheva@gmail.com 

 

Резюме: Микробиологичните изследвания на ледения континент все още са 
сравнителномалко и е твърде рано за пълното разбиране на модела на микробното 
разнообразие при екстремни условия. С настоящето проучване се цели допълване 
на информацията за полярните почви и тяхната микрофлора. Изследвано е 
количеството и качествения състав на аеробни и анаеробни групи микроорганизми 
/неспорообразуващи бактерии, бацили, актиномицети, микромицети, бактерии, 
усвояващи минерален азот/ при почви без растителност, както и под мъх, лишей, 
кора и гнездо. Биогенността на почвите е различна при отделните обекти, в 
зависимост от наличието на растителност и дълбочината на пробовземане. Тя е 
най-висока в почвите с растително покритие или мъртви растителни останки. 
Предимно аеробни групи микроорганизми – неспорообразуващи бактерии, следвани 
от актиномицети са доминиращи в състава на общата микрофлора. Изследвано е 
също и съдържанието на органичен въглерод с микробен произход /микробна 
биомаса/ като израз на относителното участие и роля на микроорганизмите в 
състава на почвеното органично вещество. Биомасният въглерод е с най-високи 
стойности също в почви с растителност и най-ниски в почви без растителност. 
Допълнително са определени и представителни ензимни активности на микробните 
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обитатели в почвата като израз на тяхната биохимична активност и роля в 
трансформацията на органичните съединения. Въз основа на анализите може да се 
обобщи, че всички изследвани микробиологични и ензимни показатели могат да се 
приемат като чувствителни индикатори за микробиологичния статус на почви от 
екстремни зони. 

Ключови думи: полярни почви, микрофлора, биомасен въглерод, ензими 

 

 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА АГРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ЗВЕНА В ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО В СОФИЙСКИ РАЙОН 

Мартин Ненов, Иван Димитров, Ваня Лозанова, Илияна Герасимова, Николай 
Трайков 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                      
„Никола Пушкаров”, София 

  

Резюме: За постигане на устойчиво земеделско производство съществена роля 
играят агротехническите мероприятия, като основни звена на технологиите за 
производство.  

Цел на изследването е проучване и предлагане на системи от агротехнически 
мероприятия започвено-климатичните условия на Софийски район. 

За реализиране на поставената цел през периода 2014-2016 г. са изведени два 
полски опита, заложени по блоковия метод в опитни бази Божурище и с. Г. Лозен, 
Софийска област. 

От изследването се установи, че най-значимо влияние върху добивите от царевица 
и пшеница през трите години на експеримента оказва торенето, като варирането в 
даннитее от 73,47% до 96,83%. Приложените системи на обработка оказват 
статистически значимо влияние върху добивите от царевица за двете бази само 
през първата година на експеримента (1,49% за Горни Лозен и 2,97% за Божурище) 
и върху добива от пшеница в ОБ Божурище. За тях по-високи добиви се наблюдават 
при системата с по-интензивна обработка; 

В края на ротацията е установено намаление в съдържанието на усвоими форми на 
калий при Ливадно-Канелената почва, както и повишаване на рН, като от 4,7-4,9 
стойностите се променят до 5,0-5,5.  

По-дълбоките обработки на почвата допринасят за поддържане на стойностите на 
физичните параметри (влажност, обемна плътност и твърдост на почвата) в по-
благоприятен диапазон. 
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Rezume: Most studies focus on studying biochar as a soil amendment and therefore its 
effect on crop yields in different soil - climatic conditions. A three years field experiment 
with maize was carried out on a Fluvisol in the experimental field of Tsalapitsa village 
(Plovdiv) in the period 2016-2018. The aim of the present study is to evaluate the impact of 
biochar on maize yield at different levels of water stress and simultaneously assess its 
effect on the amount of soil microorganisms. The following variants were studied: control – 
with no biochar addition (-BCH), and variants with biochar (BCH2016, BCH2017 and 
BCH2018). The biochar was applied in 2 t.ha-1 in 2016, produced by pyrolysis of rice straw 
and 3 and 10 t.ha-1 in 2017 and 2018, obtained by pyrolysis of oak bark, before sowing of 
maize. These variants are divided into three more depending on the irrigation regime: non-
irrigated; irrigation at dT > 0o C and irrigation at dT <-1o C, where the dT is temperature 
difference between canopy temperature (Tc) and ambient air temperature (Ta). During the 
vegetation period the plant water status is measured by infrared thermometer. At the end 
of the vegetation of the plants, the amounts of the main groups of soil microorganisms 
were determined by the method of serial dilutions and CO2 production. 

It was found that under non-irrigated conditions, the effect of biochar on the yield of maize 
was not indicated during the three years period. It has been shown that under irrigated 
conditions, when water addition is according to the water stress of plants, higher yields of 
maize are obtained in the third year, when the application of biochar into the soil is at the 
highest dose (10 t.ha-1). The yield is the higher when the irrigation rates are submitted at 
lower water stress - dT < -1o C. There was no effect of the biochar on the contents of the 
macro elements in maize grain and their uptake is associated with an increase in yield. 
Soil moisture has changed slowly in the biochar variants and the best values of the 
temperature differences are obtained for irrigation at dT < -1o C in 2018. The large 
adsorbing surface of biochar is the probable reason for the improvement of the water 
retention capacity of the soil and, respectively, the lower water stress of the plants. The 
results showed that the influence of biochar is significant on the soil microflora. The most 
stimulating effect of biochar was obtained for the bacterial populations. 

Key words: biochar, maize, crop yield, water regime, nutrient uptake, microbial activity,  

 

 

 

АНАЛИЗ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ 
РАДИОНУКЛИДИ 40K, 238U, 232Thи 137Cs В ПОЛЯРНИ ЕКОСИСТЕМИ НА О-В 
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Резюме: Целта на проведеното изследване е да бъде проучено разпространението 
на естествените радионуклиди 40K, 238U, 232Th и на изкуствения радионуклид 137Cs в 
почви от полярни екосистеми в района на остров Ливингстън (Антарктида) в 
зависимост от физикохимичните характеристики на полярните почви и да се 
анализира трансфера им към мъхове и лишеи, чрез определяне на 
биоконцентрационни фактори. Анализирани са активните концентрации на 
радионуклидите в проби от повърхностни почвени слоеве, събрани от 18 
експериментални обекта, разположени на територията на о-в Ливингстън. 
Проучваните полярни екосистеми са разграничени в зависимост от наличието на 
растително покритие, като събраните проби от мъхове и лишеи са диференцирани 
по видове и са анализирани за активни концентрации на радионуклиди с оглед 
определяне на биоконцентрационни фактори. Получените резултати са дискутирани 
във връзка с характеристики на почвите като рН, съдържание на органичен въглерод 
и азот, механичен състав. Резултатите за активна концентрация на 137Cs в 
анализираните проби са индикативни за депозиция нарадионуклиди и 
радионуклидно замърсяване дорив отдалечените полярни райони на Антарктида, 
следствие от аварията във Фукушима през май 2011 година. Представените 
резултати за разпространението на проучванитеестествени радионуклидисочат за 
голяма вариабилност на съдържанието им в основните скали на територията на 
проучвания район. Получените резултати допълват информацията за компонентите 
на полярните екосистеми в контекста на радиоактивните и екологични изследвания. 

Ключови думи: радионуклиди, полярни почви, мъхове, лишеи, остров Ливингстън 

 

 

 

БИОМОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОМПОНЕНТИ ОТ ПОЛЯРНИ 
ЕКОСИСТЕМИ НА О-В ЛИВИНГСТЪН В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ  
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Резюме: Тенденциите на глобалното затопляне започват все повече да проявяват 
своето негативно въздействие върху Земните екосистеми, което силно се проявява в 
полярните зони. Натискът върху компонентите на полярните екосистеми нараства и 
това налага необходимостта от засилен контрол по отношение на елементните 
потоци (мониторинг) в тези чувствителни екосистеми в различен времеви диапазон. 
Полярните екосистеми се характеризират със специфично видово разнообразие, 
формирано върху примитивни почви в начален процес на почвообразуване. 
Съвкупността от данни за основни характеристики и параметри на почвите, 
мъховете и лишеите в тези райони са ключово важни в екологичен аспект. Предвид 
факта, че първите анализи на тези компоненти от екосистеми на о. Ливингстън 
включват периода 1996-1997 г., то провеждането на съвременни анализи, 
прилагането на сравнителни и иновативни подходи и надграждането на базата 
данни, допринася за оценка динамиката на промените в тях. В настоящия доклад се 
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разглежда подхода, предложен за провеждане на биомониторинг на състоянието 
тези екосистеми в условията на глобални промени. 

Ключови думи: биомониторинг, полярни екосистеми, остров Ливингстън 

 

 

 

АНАЛИЗИ НА ПОЧВЕНАТА СТРУКТУРА И НЕЙНАТА ВОДОУСТОЙЧИВОСТ ЗА 
ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СМЕСИ ОТ ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ И 

ПОЧВИ 

Милена Митова, Светла Русева, Емил Димитров 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията                           
„Никола Пушкаров” - София 

 

Резюме: Една от основните заплахи за екологичните и стопанските функции на 
почвите е намаляването на запасите от почвен органичен въглерод. Въглеродното 
секвестиране и измененията на физичните и химичните характеристики на 
българските почви в резултатна добавяне на органичниотпадъчнипродукти от 
земеделието, бита и промишленосттаса недостатъчно проучени. 

Докладът представя данни за структурата на Алувиално ливаднапочва с добавени в 
съотношение 1:9 различни органични отпадъци (говежди тор, овчи тор, биовъглен, 
компост, утайка от текстилна индустрия и утайка от ПСОВ). Структурата е оценявана 
чрез размера, конфигурацията, разпределението и водоустойчивостта на почвените 
агрегати впроби от изследваните смеси, инкубирани при постоянна влажност от 10 
% в продължение на 21 дни.  

Агрегатните фракции (15-10, 10-5, 5-3, 3-1, 1-0.25, <0.25 mm)са определяни чрез 
ръчно сухо пресяване на изсушена на въздух проба (около 300 g) чрез набор от сита, 
разположени с намаляващ отгоре надолу размер в реда 10, 5, 3, 1 и 0.25 
mm.Водоустойчивостта на агрегатите е оценена по метода на Вершинин и Ревутчрез 
мокро пресяване в устройството на Савинов (модификация на Вершинин и 
Ревут).Изследването за водоустойчивост е провеждано за 3 проби от по 20 g от 
сухото пресяване от единична фракция 3-1 mm, т.е. средният диаметър на пробата е 
2 mm. 

Установено е, че и шестте изследвани органични добавки повишават 
водоустойчивостта на почвените агрегати, оценена чрез два индикатора – 
съотношение на средно-претеглените диаметри на водоустойчивите и сухите 
агрегати (MWDR) и съотношение на външната средна относителна повърхност на 
сухите и водоустойчивите агрегати (Sd/Sw). Най-добър е ефектът от добавянето на 
говежди тор и утайка от ПСОВ. 

 

 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СЪХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЕН ГЕНОФОНД С ОГЛЕД 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИЯ МУ ПОТЕНЦИАЛ В ПОЛЗА НА 

ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ 
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Николая Велчева, Цветелина Стоилова, Катя Узунджалиева, Петър Чавдаров, 
Елисавета Василева, София Петрова 

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово 
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Резюме: Продоволствената сигурност на населението зависи в голяма степен от 
разнообразието на видовете, осигуряващи чисти и здравословни храни, както и 
способност да отговорят адекватно на настъпващите климатични промени. В 
генбанката към ИРГР Садово са съхранени ценни растителни образци с местен 
произход, които представляват неизчерпаем източник на полезни признаци за 
селекцията и практиката. Опазването ex situ има ролята на резерв и за някой 
разнообразия, които са заплашeни от изчезване в природата поради процеса на 
урбанизация и интензивно земеделско производство. Цел на проучването е 
изясняване статуса на съхранените колекции от зърнено-бобови, тиквови и 
медицински култури на базата на информацията в електронния регистър Phyto 2000. 
Инвентаризацията е извършена във връзка с дейностите по проект ННП-ХРАНИ 
„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, РП 1.3 
Осигуряване на растителна ресурсна база на приоритетните за страната хранителни 
системи. Въз основа на получените резултати са определени генотипове за 
включване в полски експерименти. Маркирани са находищата на произход в 
страната и са установени райони с концентрация на местни растителни генетични 
ресурси. Планирани са маршрути за провеждане на експедиции за обогатяване на 
колекциите с нова растителна генетична плазма за нейното устойчиво съхранение и 
използване. Съставен е въпросник за събиране на данни при провеждане на 
експедициите. 

Ключови думи: растителни генетични ресурси, местен произход, ex situ 
колекции, паспортни дескриптори.  

 

 

 

USE OF GROWTH REGULATORS AND SAPROPHYTIC FUNGI TRICHODERMA 
VIRIDE TO IMPROVE THE HEALTH STATUS OF THE SOIL IN PEPPER FIELD 

Olga Georgieva, Natalia Karadzhova 

Maritsa Vegetable Crops Research Institute (MVCRI), Plovdiv, Bulgaria 

E-mail: olgaizk@abv.bg 

 

Rezume: The article presents studies on the influence of the microbiological product 
Trichodermine (Trichoderma viride Pers.), bio-organic fertilizers and growth regulators 
based on humic acids „Nagro”, „Stimix”, „BioLife” and mineral fertilizers (NPK) on the 
biological activity of the soil, the degree of early blight, caused by Alternaria solani (Ell. & 
Mart.) L.R. Jones and Grout and pepper yield in field production. It has been found that the 
differences in the "Soil Biological Activity" indicator depend on the number of micro-
organisms, the composition (species diversity) and the percentage of major Micromycetes. 
Organic products help optimize soil health and reduce the total content of fungal colonies, 
and in the Micromycetes composition the fungus Trichoderma sp. is more common. When 
mineral fertilizers are introduced, the amount of fungal pathogens and toxin producers 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

- 201- 
 

increases. In the bio-treated variants, a higher overall yield is formed. The increase in yield 
is between 9% and 29%. 

Keywords: vegetable production, biological activity of the soil, resistance to diseases. 

 

 

 

CHARACTERIZATION AND ADSORPTION PROPERTIES OF HYPERICUM 
PERFORATUM L. FOR THE REMOVAL OF Cu2+ IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS 

Lidia Ivanova, Paunka Vassileva, Albena Detcheva 

Bulgarian Academy of Sciences, Institute of General and Inorganic Chemistry, Sofia, 
Bulgaria. 

E-mail: pnovachka@svr.igic.bas.bg 

 

Rezume: Objective of the present study is the characterization of a plant material based 
on Hypericum perforatum L. and the investigation of its feasibility for the removal of Cu2+ 
ions from aqueous solutions.  

XRD, TGA, FTIR, SEM and low-temperature nitrogen adsorption were used for the 
analytical characterization of the material. Particle size distribution, slurry pH and texture 
parameters of the investigated material were also determined.  

The effect of contact time, solution acidity, temperature and initial metal concentration on 
the adsorption of Cu(II) ions was studied by means of the batch method. 

It was established that the adsorption equilibrium is attained within the first two minutes 
which suggests an excellent affinity of the investigated material towards Cu2+ ions in 
aqueous media. Optimum pH value was found to be about 4. Temperature and sample 
amount do not influence significantly the biosorption. FTIR analysis proved that amide, 
ester and hydroxyl functional groups are responsible for the retention of Cu2+ ions and the 
complex formation between the investigated material and the metal ions is very fast. SEM 
analysis after metal loading revealed that the copper ions are distributed homogenously on 
the sorbent surface. Linear Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich models were 
used to analyse equilibrium experimental data and it was established that Dubinin-
Radushkevich isotherm most adequately described the adsorption process. The maximum 
adsorption capacity was found to be 20.67 mg g-1 which proved the good potential of the 
investigated material as a biosorbent for the removal of copper ions from aqueous 
solutions. 

Acknowledgements: This work is supported by the Bulgarian Ministry of Education and 
Science under the National Research Programme "Healthy Foods for a Strong Bio-
Economy and Quality of Life" approved by DCM # 577 / 17.08.2018. 
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Резюме: Устойчиво производство на царевица и получаване на качествени и 
икономически изгодни добиви се постига с прилагането на добра агротехника. 
Решаващ фактор в това отношение, освен използване на хибриди с висок генетичен 
потенциал е и балансираното хранене. За стимулиране растежа и развитието на 
растенията и по-пълно проявление на генетичните продуктивни възможности, се 
използват различни видове биостимулатори. 

Целта на изследването е да се проучи динамиката на натрупване на абсолютно суха 
биомаса, в зависимост от приложените биостимулатори, минерално торене, при два 
фона на растителна защита. 

Във всички изследвани фази (9-10ти лист, изметляване и млечна зрялост) при 
царевицата за зърно торенето е оказало положителен ефект върху количеството на 
натрупаната абсолютно суха биомаса. Във фаза 9-10ти лист най-голям ефект е 
постигнат при използването на Алга 600. Няма съществени различия при вариантите 
третирани с Тарот плюс и хербицидната смес (Сирио 4SK + Mагнето SL). Във фаза 
измтляване царевицата е реагирала положително при третиране с Aлга 300++ 
/Нутри-алгафид), следвана от Aлга 600 с близки стойности между тях. 

Във фаза млечна зрялост приложеният хербицид оказва влияние върху ефекта на 
използвания биостимулатор. При третиране с Тарот плюс, независимо от торенето, 
ефектът е най-голям при Алга 600, за абсолютно сухата биомаса от (листа+стъбла), 
(листа+стъбла+кочани) и кочани. При третиране с хербицидната смес (Сирио 4SK + 
Mагнето SL), най-висок ефект е постигнат от Лейли 2000, следван от Алга 300++. 
Независимо от приложените хербицид, хербицидна смес и торене, резултатите са 
най-високи при Лейли 2000. 
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Rezume: Present paper presents a comparative characteristic of soil organic matter in 
reclaimed Technosols with agricultural land use, differing in their geographical location and 
type of geological materials. Based on published data, non-humus reclaimed mine spoils 
were selected from the two largest coal-mining regions in Bulgaria – Maritsa-Iztok (mine 
spoil Iztok, mine spoil Ovcharitsa and experimental site Galabovo) and town of Pernik 
(Moshino site). Data for four soil profiles with different post-reclamation period and 
different crops were compared.  

As a result of the comparative characteristic, it is supported the hypothesis for influence of 
agricultural land use on the fractional composition of soil organic matter in Technosols, 
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which is observed in natural arable soils. It is confirmed the creation of favourable 
conditions for soil organic matter accumulation in studied Technosols in association with 
clay mechanical composition and alkaline pH. The correlation in the fractional composition 
of soil organic matter between Maritsa-Iztok profiles and the difference to Moshino site is 
probably due to the peculiar conditions under the influence of the type of geological 
materials and specific climate.  

Key words: technosols, soil organic matter, agricultural usage. 

 

 

 

REACTION OF PERENNIAL RYEGRASS (LOLIUM PERENNE L.) VARIETY TO 
GLYPHOSATE 

Plamen Marinov-Serafimov, Irena Golubinova and Anelia Katova 
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Rezume: The aim of this study was to determine and compare the sensitivity of new 
Bulgarian varieties „Harmoniya“, ”Tetrany” and “Tetramis” perennial ryegrass (Lolium 
perenne L.) to glyphosate in laboratory conditions. The effect of three doses of glyphosate 
360 g/kg (Buggy 360 SG) - 100, 200 and 400 g/kg applied in the growth stage tillering of 
perennial ryegrass (Lolium perenne L.) on the survival, regeneration and dynamics of plant 
growth of crops was studied. Genotypic differences were observed between the studied 
varieties of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) to the applied doses of glyphosate - 
LD50 ranged from 263.5g/da to 325.1 g/da. The Tetrani (LD50 316.3g/da) and Tetramis 
(LD50 325.1 g/da) varieties are of relatively lower sensitivity, while Harmony (LD50 215.0 
g/da) has the relatively higher sensitivity. 

Key words: varieties; Lolium perenne L., glyphosate 

  

 

 

CONTENTS OF NATURAL AND TECHNOGENIC RADIONUCLIDES IN BULGARIAN 
SOILS 
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Rezume: This study presents data for the content of natural radionuclides from uranium-
radium and thorium series and technogenic cesium-137 in soils from North and South 
Bulgaria and Sofia Field. 

From the analysis of the results for natural radionuclides - 238U, 226Ra and 232Th, it was 
found that the values are within the range cited in literature as normal for the respective 
regions. Slightly higher values measured in the Rhodopes and Mesta River valley are 
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logical due to the presence of rocks such as gneisses, shales, granites, etc., containing 
higher contents of natural radionuclides, from which the soils in the area are formed. 

Comparing the data with those obtained in previous years, it was concluded that there 
were no statistically significant changes in the content of cesium-137 in the surface layer of 
soils and the decrease in activity is mainly due to the radioactive decay and not to 
significant migration on soil horizon or extraction from soil by plants. 

From the results obtained, it can be concluded that no pollution has been observed in 
recent years, either as a result of nuclear accidents or uncontrolled release of radioactive 
waste. 

Keywords: natural and technogenic radionuclides, radiological monitoring of soils 

 

 

 

КАРТОГРАФИРАНЕ НА ПОЧВЕНИ ОСОБЕНОСТИ В ПОЛЯРНИ ЕКОСИСТЕМИ НА 
О-В ЛИВИНГСТЪН, ЮЖНИ ШЕТЛАНДСКИ ОСТРОВИ 

Росица Янева, Миглена Жиянски, Мария Соколовска, Николина Грибачева, 
Мария Глушкова 

Институт за гората - Българска Академия на Науките 

Е-mail: r.s.yaneva@gmail.com 

 

Резюме: Екосистемите в полярните райони са особено чувствителни от гледна 
точка на влиянието на климатичните промени и дейността на човека. Устойчивостта 
на тези екосистемитедо голяма степен зависи от състоянието на почвената 
компонента. Картографирането на почвените особености допринася за изучаването 
на времевата и пространствена вариабилност на почвените характеристики, както и 
за състоянието и динамиката на протичащите екологични процеси в полярните 
екосистеми. Целта на настоящето изследване е дасепредстави методологичен 
подход, използван за прилагане на гео-пространствен анализ при изучаването на 
почви в полярни екосистеми на о-в Ливингстън, като изготвените карти са базирани 
на данни за основни почвени характеристики и показватизмененията нанякои 
показатели в полярните почви в периода 1996/1997 – 2018 година. Представеният 
подход илюстрира ролята на географски информационни системи (ГИС) за 
изучаване на измененията в полярните екосистеми и за оптимизиране на системата 
за биомониторинг на о-в Ливингстън. 

Ключови думи: почвени особености, полярни екосистеми, картографиране, ГИС, 
о-в Ливингстън 
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Rezume: The process of granulating organic fertilizer has been investigated, created on 
the basis of bird manure, with a horizontal flat matrix. The design parameters of a 
pelletizing machine are determined, in which the pelletizing process is performed with 
minimal specific energy consumption. The influence of the humidity of the organomineral 
fertilizer on the studied parameters of the granulation process was determined: the power 
consumed the performance of the granulation machine, the specific energy consumption 
and strength of the granules obtained. Were obtained granules having a diameter of 6 mm 
and a strength of the granules 95-96%, which are suitable for mechanical fertilization. 

Keywords: granulation, organomineral fertilizer, horizontal flat matrix, humidity of 
organomineral fertilizer, power consumption, productivity, specific energy consumption, 
PDI. 

 

 

 

ADDRESSING DUAL CHALLENGES HIGH PRODUCTIVITY AND HIGH RESOURCE 
USE EFFICIENCY OF SMOLNITSA IN CHIRPAN REGION OF SOUTHERN BULGARIA 

Emil Dimitrov, Martin Nenov, Toma Shishkov 

"N. Pushkarov” Institute of Soil Science, agrotechnologies and plant protection, Sofia 

 
Rezume: The valuation of ecosystem services including in the agricultural areas employs 
a range of methods and include a more technical part (such as measurability, data 
processing/quality, and survey methods). European Environment Agency has presented a 
concept for capturing the condition of ecosystems in order to adapt to a sustainable 
development path in keeping with the ecosystems’ capacities. The implementation of the 
EU Biodiversity Strategy requires this by 2020 (EC 2011). 
The ecosystems are complex systems: neither the ecosystems nor the services that they 
provide are a sum, but are an interrelated system of components. If a component vanishes 
the whole system may collapse. Therefore, critical natural capital management, in 
particular, cannot rely on based on selected empirical examples, whilst the maintenance of 
the whole system should be considered. Major opportunities and challenges in valuation 
are also problematic because of their uniqueness and distinctiveness, a shortage of robust 
primary valuations, and numerous complexities and uncertainties. 
Soil fertility is the basis of agricultural systems and plays a key role in determining the 
quantity and quality of food.We conclude that mixed method and deliberative discourse 
techniques, as well as proper integration of research tools, should be more widely applied 
to understand and assess changes in ES. The approaches tested by us, as presented in 
this paper, can provide more complete, comprehensive and impartial insights into a range 
of benefits that humans derive from ecosystems. 
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Rezume: Phytopathogenic fungi are responsible for the destruction of crop cultures 
worldwide. Artificially created chemical compounds used for the control of plant pathogens 
so far are often harmful for the environment and are proved to be damaging to other plant 
and animal species. Natural plant extracts are promising to overcome the problem. In this 
study methanol extracts and/or acetone exudates from five different plant species 
(Tagates patula, Tanacetum vulgare, Centaurea finazzeri, Salvia officinalis and Artemisia 
absinthium) were evaluated in vitro for their effect on the mycelium growth of the 
phytopathogenic fungi of genera Alternaria, Fusarium, Botrytis and Phytophthora. The 
strongest inhibition effect was expressed in case of the estimation of Tanacetum vulgare 
acetone exudate on the mycelium growth of Phytophthora genus. 

Keywords: plant extracts, phytopahtogenic fungi, mycelium growth, in vitro evaluation 
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Rezume: The purpose of this study was to estimate the effect of long-term fertilizer 
application on the content and leaching of chemical elements with lysimetric water after 
maize grown as monoculture.  

The pilot site is Tsalapitsa village (near town of Plovdiv) in Southern Bulgaria. The 
experimental design included one control variant and two variants with fertilizer - (N100Р75; 
N200Р150 kg.ha-1) on Fluvisol. The investigation has been carried out in 2019 year. The field 
plots were equipped with Ebermeir lysimeters at 50 and 100 cm depth from the surface of 
the soil. Lysimetric water samples are taken several times a year depending on the 
amount of infiltrate. 

 Experimental data shows that the lysimetric water after maize growth could be defined as 
calcium-hydrocarbonate composition. The reaction of the lysimetric water is neutral and 
tendency of decreasing of pH values was observed as a result of the long-term use of 
fertilizers. The ions of calcium, nitrates, sulphates and bicarbonates are prevalent and the 
content of magnesium, potassium, sodium and chloride are low. The research shows that 
the highest content and leaching of nitrate nitrogen with lysimetric water (18,8 kg.ha-1) 
were obtained under variant (N200P150). The highest calcium losses (42,0 kg.ha-1) are 
observed under the same treatment from 0-100 cm soil layer. 

The different fertilized rates and type of land use are among the factors that influenced 
elements leaching and losses. 
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The obtained results show that the relative order of migration of the elements has the 
following form: Ca >S > N >Mg >Cl> Na> K.  

Key words: chemical elements, fertilizer rates, leaching, order of migration 
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Rezume: The present paper presents a study of soil water repellency in Technosols, 
formed on spoils with Pliocene clays after open-cast mining in the area of Maritsa-Iztok 
Mines, Bulgaria. At present, different soil properties and characteristics have been studied 
in areas of the mine spoils from Obruchishte village to establish their relationships with soil 
hydrophobicity and its spatial distribution in the surface and subsurface soil layers. To 
obtain complete information, the present study characterizes soil water repellency in 
vertical direction by assessing the similarity and differences in its appearance in depth of 
the soil profile. The effect of laboratory heating on hydrophobicity in the individual soil 
layers has been assessed. Extreme water repellency (water drop penetration time (WDPT) 
10160 – 13391 s) is found in the 10 – 80 cm depth of the soil profile, which decreases 
abruptly after laboratory heating of the soil samples. Extreme acidity pH and high carbon 
content are reported. Assumptions for the presence of impurities of coal particles in the 
substrates were checked. Humic organic carbon correlates positively with water drop 
penetration time (RWDPT-HOC = 0.440*), which confirms its determination so far, as one of 
the main factors influencing the soil water repellency in the studied technogenic soil profile. 
A significant correlation between residual fraction of soil organic matter and clay (<0.001 
mm) in soil layers (Rclay- C res. = 0.579**), as well as regarding cation exchange capacity 
(RCEC- C res. = 0.433*) was found.  

Key words: Technosols, soil profile, soil water repellency, water drop penetration time, 
soil organic matter. 
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Rezume: Salinisation is an important soil-forming process (primary or secondary), 
characterized by an excess of water-soluble salts and/or exchangeable sodium. The 
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amount of exchangeable magnesium is also essential for the more detailed determination 
of the physico-chemical properties of saline soils. The determination of magnesium salinity 
is still a debatable issue, but there are already criteria in the literature for its estimation. 
The Belozem region is representative of Bulgaria for the processes of alkaline salinisation, 
but the presence and extent of magnesium salinity has not been determined. For this 
purpose, data from ten soil profiles and four criteria for determining magnesium salinity 
were used. In three of the profiles there is an increased content of exchangeable 
magnesium, which covers all four indicators of magnesium salinity, in three of the profiles 
the magnesium salinity is developed only in some horizons and in the other four cannot be 
clearly defined. The study also showed that the application of all four criteria is necessary 
in order to make a strong claim for the presence of magnesium salinity. 

Keywords: alkaline soils, exchangeable sodium, exchangeable magnesium, magnesium 
salinity, salinization 
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