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„Почвите, които се явяват резултат от 
извънредно сложно взаимодействие на мест-
ния климат, растителните и животински 
организми, състава и строежа на материн-
ската скала, релефа на местността, накрая 
възрастта на страната, разбираемо е да 
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танни експедиции в област с най-разнообраз-
ни специалности”. 

„Русский чернозем”, 31.10.1883 г. 
Василий В. Докучаев, 1846–1903 

 
„Почвата е оная обширна лаборатория, 

дето става подготовката на мъртвата ма-
терия, за да встъпи в кръвообращението на 
живота...” 

„Лъчът дал живота, а земята – мате-
риална основа на този живот.” 

„Образуване на почвата”, 1909 
Никола П. Пушкаров, 1874–1943 

 

„Животът на Земята е най-забележи-
телния процес на нейната повърхност, полу-
чаващ живителната енергия на Слънцето и 
задвижващ едва ли не всички елементи от 
таблицата на Менделеев.” 

„Биосфера и ноосфера”, 1989 
Владимир И. Вернадский, 1863–1945 
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Встъпително слово на 
проф. д-р Методи Теохаров, 
председател на Българско 
Почвоведско дружество, 
произнесено на 01.10.2013 г.  

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ „130 ГОДИНИ... СВЕТОВНО 

ГЕНЕТИЧНО ПОЧВОЗНАНИЕ  
И „РУССКИЙ ЧЕРНОЗЕМ” 

„Аз ще беседвам с Вас за царя на почвите, за главното 
и основно богатство на Русия, стоящо неизмеримо по-
високо от богатствата на Урал, Кавказ, богатствата на 
Сибир, всичко това е нищо в сравнение с тях. Няма такива 
цифри, с които бихме могли да оценим силата и мащаба на 
царя на почвите, нашия руски чернозем. Той е бил, е и ще 
бъде хранител на Русия.” 

В. В. Докучаев 

Едва ли има по-точни думи от тези на Докучаев, които мо-
гат да се кажат също за Черноземите в нашата страна. Когато 
Аспарух забива меча върху българския Чернозем и казва „Тук ще 
бъде моята България”, може би преди това е знаел, че има някъ-
де една земя в южните и топли степи, която може да нахрани не-
говия народ. Оттогава до днес нашият народ коленичи и се 
прекланя пред българския Чернозем в името на хляба, който ни 
дава и хората, които го опазват. Доказателство за това е, че в 
днешно време в Добруджа няма пустеещи земи и Добруджа ос-
тава житницата на България. 

През 2013 г. научната общественост в света отбелязва 
130 години от издаването на фундаменталния труд „Руский чер-
нозем” на великия руски учен-естествоизпитател и първи все-
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мирен почвовед Василий Василиевич Докучаев, който полага 
основите на генетичното почвознание в света. През 2015 г. се 
отбелязват 150 години от рождението му. През 1883 г. той отделя 
Черноземите като самостоятелен почвен тип. Актуалността на 
този труд произтича от това, че разглежда почвата като компо-
нент на биосферата и естествено историческо тяло, формирано 
под влиянието и във взаимовръзка с останалите нейни фактори и 
условия. Днес тази актуалност е още по-значима, тъй като зап-
лахите за живота на Земята се увеличават от ден на ден и засягат 
всяка една съставка на биосферата. Според неговия ученик Вла-
димир Иванович Вернадский (1863–1945) в историята на поч-
вознанието Черноземът е изиграл такава роля, каквато калцият в 
кристалографията, жабата във физиологията и бензолът в орга-
ничната химия. Той доразвива учението за биосферата и допъл-
ва, че пред човечеството възниква въпросът за преустройство на 
биосферата в интерес на свободно мислещото човечество. Вер-
надский посочва, че това ново състояние на биосферата е ноос-
ферата, която разглежда като съвременна биосфера, неделима 
част от която е човекът. Ноосферата предполага господство на 
човешкия – земен разум, в съзвучие с космическия. Вместо това, 
в началото на ХХІ век на земята и в околоземното космическо 
пространство реално все повече господства техносферата. На 
практика хуманистичните идеи на Докучаев и Вернадский за 
разглеждане и запазване на света и земята в единно и неделимо 
цяло се оказват далеч от реалностите. Техносферата води до 
глобално затопляне, бърза и видима деградация на почвата, во-
дата, растителността, въздуха и човечеството. Почвата, според 
Европейската харта за почвата се разглежда като „ограничен и 
невъзстановим ресурс”. В този смисъл, учението за почвите и 
земята, за биосферата и ноосферата, имат особена значимост за 
развитието и запазването на природата и човешките общества. 
Връщането към техните основоположници е съвременен резо-
нанс на идеите им и надграждане на знанието за Черноземните 
почви, където между ноосферата и техносферата днес същест-
вува разделителна линия поради интензивното им използване и 
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решаването на продоволствения проблем (Теохаров и Дачев, 
2012; Николов, 2013). Това налага да следим промените в тях, 
защото високото плодородие на Черноземите като природно ка-
чество не е свързано само с екосистемните процеси, но и с об-
ществените процеси и качеството на живот на човека. Въпроси-
те за генезиса, диагностиката, класификацията, използването и 
опазването и въобще плодородието на Черноземите се определя 
от развитието и прогреса на почвоведската и техническата наука. 
Ето защо, настоящата научно-практическа конференция има за 
цел да дискутира съвместно със земеделските производители за-
дачите на деня, които произтичат от основния поземлен и ико-
номически ресурс на страната – Черноземните почви. Анализът, 
който ще бъде направен, е наложителен поради няколко основни 
причини: 

1. Макар и добре изучени, Черноземите като почвено обра-
зувание все още предизвикват широка дискусия сред учените за 
тяхната същност, произход, оценка и плодородие. 

2. Широкото използване на постигнатите знания за различ-
ни цели и задачи, не винаги е от компетентността на потребите-
лите, поради недостатъчното им познаване, което предизвиква 
проблеми за самата практика. 

3. Интензивното използване на Черноземите у нас и в света 
се превръща в екологичен и световен проблем, поради „изхабя-
ването” им и процесите на дехумификация и деградация. Необ-
ходимостта от тяхното рационално използване и опазване се 
поставя от всички международни институции.  

Макар и отчасти, се надявам идеите и темите, поставени на 
настоящата конференция, да подпомогнат изследователи и спе-
циалисти в тяхната професионална работа. 

Откривам научно-практическата конференция „130 ГОДИ-
НИ СВЕТОВНО ГЕНЕТИЧНО ПОЧВОЗНАНИЕ И „РУССКИЙ 
ЧЕРНОЗЕМ” и пожелавам успешна работа на всички участници 
и гости на конференцията! 

 
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ДРАГИ ГОСТИ И КОЛЕГИ! 
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Inaugural address by Prof. Dr. 
Metodi Teoharov, President of 
Bulgarian Soil Science 
Society, delivered on 01 
October 2013 

JUBILEE SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE „130 YEARS WORLD GENETIC 

SOIL SCIENCE AND „RUSSIAN 
CHERNOZEM” 

„I will discuss with you the Tsar of the soils, the main wealth 
of Russia that stands immeasurably higher than the wealth of Ural, 
the Caucasus, the wealth of Siberia, all this is nothing compared to 
it. There are not such numbers with which we can measure the 
power and scale of the Tsar of soils, our Russian Chernozem. It 
has been, it is and will be treasurer of Russia”. 

V. V. Dokuchaev  

There are hardly ever more suitable words that can be also said 
about the Chernozems in our country. When Khan Asparukh stuck 
his sword into the Bulgarian Chernozem and said „Here will be my 
Bulgaria” maybe he had known that there is a land in the southern 
and warm steppes that can feed his people. Since then our people 
kneel and bow down before the Bulgarian Chernozem in the name of 
the bread that it gives and the people that protect it. A proof for that 
is that nowadays there is no abandoned land in the Dobrudzha region 
and it remains the granary of Bulgaria. 

In the year 2013 the world soil scientific community marked 
130 years since the publishing of the fundamental work „Russian 
Chernozem” of the accomplished Russian natural scientist Vasily 
Vasilievich Dokuchaev. This work was the fundament of the genetic 
soil science in the world. In the year 1883 he defined the Chernozem 
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as a soil type. The milestone of this work comes from the fact, that 
the soil is defined as a component of the biosphere and a natural 
body of the Earth, which is formed under the influence with the other 
natural factors and conditions. Nowadays, this is even more impor-
tant because the threats to the life on Earth are increasing and affect-
ing all components of the biosphere every day. Accorging to the 
Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945), who was the student of 
Dokuchaev, in the history of soil science the Chernozems played 
such a role as the calcium in crystallography, the frog in physiology 
and benzol in organic chemistry. He developed further the study 
about the biosphere and added that in front of humanity questions 
arise about the restructuring of the biosphere following the interest of 
the free thinking humanity. Vernadsky showed that that new state of 
the biosphere is the noosphere, which is a contemporary biosphere, 
where the human is an inseparable part. The concept of noosphere 
indicates supremacy of the human intellect on Earth in accordance 
with the laws of the universe. Instead of this, in reality at the begin-
ning of the XXI century on Earth and in the space there is more su-
premacy of the technosphere. In practice, the humanistic ideas of 
Dokuchaev and Vernadsky for conceptual viewing and protecting the 
Earth being indivisible appear to be far from reality. The techno-
sphere leads to a fast and visible degradation of the soil, the water, 
the plants, the air and the humanity. In that sense, the study about the 
soils and the land, about the biosphere and the noosphere is of par-
ticular importance for the development and the protection of nature 
and human society. Back to the founders of that teaching it could be 
considered as a contemporary resonance of their ideas. Today, the 
building upon the knowledge about the Chernozem soils outlines the 
division between the noosphere and the technosphere, where the in-
tensive use of soils serves to solve the problems of food production 
(Teoharov and Dache, 2012; Nikolov, 2013). 

It is necessary to monitor the changes in the soils since the high 
fertility of the Chernozems is a natural quality and is not connected 
only with the processes in the ecosystems, but also with the 
processes in society and the life quality. The issues about the genesis, 
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diagnostics, classification, use, conservation and fertility of the 
Chernozems are defined by the development and the progress of the 
soil science and technology. That is why this scientific and practical 
conference aims to discuss together with farmers the main tasks of 
present day that are connected with the basic land and economic re-
source of the country – the Chernozem soils. The analysis is neces-
sary due to the several reasons, as follows: 

1. Although, the Chernozems are well studied soils, they still 
continue to spark wide discussions among the scientists regarding 
their nature, origin, assessment and fertility. 

2. The wide use of the research achievements for different 
purposes is not always done by competent users due to the 
insufficient knowledge, and this is a problem for the practice. 

3. The intensive use of the Chernozems in Bulgaria and in the 
world is turned to the ecological and a world problem, due to their 
depleting and the processes of dehumification and degradation. The 
question for their rational use and protection is raised by all interna-
tional institutions. 

At least partly, we hope that the ideas and topics discussed at 
this conference will be helpful for researchers and specialists in their 
professional work. 

I open the scientific and practical conference „130 YEARS 
WORLD GENETIC SOIL SCIENCE AND „RUSSIAN CHER-
NOZEM” and I wish successful work to all participants and guests of 
the conference! 

 
HAPPY ANNIVERSARY, 
DEAR GUESTS AND COLLEAGUES! 
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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЕВИЧ ДОКУЧАЕВ – 
ОСНОВАТЕЛ НА ГЕНЕТИЧНОТО 

ПОЧВОЗНАНИЕ ... И ЛАНДШАФТОЗНАНИЕ 

Тома Шишков, Методи Теохаров 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Н. Пушкаров” 
Резюме 
Докучаев принадлежи към известните учени от края на 

ХІХ век със световно значение. Понастоящем той е известен 
преди всичко като творец на генетичното почвознание и геогра-
фия на почвите. Методологията на Докучаев за системно изуча-
ване на природата оказа влияние върху появата и развитието на 
цял цикъл от естествени науки като: ландшафтознание, еколо-
гия, биогеохимия, а също така и някои традициони науки: геоло-
гия, геоморфология, география, ботаника, картография, лесовъд-
ство, агрономство и ред от практически мероприятия по разви-
тие на земеделието.  

DOKUCHAEV V.V – A FOUNDER OF GENETIC SOIL 
SCIENCE AND LANDSCAPE ENGINEERING 

T. Shishkov, M. Teoharov 

Abstract 
Dokuchaev is the world-famous scientists who worked at the 

last half of the ХІХ century. Nowadays, he is widely recognized 
mostly as a founder of the genetic branch of the soil science and 
geographical distribution of soil cover. His methodology developed 
as systematic approach of the investigation in nature had influenced 
many other natural scientific branches, as: landscape engineering, 
ecology, biogeochemistry, geology, geomorphology, geography, bota-
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ny, cartography, forestry, agriculture as well as his contribution to the 
development of a range of practical guidance in agriculture.  

Keywords: soil forming factors, Chernozem, soil genesis  

Сто и тридесет години ни отделят от публикуването на 
фундаменталния научен труд „Русский чернозем” на В. В. Доку-
чаев. Книгата е събитие в историята на естествознанието в края 
на ХІХ век и оказва голямо влияние за сформирането на общес-
твеното мислене в царска Русия. „Русский чернозем” помага да 
се намери отговор на въпроса за причините на бедственото по-
ложение на селското стопанство в Черноземната зона, както и за 
мерките в борбата със сушата и неустойчиви добиви. 

В своята дейност Докучаев е теоретик, новатор, основопо-
ложник на новата наука за почвата, създател на руската школа на 
агрономи, мелиоратори, географи, геоморфолози, геоботаници, 
организатор и практически деятел, стремящ се да въплъти свои-
те теоретични постижения в ежедневните нужди на земеделска-
та практика. Той има труден път на реформатор по отношение на 
естествените науки, свързани с развитието на земеделието в Ру-
сия, която след 1861 г. бавно излиза от крепостното право. 

Докучаев е универсален географ, който свободно се ориен-
тира в проблемите на съвремената физика, химия, геология, ми-
нералогия, ботаника, хидрология, климатология. Той постоянно 
се стреми към полска изследователска дейност посредством нат-
рупване на впечатления и нови данни. Честите наблюдения на 
различните природни образувания и установяването на връзките 
помежду им в различни природни ландшафти са формулирани 
от него в концепцията за природните зони, определени като: бо-
реална, северна горска, лесостепна, степна, сухите степи, ареал-
на пустинна и субтропична зони. Докучаев създаде учението за 
еволюция на почвите, като естествено исторически образования 
свързани с комплекс от географски фактори, характеризиращи се 
с общи закономерности на географската среда. 

С неговите трудове са положени основите на важно направ-
ление, известно като генетично почвознание. Интересен е редът 
и съдържанието на неговите трудове. Той е започнал с изучава-
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нето на проблемите в геологията, през годините, преминавайки 
към почвознанието и преструктурирайки го, той фактически 
създава нова научна дисциплина; занимавал се е с геоботаника; 
и накрая завършва с практическа агрономическа дейност за по-
лучаване на високи и стабилни добиви. В тази връзка той създа-
ва дългосрочен план за мелиорация в зоната на сухите степи. 
Докучаев е учен с широк кръг от интереси, като: произход, 
свойства и производствени функции на почвите; строеж и про-
изход на речните долини, и други въпроси на динамичната гео-
логия; ред въпроси в областта на хидрологията; опитното дело; 
проблемите в образованието в областа на селското стопанство.  

Обективно нещата не може да се представят така, че до До-
кучаев, никаква наука за почвите не е съществувала, и че той е 
основател на съвършено нов клон на човешкото знание. Истори-
ческият принос на Докучаев е в това, че той поставя генезиса на 
почвите за основна цел в своите проучвания. Вместо отделно 
емпирично изучаване на различните свойства, заложени от при-
родата, което господства в края на ХІХ век и е съпроводено с 
различни теории и хипотези, той създава ново учение за почвата, 
като специфичен природен обект, с еволюция при влияние на пет 
природни фактора. Природните фактори на почвообразуване са 
били известни на учените предшественици на Докучаев. Прино-
сът на Докучаев е, че той взима под внимание цялата съвокуп-
ност от петте природни фактора, но не е включил в своята кон-
цепция фактора човешката дейност.  

Докучаев е автор на 129 научни публикации и книги, между 
които по своето съдържание и значение се открояват: „Начини 
на образуване на речните долини в Европейска Русия” (1878), 
„Русский чернозем” (1883), „Геологични особености на почви от 
Нижегородска губерния” (1886), „Нашите степи преди и сега” 
(1892), „Трудовете на експедицията, оборудвана от Департамента 
по горите под ръководството на проф. Докучаев” (1894). 

В книгата „Русский чернозем” Докучаев за пръв път събира 
богат фактически материал за разпространението на почвите в 
Черноземната зона: данни в търсене на закономерности в смяна 
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на растителноста, материнската почвообразуваща скала, релеф, 
климат, въпросите за възраста на почвата. 

Докучаев изпреварва с цяла епоха своето време с научните 
си приноси и практически предложения, встъпвайки в противоре-
чие с установените възгледи и традиции. Самият той вижда дъл-
боките противоречия между своите практическите изводи по ця-
лостната реорганизация на земеделието в зоната на Черноземите, 
и връзката с местните физико-географски, икономически и исто-
рически условия в степите. Със своите намерения, разработени 
като план от мероприятия за увеличаването на добивите, той не-
еднократно е запознавал управляващите кръгове. И в повечето 
случаи, е бил свидетел на неискреност на тяхното желание за из-
дигането на земеделието в степите на необходимото ниво. 

Първата класификация на Черноземите е на Чаславски 
(1879), Докучаев доразвива класификацията на Черноземите на 
основа на свойствата на материнската скала и местоположението 
в релефа. 

Най-важният научен принцип, формулиран от Докучаев, е 
че почвата е особено природно тяло, отличаващо се от материн-
ската скала, въпреки че се развива от нея. 

Въпреки големия обем на факти и различни теории, натру-
пани през вековете относно почвите, тяхното разпространение, 
произход и причини за плодородие са неясни и неизяснени до 
Докучаев.  

Докучаев за пръв път провежда систематично и планирано 
изследване в зоната на Черноземите с обстоятелствено описание 
и критичен подход към съществуващите материали. Самият До-
кучаев определя своите задачи в проучването на Чернозема, ка-
то: „какво въобще трябва да се нарича почва, каква е нейната 
мощност и строеж, какво трябва да се приеме за нормално, как-
во означава названието Чернозем, на какви естествени типове 
той може да се подраздели, следва ли при класифициране да се 
взимат под внимание вторичните локални признаци с вече про-
менени свойства, какви са общите закони за разпределението на 
Чернозема и останалите почви в Европейска Русия, какви прин-
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ципи трябва да залегнат при съставянето на карти с Черноземи, 
какъв е начинът на произход на дадена почва, какво определя 
плодородието при Чернозема”. 

Докучаев за пръв път прилага географско-морфологичния 
метод на изследване с обстоятелствено проучване на цвят, мощ-
ност и други морфологични особености; геология, релеф, расти-
телност, климатични условия, добиви и др. Той доказа, че на ос-
новата на географско-морфологични и химични изследвания на 
почвите, може да се стигне до широки теоретични обобщения по 
въпросите на тяхното образуване и плодородие. Съставените от 
Докучаев обзорни почвени карти се характеризират с използва-
нето на методи на корелация, посредством екстраполация и ин-
терполация на контури на разпространението на почви и другите 
елементи на ландшафта. Независимо от критиките относно поч-
вено-географския метод на Докучаев, по същество той е в осно-
вата на съвременните методи на почвената картография. 

Творчески и биографични данни 
Докучаев Василий Василевич е роден на 2 март (17 февруари 

по стар стил) 1846 г. в село Милюково понастоящем в Смоленска 
област, в семейство на селски свещеник. Завършва духовна семи-
нария и през есента 1867 г. постъпва в Петербургския универси-
тет като студент във физико-математически факултет с отделение 
по естествени науки. През годините прекарани в университета 
Докучаев е бил заобиколен от изтъкнати деятели на науката като: 
създателя на периодичната система на елементи Д. И. Менделеев, 
агроном и първи доктор на селскостопанските науки А. В. Сове-
тов, единият от създателите на съвремената органична химия 
А. М. Бутлеров, ботаника А. Н. Бекетов. На 20 септември 1871 г. 
Докучаев завършва Петербургския университет. През есента на 
1872 г. той заема длъжност – консерватор на геологичен кабинет в 
Петербургския университет с ръководител А. А. Иностранцев. На 
25 март 1872 г. е избран за действителен член на Петербургското 
общество на естествоизпитателите, и през май получава 250 руб-
ли за проучване на кватернерни отложения в Смоленска губерния. 
На 14 декември 1874 г. Докучаев изнася първият доклад за почви-
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те: „О подзоле Смоленской губернии”. През 1874 г. е избран за 
действителен член на Петербургското минералогично дружество. 
През 1875 г. изнася доклад за пресушаването на блатата в Полеси-
ето. През същата година е поканен за съставяне на почвена кла-
сификация и описание на руския Чернозем към почвената карта 
на Европейска Русия. През 1875 г. картата в ръкописен вид е 
представена на Парижкия конгрес на геологическите науки и е 
наградена със златен медал. През 1876 г. изнася доклад в Петер-
бургското събрание на селските стопани: „О предполагаемом об-
мелении рек Европейской Росии”. Поканен е да участва във фор-
мираната Комисия за Черноземите. В периода 1871–1878, като ге-
олог проучва кватернерни отложения и защитава магистърска ди-
сертация: „Способы образования речных долин Европейской Рос-
сии” (1878), която се явява класика на генетичната геоморфоло-
гия. През 1877 г. представя програма за проучване на Черноземи-
те. Императорското Волно Икономическо Общество спонсорира 
проучването на лаборанта с 2000 рубли. През 1879 г. изнася прог-
рама за цялостното изучаване на руските почви и създаването на 
Единен Общоруски Център по Почвознание. За пръв път в исто-
рията, през 1882 г. той организира комплексна научна експедиция 
по проучването на почвите. През 1884 г. създава естествено-
исторически музей в Нижни Новгород. През 1888 г. организира 5 
годишна почвена експедиция в Полтава. През 1882–1893 г. чете 
лекции по геология и минералогия в Института на гражданските 
инженери. През 1891 г. Докучаев участва в комисията при Ми-
нистерството на народната просвета, относно въпросите на вис-
шето селскостопанско образование. През 1892 г. Докучаев оглавя-
ва Ново-Александрийския Институт по Селско стопанство и Ле-
совъдство заедно с най-добрите си ученици Н. М. Сибирцев и Н. 
Бараков. Провежда реформа във висшето селскостопанско обра-
зование в Русия. 

Първа колекция на руски Чернозем е показана на Световно-
то изложение в Париж през 1889 г., по-късно през 1893 г. на Ко-
лумбово Световно изложение в Чикаго. През 1900 г. на Светов-
ното изложение в Париж е представена първата почвена карта на 
света „Почвенные зоны северного полушария схема” (1899). На 
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16 декември 1898 г. е прието решението за издаване на списание 
„Почвознание”, като през 1899 г. излизат 4 броя на списанието. 
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Мариана Христова, Зорница Митрева  
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Н. Пушкаров” 
Резюме 
Историческият преглед на Черноземите показва, че се наб-

людава етапна последователност в изучаването и систематиката 
им, съобразно нуждите на селскостопанската практика в страна-
та, а в по-ново време – и Общата селскостопанска политика на 
ЕС. Актуализацията на класификацията им е едно постоянно 
надграждане, основано на постигнатите новости и в полза на 
земеделските производители, на екологията и опазването на 
околната среда. 

Abstract 
Historical review reveals the several stages in the study and 

followed systematic of chernozems, which were conducted in the 
country in accordance with the agricultural practice needs in different 
periods and today are linked to the Common Agricultural Politics 
(CAP) of the European Union. The chernozem classification actuali-
zation is a constant development based on the knowledge achieve-
ments turned to be of benefit to the farmers, ecology and environ-
ment conservation. 
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Въведение 
Систематизирането на изследванията и знанията за почвите 

включва основно тяхната номенклатура, диагностика и класи-
фикация за различни цели. Почвената им класификация много 
често е синоним на систематика и обединява останалите научни 
подходи и направления в почвознанието. Ако генезисът изучава 
произхода и същността на почвите, а диагностиката ги разпозна-
ва и дефинира чрез техните свойства и признаци, то класифика-
цията оценява, подрежда и систематизира почвите на базата на 
доказани процеси, явления и качества (Теохаров, 2005). 

Класификацията на Черноземите – научнообоснована и 
базова система за устойчивото им управление 
Черноземите в България са добре изучени, но въпреки това 

съществуват „бели петна”, в зависимост от техните местни осо-
бености и поради липса на съвременна информация за агроеко-
логичните въздействия и промени върху техния статус и плодо-
родие. Пушкаров (1931) прави първото им изследване и класи-
фикация и ги определя като Степни (Черноземни) почви. При-
държайки се към морфологията и народните наименования, той 
ги разделя на няколко подгрупи: 

1. Кестенява степна почва 
2. Тъмнокестенява степна почва 
3. Шоколадоцветен Чернозем 
4. Черноземовидна глинеста почва. 
Както се вижда, Пушкаров дефинира като Чернозем само 

един от четирите почвени подтипа. Съмненията, които той има 
за останалите три почви са причина дискусията да продължава и 
днес, въпреки пълната им и изчерпателна диагностика. Целта на 
неговата класификация е да подпомогне бонитацията и кадастъ-
ра на земите. Наистина той съставя и внедрява методика за бо-
нитетна оценка и категоризацията им, като подготвя оценители 
за тази дейност и заедно с тях работи. 

Давайки висока оценка на изследванията на Пушкаров, Ге-
расимов и Антипов-Каратаев (1959) дефинират също четири 
подтипа Черноземи: 
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1. Карбонатен Чернозем 
2. Типичен Чернозем 
3. Излужен (слабо, средно, глинест) 
4. Лесивиран Чернозем. 
За изходна основа при групирането на типа Чернозем на 

подтипове са използвани качествени характеристики за дефини-
ране на степента и развитието на почвобразувателните процеси. 
Всеки процес в отделния подтип води до качествени изменения 
и те са определени чрез конкретни физико-механични, химични 
и физико-химични данни и свойства на почвите. Наименование-
то и процесната им класификация дава възможност генетически 
и практически лесно да се разпознават подтиповете на терена, 
въз основа на специфичните им свойства и признаци. Тази кла-
сификация подпомага процеса на комасацията и кадастъра на 
земите след национализацията им. 

Койнов (1964) добавя към подтипа излужен Чернозем и 
глинест Чернозем, а към „лесивирания” дава пояснения в скоба, 
че това е синоним на Тъмносива горска почва. 

1. Карбонатен Чернозем 
2. Типичен Чернозем 
3. Излужен (слабо, глеевиден, глинест) 
4. Лесивиран (Тъмносива горска почва) Чернозем. 
Това разделяне е правилно, тъй като според критериите на 

ФАО (1988) и WRBSR (2002) корелативно те се отнасят съответ-
но към vertic подгрупа на Черноземите, а Тъмносивите горски 
почви – към група Faeozems. Проучванията и класификацията на 
Койнов и неговия колектив са в основата на ускоряване на поч-
вено-мелиоративните изследвания и изграждане на напоителни-
те системи през 60-те и 70-те години на миналия век. 

През 70-те години практиката налага разработването на 
Разширен систематичен списък и агрогрупиране на Черноземите 
в три агропочвени групи от Йолевски, Хаджиянакиев (1976), ко-
ито по-късно са включени в ГИС от Изпълнителна Агенция за 
Почвени ресурси.  

1. Карбонатни и типични Черноземи 
2. Излужени Черноземи и излужени Черноземи-карасолуци 
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3. Лесивирани Черноземи и Тъмносиви горски почви. 
В класификацията на Йолевски и др. (1983) карбонатните и 

типичните Черноземи са обединени и са посочени три подтипа: 
1. Карбонатни Черноземи 
2. Излужени Черноземи 
3. Деградирани Черноземи. 
Както се вижда, за „лесивираните” Черноземи се приема 

по-общото понятие „деградирани”, като се има предвид високата 
степен на излужване на карбонатите и процеса на лесивиране на 
финодисперсните частици, но не и антропогенната деградация 
на почвите. Класификацията на Йолевски и колектив е внедрена 
за практическа проверка при извършване на едромащабните 
почвени проучвания в страната, които бяха заложени като дър-
жавна задача.  

В осъвременената диагностика и класификация (Пенков и 
колектив, 1992) са описани следните подтипове Черноземи: 

1. Кестеняви (Haplic kastanozems) 
2. Обикновени (Haplic) 
3. Лесивирани (Luvic) 
4. Глинести (Vertic) 
5. Глеевидни (Gleyic). 
Тази класификация включва критериите на ФАО и обединя-

ва съвременните знания, принципи и стандарти, заложени в све-
товното почвознание и водещите международни школи. Тя е 
разработена във връзка със земеразделянето, по искане на Наци-
оналния поземлен съвет, създаден по решение на Народното 
събрание. Разбира се, класификацията поставя отново въпроси 
за дискусия, тъй като нито Пушкаров, нито другите изследовате-
ли след него, не поставят карбонатните Черноземи към групата 
на Каштаноземите. Въпреки всичко, диагностиката и дефинира-
нето им произтича на базата на пълна и комплексна морфолого-
генетична и аналитична характеристика и съвременни данни, 
оценени по международни нормативи. За практиката е от особе-
на важност тези характеристики да съчетават генетичната и 
производствената класификация и потребителите на знания да 
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разпознават агропроизводствената или агроекологичната същ-
ност на подтиповете, с идеята по-лесно да ползват данните и 
информацията за тях.  

Нинов (2005) отбелязва, че почвеното богатство на нашата 
страна се дължи до голяма степен на Черноземите. Той ги дефи-
нира като калциево-хумусни почви и ги класифицира в следните 
подтипове: 

1. Карбонатни (Calcic) 
2. Обикновени (Haplic) 
3. Лесивирани (деградирани); (Luvic) 
4. Ливадни (глееви) (Gleyic). 
Двете последни класификации са разработени, изцяло съ-

образно изискванията на международните стандарти и са в ос-
новата при разработването на международни проекти и програ-
ми. В голяма степен тази дейност се подпомага чрез направената 
корелация на почвите, отразени в Националната почвена карта и 
Националната класификация, съгласно Световната референтна 
база за почвените ресурси (Теохаров, 2004). 

На настоящия етап, в зависимост от целите и приложението 
на знанията по класификацията на Черноземите, в практиката се 
използват обикновено проучванията, извършени на почвено-
картографска основа от М 1:10000 до М 1:1000000. Допълването 
им с изследвания в областта на генезиса, химията, физиката, еро-
зията, агрохимията, микробиологията, обработката, географията, 
хидромелиорациите и екологията на Черноземните почви актуа-
лизира и допълва съвременната им почвено-генетична база данни, 
която предлага решения за добри земеделски и агроекологични 
практики (Теохаров и др., 2008). От анализа се вижда, че класи-
фикацията на Черноземите е в основата на прилагане на редица 
решения за поддържане и повишаване на тяхното почвено плодо-
родие и увеличаване на селскостопанското производство. 

Физико-географска и еколого-генетична 
характеристика и оценка 
Както е известно, Черноземите са разпространени широко в 

Дунавската хълмиста равнина, Добруджа и Лудогорието. Локал-
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но разпространение имат в някои райони на Южна България 
(Айтоско, Бургаско, Пловдивско и др.). Черноземите заемат 
23 млн. дка, което представлява 36% от дълбоките почви и 21% 
от общата площ на страната (Койнов и др., 1972). 86.2% от тях 
са обработваеми. Това е важен ресурс за аграрната ни икономи-
ка. Карбонатните и типичните Черноземи заемат около 8.3 млн. 
дка или 36% от цялата им площ. Слабо и средно излужените 
разновидности са около 10.75 млн. дка, или 46.7%. Силно излу-
жените и лесивираните Черноземи заемат 3.5 млн. дка, което 
представлява 15.2% от цялата им площ. Тежкоглинестите Черно-
земи са около 600 хил. дка, или 2.6% от площта на почвения тип. 
Ерозираните Черноземи заемат площ 485 хил. дка или 2.1%. 

Произходът на Черноземите е свързан с благоприятните, в 
различна степен, съчетания на фактори и условия за развитие на 
Черноземния почвообразувателен процес. Най-важни от тях се 
явяват льоса, льосоподобните и нельосоподобните изветрителни 
материали и съдържанието на СаСО3 в тях, което определя се-
зонното движение на подвижните карбонати и превръщането им в 
мицеларни, устойчивия статус на окарбонатяване и буферните им 
свойства. Умереноконтиненталният климат е причина през веге-
тационния период да се сменят влажни и сухи фази и да се обез-
печава развитието на буйна степна и лесостепна растителност с 
постъпване на голямо количество органична маса в почвата. Тези 
физикогеографски особености и свойства са подчертано залегна-
ли при формирането и разпознаването им в практиката.  

Карбонатните и типичните Черноземи се намират в най-
северните части, близо до р. Дунав и по-ограничено в Добруджа и 
Лудогорието. Образувани са върху грубочастичен и богато карбо-
натен льос, под влияние на степни и ливадно-степни формации. И 
двата подтипа са подложени на силна ветрова ерозия. Карбонат-
ните Черноземи са плитко мицеларно-карбонатни, с определени 
рискови физико-химични въздействия върху културите, което е от 
голямо значение за тяхното правилно райониране. 

Типичните Черноземи са средно мицеларно-карбонатни, с 
по-високо съдържание на хумус и карбонати, съответно в повър-
хностния и подповърхностния хоризонт. Акумулирането на ми-
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целарните карбонати в дълбочина и тъмното (хумусно) оцветя-
ване в горната част на профила са важни показатели, определя-
щи тяхната морфологична диагностика.  

Излужените Черноземи са разположени по на юг от тях и 
главно в Крайдунавската част на Североизточна България, Доб-
руджанското плато и периферните части на Лудогорието. Обра-
зувани са върху по-ситночастичен льос и льосовидни отложения 
и под влияние на смесена лесостепна растителност. Мицеларни-
ят строеж на профила се запазва само в почвообразуващата ска-
ла. Всъщност това е представителният подтип на Черноземите, 
който не случайно е наречен от Пушкаров „шоколадовоцветен 
Чернозем”. Това са най-плодородните почви у нас, подходящи за 
отглеждане на голям набор селскостопански култури. 

Силно излужените и лесивираните Черноземи са разполо-
жени още по на юг и една част от тях достигат подножието на 
Предбалкана, централните и периферни части на Лудогорието и 
Западна Добруджа. Образувани са върху тежки льосовидни или 
плиоценски отложения. След задълбочени минералогични изс-
ледвания се доказа, че в т. нар. „лесивирани” Черноземи не се 
установява същинско разрушаване на минералната част, текс-
турната диференциация е най-много до 1.3 и процеси на лесиви-
ране не са установени.  

Глинестите Черноземи са разпространени в някои райони 
на Северозападна България (Кула, Грамада, Медковец и др.) и са 
образувани върху тежки глинести плиоценски наноси в по-ниски 
равнинни терени и микропонижения. В Североизточна България 
са известни като Карасулуци (Добричка област – Вранино, Гур-
ково, Каварна, Белгун, Ваклино, Спасово, Дуранкулак и др.). 
Отличават се с процеси на повърхностно преовлажняване и ог-
леяване. По признаци и особености са сходни със Смолниците 
от Южна България и тези в съседна Румъния (Asvadurov, 1980). 
Въпреки че са добре изучени, те продължават да бъдат дискуси-
онен проблем в нашето почвознание (Любенова и Илиева, 2010). 
Необходимо е една част от тях да се класифицират като Смолни-
ци, а друга като вертични Черноземи. Обработката на глинестите 
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Черноземи се препоръчва да се извършва в подходящо техноло-
гично време и физическа зрялост на почвата. 

Ливадните Черноземи са разпространени около реките на 
Северна България, където подпочвените води въздействат за 
протичането на ливаден процес и акумулация на разтворими и 
мицеларни карбонати. При силно излужените разновидности се 
наблюдава дълбоко окарбонатяване без мицеларни образувания. 
Срещат се още върху терени с разкрити водоносни пластове в 
резултат на плъзгания и срутища, върху които в миналото е про-
текъл ливаден процес (Ангелов, 1956; Койнов и др., 1968). Ма-
кар и по-малко разпространени, те имат изключително значение 
за развитието на зеленчукопроизводството. 

От ерозираните Черноземи интерес представляват силно 
ерозираните разновидности. Трашлиев и др. (1965) отбелязват, 
че е трудно привързването им към съответния подтип или вид 
Черноземи, поради което ги обозначават в отделна група силно 
ерозирани Черноземи. Христов и Теохаров (2005) ги характери-
зират като слаборазвити, силно ерозирани почви с примитивен 
строеж на профила от типа (А)–С или А–С, с лек механичен 
състав, ниско съдържание на хумус (1–1.5%) в повърхностния и 
около и под 0.5% в подповърхностния хоризонт и най-често с 
високо съдържание на карбонати. Те са правилно дефинирани и 
класифицирани като самостоятелна почвена единица – Регосоли 
(Теохаров, 2004). Други Примитивни почви, отбелязвани също 
неправилно като ерозирани Черноземи, но формирани върху 
морски отложения по Северното Черноморие са определени като 
Пясъчни почви – Ареносоли (Кирилов, Теохаров, 2011). 

Провинциални (местни) особености 
Известно е, че като цяло Черноземите притежават висок 

биологичен потенциал, добра буферна способност и агрономи-
чески ценна структура, което се дължи на високото и балансира-
но съдържание на органоминерални колоиди, висок сорбционен 
капацитет и наситеност с обменни база и калциеви хумати. Тези 
свойства и качества им придават благоприятни физико-химични 
и технологични свойства. За практиката е особено важно да се 
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знае, че те притежават и някои местни особености, които дават 
отражение върху тяхното плодородие. Така например карбонат-
ните Черноземи, образувани върху льос от Централна Северна 
България са леко песъкливо-глинести, а тези от Лудогорието и 
Добруджа, формирани върху глинясал льос и льосовидни мате-
риали са тежко песъчливо-глинести. Тази разлика определя и по-
добрия воден и хранителен режим и по-високото плодородие на 
Черноземите в Добруджа и Лудогорието. Закономерно и относи-
телният дял на отглежданите култури (зърнени (58%), маслодай-
ни (21.5%), овощни (1.6%), лозя (1.9%)) е по-висок и управлени-
ето и нивото на производството е значително по-стабилно (Бъч-
варова и др., 2005). Излужените Черноземи от Северозападна 
България, образувани върху плиоценски материали, са значи-
телно по-тежкоглинести. Те имат по-малка филтрационна спо-
собност, по-силно набъбване, поради което се наблюдава и по-
върхностно преовлажняване и оглеяване. Това води до влошава-
не на въздушния и азотния режим през влажния период на годи-
ната (пролет и есен) и по-ниски добиви. 

Излужените Черноземи в Добруджа и Лудогорието имат по-
мощен хумусен хоризонт и общо взето по-високо съдържание на 
органично вещество. Като цяло може да се обобщи, че по-добрия 
клас механичен състав, мощност на хумусно-акумулативния хори-
зонт и хумусното съдържание определя по-високото плодородие на 
почвите в тези две почвено-географски провинции на страната. 
Въпреки че Черноземите по запаси на азот стоят на едно от първите 
места, трябва да се има предвид и още една особеност. В Черно-
земните райони със сравнително по-ниски валежи и чести засуша-
вания не винаги нитрификационните процеси протичат ритмично, 
поради което се наблюдава известно колебание в снабдяването на 
културите с азотна храна (Койнов, 1965; Кръстанов, 1965). Тази от-
рицателна черта най-силно е проявена при карбонатните и типич-
ните Черноземи. Съчетано с високото съдържание на карбонати, 
възможно е блокиране и на останалите хранителни елементи. Ето 
защо, поддържането на балансиран воден режим остава като ос-
новна задача при тях. 
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Провинциални (вътрешноконтинентални) особености 
При съвременните условия на стопанисване и опазване на 

Черноземите, в различните страни се появяват и проблеми от 
трансграничен характер. Наблюдението и контрола в Чернозем-
ните райони, особено от крайдунавските държави е необходимо 
да бъдат съобразени със задачите, залегнали в международните 
договорености и проекти. В тази връзка краткият анализ показ-
ва, че Черноземите в България могат да се сравняват и да бъдат в 
една група с румънските, югославските и унгарските Черноземи 
и отчасти с карбонатните Черноземи в Крим (Койнов, 1964). То-
ва предполага и приемане на еднакви действия при решаване на 
проблемите, възникнали от деградацията и климатичните про-
мени и последствията от тях (наводняване, заблатяване, засоля-
ване, дехумификация и др.). Черноземите в България се явяват 
по-южен вариант и по-южен фациес на образуване. Те имат ре-
дица местни особености, които ги отличават от средноевропейс-
ките, източноевропейските и предкавказките (прикубански) Чер-
ноземи, а именно: по-ниско съдържание на хумус (3%), по-малка 
мощност на хумусния хоризонт (40–60 см) и по-дълбоко изми-
ване на карбонатите. В сравнение с южноруските, те се отлича-
ват с по-голяма мощност на хумусния хоризонт (60–80 см), но 
имат по-ниско съдържание на хумус (средно с 3–4%). Като цяло, 
българските Черноземи имат по-бърза минерализация на орга-
ничното вещество и по-продължителен период на протичане на 
почвообразувателния процес през годината. Този сравнителен 
анализ ни дава основания да направим заключение, че те заемат 
междинно положение по своите количествени и качествени ха-
рактеристики, респективно генетичен и производствен потенци-
ал и най-вече ефективно плодородие. 

Райониране и фактори, ограничаващи почвеното 
плодородие 
Почвено-географското и агроекологичното райониране на 

Черноземите в България е в основата на тяхното рационално из-
ползване и опазване. Почвено-географски те са включени към 
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Крайдунавската подзона на Северната лесостепна зона със след-
ните провинции: Северозападна, Крайдунавска, Средна крайду-
навска, Лудогорско-Добруджанска и Добруджанско-Черномор-
ска. Всяка една провинция има определени особености, които 
определят качествата на Черноземния почвообразувателен про-
цес или такива със специфичен характер, отдалечаващи се от не-
го, или сходни с качествата на други почви. Образуването им 
вътре в Черноземите е свързано и с определени физико-географ-
ски условия, които подобряват или ограничават техните агроп-
роизводствени свойства. Например по-добрите водно-физични 
свойства на почвите и по-ниската изпаряемост обуславят нама-
лен дефицит в баланса на овлажняване в Североизточна Бълга-
рия или влошени водно-физични свойства и по-слаба топлооси-
гуреност в Северозападна България. В първия случай има въз-
можности за по-широко използване на зърнено-житните сортове 
и хибриди, а във втория се ограничава отглеждането на култури 
с по-къс вегетационен период. 

Според Агроекологичното райониране на страната, в зоната 
на Черноземите са отделени 11 агроекологични района: 

1. Златенрогско-Новоселски, Ломско-Свищовски, Новопа-
зарски, Кардамско-Дуранкулакски – карбонатните и типичните 
Черноземи; 

2. Видинско-Белослатински – излужени и тежки Черноземи;  
3. Плевенско-Павликенски – излужени и лесивирани Черно-

земи;  
4. Русенско-Силистренски, Добрички и Провадийски – из-

лужени Черноземи;  
5. Тервелски район – лесивирани Черноземи;  
6. Балчишки – излужени, карбонатни и типични Черноземи.  
Както се вижда от районирането, много добре се очертават 

лозаро-винарските, овощарските и зърнено-житните райони. Ра-
йонирането, степенуването и доминирането по пригодност на 
дадена култура е в тясна зависимост от агроекологичните усло-
вия на отделните райони. При оценката на плодородието на Чер-
ноземите по пригодност за отглеждане на културите е от особена 
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важност да се използват показатели и данни едновременно за 
техния естествен и технологичен потенциал във всеки конкретен 
район.  

В основата на рационалното използване и опазване на Чер-
ноземите трябва да се имат предвид факторите, ограничаващи и 
намаляващи техните агропроизводствени качества в няколко ас-
пекта – почвено-генетичен, еколого-климатичен, топографско-
геологичен, технологичен и организационен, както следва: 

1. Голяма разпрашеност и „структурен дефицит” поради 
високо съдържание на прах, особено на едрия прах, най-вече в 
карбонатните Черноземи, явление, което се наблюдава в обра-
ботваемите площи поради промени в техния механичен, микро-
агрегатен и структурен състав.  

2. Висока степен на карбонатизация и сезонна миграция на 
карбонатите във връзка с редуването на влажни и сухи периоди. 
Последствията за растенията са хлороза или изсъхване, особено 
при маломощните Черноземни разновидности. Необходимо е да 
се прилага правилно райониране на културите и използване на 
устойчиви на карбонитизация подложки. 

3. Висока степен на преовлажняване и оглеяване с появата 
на реликтови белези при глинестите Черноземи, формирани вър-
ху тежки плиоценски отложения и неприлагане на обработка на 
почвата във физическа зрялост. 

4. Мека, генетично образувана почвообразуваща скала, по-
датлива на деградация и ерозия и склонна към образуване на 
първични (землищни) водосбори, оврази и дерета. 

5. Наличие на хълмист релеф и наклонени терени с прояв-
ление на площна водна ерозия и оголване на повърхността пора-
ди неприлагане на противоерозионни системи на откритите нак-
лонени терени. 

6. Поява на западни и северозападни ветрове със скорост 
над 10 м/сек, (с най-голям брой през м. април) и проявление на 
ветрова ерозия със средна и силна ерозираност поради неизг-
раждане на полезащитни горски пояси. 

7. Изсичане и унищожаване на полезащитните горски пояси 
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и несъздаване на нови, което ускорява ветровата ерозия, особено 
в Добруджа. 

8. Изграждане на напоителни съоръжения и системи на 
наклонени терени или гравитачно напояване и поява на ирига-
ционна ерозия. (До 1989 г. площта на напояваните Черноземи е 
около 3.5 млн. декара или 29% от поливните площи на страната). 

9. Процеси на разграждане и унищожаване на напоителните 
системи и съоръжения в равнинните райони, съществено отра-
зили се върху ефективното плодородие. 

10. Прилагане на монокултурно земеделие и небалансирано 
торене, дехумификация и обедняване на почвата с хранителни 
елементи и нарушаване на азотния баланс. Това са процеси, кои-
то са констатирани като явление „изхабеност”, в резултат и на 
продължителното (вековно) въздействие на човека върху Черно-
земите. 

11. Високо ниво на подпочвените води между 1 и 2 м и над 
2 м. Образуване на ливаден почвообразувателен процес и почви 
с хидрогенен произход, с хидроморфни условия и възможности 
за заблатяване и засоляване. 

12. Отсъствие на правилно райониране, проектиране и оп-
тимизиране на селскостопанското производство, неприлагане на 
добри земеделски практики и решения. Необходимо е прилагане 
на едромащабна единна GIS ориентирана почвена база данни, 
въвеждане на нови принципи за мониторинг, качествена и агрои-
кономическа оценка, разработване и въвеждане на ведомствен 
поземлен кадастър и комасационни планове. 

Заключение 
Черноземите са генетически устойчиви и буферни почви с 

високо потенциално и ефективно плодородие, независимо от 
техните видови и провинциални особености. Те представляват 
една четвърт от използвания поземлен ресурс на страната и като 
национално и вековно богатство гарантират националната и со-
циалната сигурност на страната. Генетично заложените свойства 
и предизвиканите от продължителната им обработка проблеми, 
влияят неблагоприятно върху техния статус и агрономически 
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характеристики. Ускоряването на процесите на дехумификация и 
деградация при съвременните условия изисква прилагането на 
спешни и комплексни мерки, включително и законодателни, 
подкрепени с актуални технологични решения и земеделски 
практики. Изграждането на нова съвременна структура и орга-
низация на земеделските култури и производство, възстановява-
нето на поливното и органичното земеделие, са в основата на 
тяхното запазване за бъдещите поколения. За рационалното им 
използване и опазване трябва да се имат предвид факторите, ог-
раничаващи и намаляващи техните агропроизводствени качества 
и, като цяло почвеното плодородие. 
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АГРОХИМИЧНА ОЦЕНКА НА РАЗЛИЧНИ 
ПОДТИПОВЕ ЧЕРНОЗЕМИ И 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА... ТОРЕНЕТО ПРИ 
ОСНОВНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ 

Ивайло Вълчовски, Здравка Петкова, Веселин Кутев, 
Христина Пчеларова, Евлоги Марков, Ана Кацарова 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Н. Пушкаров” 
Резюме 
Изследванията се базират на 3 годишен сеитбооборот 

(слънчоглед–пшеница–царевица) в полски условия на два под-
типа Чернозем. Опитите са изведени на излужен Чернозем в ра-
йона на с. Грамада – Видински окръг и карбонатен Чернозем – 
с. Алваново – Търговишки окръг. 

Целта на проведените полски опити е да се изпита влияние-
то на различни норми минерални торове и обработки на почвата 
върху получените добиви. 

За всяка култура и почва са изпитвани 3 основни обработки 
на почвата, които с редуването си по години оформят 3 различни 
системи за обработка – фактор А (а1 – плужна оран на 25–27 cm; 
дискуване 10–12 cm + 6–8 cm; плужна оран на 25–27 cm; а2 –
разрохкване – 25–27 cm; разрохкване + дискуване 10–12 cm; раз-
рохкване 20–22 cm; а3 –плужна оран на 20–22 cm; плужна оран 
10–15 cm + дискуване; директна сеитба. Изследвани са три нива 
на азотно торене – фактор В: N0N12 и N18 kg/da за слънчоглед, 
N0N10 и N20 kg/da за пшеница и N0N24 иN30 kg/da за царевица. 
Фосфорните и калиевите торове (фактор С) са внесени с две 
норми и начини като фон: с1 – по 12 kg/da ежегодно и с2 – 
36 kg/da еднократно за целия тригодишен период. Опитите са 
изведени при неполивни условия. 
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Установени са оптималните нива на торене с азот. Еднок-
ратното торене с P36K36 kg/da за сеитбообората е близко по влия-
ние с ежегодното торене с P12K12 kg/da. Проучено е влиянието на 
различните видове обработки върху получените добиви от изс-
ледваните култури. 

Ключови думи: излужен Чернозем, карбонатен Чернозем, 
слънчоглед, пшеница, царевица, N-P-K торене, обработки на 
почвата. 

AGROCHEMICAL VALUATION OF DIFFERENT SUBTYPES 
CHERNOZEM AND FERTILIZATION OPTIMIZATION OF 

BASIC CROPS 

Ivailo Valchovski, Zdravka Petkova, Vesselin Kutev, Hristina 
Pchelarova, Evlogi Markov, Ana Katsarova 

Abstract 
The study is based on the data obtained from a three-year crop 

rotation in a field trial on Lleached Chernozem and Calcareous Cher-
nozem carried out respectively at Field Trial Stations in Gramada, Vidin 
district and Alvanovo, Targovishte district. The experiments are 
designed according to the block method in four replications. 

Three main soil tillage practices were studied within each crop out 
of irrigation – a1 – ploughing 25–27 cm – disking 10–12 cm –  
ploughing 25–27 cm; a2 – loosening – 25–27 cm; loosening + disking 
10–12 cm and a3 – ploughing 20–22 cm; ploughing 10–15 cm + disking; 
direct sowing. The three levels of nitrogen fertilization were studied: N0, 
N12, N18 kg/da in sunflower; N0, N10, N20 kg/da in wheat; N0, N24, N30 
kg/da in corn maize – b1, b2 and b3. The phosphorous and potassium 
fertilizers were applied as a background in different manners of 
application and amounts – P12K12 kg/da annually and P36K36 kg/da in a 
single application for the whole crop rotation c1 and c2.  

The following amounts seem to be efficient for the terms of the 
trial: sunflower – N12 kg/da, wheat – N10 kg/da, corn maize – N0 kg/da.  

The single application of P36K36 kg/da registered a similar 
influence, compared to the annual amount applied – P12K12 kg/da. 
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Regarding the studied cultivations, the disking at 10–12 cm + 6–
8 cm or loosening at 25–27 cm appears to be the most proper 
cultivation in sunflower, direct sowing in wheat and corn maize. 

Keywords: Leached Chernozem, Calcareous Chernozem, 
sunflower, wheat, maize, crop rotation, tillage, NPK fertilization. 

Увод 
Черноземите в България се характеризират със сравнително 

мощни хумусни хоризонти (40–80 см и повече) със съдържание 
на хумус 3–8% в повърхностните и не по-малко от 2% в долните 
части на хумусния хоризонт. Хумусното съдържание в обработ-
ваемите почви е значително по-ниско (около 3%) (Ангелов, и др., 
1975; Филипов, 2003; Филчева, Кръстанов, 2003; Христов, Пет-
кова, Теохаров, 2009; Николова и др. 1999). Развитието на аку-
мулативните процеси на органическо вещество и натрупването 
му е характерна черта на Черноземите. Стопанската дейност 
често пъти се отразява неблагоприятно върху почвените ресур-
си. Значителни проблеми създават и промените в климата, които 
повишават минерализацията на почвеното органично вещество и 
по този начин допринасят за намаляването на хумуса в почвите. 
Това в пълна сила важи и за най-богатите и най-плодородни поч-
ви у нас – Черноземите, и затова е необходимо изнесените от 
почвата с отглежданите на нея култури хранителни вещества, да 
бъдат компенсирани чрез разумното използване на минерални и 
органични торове, които да създават условия не само за запазва-
не, но и за повишаване на почвеното органично вещество и съ-
ответно на плодородието (Митовска и др., 1998).  

Излужените Черноземи са едни от най-разпространените в 
страната почви и имат важно селскостопанско значение. Те зае-
мат по-високите южни части на Дунавската хълмиста равнина в 
североизточната част на Северна България (Лудогорието и Доб-
руджа). Общата им площ възлиза на около 10 941 000 da, от кои-
то 7 519 000 da, или 69% са обработваеми земи, а останалата 
част е заета с гори и пасища, и сравнително малка част предс-
тавлява пустеещи земи. Най-често отглежданите култури на тези 
Черноземни подтипове са слънчоглед, пшеница и царевица. По-
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лучаване на устойчиви добиви от тях е възможно при обезпеча-
ване на оптимален хранителен режим и добра агротехника.  

Във връзка с това целта на проведените полски торови опити е 
да се изпита влиянието на различни норми азотни, фосфорни и ка-
лиеви торове върху добивите от слънчоглед, пшеница и царевица, 
отглеждани на карбонатен и излужен Чернозем, и да се отчете вли-
янието на различни системи за обработване на почвата като част от 
способите за прилагане на добрите земеделски практики.  

Материал и методи 
Изследването се базира на трифакторен полски опит, изве-

ден в с. Грамада, Видински окръг на излужен Чернозем и в с. 
Алваново-Търговищки окръг на карбонатен Чернозем, при не 
поливни условия. Редуването на културите по време в сеитбоо-
борота е следното: слънчоглед–пшеница–царевица.  

Излуженият Чернозем от нашия опит е представителен за 
широко разпространените средно песъчливо-глинести разно-
видност във Видинско. Тя се характеризира със сравнително 
мощен черен глинест хумусен хоризонт. По съдържание на ху-
мус (2.5%) почвата се отнася към средно хумусните и е със 
средно ниво сорбционен капацитет, 25–30 mgeq на 100 g почва 
(Атанасов, Пенков, 1975). Почвата има неутрална, до слабо ки-
села реакция – рН(KCl) 5.1 (Табл. 1). Съдържанието на минерален 
азот преди залагане на опитите е 32.2 мг/100 г почва, подвижен 
фосфор 4.8 мг/100 г и подвижен калий 28.6 мг/100 г почва. Аг-
ропроизводствените свойства на излужените Черноземи са по-
добри от тези на карбонатните и типичните. Поради по-тежкия 
механичен състав те имат по-висока водозадържаща способност 
и по-продуктивно използват запасите от почвената влага.  

Карбонатните Черноземи са разпространени в най-
северната част на Дунавската равнина между реките Лом и Ру-
сенски Лом и в източната част на Лудогорското плато. Образува-
ни са върху льос, льосовидни песъчливи глини и варовити гли-
ни. Площта им възлиза на около 5 900 000 da, 81% от които 
представляват обработваема земя (Вълканов, 1963). Карбонатни-
те Черноземи са сравнително леки по механичен състав. След 
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валежи не образуват почвена кора и по този причина запазват 
по-дълго време почвената влага. Благодарение на това тяхно ка-
чество растенията могат да използват по-продължително време 
водния и хранителния запас в почвата независимо от голямата 
филтрация поради едрочастичния състав на карбонатните Чер-
ноземи. Неравномерните валежи през пролетта и лятото се отра-
зяват неблагоприятно върху добива от пролетните култури в по-
голяма степен. Въпреки изброените недостатъци тези почви се 
нареждат по своето плодородие на едно от първите места между 
всички почви в страната. Според монографията „Почвите в Бъл-
гария” и от получените от нас данни карбонатните Черноземи 
могат да бъдат определени като добре запасени с азот и калий и 
слабо до средно запасени с фосфор. Почвената реакция (рН в 
извлек с КСl) се изменя от 6.4 до 7.6. Характеристика на използ-
ваните почви е представена в табл. 1. 

Таблица 1. Агрохимична характеристика на почвите. 

№ Варианти pH(KCl)
N-NH4 
mg/kg

N-NO3 
mg/kg 

N мин 
mg/kg

K2O 
mg.100 g-1

P2O5 
mg.100 g-1

1 
Излужен Черно-
зем, Грамада, 
Видинско 

5.1 30.9 1.3 32.2 28.6 4.8 

2 Карбонатен Чер-
нозем, Алваново 7.2 17.5 9.9 27.4 28.6 12.9 

За всяка култура и почва са изпитвани 3 основни обработки 
на почвата, които с редуването си по години оформят 3 различни 
системи за обработка – фактор А (а1-плужна оран на 25–27 cm; 
дискуване 10–12 cm+6–8 cm; плужна оран на 25–27 cm; а2-
разрохкване – 25–27 cm; разрохкване + дискуване 10–12 cm; раз-
рохкване 20–22 cm; а3-плужна оран на 20–22 cm; плужна оран 
10–15 cm +дискуване; директна сеитба. 

Изследвани са три нива на азотно торене – фактор В – N0N12 и 
N18 kg/da за слънчогледа, N0N10 и N20 kg/da за пшеницата и N0N24 и 
N30 kg/da за царевицата. Фосфорните и калиевите торове (фак-
тор С) са внесени с две норми и начини като фон: с1 – по 12 kg/da 
ежегодно и с2 – 36 kg/da еднократно за целия тригодишен период. 
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Опитите са изведени по блоков метод в четири повторения. 
Изпитани са следните сортове и хибриди: слънчоглед – сорт 

„Передовик”, пшеница – сорт „Плиска”, царевица – хибрид „H-
708”. В изследването са представени две системи за обработка 
на почвата. 

Статистическата достоверност на получените резултати е ус-
тановена с дисперсионен анализ на програмата Statgraphics.XV.1. 

Резултати и обсъждане 
В първата година от сеитбооборота на излужен Чернозем, 

от изпитваните обработки при слънчогледа най-ефективна е 
плужната оран на 20–22 cm (a3), при която е реализиран макси-
мален добив (Фиг. 1). Сравнена със стандартната плужна оран на 
25–27 cm (a1), добивите са по-високи (средно с 11%). Получени-
те добиви от разрохкването на дълбочина 25–27 cm (a2), са близ-
ки до оран на 25–27 cm и са оказали средно влияние върху полу-
чените добиви. Разликата между плужната оран и другите две 
обработки е статистически доказана (Табл. 2). 

 
Фиг. 1. Добиви от трифакторен опит на излужен Чернозем 

Figure 1. Yields from tri-factor experiment on Leached Chernozem 
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От изпитваните азотни норми по-ефективна е азотна норма – 
N12 kg/da, при която получената продукция нараства средно с 
45%. По-високата азотна норма – N18 kg/da е неефективна – уве-
личението на добивите спрямо вариантите с по-ниската норма не 
надхвърля 1%. Двете азотни норми имат статистически доказана 
разлика с неторения вариант (Табл. 2). Ежегодното внасяне на 
фосфорни и калиеви торове има известно преимущество пред 
внесените еднократно торове (средно с 6%) и това е обяснимо, 
тъй като внесените големи количества торове в първата година, 
еднократно за целия тригодишен период оказват известен депре-
сиращ ефект. Тези различия са статистически доказани (Табл. 2). 

Във втората година от сеитбооборота изпитваните обработ-
ки при пшеницата са близки по влияние върху получените доби-
ви (Фиг. 2). Преимущество има двукратното дискуване на 10–
12 + 6–8 cm (a1). Незначително по-ниски са получените добиви 
от разрохкване + 10–12 cm (a2). Най-ниски добиви са получени 
от плужна оран на 10–15 cm + дискуване (a3). Сравнително сла-
бо е увеличаването на добивите при оран на 10–15 cm + диску-
ване (до 5%). Различията между обработките не са доказани ма-
тематически. С нарастване на азотните норми, получените доби-
ви от пшеницата се увеличават, и това е доказано статистически 
(Табл. 2). Такава тенденция е установена и в изследванията на 
Д. Славов (1986). По-ефективна е азотната норма N10 kg/da, при 
която добивите нарастват средно с 85%, в сравнение с контрол-
ните варианти. Удвоената азотна норма N20 kg/da e увеличила 
добивите още само с 10%, като разликите между двете азотни 
норми не са доказани. Подобни закономерности са установени и 
от Д. Илков (1984). Обобщените резултати от изведени полски 
торови опити с пшеница показват, че използваните 2 норми азот 
(4 и 6 kg/da) имат средно голямо и съвсем сигурно главно дейст-
вие (+36 и +41 kg/da) без доказана разлика в полза на по-
голямата норма азот. Фосфорът има също средно голямо и съв-
сем сигурно главно действие (+31 kg/da). Отношението между 
действието на азота и фосфора (116%) показва, че при условията 
на изведените опити фосфорните торове имат почти толкова до-
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бър ефект, колкото и азотните. Главното действие на калия и 
всички взаимодействия между отделните хранителни елементи 
са незначителни по големина и недоказани (Вълканов, 1963).  

Влиянието на еднократното внасяне на фосфорни и калиеви 
торове през втората година е с незначително предимство в срав-
нение с ежегодното торене (до 2%) и практически е изравнено. 
Тези различия не са доказани математически (Табл. 2). 

Таблица 2. Статистическа обработка на резултатите за доби-
ви от трифакторен опит на излужен Чернозем 
Table 2. Statistics of yields results from tri-factors experiment on 
Leached Chernozem 

Култури 
Crops 

Слънчоглед 
Sunflower 

Пшеница 
Wheat 

Царевица 
Maize 

Варианти 
Treatments 
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Генерално средно 
Grand mean 503.3   375.0   306.0   

Обработка 
Tillage          

a1 484.9 10.5 X 381.8 11.1 X 321.6 6.2 Х 
a2 489.0 10.5 X 376.6 11.1 X 294.3 6.2      Х 
a3 535.9 10.5     X 366.5 11.1 X 302.0 6.2      Х 
Азотно торене 
N fertilisation           

b1 386.9 10.5 X 162.7 11.1 X 206.0 6.2 X 
b2 561.3 10.5      X 473.3 11.1     X 415.7 6.2     X 
b3 561.6 10.5      X 488.9 11.1     X 296.2 6.2         X
PK торене 
PK fertilisation           

c1 519.1 8.5 X 372.3 9.0 X 299.3 5.1 X 
c2 487.4 8.5     X 377.7 9.0 X 312.7 5.1 X 

Във фигура 1 са представени данни от сеитбооборота през 
третата година и получените добиви от царевицата. От изпитва-
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ните обработки най-ефективна е плужната оран на 25–27 cm (a1). 
С най-слабо изразен ефект върху получените добиви е разрохк-
ването на 20–22 cm (a2). Различието между тези две обработки 
достига средно 9%. Директната сеитба (a3) заема междинно по-
ложение по отношение на получените добиви. Различията меж-
ду плужната и другите обработки са статистически доказани. 

От изпитваните азотни норми увеличението на добивите е 
максимално при норма N24 kg/da, като получените добиви са 
близо 100% увеличени в сравнение с контролните варианти. По-
високата азотна норма – N30 kg/da има депресиращ ефект. Полу-
чените добиви са по-ниски средно с 55% спрямо по-ниската 
норма. Този ефект е свързан със силното засушаване на почвата 
в периода на вегетацията и липсата на поливна вода. Разликите 
при всички нива на азотно торене са доказани статистически. 

Царевицата реагира по-добре на остатъчното влияние на 
еднократно внесените фосфорни и калиеви торове в началото на 
сеитбооборота. При внесените срещу културата торове добивите 
намаляват средно с 6%, което не е статистически доказано. 

Общо за сеитбооборота могат да се направят следните 
обобщения. Изпитваните системи могат да се подредят в след-
ния низходящ ред: а3>а1>а2. Най-ефективна е системата а3 
(плужна оран на 20–22 cm; предсеитбена оран 10–15 cm и ди-
ректна сеитба), при която обработките се редуват от средна дъл-
бочина до по-плитки. Добър ефект е получен и от редуването на 
оран с дискуване – а1. Редуването само на редуцирани обработки 
(разрохкване и дискуване) намалява добивите общо за сеитбоо-
борота – а2. Двете норми и начини на внасяне на фосфорните и 
калиевите торове е изравнено по влияние върху получената об-
ща продукция от целия сеитбооборот, с незначително преиму-
щество на ежегодното торене, което се дължи на получената 
депресия от високота норма на еднократното внасяне през пър-
вата година. Подобни резултати са получени от Тошева и др. 
(2004) в опити с пшеница на същия почвен тип. 

Обсъждането на резултатите за карбонатния Чернозем от 
Алваново, Търговищко ще започнем с представяне интензив-
ността на валежите за изследвания период (Табл. 3). 
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Таблица 3. Интензивност на падналите валежи (l/m2) по месеци 
и години за периода на изследване 

Години X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Сума
1990–91 г. 22 41 38 23 59 24 55 134 30 125 86 10 647 
1991–92 г. 35 39 13 7 14 24 63 50 99 58 15 10 427 
1992–93 г. 17 35 18 11 20 47 24 90 50 52 36 28 428 

Както се вижда от таблицата с най-голямо количество ва-
лежи се характеризира първата година. Освен това по-висока е 
интензивността им през рисковите юни, юли и август (241 l/m2) 
в сравнение със същите месеци, съответно на втората (172) и на 
третата година (138) от изследването. 

През първата година по-благоприятните метеорологични 
условия и по-равномерното разпределение на валежите по време 
на вегетацията дават отражение върху получените добиви от се-
ме при слънчогледа, отглеждан на карбонатен Чернозем (Фиг. 2). 

 
Фигура 2. Добиви от трифакторен опит на карбонатен Чернозем 
Figure 2. Yields from tri-factor experiment on Calcareous Chernozem 

Най-добър ефект е отчетен и от разрохкването на 25–27 cm 
(a2), като средно добивите надвишават стандарта съответно със 
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7%. Сравняването на добивите по варианти показва, че най-
ниски добиви са получени от вариантите със стандартната 
плужна оран на 25–27 cm (a1), следвани от по-плитката оран на 
20–22 cm (a3). Това се дължи по всяка вероятност на по-голямата 
загуба на почвената влага при тези обработки. Доказани са раз-
ликите между а1 и а2 (Табл. 4). 

Таблица 4. Статистическа обработка на резултатите за доби-
ви от трифакторен опит на карбонатен Чернозем 
Table 4. Statistics of yields results from tri-factors experiment on 
Calcareous Chernozem 

Култури 
Crops 

Слънчоглед 
Sunflower 

Пшеница 
Wheat 

Царевица 
Maize 
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Ген. средно 
Grand mean 299.8   447.4   311.8   

Обработка 
Tillage          

a1 289.1 5.2 Х 432.0 13.6 X 286.5 9.1 X 
a2 310.3 5.4 Х 444.5 13.6 X 325.1 9.1 X 
a3 300.1 5.0 Х  Х 465.8 13.6 X 323.9 9.1 X 
Азотно торене 
N fertilization          

b1 296.8 5.0 X 301.5 13.6 X 330.3 9.1 Х 
b2 306.7 5.2 X 521.7 13.6 X 316.6 9.1 Х 
b3 296.0 5.4 X 519.2 13.6 X 288.7 9.1 Х 
PK торене 
PK fertilization          

c1 290.5 4.4 X 452.2 11.1 X 298.8 7.4 X 
c2 309.2 4.1 X 442.7 11.1 X 324.9 7.4 X 

От изпитваните азотни норми максимален добив е получен от 
норма N12 kg/da, но увеличението в сравнение с контролните вари-
анти без азотно торене е средно с 8%. По-високата азотна норма – 
N18 kg/da е с депресиращ ефект, т.е. добивите започват да намаляват 
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спрямо предходната норма. Разликите не са доказани статистичес-
ки (Табл. 4). Двете норми и начините на внасяне на фосфорни и ка-
лиеви торове са близки по влияние върху получените добиви. Ед-
нократното внасяне на тези торове е увеличило добивите и тази 
разлика е доказана математически (Табл. 4). 

През втората година от сеитбооборота при пшеницата, при 
двукратното дискуване на 10–12 + 6–8 cm (a1) е получен най-
нисък добив. При (a2) – разрохкване + дискуване на 10–12 cm 
добивите са по-високи средно с 3%. Най-високи добиви са по-
лучени при (a3) – плужна оран на 10–15 cm + дискуване, където 
увеличението на добивите е средно с 8%. Няма статистически 
доказана разлика между тях (Табл. 4). 

Двете изпитвани азотни норми N10 и N20 kg/da имат близък 
ефект върху количеството на получените семена с незначително 
преимущество на N10 kg/da, като различията между двете не са 
доказани (Табл. 4). По-ниската норма в случая е икономически 
по-подходяща за тази култура.  

През втората година ежегодното внасяне на фосфорни и ка-
лиеви торове е с незначително преимущество пред еднократното 
торене, но няма статистически доказани различия на получените 
добиви. 

В третата година от сеитбооборота при царевицата за зърно, 
най-ниски добиви са получени във вариантите със стандартната 
плужна оран на 25–27 cm (a1). Плиткото разрохкване на 20–
22 cm и директните сеитби са близки по влияние, като добивите 
са увеличени до 14% спрямо плужната оран. Това е доказано 
статистически (Табл. 4). Едно от възможните обяснения на този 
факт е по-доброто запазване на почвената влага. 

Приложените азотни торове имат нулев и депресиращ 
ефект върху развитието на царевицата по време на вегетацията 
ѝ, което е съпроводено и с намаляване на добивите от нея във 
варианта с най-много внесен азот (b3) (Табл. 4). Това е следствие 
и от количеството на валежите през реколтната година, което е 
най-ниско през този период (Табл. 3).  

Ежегодното внасяне на фосфорни и калиеви торове е близ-
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ко по ефект върху продуктивността на царевицата в сравнение с 
последействието на еднократно внесените торове. Последейст-
вието запазва незначително преимущество и това е статистичес-
ки доказано (Табл. 4). Както е известно ефективността на внесе-
ните фосфорни торове е свързана с типа на почвата. В изследва-
нията си Димитрова и кол. (2001) установява, че стареенето на 
фосфатите протича най-интензивно при карбонатния Чернозем. 
При по-висока торова норма стареенето се забавя. По данни на 
Петрова и др. (1987) използването на различни азотни норми на 
фона на периодично внасяне на фосфорни и калиеви торове в 
повече от изнесените хранителни вещества от растенията, уве-
личава почвените запаси, което се отразява благоприятно на об-
щия баланс на хранене на растенията. 

Заключение 
За почвено-климатичните условия на излужен Чернозем в 

района на с. Грамада – Видински окръг: изпитваните системи 
на обработка се подреждат в следния низходящ ред: а3>а1>а2. 
Най-ефективна е системата а3 (плужна оран на 20–22 cm; пред-
сеитбена оран 10–15 cm и директна сеитба), при която обработ-
ките се редуват от средна дълбочина до по-плитки. Добър ефект 
е получен и от редуването на оран с дискуване – а1. Редуването 
само на редуцирани обработки (разрохкване и дискуване) нама-
лява добивите общо за сеитбооборота – а2. Двете норми и начини 
на внасяне на фосфорните и калиевите торове е изравнено по 
влияние върху получената обща продукция от целия сеитбообо-
рот, с незначително преимущество на ежегодното торене, което 
се дължи на получената депресия от високата норма на еднок-
ратното внасяне през първата година. 

− При слънчогледа най-подходяща обработка е плужната 
оран на 20–22 cm, като оптималната норма за торене е 
N12P36K36 kg/da. 

− За пшеницата e препоръчително двукратното дискуване 
на 10–12 + 6–8 cm в съчетание с норми на торене – N10 и после-
действието от P36K36 kg/da. 
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− Подходяща обработка при царевицата е плужната оран на 
25–27 cm; с най-силно изразен ефект върху получените добиви е 
торенето с N24 и последействието от P36K36 kg/da. 

За условията на карбонатен Чернозем – с. Алваново-
Търговишки окръг изпитваните системи на обработка се под-
реждат в следния низходящ ред: а3>а2>а1. Най-висока продуктив-
ност е получена от система (a3) и (a2), при които се редуват стан-
дартни и по-плитки обработки. Най-ниски добиви са получени 
при редуване на стандартната оран и дискуване (a1). Фосфорните 
и калиевите торове са еднакво ефективни както при ежегодното, 
така и при еднократното им внасяне за тригодишен период. Ед-
нократното им внасяне е с незначително преимущество. 

− За слънчогледа най-подходящо е разрохкване на 25–
27 cm и торене с N12P36K36 kg/da. 

− За пшеницата – препоръчителни са плужната оран на 10–
15 cm + дискуване и торене с N10P12K12 kg/da. 

− За царевицата – плитко разрохкване на 20–22 cm и ди-
ректната сеитба и торови норми P36K36 kg/da; Царевицата усвоя-
ва по-добре натрупаните запаси в почвата, като в сухи години 
внасянето на азотни торове намалява добивите от царевицата. 

Естественото плодородие на излужения Чернозем в изслед-
ваните години е по-високо в сравнение с това на карбонатния 
Чернозем. Като цяло близки по агрохимични свойства почвени 
типове проявяват различна отзивчивост към различни обработки 
на почвата и затова е много важно да се преценява правилно си-
туацията на място и да се работи в съответствие с конкретните 
почвено-климатични условия.  
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ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА 
ЗА РАЙОНА НА ЧЕРНОЗЕМИТЕ  

Тотка Митова, Иван Димитров, Георги Костадинов, 
Михо Михов, Дафина Николова, Стайка Стратиева, 

Росица Тончева, Радка Кънчева, Мартин Ненов,  
Илиана Герасимова 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита  
на растенията „Н. Пушкаров” 

Резюме 
Обработката на почвата, взета като система в рамките на 

едно сеитбообращение изисква оптимизиране на броя и дълбо-
чината на почвообработващите операции. Съвременните систе-
ми за обработка на почвата се основават на значително развитие 
на техниката и широко приложение на химията, и се разработват 
в съответствие с разнообразните почвено-климатични условия. 

От структурния анализ на почвата след обработка на излу-
жен Чернозем за царевица е установена тенденция на нарастване 
на процентния дял на частиците с размери под 1 mm при систе-
мата с разрохкване, т.е. наред с редица положителни въздействия 
тя има недостатъка, че засилва разпрашаването на почвата. 

Установени са граничните стойности за добри, задоволи-
телни и лоши условия за провеждането на основна обработка на 
почвата. 

За района на Черноземите при своевременна и ефективна 
борба с плевелите при царевицата, на следващата година при 
пшеницата може да се приложи само механична борба, като еко-
логичният статус на почвата успешно се поддържа чрез рацио-
нални и алтернативни обработки с разрохквач. 

От изпитваните в четириполно сеитбообращение няколко 
системи за обработка на карбонатен и излужен Чернозем с най-
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високо положително влияние върху факторите на почвеното 
плодородие и добивите е системата с рационални обработки. 

Ключови думи: Черноземи, сеитбообращение, обработка на 
почвата, агротехнически мероприятия, почвено плодородие. 

Soil tillage in the regions of Chernozems 

T. Mitova, I.Dimitrov, G.Kostadinov, M. Mihov. D. Nikolova, 
S. Stratieva, R. Toncheva, R. Kancheva, M. Nenov, I. Gerasimova 

Abstract 
The cultivation of soil, applied as a system within a single crop 

rotation, requires the optimization of the amount and particular depth 
of tillage operations. Today, the contemporary tillage systems are 
based on the development of agricultural technologies and applica-
tion of chemical products in relation to the various soil and climatic 
conditions.  

The structural analysis of Endocalcic Chernozem, obtained after 
the cultivation of corn, shows the tendency of percentage increasing 
of particles smaller then 1 mm. Although, the tillage has a positive 
effect, however the occurrence of the loosening particles is a results 
of enhancement of the dispersion of soil which was regarded as dis-
advantage. The indexes limited the conditions known as good, aver-
age and poor were established for the applied basic tillage.  

In the region occupied by the chernozems, if the corn is grown 
the previous year under the timely and effective weed control on the 
next year when wheat is grown, it was possible to apply the me-
chanical technological treatment and in that case the ecological status 
of the soil is supported by application of the rational and alternative 
cultivator.  

Several field processing systems tested on the four plots with 
particular crop rotation, grown on the Epicalcic and Endocalcic 
Chernozem, showed that the highest impact on the soil fertility and 
yields has a system of rational treatment. 

Keywords: Chernozems, crop rotation, soil tillage, agrotech-
nical measure, soil fertility 
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Обработката на почвата, взета като система в рамките на 
едно сеитбообращение изисква оптимизиране на броя и дълбо-
чината на почвообработващите операции. Съвременните систе-
ми за обработка на почвата се основават на значително развитие 
на техниката и широко приложение на химията, и се разработват 
в съответствие с разнообразните почвено-климатични условия. 
Затова се налага тяхното конкретизиране и реализиране в съот-
ветствие с агроекологичните и технологичните дадености. За 
максимално използване на природните фактори обработката 
трябва да отговаря на определени изисквания: 

1. По възможност почвата да се оставя в покой, покрита с 
растителност (мулч), защитена от слънчеви лъчи, поройни дъж-
дове, вятър и мраз, за да не се блокира дейността на почвените 
микроорганизми. 

2. По възможност да се запази естественото положение на 
слоевете на почвата, което изисква по-рядко обръщане на орния 
слой. Това налага и продълбочаването да става постепенно, 
главно чрез разрохкване, а не риголване, като при овощните ви-
дове. 

3. Всички растителни остатъци да не се отстраняват, а да се 
оползотворяват като се смесят с повърхностния почвен слой 
(при влажни и хладни условия) или да се заорават на определена 
дълбочина. 

4. След прибиране на предшественика следва веднага да се 
извърши необходимата обработка на почвата, за да се избегне за-
губа на влага и да се предизвика бързо поникване на самосевки-
те и плевелите, които се унищожават със следващите обработки. 

5. Следите на машините и уплътнените слоеве да се разрох-
кват веднага, за да не се ограничава проникването на водата от 
валежите и корените на растенията.  

Оставената без обработка почва е изложена на доизсушаване 
и уплътняване, значителното количество по повърхността расти-
телна маса е подходяща среда за развитие на болести и неприяте-
ли, а плевелите завършват вегетацията си, узряват и семената им 
се разпръскват, като все по-масово заплевяват площите. 
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Най-често измерваните водно-физични параметри на почва-
та, върху които оказват влияние почвените обработки са обемна 
плътност, почвена твърдост, влага и воден запас, инфилтрация, 
почвена структура, както и настъпващите промени в основните 
химични и биологични свойства. 

Една от основните задачи на обработката е да се създаде оп-
тимална структура на почвата в орния слой и добро легло за семе-
ната. От структурния анализ на почвата, след обработка на излужен 
Чернозем за царевица, е установено, че през първите две години с 
есенна обработка за царевицата най-голям процентен дял на агре-
гати > 50 mm има при системите с дискуване, през третата след 
разрохкване, а за четвъртата година на царевицата най-нисък е дяла 
(4.2%) на тези агрегати след разрохкване на почвата. Агрономичес-
ки най-ценната структура (агрегати 1–10 mm) е около една трета от 
целия обем на твърдата фаза на почвата. За първите две години с 
основна обработка тази фракция е с по-голям процентен дял след 
извършване на оран, а през следващите две години – след двукрат-
но дискуване. Ясно очертана е тенденция на нарастване на процен-
тния дял на частиците с размери под 1 mm при системата с разрох-
кване, т.е. наред с редица положителни въздействия то има недос-
татъка, че засилва разпрашаването на почвата. 

Приложението на нови агротехнически решения при отг-
леждането на люцерна върху излужен Чернозем за четири го-
дишния период не предизвикват съществени изменения в струк-
турата на изследваната почвена разновидност (Димитров и др. 
2008). При извършване на основна обработка за царевица на 
карбонатен Чернозем най-добър агрегатен състав (частици 1–
10 mm) на обработваемия слой се получава след прилагане на 
плужна оран, независимо от дълбочината на извършване. След 
извършване на основна обработка с култиватор-разрохквач, с из-
ключение на много сухи условия, е най-нисък процентният дял 
на агрегати с размери > 50 mm. Установява се обаче тенденция 
за засилване разпрашаването на почвата в орния слой. 

Добре доказана е зависимостта на качеството на обработка-
та от моментното съдържание на влага и от обемната плътност 
на слоевете, които са обект на обработката. 
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Дългогодишни изследвания със системи за обработка при 
слабо излужен Чернозем показват, че водоустойчивостта на поч-
вените агрегати намалява при редуцираните и безобръщателните 
обработки. При продължително прилагане на минимални и ну-
леви обработки сумарният обем на порите нараства спрямо еже-
годната оран. (Клочков 1983; Янков 2005). 

Качеството на обработката силно се влияе от обемната плът-
ност на почвата, която е най-динамично променящия се физичен 
показател. При изучаване въздействието на четири системи за об-
работка на почвата в четириполни сеитбообращения със 75% уп-
лътняване с междинни култури е установено, че за осем годишен 
период продължителната оран и разрохкване на карбонатния Чер-
нозем намаляват обемната маса средно с 0.06 g/cm3 в слоя 0–
20 cm преди сеитбата на културите през втората ротация. Във ва-
рианта с минимални обработки с дисково оръдие стойностите за 
твърдостта в слоя 20–30 cm нарастват до критични нива над 
90 кg/cm2. Средно за периода ежегодната оран и разрохкване на-
маляват над 8% дела на твърдата фаза и увеличават аерационната 
порьозност предимно в слоя 0–20 cm. На площта с дискуване, в 
резултат на уплътняване под дълбочината на обработка, тенден-
цията е противоположна (Иванов, 2003). Доказан е сходен ефект 
на плужната оран и плоскорезната обработка на типичен Черно-
зем в четириполни със 75% уплътняване сеитбообращения при 
поливни и 25% уплътняване при неполивни условия (Нанков, 
2000), където стойностите на обемната плътност и твърдостта на 
почвата остават в оптимални граници от 1.30 до 1.33 g/cm3 и съот-
ветно от 62.80 до 64.97 кg/cm2. В същото изследване не е отчетено 
съществено влияние върху общата порьозност. Съгласно изслед-
вания на Клочков (1983) и Янков (2005) включването на оран в 
системата за обработка намалява обемната плътност на слабо из-
лужения Чернозем по цялата дълбочина на орния слой. Продъл-
жителното прилагане на плитки обработки, както и алтернативно-
то им редуване с директна сеитба, уплътнява силно почвата под 
дълбочината на обработката, а най-слабо се изменя и най-
хомогенна е обемната плътност при плоскорезна обработка без 
обръщане на орния пласт.  
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При отглеждане на люцерна върху излужен Чернозем обем-
ната плътност в края на експеримента трайно нараства в по-
дълбоко разположения слой 30–40 cm, като стойностите са по-
ниски при варианта с плитко разрохкване (Фиг. 1). Поради висо-
кото съдържание на влага предсеитбената подготовка на опитна-
та площ води до известно уплътняване на почвените слоеве. 
Обемната плътност нараства по дълбочината на изследвания 
слой 0–40 cm (фиг. 1). При вариантите с плитки обработки (1 и 
2) са отчетени по-високи стойности 1.41–1.43 g/cm3 в слоя 10–
20 cm, разположен под дълбочината на обработката. При вари-
анта с дълбока обработка обемната плътност е най-висока в слоя 
30–40 cm – 1.51 g/cm3. 
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Фигура 1. Обемна плътност на почвата, g/cm3 

Figure 1. Soil bulk density, g/cm3 

През третата се установи, че естествените процеси на уп-
лътняване са взели превес над тези на разоплътняване. Обемната 
плътност на почвата, измерена след прибиране на втория откос, 
показва някои различия по варианти. При вариант 1 с разрохква-
не на 12–15 сm по-уплътнен е слоя 20–30 cm – 1.31 g/cm3, докато 
за вариантите с оран най-уплътнен е слоя 10–20 cm. Най-високи 
стойности е отчетена при варианта с дълбока оран над 30 cm, 
което показва, че слягането на почвата в орницата е с по-високи 
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измерения и че дълбоко обработените площи са по-податливи на 
преуплътняване. Към отъпкването причинено от извършването 
на агротехническите мероприятия и естественото слягане на 
почвата се е прибавило преуплътняване вследствие на поройни-
те валежи през тази година. Според резултатите запазването на 
сравнително рохкава структура за люцерната е от по-голямо зна-
чение, отколкото създаването на дълбок орен слой. 

От получените резултати се установи, че във варианта с плит-
ко разрохкване е получено повече свежа и суха маса от люцерната в 
сравнение с останалите варианти на обработка на почвата. При 
прилагане на разрохкване са създадена най-оптимална физична ха-
рактеристика на орния слой, в резултат на което се повишава съ-
държанието на органичен въглерод и хуминови киселини.  

В четириполно сеитбообращение царевица–пшеница–
царевица–пшеница (ечемик) са изпитвани няколко системи за 
обработка на излужен Чернозем дадени в таблица 1.  

Таблица 1. Системи за обработка на излужен Чернозем в сеит-
бообращение. 
Table 1. Soil tillage systems in crop rotation of Endocalcic  
Chernozem 

Системи за  
обработка  
на почвата 

Първа  
година  

царевица 

Втора  
година  
пшеница 

Трета  
година  

царевица 

Четвърта 
година  

пшеница/
ечемик 

1.Традиционна оран на  
26–28 cm 

оран на  
12–15 cm 

оран на  
16–18 cm 

оран на  
12–15 cm 

2. Рационална оран на  
26–28 cm 

дискуване на 
10–12 cm 

разрохкване 
16–18 cm 

дискуване на 
10–12 cm 

3.Алтернативна разрохкване 30–35 cm 
разрохкване  
12–15 cm 

разрохкване 
16–18 cm 

разрохкване 
12–15 cm 

4. Минимална разрохкване 
12–15 cm 

дискуване на 
10–12 cm 

дискуване на 
10–12 cm 

дискуване на 
10–12 cm 

5. Нулева без  
обработка 

без  
обработка 

без  
обработка 

без  
обработка 
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С най-високо положително влияние върху факторите на 
почвеното плодородие и добивите е системата с рационални об-
работки. 

Промените в обемната плътност на излужения Чернозем са 
твърде динамични, особено когато съдържанието на почвена 
влага е с ниски стойности, което корелативно се изразява в по-
високи измерения на уплътняването. Дори и при сеитба на царе-
вицата при минимална и нулева обработки стойностите в слоя 
под 20 cm са 1.46–1.50 g/cm3. Установи се, че при този почвен 
подтип процесите на разоплътняване протичат с по-голяма ско-
рост. Затова през последната година във фаза вретенене на ече-
мика при ниска влажност стойностите за обемната плътност в 
обработваемия слой 0–30 cm са под 1.5 g/cm3. 

Друг много актуален екологичен аспект на системите за об-
работка на почвата е ролята им за осигуряване на условия за 
оползотворяване на растителните остатъци. Според Lal (1997) 
при условие, че 15% от въглерода, който се съдържа в растител-
ните остатъци, се преобразува в ПОС би могло да се секвестират 
0.2 х 1015 g С на година (0.2 Pg). Само от пшеница, царевица и 
слънчоглед в нашата страна от растителните остатъци остават 
годишно 2 580 kg/ha абсолютно суха маса. Впечатляващи са еко-
логичните щети от изгаряне на сламата (по данни на Кръстанов 
и Митовска) – 1 416 t*000 емисии на СО2 и 24.0 t*000 емисии на 
азот от площ 1 200 000 ha пшеница. Най-ефективно е използва-
нето на следжътвените остатъци чрез наситняването им и заора-
ването им в почвата. В тригодишен полски експеримент е уста-
новено, че на най-благоприятна дълбочина за заораване 10–30 
сm след оран, попадат 62.04% от остатъците на царевицата и 
67.17% от тези на пшеницата (Димитров, 2003). При дискуване 
на площите голяма част от растителните остатъци – над 50% ос-
тават в повърхностния 0–10 сm слой. При наситняването на сла-
мата с комбайн на парцелите с оран напролет се установява само 
21.2% от количеството отчетени през есента остатъци. Това не-
разложено количество е основно коренова маса, докато сламата е 
почти трансформирана в органична материя. В полски експери-
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мент в ДЗИ Г. Тошево с цел проучване технологичната страна на 
използване на следжътвените остатъци (изгаряне, почистване от 
остатъка и 100% инкорпориран остатък) в шестполно сеитбооб-
ращение по схема окопно-житно са приложени обработки с кон-
венционални и комбинирани машини (Янков, 2005). При извър-
шване на основните обработки за царевицата, на вариантите с 
плужна оран на дълбочина 26–28 cm и 18–20 cm са заорани съ-
ответно 71.0% и 63.9% от следжътвените остатъци, на парцелите 
с разрохкване на същите дълбочини съответно 62.5% и 57.3%. 
След разрохкване до 85% от растителната маса попада на дълбо-
чина до 20 cm, а след дискуване до 91% от следжътвените оста-
тъци. При обработките без обръщане на орния пласт, следжът-
вените остатъци остават в повърхностния слой и това налага 
създаването на условия за тяхното по-скоростно трансформира-
не в органично вещество. При прилагане на обработки без об-
ръщане на орния слой се увеличава количеството на следжътве-
ните остатъци в повърхностния слой, което при недобро насит-
няване крие риск от лошо качество на обработката и предсеит-
бената подготовка. 

Плевелната растителност е проблем за устойчивостта на еко-
системите, тяхната силна пластичност и конкурентноспособност 
изискват прилагането на различни методи за унищожаването им – 
агротехнически, биологични и химични. Обработката на почвата, 
т.е. механичната борба, има най-голямо значение за премахването 
на плевелите. В нашата страна, научните изследвания на съвре-
менните системи за обработка на почвата непременно включват и 
анализ на ефективността на борбата с плевелите.  

Научни изследвания показват, че при пшеницата, включена 
в четириполно сеитбообращение най-силно е заплевеляването 
при еднократно дискуване, докато във втората ротация – най-
голям брой плевели са отчетени във вариантите с оран. При отг-
леждане на окопна култура – царевица, оранта с обръщане на 
орния слой и извършването на предсеитбени и междуредови об-
работки успешно ограничават развитието на плевелите. За пери-
од от две ротации разрохкването на почвата, както и изключва-
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нето на допълнителните обработки увеличават степента на зап-
левеляване до 1.8 пъти (Иванов, 2003). Аналогични резултати са 
получени при условията на средно излужен Чернозем, където 
най-слабо е заплевеляването при ежегодна оран с плуг за дву-
полка соя-пшеница и триполно сеитбообращение соя-царевица-
пшеница (Събев, 1989). Заплевеляването на соята при плитка 
основна обработка (10–15 cm) е по-високо, в сравнение със 
стандартната обработка 20–25 cm, съответно преди брануване с 
16.2–18.2%, преди първата вегетационна обработка със 17.7–
31.3% и преди втората вегетационна обработка с 19.7–25.9%. 
Извършването на основната обработка на почвата на 30–35 cm 
води до намаляване на заплевеляването преди извършване на ве-
гетационните обработки с една трета, в сравнение със стандарт-
ната 20–25 cm обработка (Събев, Лукипудис, 2003). В случаите, 
когато основната обработка на почвата за отглеждане на соя се 
извършва късно в началото на зимата, дълбочината ѝ трябва да 
бъде 30–35 cm. В същото време заплевеляването във вариантите 
с основна и предсеитбени обработки извършени с плоскорез и 
дискови оръдия е по-голямо. Дискуването е неуспешен вариант 
за обработка в екологичен аспект и поради разпрашаването на 
почвата в повърхностния хоризонт и засилване на процесите на 
минерализация на органичното вещество в почвата. 

Системни проучвания са проведени за определяне характера 
и степента на заплевеляване в резултат на приложението на сис-
теми, включващи различни по вид и дълбочина на извършване 
механични операции. При излужен Чернозем е установено, че ра-
ционалната обработка (оран и разрохкване за царевицата и диску-
ване за пшеницата) осигурява по-ниска степен на заплевеляване с 
12% спрямо системната оран и с 31.4% спрямо директната сеитба. 
Наблюденията показват, че за изследвания район при своевремен-
на и ефективна борба с плевелите при царевицата, на следващата 
година при пшеницата може да се приложи само механична бор-
ба, като екологичния статус на почвата успешно се поддържа чрез 
рационални и алтернативни обработки с разрохквач (Борисова, 
Димитров). Резултатите показват, че системната директна сеитба, 
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приложена на типичен Чернозем в четириполни уплътнени сеит-
бообращения, независимо от прилагането на химическа борба, 
увеличава броя на плевелите при царевицата за зърно със 144.4 и 
156.2% преди първото окопаване и при пълна зрялост, а при пше-
ницата съответно със 164.2 и 203.3% преди пръскане с хербициди 
и при узряване спрямо системата с оран за окопни и дискуване за 
житни със слята повърхност култури при поливни условия. От 
екологична страна особено подходяща е системата с прилагане на 
плоскорезна обработка срещу царевицата, предкултурите и втори-
те култури, спрямо системата с оран степента на заплевеляване 
нараства незначително – с 8% при царевицата и с 3.7% при пше-
ницата, но значително намалява риска от ерозия и се повишава 
микробиалната активност в орния слой. В този аспект на изслед-
ване Клочков (1983) установява известна сезонност – през ранна 
пролет и в началните фази на развитие на културите (двуполка 
царевица-пшеница) по-силно е заплевеляването при дълбоките и 
интензивните обработки, през лятото и есента по-голямо е коли-
чеството на плевелите (предимно късно пролетни и многогодиш-
ни) при плитки, безобръщателни и нулеви обработки. 

Основната обработка на почвата от някои фермери не се из-
вършва в подходящи срокове (извършва се късно през есента, до-
ри през зимата и пролетта) и на подходяща дълбочина, заменя се с 
плитки обработки, извършващи се с дискови оръдия – независимо 
от силното заплевеляване. Ако това не се взема предвид, в повече-
то случаи площите заплевеляват с едногодишни и многогодишни 
плевели, което води до неефективно използване на влагата и хра-
нителните вещества, до намаляване на добива, чрез промени във 
физичните, химичните и биологичните свойства на почвата.  

Заключение  
Въз основа на получени данни е направен сравнителен ана-

лиз за механичен състав – %, ил (частици с размер под 
0,001 mm) и физична глина (частици с размери под 0,01 mm), 
съдържание на почвена влага в процент от теглото на почвата, 
обемна плътност в g/сm3 и твърдост (съпротивление на проник-
ване) в кg/сm2 при главните почвени различия е направен срав-
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нителен анализ. Установени са граничните стойности за добри, 
задоволителни и лоши условия за провеждането на основна об-
работка на почвата. Въз основа на това обобщаване и съпоставя-
не на съответните резултати са разработени критерии за подход 
при обработката на почвата, който най-щадящо променя състоя-
нието на нейната параметрична физична конфигурация. Крите-
риите са подредени в четири диапазона, които определят усло-
вията за обработка като добри, задоволителни, незадоволителни 
и лоши. При лоши условия препоръката „не се обработва” е ус-
ловна. Ако има възможност трябва да се изчака да настъпи про-
мяна в почвените условия. В случай, че това е невъзможно, ком-
промисния вариант е подход, както при незадоволителните 
предпоставки. Направените разграничения като вид на почвооб-
работващо оръдие и дълбочина на извършване са съобразени със 
стандартните машини. На сегашния етап на развитие на почво-
обработващата техника има конструирани различни агрегати, 
които съчетават няколко вида обработки – например лемежни 
работни органи с култиваторни или със зъбни брани, разрохващи 
органи с култиваторни или дискови (или и двата типа заедно) и 
др. В такива случаи се съобразяваме с основния работещ орган. 

Таблица 2. Критерии за стойностите на основните физико-
механични параметри, необходими за провеждане на обработка 
на почвата. 
Table 2. Kriteria for the values of the main physical and mechanical 
parameters needed to perform Soil tillage. 

Механичен 
състав 

Почвено 
Различие 

 <0.001 <0.01 

Обемна
плътност

g/cm3 

Твърдост 
(съпрот.) 

kg/cm2 

Влажност
(моментнa)

% 

Вид и  
дълбочина на 
oбработката 

Карбонатен 
Чернозем 
Epicalcic 
Kastanozem 
Лом 
 

10.6-12.8
10.6-12.8
10.6-12.8
10.6-12.8
12.3-13.7
12.3-13.7
12.3-13.7
12.3-13.7

20.1-23.0
20.1-23.0
20.1-23.0
20.1-23.0
23.5-26.7
23.5-26.7
23.5-26.7
23.5-26.7

1.12-1.20 
1.22-1.35 
1.36-1.47 
> 1.50 
1.06-1.15 
1.16-1.29 
1.30-1.41 
> 1.45 

22.5-38.0 
39.0-51.0 
53.0-66.5 
>68.0 
17.5-25.8 
27.0-44.5 
46.0-59.0 
>61.0 

19.2-22.6 
14.0-18.9 
10.3-13.8 
<9.0;>24.0 
19.2-24.0 
15.1-19.5 
10.5-15.0 
<9.9;>25.0 

Плоскорез 28-30 cm 
Разрохкване 28-30 cm
Чизел 12-15 cm 
Не се обработва 
Оран 28-30 cm 
Плоскорез 28-30 cm 
Дискуване 10-12 cm 
Не се обработва 
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Механичен 
състав 

Почвено 
Различие 

 <0.001 <0.01 

Обемна
плътност

g/cm3 

Твърдост 
(съпрот.) 

kg/cm2 

Влажност
(моментнa)

% 

Вид и  
дълбочина на 
oбработката 

Типичен 
Чернозем 
Epicalcic 
Vermic 
Chernozem  
Кнежа 
 

28.0-31.4
28.0-31.4
28.0-31.4
28.0-31.4
32.1-35.0
32.1-35.0
32.1-35.0
32.1-35.0

43.4-47.0
43.4-47.0
43.4-47.0
43.4-47.0
48.8-52.0
48.8-52.0
48.8-52.0
48.8-52.0

1.16-1.25 
1.26-1.37 
1.38-1.50 
> 1.51 
1.10-1.21 
1.22-1.34 
1.35-1.45 
> 1.48 

17.5-34.7 
39.5-52.6 
55.5-72.0 
>75.0 
15.5-31.0 
34.5-49.0 
51.0-69.0 
>69.0 

21.7-25.0 
19.8-21.1 
16.3-19.5 
<12.0;>25.2 
22.1-25.5 
20.0-22.0 
16.5-19.2 
<14.0;>25.6

Разрохквaне28-30 cm
Оран 28-30 cm 
Разрохкване 23-25 cm
Не се обработва 
Разрохкване28-30 cm
Оран 28-30 cm 
Чизел 12-15 cm 
Не се обработва 

Глинест 
излужен  
Чернозем 
Epicalcic 
Vertic 
Chernozem 
Грамада 

43.9-46.0
43.9-46.0
43.9-46.0
43.9-46.0

61.3-63.6
61.3-63.6
61.3-63.6
61.3-63.6

1.05-1.20 
1.21-1.30 
1-31-1.45 
> 1.50 

12.5-31.0 
32.0-55.0 
55.1-75.0 
>76.0 

23.8-29.0 
20.1-23.7 
16.9-20.0 
<15.0;>29.5

Оран 28-30 cm 
Разрохкване 28-30 cm
Разрохкване 20-22 cm
Не се обработва 

Излужен  
Чернозем 
Endocalcic 
Endogleyic 
Chernozem 
Г. Дъбник 

33.8-37.7
33.8-37.7
33.8-37.7
33.8-37.7

53.9-56.0
53.9-56.0
53.9-56.0
53.9-56.0

1.10-1.22 
1.25-1.39 
1.40-1.52 
> 1.55 

13.0-41.0 
41.5-57.2 
57.5-88.5 
>89.0 

22.2-25.3 
18.6-22.0 
13.6-18.5 
<12.5;>26.2

Оран 28-30 cm 
Оран/Разрохкв.28-30 
Разрохкване 20-22 cm
Не се обработва 

Слабо 
излужен  
Чернозем 
Epicalcic 
Chernozem 
Г. Тошево 

16.9-30.5
16.9-30.5
16.9-30.5
16.9-30.5

39.0-45.7
39.0-45.7
39.0-45.7
39.0-45.7

0.99-1.17 
1.18-1.27 
1.28-1.44 
> 1.45 

10.5-35.0 
36.0-54.5 
55.0-71.0 
>72.0 

20.1-25.8 
16.7-20.0 
12.5-16.9 
<11.9;>26.0

Оран/Разрохкв.28-30 
Оран/Разрохкв.28-30 
Дискуване 10-12 cm 
Не се обработва 

Лесивиран 
Чернозем 
Luvic 
Chernozem 
Раковски, 
Разград 

27.9-33.6
27.9-33.6
27.9-33.6
27.9-33.6

47.1-52.8
47.1-52.8
47.1-52.8
47.1-52.8

1.07-1.23 
1.24-1.36 
1.37-1.50 
> 1.53 

13.5-39.0 
40.0-65.0 
66.0-77.5 
>78.0 

22.0-26.1 
18.5-21.5 
14.3-18.4 
<13.5;>28.5

Оран 28-30 cm 
Разрохкване 28-30 cm
Чизел 12-15 cm 
Не се обработва 
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БОБОВИ КУЛТУРИ НА ЧЕРНОЗЕМНИ 
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Радка Алтимирска 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Н. Пушкаров” 
Резюме 
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азотфиксация при важни бобови култури, отгледани на карбона-
тен Чернозем. Проучени са някои от факторите, които оказват 
влияние върху симбиотично фиксирания азот: почвен тип, гене-
тичната съвместимост, растения – азотфиксиращи бактерии, 
единична и смесена инокулация, начина на приложение на цинка 
и други микроелементи при важни за страната ни бобови култу-
ри. Установено е повишаване на добива и съдържанието на про-
теин в него при ефективни комбинации растение – азотфикси-
ращи бактерии. Селекционирани са ефективни комбинации как-
то следва: за фасул – R. leguminosarum bv. phaseoli 51 + 
A. brasilense sp. 107 и R. leguminosarum bv. phaseoli 38 + A. 
сhroococcum 9a; за соя – Br. japonicum 646 + A. chroococcum 9a; 
за люцерна – for alfalfa – R. meliloti 24L + A. brasilense sp. 107; за 
лупина Bradyrhizobium sp. (lupini) 300 + A. brasilense sp.107. 

Abstract 
Data on symbiotic nitrogen fixation of some important legumi-

nous plants in conditions of chernozem soils were summarized. 



ЧЕРНОЗЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ, ОЦЕНКА, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ 

66 

Some of the factors that enable the regulation of symbiotic nitrogen 
fixation process were studied. The influence of soil type, plant 
cultivars– nitrogenfixing bacteria genetic compatibility, single and 
mixed inoculation of some leguminous plants, the influence of zinc 
and other microelements application manner were investigated. A 
yield and protein content increase in effective plant-nitrogen fixing 
bacteria combinations was established. Effective combinations were 
selected, as follows: for bean – R. leguminosarum bv. phaseoli 51 + 
A. brasilense sp.107 и R. leguminosarum bv. phaseoli 38 + 
A. сhroococcum 9a; for soybean – Br. japonicum 646 + 
A. chroococcum 9a; for alfalfa – R. meliloti 24L + A. brasilense 
sp. 107; for lupine – Bradyrhizobium sp. (lupini) 300 + A. brasilense 
sp. 107. 

В съвременните условия на земеделие се повишават изиск-
ванията за получаване на екологически чиста растителна продук-
ция. Проучванията върху биологичната азотфиксация показаха, че 
това е процес, който може да допринесе за пълното или частично-
то заменяне на азотното торене при редица селскостопански кул-
тури и за опазване на околната среда и продукцията от замърсява-
не. Особен интерес представлява симбиотичната азотфиксация, 
която се осъществява от грудковите бактерии и бобовите расте-
ния. Общото количество молекулярен азот от въздуха, включен в 
биологичния кръговрат чрез симбиотичната азотфиксация е 
3 млн. тона годишно. Следователно, един от начините, спомагащи 
за решаване на азотния проблем е максималното използване в 
селското стопанство на бобови растения, които в симбиоза с бак-
териите от родовете Rhizobium и Bradyrhizobium фиксират атмос-
ферен азот, и в зависимост от вида на бобовата култура и услови-
ята на симбиотичната азотфиксация обогатяват почвата в коли-
чества до 30 кг/дка.  

При различните бобови растения, в зависимост от ефектив-
ността на грудковите бактерии, характера на взаимоотношенията 
между тях, условията на отглеждане на бобовата култура и други, 
количеството на биологически свързания азот може да достигне 
до 90% от общо натрупания азот в добива. В резултат на ефектив-
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на симбиоза между грудковите бактерии от родовете Rhizobium и 
Bradyrhizobium и бобовото растение се повишава не само добивът 
от растението, но се подобрява и неговото качество – увеличава се 
съдържанието на общ и белтъчен азот и на биологически активни 
вещества (витамини, ауксини, ензими и други). Това обосновава 
целесъобразността от използване на бактериални препарати при 
отглеждане на бобовите култури (Маркова и кол. 2011). 

За създаването на ефективна симбиоза между бобовите 
растения и грудковите бактерии е необходимо познаване 
както на свойствата на всеки симбионт, така и на особенос-
тите на тяхното взаимодействие при различни условия. Ето 
защо, при селекционната работа за повишаване ефективността 
на симбиотичната азотфиксация е особено важно да се изучава 
както вирулентността, азотфиксиращата активност и ефектив-
ност на грудковите бактерии, така и тяхната преживяемост, миг-
рация и конкурентна способност в почвата (Чанова и кол., 1998; 
Маркова и кол., 2002a; Маркова, 2002; Маркова и кол., 2005). 
Освен това, за максимално ефективни взаимоотношения между 
грудковите бактерии и бобовите растения е необходимо да се 
подбират генетически съвместими двойки сорт – щам, които се 
отличават с висока азотфиксираща активност и способност да 
влияят положително върху формирането на добива. 

У нас са проучeни азотфиксиращите системи на голям брой 
бобови зърнени и фуражни култури – грах, фасул, бакла, соя, на-
хут, люцерна, детелина, звездан и др., голяма част от тях в усло-
вията на Черноземни почви. 

Основни задачи в изследванията са: 
− да се установят факторите, които дават възможност за ре-

гулиране на процеса симбиотична азотфиксация и получаване на 
възможно най-големи количества симбиотично фиксиран азот; 

− да се селекционират, изпитат и внедрят високоефективни 
щамове грудкови бактерии в селскостопанското производство, 
което ще доведе до усъвършенстване на технологията за отглеж-
дане на бобовите култури и повишаване добива и качеството на 
продукцията от тях. 
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На тези задачи са подчинени системни и дългогодишни 
проучвания на трите компонента на симбиотрофната система – 
почва, бактерии, растение. 

 Установено е, че в нашите Черноземи се срещат сравни-
телно малко видове местни грудкови бактерии. От тях сравни-
телно най-разпространени са специфичните за люцерната груд-
кови бактерии Rhizobium meliloti. Количеството им се колебае в 
твърде широки граници. По-големи количества са отчетени в 
карбонатните, типичните и излужените Черноземи. Въпреки 
сравнително доброто им разпространение в Черноземите, мест-
ните щамове R. meliloti не винаги са с висока азотфиксираща ак-
тивност, поради което при отглеждането на люцерна от съществе-
но значение за получаване на по-високи добиви и постигане на по-
добри хранителни показатели на сеното е прилагането на конку-
рентноспособни, високоактивни и ефективни щамове. На табли-
ца 1 са представени данни от многогодишни полски опити за ефек-
та от инокулацията на люцерна с R. meliloti 236, отгледана на ле-
сивиран Чернозем (с. Раковски, Разградско) и излужен Чернозем 
(с. Грамада, Видинско). Получено е увеличение на добива при тре-
тираните варианти спрямо нетретираните възлизащо средно на 
11% при лесивирания Чернозем с. Раковски и 8% – при излужения 
Чернозем с. Грамада (Райчева-Костадинова, 1986). 

Таблица 1. Ефект от инокулацията на люцерна с R. meliloti 236 
при полски условия 

Добив зелена  
маса, kg/da 

Добив суха  
маса, kg/da 

Увеличение 
на добива 

в сухата маса
Почвени  
типове 

нетретирано третирано нетретирано третирано kg/da % 
Лесивиран 
Чернозем 1126 1240 392 432 42 11

Излужен 
Чернозем 1291 1395 449 485 104 8 

За разлика от Rhizobium meliloti, специфичните за соята 
грудкови бактерии Bradyrhizobium japonicum се срещат в срав-
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нително по-малки количества. От проучените 35 полета на Чер-
ноземни почви само в три от тях е установено наличие на мест-
ни щамове Bradyrhizobium – в карбонатния (Алваново), лесиви-
рания (Раковски, Разградско) и излужения (Грамада, Видинско). 
Слабо е разпространението и на видовете азотфиксиращи бакте-
рии, специфични за грах, нахут, фасул, лупина, фъстък и други 
проучвани бобови зърнени култури. Липсата или ниското съ-
държание на местни популации от специфичните грудкови бак-
терии в почвата са добра предпоставка за постигане на увеличе-
ния в добива от изпитваните бобови култури вследствие иноку-
лацията (Райчева-Костадинова, 1986). 

В резултат на дългогодишни проучвания в условията на ла-
бораторни, съдови и полски експерименти е създадена колекция 
от ефективни, с висока азотфиксираща активност и конкурентос-
пособност щамове симбиотични азотфиксатори при основните 
бобови култури у нас – фасул, люцерна, нахут, леща, фъстък и др. 
при различни почвени условия, в това число и за Черноземите.  

Върху процеса на симбиотична азотфиксация оказват 
влияние редица фактори, от които зависи ефекта върху рас-
тенията. 

− Създаване на оптимална среда за развитие на расте-
нието гостоприемник 

За да се прояви в максимална степен азотфиксиращата ак-
тивност на грудковите бактерии, важно условие е да се създаде 
оптимална среда за развитие на растението гостоприемник. 
Установено е активизиране на симбиотичната система от местни 
щамове Rhizobium meliloti – люцерна при фосфорно-калиево то-
рене в условията на излужен и типичен Чернозем. Единствено в 
условията на карбонатния Чернозем интродуцираният щам 
Rhizobium meliloti sp. 3 проявява по-висока активност и ефек-
тивност от тези на естествено разпространените. 

При изпитване активността и ефективността на щамове 
Bradyrhizobium japonicum върху карбонатен Чернозем (гр. Тръсте-
ник, Плевенско) резултатите показват, че наличният азот в почвата 
не е достатъчен, за да се формира икономически ефективен добив 
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от соята (Райчева-Костадинова, 1986). Третирането на семената на 
соята с активни щамове и приложението на фосфорно-калиево то-
рене напълно коригира липсата на достатъчно азот в почвата и оси-
гурява висок добив от надземна вегетативна маса и зърно (Табл. 2). 

Таблица 2. Азотфиксираща активност и ефективност на ща-
мове Bradyrhizobium japonicum 

Варианти Фиксиран  
азот mg съд-1 

Добив зърно 
g съд-1 

Добив надз.вегет. 
маса g съд-1 

контрола 36 0,84 2,49 
Щам 638 899 15,24 11,46 
Щам 646 993 16,28 12,72 
Щам 631 969 16,89 12,95 
Щам 257 913 15,45 12,23 
Щам 271 882 15,67 12,37 
Щам 40 35 0,91 2,32 
Щам 104 35 0,90 2,27 
Щам 106 38 1,08 2,19 
Щам 211 46 1,01 2,18 

Важна роля във взаимоотношенията между грудковите бакте-
рии и бобовите растения играят микроелементите. За разлика от 
другите видове растения, бобовите имат по-голяма потребност от 
микроелементи (молибден, цинк, кобалт), като недостигът им води 
до намаляване ефективността на симбиотичната азотфиксация и на 
добива от растенията. У нас по-задълбочено е изследвано влияние-
то на цинка върху симбиотичната азотфиксация при соята в усло-
вията на карбонатен Чернозем, който, както е известно, има небла-
гоприятен цинков режим (Маркова и кол. и др., 2004). 

При изследване влиянието на цинка (5, 10 и 20 mg/kg) върху 
вирулентността и азотфиксиращата активност на Bradyrhizobium 
japonicum в условията на карбонатен Чернозем в Тръстеник, Пле-
венско, на четири фосфорни нива (100, 200, 300 и 400 mg/kg) е ус-
тановено, че внасянето на цинк самостоятелно и на различните 
фосфорни нива увеличава вирулентността на изследвания щам 
Bradyrhizobium japonicum. При самостоятелното внасяне на цинк 
това увеличение е най-високо при втората доза цинк – 10 mg/kg 
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почва – броят на грудките е увеличен трикратно спрямо инокулира-
ната контрола. Същата закономерност се наблюдава и при внасяне-
то на цинк на фосфорен фон – броят на грудките е увеличен и при 
трите дози цинк като максимални стойности достига при ниво на 
фосфорно торене 300 mg/kg, което показва, че при това съотноше-
ние Zn/P са създадени най-благоприятни условия за инокулация на 
соевите растения. Увеличението на броя на грудките под влияние на 
цинка може да се обясни с неговата роля в образуването на ауксини 
при синтезата на триптофан. При самостоятелното внасяне на трите 
нива цинк азотфиксиращата активност се увеличава. Количеството 
на фиксирания азот е най-голямо при Zn – 10 mg/kg почва. При съв-
местното внасяне на цинк и фосфор максимална азотфиксираща ак-
тивност се наблюдава при Р 200 mg/kg (Маркова и кол., 2007). 
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Фигура 1. Влияние на Zn и Co върху ефективността на 

Br. japonicum на карбонатен Чернозем 

 При едновременното третиране на семената с цинк и 
Bradyrhizobium japonicum не се наблюдава отрицателен ефект 
върху вирулентността, азотфиксиращата активност и ефектив-
ност на грудковите бактерии, както и върху качеството на полу-
чения добив. Това ни дава основание да препоръчаме обработка-
та на семената с този микроелемент да се извършва едновремен-
но с инокулацията им. 

Ефектът на цинковото торене се проявява в различна степен 
в зависимост от начина на внасянето му, присъствието на други 
микроелементи и др. 
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При опити с карбонатен Чернозем, Тръстеник, с два сорта 
соя и три начина на внасяне на цинк – почвено (разтворен във 
вода и внесен чрез пръскане), обработка на семената – полумок-
ро предсеитбено третиране съвместно с инокулацията, листно 
пръскане във фаза 3–4 лист и същински лист е доказано, че и 
трите начина на микроторенето увеличават добива спрямо конт-
ролите на съответните сортове. Това увеличение за сорт Ходсон 
е най-голямо при почвеното внасяне на цинка – средно 36 kg и 
най-малко при листното пръскане – 22.2 kg. При сорт S-1346, 
съответно стойностите са между 26.8 и 14.9 kg. Данните от 
структурния анализ на добива от соя показаха увеличение на ви-
сочината на стъблата, броя на бобовете и семената от растение, 
по-добро проявено при сорт Ходсон (Маркова и кол., 2002). Из-
мененията в съдържанието на протеин следват измененията в 
добива. И трите начина на внасяне на цинк водят до увеличаване 
на съдържанието на протеин в семената, по-добре изразено при 
сорт Ходсон. Съдържанието на мазнини в зърното не се влияе от 
внасянето на цинк и генотипа на растението при тези два сорта. 

 
Фигура 2. Добив на зърно от соя при различни начини  

на внасяне на цинк 

Установено е положително действие на цинка върху добива и 
азотфиксиращата активност на грах, фасул, леща и други култури.  

В условията на карбонатен Чернозем от с. Алваново, Търго-
вищко е проучен ефектът на кобалта и цинка върху двата компонен-
та на симбиотичната система грудкови бактерии – бобово растение. 
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Показано е, че цинкът и кобалтът влияят положително върху виру-
лентността на Bradyrhizobium japonicum, като тези показатели имат 
максимални значения при варианта с кобалт. Той стимулира разви-
тието на бактероидната тъкан, като предизвиква ускорено запълване 
на клетките на грудковата паранхима с бактероиди. Увеличението 
на вирулентността под влияние на цинка са противоречиви. Според 
едни автори то се дължи на увеличаване фотосинтезата на растени-
ята, а други – от директния ефект на цинка върху растежа на Rhizo-
bium. В резултат на високата азотфиксираща активност и добре из-
разена вирулентност на Bradyrhizobium japonicum 646 добивът от 
зърно се увеличава неколкократно спрямо неинокулираната контро-
ла. Най-висок добив се получава при самостоятелното внасяне на 
цинк и кобалт. При съвместното им внасяне добивът се доближава 
до този на контролата, т. е. двата микроелемента имат антагонис-
тично действие, и съвместното им внасяне не е целесъобразно при 
условията на този почвен тип. Инокулирането на семената с 
Bradyrhizobium japonicum щам 646 увеличава количеството и по-
добрява качеството на добива от соя (Маркова, 1996). 

 
Фигура 3. Влияние на Zn и Co 

върху добива на соя 
 

 
Фигура 4. Влияние на Zn и Со 
върху съдържанието на про-

теин в добива 

Голямо значение за ефективната азотфиксация при бобови-
те растения има молибденът. Резултатите от отглеждане на фасул 
(сорт Добруджански) на излужен Чернозем от Г. Дъбник при три 
начина на молибденово хранене (предпосевна обработка на се-
мената, използване на семена, обогатени с молибден в резултат 
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на листно подхранване през предшестваща година и почвено 
внасяне) показват, че съдържанието на вода в грудките от конт-
ролните варианти се е намалило с 6.9%, което води до дефицит 
на насищане с вода с 12.9%. При вариантите с молибден, влаж-
ността на грудките се е намалила само с 1% при обработените 
семена и с 3.8% при листното подхранване, както и увеличение-
то на дефицита на насищане е по-малко, т.е. при стресови усло-
вия молибденът изпълнява защитни функции. 

− Генетична съвместимост 
Друго важно условие за ефективна симбиоза на бобовите рас-

тения с грудковите бактерии е съвместимостта на техните гено-
ми. Известно е, че различните сортове бобови растения влияят се-
лективно върху щама грудкови бактерии. В опити с четири сорта 
соя и 5 щама Bradyrhizobium japonicum на карбонатен Чернозем от 
Тръстеник (Плевенско) и излужен Чернозем от Г. Тошево е устано-
вено, че изследваните щамове имат най-голяма ефективност при 
сорт S-1346. Това показва, че има най-голяма съвместимост между 
този сорт соя и изследваните щамове, в резултат на което се полу-
чава и най-висок добив (Чанова и кол., 2002). Предложени са най-
ефективните двойки щам-сорт при двете почви: щам А40 – сорт S-
1346, щам И20 – сорт Ходсон и щам 646 – сорт Боряна за излуже-
ния Чернозем и щам 646 – сорт Бийсон, щам И20 – сорт Ходсон, 
щам А40 – сорт S-1346 за карбонатния Чернозем. 

 
Фигура 5. Ефективност на 

щамове Br. japanicum в условията 
на карбонатен Чернозем 

 
Фигура 6. Ефективност и ща-
мове Br. japanicum в условията 

на излужен Чернозем 
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− Взаимоотношения между симбиотичните бактерии 
и другите микроорганизми в естествените биоценози 

Един от важните фактори за успешно протичане на азотфикса-
цията са взаимоотношенията между симбиотичните бактерии и 
другите микроорганизми в естествените биоценози. Установено е, 
че бобово-ризобиалният комплекс е в тясна връзка с микроорганиз-
мите от ризосферната зона на растенията. Подборът на синергично 
взаимодействащи си микроорганизми е в основата на смесената 
инокулация на бобовите култури. Изследванията в световен мащаб 
показват, че тя е по-ефективна от самостоятелната. Установено е по-
вишение на добива, дължащо се както на допълнителната фиксация 
на атмосферен азот (когато инокулантът е свободноживеещ или асо-
циативен азотфиксиращ микроорганизъм), така и на отделянето на 
биологично активни вещества (ауксини, витамини и други) от мик-
роорганизмите, използвани при смесената инокулация. 

Според някои автори смесената инокулация на бобови кул-
тури с ефективни щамове Rhizobium и Bradyrhizobium и несим-
биотични азотфиксатори оказва положително влияние върху 
симбиотичната азотфиксация. Проведени са опити с цел изуча-
ване смесената инокулация като начин за повишаване ефектив-
ността на симбиотичната азотфиксация.  

Като инокуланти са изпитани наши и чужди щамове азот-
фиксиращи бактерии – Rhizobium leguminosarum bv. рhaseoli, 
Rhizobium meliloti, Bradyrhizobium japonicum, Bradyrhizobium sp. 
(lupini), Azospirillum brazilense и Azotobacter chroococcum. 

Резултатите от проведените съдови и полски опити на Чер-
ноземи с изследваните бобови култури показват, че употребата на 
биоинокуланти води до повишаване ефективността на системата 
бобово растение – грудкови бактерии (Маркова и кол., 2011).  

При всички култури щамовете Rhizobium и Bradyrhizobium 
имат добра вирулентност, както при самостоятелната, така и при 
смесената инокулация. Смесената инокулация повишава виру-
лентността на тези щамове, по-добре изразено при вариантите с 
A. brasilense. Това се обяснява със способността на тези бакте-
рии да отделят ауксини, и по-специално индолил оцетна кисели-
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на, които водят до промяна в морфологията на корените, благоп-
риятстваща проникването на грудковите бактерии в тях. 

Данните за азотфиксиращата активност показват, че тя е най-
висока при самостоятелната инокулация на фасул и соя с щамове-
те R. leguminosarum bv. phaseoli 51 и 38 и Br. japonicum А-21 и А-
27. Ефектът от смесената инокулация е различен. При смесена 
инокулация с A. brasilense увеличение на азотфиксиращата актив-
ност има при щамовете R. leguminosarum bv. phaseoli 51 и 42а и 
Br. japonicum 646 и I-5. Съществен ефект от смесената инокула-
ция с A. сhroococcum се наблюдава при щам R. leguminosarum 
bv. phaseoli 38 и щамовете Br. japonicum 646, I-5 и А-27. При трой-
ната инокулация най-добър ефект има при щам R. leguminosarum 
bv. phaseoli 14а и щамовете Br. japonicum 646 и I-5. 

Измененията на вирулентността и азотфиксиращата активност 
на всички изследвани щамове, общо взето, корелират с получения 
добив от фасул, соя, люцерна и лупина. При съдовите опити с тези 
бобови култури е установено, че всички изследвани щамове са 
ефективни – добивът е увеличен спрямо съответната неинокулира-
на контрола. Смесената инокулация е по-ефективна от самостоя-
телната и зависи от щама Rhizobium и Bradyrhizobium. Увеличение-
то на добива от смесената инокулация е статистически доказано 
при всички култури. 

Използването на прилепител повишава ефекта от смесената 
инокулация при опитите с фасул. Най-голямо увеличение е по-
лучено при двойна инокулация с R. leguminosarum bv. phaseoli 51 
и A. brasilense, както и с R. leguminosarum bv. phaseoli 38 и 
A. сhroococcum, а при тройната – с R. leguminosarum bv. phaseoli 
14а – добивът е увеличен съответно с 24%, 24.3% и 9%.  

Резултатите от съдовите опити с фасул се потвърждават и в 
условията на полски опити с карбонатен Чернозем. Получените 
данни за добива показват, че и тук най-ефективна е двойната 
инокулация с R. leguminosarum bv. phaseoli 51 и A. brasilense 
sp. 107 като увеличението на добива е 18%. 

Аналогични резултати вследствие на двойна и тройна ино-
кулация са установени и при соята в условията на съдов опит с 
карбонатен Чернозем. Смесената инокулация с A. brasilense е 
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по-ефективна от самостоятелната с щамовете Br. japonicum 646, 
I-5 и A-27 и неефективна с щам A-21. Най-голямо увеличение на 
добива (със 17%) е установено при щам 646. Положителен ефект 
от смесената инокулация с A. chroococcum 9a има само при ща-
мовете 646 и I-5 – добивът е увеличен съответно с 25 и 15% 
спрямо самостоятелната инокулация. Увеличение на добива при 
същите щамове показва и тройната инокулация. 

Използването на биоинокуланти повишава и добива от лю-
церна (фиг. 7) и лупина. При смесена инокулация на люцерна с 
R. meliloti 24L и A. brasilense sp. 107 в условията на карбонатния 
Чернозем увеличението на добива е със 17%.  

 
Фигура 7. Влияние на инокулацията с Rh. leguminozarum 

bv. phaseoli върху добива от фасул при карбонатен Чернозем 

 
Фигура 8. Влияние на инокулацията върху добива от люцерна 
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Инокулацията на фасула, соята, люцерната и лупината по-
вишава вирулентността, азотфиксиращата активност, количест-
вото и качеството на добива. Смесената инокулация е по-
ефективна от самостоятелната и зависи от щама Rhizobium и 
Bradyrhizobium. Селекционирани са най-ефективните комбина-
ции за смесена инокулация: за фасула – R. leguminosarum 
bv. phaseoli 51 + A. brasilense sp. 107 и R. leguminosarum 
bv. phaseoli 38 + A. сhroococcum 9a; за соята – Br. japonicum 646 + 
A. chroococcum 9a; за люцерната – R. meliloti 24L + A. brasilense 
sp. 107; за лупината – Bradyrhizobium sp. (lupini) 300 + 
A. brasilense sp. 107. Комбинацията R. leguminosarum bv. phaseoli 
51 + A. brasilense sp. 107 се предлага за внедряване в практиката 
(Маркова и кол., 2011). 

Заключение 
Получените резултати дават основание изследванията за 

смесена инокулация на бобови култури с азотфиксиращи микро-
организми да продължат и се разширят, което ще доведе до усъ-
вършенстване на технологията за отглеждане на тези култури.  

Приведените данни от многогодишни изследвания върху 
различни аспекти на инокулацията с азотфиксиращи бактерии в 
условията на Черноземни почви показват предимствата на био-
логичните методи при отглеждане на бобовите култури у нас, 
които имат икономически и екологически ефект. Биологичната 
азотфиксация предлага евтин, екологично чист и възобновяващ 
се ресурс на азот за земеделието, влияе положително върху до-
бива и качеството на зърното, способства за стабилизиране на 
екосистемите, за запазване и възстановяване на природните ре-
сурси и обезпечава устойчиво развитие на производството. 
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ЕФЕКТИВНОСТ 
НА НАПОЯВАНЕТО НА ЧЕРНОЗЕМИ 

Нели Гаджалска, Румяна Кирева, Владя Събков, 
Галина Патаманска, Милена Мотева, 
Весела Браничева, Елена Грънчарова, 

Константин Караиванов 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита 

на растенията „Никола Пушкаров” 
Резюме 
В района на Черноземите в България, които обхващат част от 

Дунавската равнина, валежите като основна компонента на полив-
ния режим на културите са със средногодишна стойност под необ-
ходимото водопотребление на културите през вегетационния пери-
од, което показва, че напояването се явява една от основните пред-
поставки за постигане на устойчиво селскостопанско производство. 
Получаването на добър ефект от напояването и най-продуктивно 
използване на поливната вода е възможно само при прилагането на 
правилен (оптимален) поливен режим, съобразен с изискванията на 
отглежданите култури От проведени многогодишни опити в години 
с различна метеорологична характеристика и при трите основни ти-
па Черноземи – типичен, карбонатен и излужен, е установено че 
средното увеличение на добивите на някои основни напоявани зе-
меделските култури (царевица, соя, ябълки и лозя) при поливни ус-
ловия в сравнение с неполивните е от 21 до 45% при типичния и 
карбонатен Чернозем и от 51 до 70% при излужения Чернозем, кое-
то се дължи на високото хумусно съдържание и добрите водно-
физични свойства на излужения Чернозем, който определят водоза-
държащата му способност.  

Най-висок ефект от напояването изразен чрез допълнител-
ния чист доход в лв/дка за четирите цитирани култури е получен 
при ябълките. 
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Ключови думи: напояване, технологии за напояване, напо-
ителни системи, напояване на Черноземи, икономически ефект 
от напояване 

THE IRRIGATION EFFECTIVENESS OF CHERNOZEM 

Nelly Gadjalska, Rrmiana Kireva, Vladia Subkova, Galina 
Patamanska, Milena Moteva, Vesela Branicheva, Elena 

Grancharova, Konstantin Karaivanov 

Abstract 
In the area of chernozem in Bulgaria, covering part of the Danu-

bian Plain, rainfall as the main components of the irrigation regime 
of crops have an annual average water demand under the crop during 
the growing season, indicating that irrigation is the one of the main 
prerequisites for achieving sustainable agricultural production. 

Getting a good effect of irrigation and most productive use of 
irrigation water is only possible when applying the proper (optimal) 
irrigation regime in compliance with the requirements of the crops. 

From the conducted experience in years of with varying meteoro-
logical characteristics and the three main types of chernozem – typical, 
carbonate and leaching, it was found that the average increase in yield 
of some main irrigated crops (corn, soybeans, apples and grapes) un-
der irrigation compared with rain fed is a 21 to 45% in the typical and 
carbonate chernozem and from 51 to 70% in leaching chernozem due 
to high humus content and good water and physical properties of lea-
ching that determine its water retention capacity. 

The highest effect of irrigation expressed through the additional net 
income in lev / ha for all four quoted crops is obtained from apples. 

Keywords: irrigation, climate changes, effect of irrigation, 
good irrigation practices 

Основните предизвикателства, с които се сблъсква земедел-
ското производство на България сега, и които ще стоят пред него с 
още по-голяма сериозност през следващите години са изменение на 
климата в региона, рационално управление и опазване на водите в 
земеделието и въвеждането на добри земеделски практики. 
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Изменението в климата с тенденция към затопляне и засу-
шаване (повишаване на температурата на въздуха и намаляване 
на валежите), е вече установена, и тези процеси ще продължат и 
в бъдеще, като ще запазят характера си. Особено съществени са 
и ще бъдат въздействията на климатичните изменения върху зе-
меделското производство, което се изразява в намаляване на до-
бивите и влошаване на качеството на продукцията, поради не-
достиг на влага в почвата през вегетационния период. От друга 
страна, намаляването на валежите води до рязко намаляване на 
водните запаси в реките и напоителните язовири в годишен и 
многогодишен аспект и ограничаване на възможностите за из-
ползване на водата за напояване. Това налага необходимостта от 
промяна в цялостните технологии на земеделско производство, 
които трябва да бъдат съобразени с новите условия и потребнос-
ти на земеделските култури.  

В района на Черноземите в България, които обхващат част от 
Дунавската равнина, климътът е умерено-континентален – харак-
теризира се със сравнително студена зима, горещо лято и с най-
малко валежи през м. февруари и най-много през м. юни. Валежи-
те като основна компонента на поливния режим на културите са 
със средногодишна стойност в Дунавската водосборна област, къ-
дето са разположени Черноземите, в широки граници – от 500–
550 mm, а средногодишен валеж под 500 mm се очертава в Добру-
джа и Варненския залив и крайбрежието на север от него. 

Като цяло, тези валежи са под необходимото водопотребле-
ние на културите през вегетационния период. Към това като се 
прибави неравномерното им разпределение през годината и уве-
личена честота на периоди без валежи в месеците на вегетаци-
онния период се оказва, че напояването се явява една от основ-
ните предпоставка за постигане на устойчиво селскостопанско 
производство.  

Изследвания показват, че влажността по целия почвен про-
фил на структурния с добри дренажни свойства Чернозем рядко 
достига ППВ, дори и през есенно-зимния период. Това ясно се 
вижда от Фиг. 1, на която е изобразена почвената влажност по 
интегрирани слоеве 0–50 cm, 0–100 cm и 100–200 cm. Апрокси-
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миращите криви, представляващи полином от трета степен с ви-
соки коефициенти на корелация, показват недостатъчната есен-
но-зимна влагообезпеченост за възобновяване вегетацията на 
земеделските култури през пролетта и за нормалното ѝ развитие 
през пролетно-летния период.  

Варирането на стойностите на измерената влажност в много-
годишна редица е голямо, което свидетелства за нестабилността на 
влагообезценяването на земеделските култури с атмосферни вале-
жи. Коефициентът на вариация за слоя 0–100 cm е 55% както на 
есенно зимните, така и на пролетно-летните валежи, се усвояват 
почти напълно в слоя 0–100 cm – съответно 84% и 94%.  

Тенденциите на изменение на усвояемостта при типичния 
Чернозем индикират изменението на климата към затопляне и за-
сушаване в районите на земеделско производство в Северна Бълга-
рия. Предвид това, вследствие анализ на многогодишни данни, е 
установено (фиг. 2), че най-ранната дата на начало на поливния се-
зон за карбонатните Черноземи е 20 юни, а за типичните Чернозе-
ми – 30 юни и за излужените Черноземи – 19 юли. Продължител-
ността на периода с налична леснодостъпна влага за царевица, 
средно за всички разновидности на Чернозем е 70 дни от сеитбата. 
Най-краткият период е при карбонатни Черноземи – 54 дни, а най-
дългият – при деградирани Черноземи – 85 дни.  

 

Фигура 1. Динамика на 
продуктивния воден запас 
на типичен Чернозем по 
интегрирани слоеве:  

а) 0–50 cm; б) 0–100 cm; в) 100–200 cm 

Фигура 2. Период на изчерпване 
на общия воден запас  

до влажност 80% от ППВ при:  
а) типичен; б) излужен; в) карбонатен и 

г)деградиран Чернозем 
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Общият воден запас, изразен в относителни проценти от 
пределната полска влагоемност в начало на фаза изметляване 
при 75% обезпеченост е 63–76% от ППВ с преобладаващо вари-
ране в годините около 11–13%.  

Карбонатните и типичните Черноземи и техните почвооб-
разуващи скали се отличават с висока филтрация. Най-добре е 
напояването на тези почви да се извършва с дъждовална техника 
или капково, а не повърхностно, за да се избегне рискът от из-
лишни загуби на вода и унищожаване на почвата от иригационна 
ерозия. 

Излужен Чернозем е с обемното тегло от 1.3 до 1.5 gr/cm3, 
поради което порьозността е ниска. ППВ е от 28.5 до 23.8%. Аг-
ропроизводствените свойства разкриват, че този тип почва е най-
плодороден, поради високото хумусно съдържание и добрите 
водно-физични свойства, който определят водозадържащата им 
способост. Това качество на почвите има директна връзка с ико-
номическия ефект от напояването. 

Водно физичните свойства на основните разновидности 
почвен тип Чернозем в България за слоя 0–100 cm са дадени в 
таблица 1. 

Таблица 1. Водно-физични свойства на основните разновидности 
на почвен тип Чернозем в Република България за слоя 0–100 cm 
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в mm 
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1 Карбонатни 
Черноземи 24.6 10.9 44.2 1.26 310 137 142.0 70 93 54.2 142,0

2 Типични 
Черноземи 25.4 13.9 54.6 1.31 332 182 150.6 70 100 64.2 119.1

3 Излужени 
Черноземи 26.0 12.4 47.5 1.27 330 157 172.7 75 82 57.5 140.3
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Налага се изводът, че независимо от добрия запас на про-
дуктивна влага в Черноземите, водният им баланс не може да се 
счита за добър и това налага да се напояват земеделските култу-
ри. Там, където няма възможност за напояване, трябва да се 
прилагат мероприятия за запазване от изпарение на постъпилата 
в почвата вода от зимните и пролетни валежи.  

Напояването на Черноземи в България започва в Дунавския 
район пред и почти цял век. Служба по водите във Видин за пър-
ви път е организирана през 1922 г., в чийто район спадат басейни-
те на всички реки в Северозападна България, вливащи се в р. Ду-
нав до р. Искър. През петдесетте години на миналия век в Дунав-
ската равнина започва изграждането на големи напоителни систе-
ми с помпено водовземане на води от р. Дунав. В края на петде-
сетте и началото на шестдесетте години за нуждите на напояване-
то започва строителството на напоителни системи, използващи 
водите от вътрешни водоизточници. Изграждането на напоителни 
системи в Дунавския район е извършвано до края на 80-те години. 
Общо са изградени 2 385 km мрежи открити напоителни канали и 
3 622 km тръбна мрежа*.). На Фиг. 3 са дадени поливните площи и 
прилаганите техники за поливане в земеделските стопанства. 

 
Фигура 3. Поливни площи и прилагани техники на поливане  

в земеделските стопанства  
*)*Източник Агростатистика – Данните са от 2000 г., когато е из-
вършено преброяване на годните за напояване площи. 



ЧЕРНОЗЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ, ОЦЕНКА, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ 

86 

Обща характеристика на напоителните системи в Дунавс-
кия район е, че тяхната структура е от класически тип – водоиз-
точник, регулиращ обем или водохващане и напоявана площ и 
всяка една е напълно самостоятелна.  

Управлението на напояването в Дунавския район се осъ-
ществява от 4 клона на „Напоителни системи” ЕАД:  

• клон Мизия, обслужващ областите Видин, Враца и Монтана; 
• клон Среден Дунав обслужващ областите Плевен, Ловеч и Ве-

лико Търново;  
• клон Долен Дунав, обслужващ областите Русе, Търговище и 

Разград;  
• клон Черно море, обслужващ областите Варна, Търговище и 

Шумен.  
Напоителни системи в Дунавския район:  
НС „Дунав”, НС „Видин”, НС „Рабиша”, НС „Дреновец”, 

НС „Росица”; НС „Негованка”, НС „Хотница 2”, НС „Бяла Сла-
тина”, НС „Аспарухов вал”, НС „Софрониево”, НС „Дъбник”, 
НС „Голяма Витска”, НС „Малка Витска”, НС „Осъм–Левски–
Обнова”, НС „Батин Кривина”, НС „Вардим Караманово”, НС 
„Банинска”, НС „Бойка”, НС „Русе”, НС „Пиргово”, НС „Санд-
рово”, НС „Бръшлян”, НС „Юпер Бисерци”, НС „Тутракан”, НС 
„Огоста”, НС „Лом Запад”, НС „Станево”, НС „Смирненски”, 
НС „Клисурица”, НС „Левчево”, НС „Виница” 

В площите, където има възможност за доставяне на полив-
на вода, напояването трябва да се извършва чрез прилагане на 
добри практики за напояване, които представляват комплекс от 
правила и норми за напояване на земеделските култури, чрез 
който се осигурява пестеливо и рационално използване на вода-
та, съхраняване на почвеното плодородие, опазване на водите и 
почвите от замърсяване, ерозия и деградиране и получаване на 
максимален икономически ефект при приемливи разходи 

Добрите практики могат да се ползват при напояване на 
всички видове земеделски култури (полски, технически, интен-
зивни и др.), отглеждани при разнообразните природни и аграр-
икономически особености на страната.  

Изборът на техниката и технологията за напояване се из-
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вършва съобразно с особеностите на използване, в т.ч.: 
− вид и специфични изисквания на земеделските култури 

(полски, технически, зеленчукови, трайни, декоративни и т.н.; 
култури със слята повърхност и отглеждани на редове; изисква-
ния към влажност на въздуха и специфичен микроклимат, недо-
пускане мокрене на листната маса и на плодовете и т.н.) и осо-
бености на технологията по отглеждането им (схема на за-
саждане, организация на площта, начини и механизация на ре-
зитби и прибиране на плодовете, обработка на почвата и про-
веждане на растителна защита и т.н.); 

− теренни и климатични условия в района на напояваните 
земи (наклон и релеф на терена; форма и размери на площите и 
отделните участъци; посока и скорост на ветровете, размер на 
дефицита на влажността и др.);  

− почвено-мелиоративни условия (тип и водно-физични 
свойства на почвата, мощност на повърхностния почвен слой, 
засоленост на почвите и т.н.);  

− хидроложки и хидрогеоложки условия (дренираност на 
почвите; наличие и разположение на нивото на подпочвените 
води, разполагаемо водно количество от водоизточника и др.); 

− технически особености (вид и разположение на водоиз-
точника; необходимост от пречистване на водата за напояване; 
разполагаем напор на водата; наличие на електропроводи; начин 
за подаване на торовете и препаратите и др.); 

− други природни и стопански условия. 
Извършването на технико-икономически анализ на възмож-

ните комбинации и варианти на влияещите фактори позволява 
при избора да се приеме най-подходящото решение. Изборът е 
професионален и нелек процес, изискващ отчитането на различ-
ни фактори, повечето от които трудно оценими. Още повече, че 
наличната информация не винаги е пълна и достоверна, а знани-
ята почиват на личен опит и интуиция.  

Предвид на това, че сега в практиката се предлага разнооб-
разна поливна техника и съответни технологии, което затруднява 
правилния избор на земеделския стопанин, решаването на този 
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въпрос само с интуиция и на база минал опит, крие сериозна 
опасност от допускане на грешки и най-добре следва да се полз-
ва опита на експерти-консултанти.  

Най-широко прилаганите в практиката технологии за напо-
яване са (Фиг. 4): 

− повърхностно напояване;  
− дъждуване; 
− капково напояване; 
− микродъждуване, в т.ч. микроструйно/мъгловидно напоя-

ване. 

 

Фигура 4. Техники за напояване 

Всеки от тези начини има своето място и област на прило-
жение по отношение на особеностите на условията в земеделс-
ките земи, в която може да се получи най-голяма полза при отг-
леждането на напояваните култури.  

Получаването на добър ефект от напояването и най-
продуктивно използване на поливната вода е възможно само при 
прилагането на правилен (оптимален) поливен режим, съобразен 
с изискванията на отглежданите култури. Такъв поливен режим 
може да се осъществи там, където има достатъчно вода за напо-
яване и подходяща поливна техника.  
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При определянето на параметрите на поливния режим 
следва да се имат предвид някои основни съображения, като:  

− подаваното количество вода на културите не трябва да 
бъде по-голямо от необходимото за регулиране на дефицита, а 
само в съответствие с текущото им водопотребление; 

− при условия на недостиг на вода може да се реализират 
поливки само в критичните фази от развитието на земеделските 
култури, които са решаващи за формирането на основния добив; 

− напояването има добър ефект, когато се спазва размерът 
на поливната норма, в противен случай излишната вода довежда 
до преовлажняване, което пречи на въздуха да прониква в почва-
та, възпрепятсва корените да дишат, микроорганизмите да дейс-
тват и се развиват гъбни болести по растенията. 

Прилагането на оптимален поливен режим в течение на це-
лия вегетационен период на културите създава условия за реализи-
ране на потенциалните им продуктивни възможности, ако са опти-
мизирани и останалите фактори на агротехническия комплекс.  

От проведени многогодишни опити в години с различна ме-
теорологична характеристика и при трите основни типа Черно-
земи – типичен, карбонатен и излужен, е установено средното 
увеличение на добивите на някои основни напоявани в момента 
от земеделските производители култури при поливни условия в 
сравнение с ненапояваните.  

Една от основните изследвани култури е царевицата. На ба-
зата на проведени полски експерименти и с помощта на компю-
търна програма „Норма” [1] са определени оптималните напои-
телни норми за конкретните агроекологични райони при трите 
почвени типа Чернозем – Кнежа (типичен), Павликени (карбона-
тен) и Каварна (излужен). За определяне ефекта от напояване се 
използва критерият „Допълнителен добив от напояване”. Доби-
вите при поливни и неполивни условия също са взети за много-
годишен период на изследване. С помощта на компютърна прог-
рама „Добив” [2] са обобщени добивите при поливни и непо-
ливни условия и е изчислен „Допълнителният добив от напоява-
не”, т.е. ефектът от напояване на царевицата в тези три района. 
Получените данни са дадени в Таблица 2.  
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Таблица 2. Добиви от царевица при поливни и неполивни условия 
върху Черноземни почви. Ефект от напояването при царевица 

Район Напоителна 
норма в mm

Добиви при 
поливни 

условия kg/da 

Добиви при 
неполивни 

условия kg/da 

Ефект от  
напояването 

в kg/da 
Павликени 232 1083 619 465 
Кнежа 223 1074 596 478 
Каварна 276 933 375 558 

От таблицата се вижда, че отглеждането на царевица за 
зърно върху Черноземни почви показва, че тя формира високи 
добиви при напояване. Добивите в посочените райони варират 
от 933 kg/da (Каварна) до 1083 kg/da (Павликени и Кнежа). Най-
висок ефект от напояването се получава върху излужен Черно-
зем в района на Каварна – 558 kg/da, което е увеличение с 60%. 

Като растение на мусонния климат, соята е взискателна към 
почвената влага. При изследвания, проведени със соя е установено, 
че при поливни условия добивите достигат до 400 kg/da (Табл. 3). 
Най-висок ефект от напояването се получава на излужен Чернозем в 
района на Каварна – 281 kg/da, което е увеличение със 71%. 

Таблица 3. Добиви от соя при поливни и неполивни условия върху 
Черноземни почви. Ефект от напояването при соя 

Район Напоителна 
норма в mm 

Добиви при 
поливни 

условия kg/da 

Добиви при 
неполивни 

условия kg/da

Ефект от на-
появането в 

kg/da 
Павликени 186 400 222 178 
Кнежа 186 397 214 182 
Каварна 266 397 116 281 

Като интензивна овощна култура ябълката също добре реа-
гира на напояването. Добивите ѝ при поливни условия варират 
от 2 088 до 2 248 kg/da, като най-висок ефект от напояването се 
получава също на излужен Чернозем в района на Каварна – 
1 060 kg/da (Табл. 4) или увеличението на добива е с 0.47%. 



Ефективност на напояването на черноземи 

91 

Таблица 4. Добиви от ябълки при поливни и неполивни условия 
върху Черноземни почви. Ефект от напояването при ябълки 

Район Напоителна 
норма в mm 

Добиви при  
поливни 

условия kg/da 

Добиви при 
неполивни 

условия kg/da

Ефект от  
напояването 

в kg/da 
Павликени 294 2248 1472 777 
Кнежа 283 2215 1448 768 
Каварна 364 2088 1027 1060 

Добивите при напояването на лозя, отглеждани върху Чер-
ноземни почви в различни райони на страната, достигат от 
1403 kg/da (Каварна) до 1615 kg/da (Павликени, Кнежа) 
(Табл. 5). Най-висок ефект от напояването се получава при из-
лужен Чернозем, като завишението на добивите вследствие от 
напояването е 35% за района на Каварна или 493 kg/da.  

Таблица 5. Добиви от лозя при поливни и неполивни условия вър-
ху Черноземни почви. Ефект от напояването при лозя 

Район Напоителна 
норма в mm 

Добиви при 
поливни 

условия kg/da 

Добиви при 
неполивни  

условия kg/da 

Ефект от  
напояването 

в kg/da 
Павликени 180 1615 1320 296 
Кнежа 180 1614 1208 407 
Каварна 240 1403 910 493 

Ефектът от напояване на четирите вида култури при трите 
почвени типа Чернозем е даден графично на фиг. 5. 

 
Фигура 5. Ефект от напояването на земеделски култури 
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От фиг. 5 се вижда, че най-висок ефект от напояването на зе-
меделските култури се получава в района на Каварна, където пре-
обладава излужен Чернозем. Увеличението на добивите в резултат 
от напояването е от 51 до 70%, а в останалите два района увеличе-
нието на добивите варира от 21 до 45%. И в двата района (Павли-
кени и Кнежа) увеличението на добивите е в едни и същи граници. 
Най-добре реагира на напояването соята в района на Каварна, като 
допълнителният добив от напояването достига до 71%. Посочените 
данни показват как един и същи агротехнически фактор, какъвто е 
напояването, има различно влияние върху формирането на добива, 
което е свързано именно с биологията на културата. 

Резултатът, с който се измерва ефективността от напояваните 
култури е размерът на допълнителният доход в лв/дка за земеделс-
ките стопани, който е най-удобен за практиката. В табл. 6 е даден 
„Общият чист доход от напояване”, получен от допълнителния 
добив от напояване, от разглежданите четири вида земеделски кул-
тури при трите разновидности на Черноземи и изкупната им цена. 

Таблица 6. Допълнителен доход от напояване, в лв/дка  

Култури Район царевица соя ябълки лозя 
Павликени 232 139 776 178 
Кнежа 239 143 767 244 
Каварна 279 167 1061 296 

Общият чист доход от напояване е изчислен при осредне-
на изкупна цена в последните две години (2011 и 2012 г). При 
ниска изкупна цена през 2013 г. той намалява значително и при 
царевицата достига в границите от 139 до 167 лв/дка, а при соята 
от 91 до 143 лв/дка.  

Общият чист доход от напояване при ябълките варира от 
776 лв/дка до 1061 лв/дка, а при лозята – от 178 лв/дка до 296 лв/дка.  

„Допълнителният чист доход” се формира от „Общия чист 
доход от напояване” и разходите за капиталовложения и амор-
тизационни отчисления и експлоатационните разходи за полив-
ката. При водообезпечаване на напояваните площи заети с царе-
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вица и соя с вода подавана от Напоителни системи-ЕАД, в годи-
ните с ниска изкупна цена на земеделската продукция и висока 
цена на поливната вода, „Допълнителният чист доход” има от-
рицателна стойност, т.е. ефектът от напояване е отрицателен. 
При водообезпечаване на тези култури с вода, подавана от по-
върхностен (подземен) воден обект, полученият ефект от напоя-
ване е минимален при царевицата и соята. 

При изчисляване на допълнителния доход с осреднени из-
купни цени при двата варианта на водообезпечаване, ефектът е 
положителен за всички култури. 

Заключение 
Анализът на водно-физичните свойства на Черноземите по-

казва, че независимо от добрия запас на продуктивна влага в 
Черноземите, водният им баланс не може да се счита за добър 
при нашите климатични условия и това налага да се напояват 
земеделските култури.  

Отглеждането на земеделските култури на почвен тип Черно-
земи при поливни условия, формират високи добиви в сравнения с 
останалите почвени типове в България. От разгледаните три района, 
представени от трите основни вида Черноземи, най-висок ефект от 
напояване на земеделските култури царевица, соя, ябълки и лозя, се 
получава при излужен Чернозем, поради високото хумусно съдър-
жание и добрите водно-физични свойства, който определят водоза-
държащата му способост. Това качество на почвите има директна 
връзка с икономическият ефект от напояването. 

Най-висок допълнителен добив от напояването на земедел-
ските култури се получава в района на Каварна, където преобла-
дава излужен Чернозем. Увеличението на добивите в резултат от 
напояването е от 51 до 70%, а в останалите два района предста-
вени от карбонатен и типичен Чернозем (Павликени и Кнежа), 
увеличението на добивите варира от 21 до 45%. И в двата района 
увеличението на добивите е в едни и същи граници. Най-добре 
реагира на напояването соята в района на Каварна, като допъл-
нителният добив от напояването достига до 71%.  

Един от основните фактори, влияещи на формирането на 
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ефекта от напояване, е цената на водата. При съществуващите 
към момента високи цени на водата подавана от НС-ЕАД, ефек-
тът от напояването в повечето случай е отрицателен. При вода 
подавана от повърхностни (подземни) водни обекти или Сдру-
жения за напояване, ефектът е положителен. Това налага необ-
ходимостта от субсидиране на тази дейност от държавата, за да 
може българското земеделие да стане конкурентоспособно.  

Ефектът от напояването изразен чрез допълнителния чист до-
ход в лв/дка, зависи основно от цената на подаваната вода за напоя-
ване и изкупните цени на продукцията през съответната година. 
При високи изкупни цени (напр. 2011 и 2012 г.) се вижда, че има 
положителен ефект от напояването при трите варианта на цена на 
водата. При години с по-ниски изкупни цени (2013 г.), ефект от на-
появането се получава само при водообезпечаване с вода от повър-
хностни (подземни) водни обекти, докато при води, подавани от 
НС-ЕАД, той е добър при ябълките, минимален при лозята и отри-
цателен при царевица и соя. 

Препоръчваме на земеделските стопани, в годините с по-
голяма печалба, да инвестират в изграждане на напоителна инф-
раструктура, която ще им осигури по-високи добиви и по-
качествана продукция, което ще намали значително риска от от-
рицателни финансови резултати при години с неблагоприятни 
климатични фактори и пазарни цени. 
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ЕРОЗИОННИ ФАКТОРИ И РИСК ОТ ВОДНА 
И ВЕТРОВА ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА В... 

ЗОНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОЗЕМИ 

Светла Русева, Вихра Стойнова, Людмила Лозанова, 
Илия Малинов, Елка Цветкова, Христо Джоджов, 
Виктор Крумов, Милена Митова, Диляна Илиева 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита 

на растенията „Н. Пушкаров” 
Резюме  
Почвено-географското райониране на България отделя района 

на Черноземите в самостоятелна подзона (Крайдунавската подзона 
на Черноземите) на Севернобългарската лесостепна зона. Почвено-
географската подзона на Черноземите, с по-незначителното при-
съствие на ливадните, тъмно- и сивокафявите горски почви, е обо-
собена в единайсетте агроекологични района на Черноземите. Пла-
товидно-хълмистият релеф, дълбоко разчленен от речните долини 
на притоците на р. Дунав, и умерено-континенталният характер на 
климата в зоната на Черноземите определят ерозията на почвата 
като основна деградационна заплаха за тези почви. В доклада е 
представен подробен анализ на ерозионните фактори – топографс-
ки, климатичен и почвен и рискът от водна и ветрова ерозия на 
почвата за зоната на Черноземите. Анализите са основани на геог-
рафски информационни системи, интегрирани с модели за прогно-
зиране на вероятните средногодишни почвени загуби от плоскост-
на водна и ветрова ерозия на почвата. Направени са изводи за вли-
янието на ерозионните фактори върху уязвимостта на Черноземите 
от водна и ветрова ерозия на почвата.  

Ключови думи: ерозия на почвата, плоскостна водна еро-
зия, ветрова ерозия, фактори на ерозията, риск от ерозия, Черно-
земи, България 
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FACTORS AND RISK OF SOIL EROSION BY WATER AND 
WIND IN THE ZONE OF BULGARIAN CHERNOZEMS  

Svetla Rousseva, Vihra Stoynova, Ludmila Lozanova, Ilia Malinov, 
Elka Tcvetkova, Christo Dzhodzhov, Victor Kroumov, Milena 

Mitova, Dilyana Ilieva 

Abstract  
Categorization of soil geographical regions in Bulgaria 

distinguishes the area of Chernozems in a separate sub-zone of the 
North Bulgarian forest-steppe zone. The soil geographical sub-zone 
of the Chernozems, with minor presence of Meadow, Dark gray and 
Brown forest soils, is differentiated into eleven agro-ecological 
regions of the Chernozems. The plateau-hilly terrain, deeply 
dissected by river valleys of the tributaries of the Danube and the 
temperate continental climate in the Chernozems’ zone define soil 
erosion as the main degradation threat to these soils. The report 
presents a detailed analysis of the soil erosion factors – topography, 
climate and soil and the risk of water and wind erosion of the soils in 
the Chernozems’ zone. The analyses are based on geographic 
information systems integrated with models for predicting average 
annual soil loss from water and wind erosion. Conclusions are drown 
about the impact of the erosion factors on the vulnerability of the 
Chernozems to water and wind erosion.  

Keywords: soil erosion, sheet water erosion, wind erosion, soil 
erosion factors, soil erosion risk, Chernozems, Bulgaria 

Увод 
Почвата е ограничен, практически незаменим и невъзобно-

вим природен ресурс с редица ключови за природата и общество-
то функции, най-важните от които са свързани с производството 
на храна и биомаса, както и със съхранение, филтриране и транс-
формация на вещества и енергия. Нарушаването на почвените 
функции в резултат от действието на замърсяване и физични и 
химични процеси с природен и антропогенен произход дефинира 
осем основни почвено-деградационни процеса. Ерозията на поч-
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вата е една от най-сериозните глобални заплахи, която засяга как-
то земите за земеделско и горско ползване, така и урбанизираните 
територии. Устойчивото управление на почвените ресурси е без 
алтернатива в условията на глобализирания свят. Съчетавайки 
поддържане на висока продуктивност с опазване на природната 
среда, то означава планиране на земеползването в съответствие с 
пригодността на земите за ефективно противоерозионно земепол-
зване, в зависимост от поредица ограничаващи фактори и запла-
хи. Първа стъпка при противоерозионното проектиране е оценка-
та на ерозионните фактори и риска от ерозия на почвата. 

Черноземите са основен зонален тип на Северна България. 
Заемат площ от 22.40 млн. дка, която представлява 20.35% от те-
риторията на страната. Обхващат почти изцяло Западната и 
Централна част на Дунавската равнина, Южно-Добруджанското 
плато и по-голямата част от Лудогорието. Образувани са пре-
димно върху леки по механичен състав и богати на карбонати 
почвообразуващи скали – льос и льосоподобни материали. По 
дълбочина на отлагане на карбонатите и степента на глинясване 
и лесивиране Черноземите се подразделят на четири подтипа: 
карбонатни, типични, излужени и лесивирани. Те са едни от най-
плодородните почви. Заемат най-важните селскостопански ра-
йони на Северна България и върху тях се отглеждат повечето от 
основните селскостопански култури.  

Докато пресеченият релеф създава условия за проява на 
водна ерозия, почвите от обширните обезлесени равнини са за-
сегнати от ветрова ерозия. Ерозията намалява мощността на ху-
мусния хоризонт и дълбочината на появяване на карбонатния 
мицел. С увеличаване на съдържанието на карбонатите в ерози-
раните Черноземи се изменя и реакцията на почвения разтвор. 
Намаляването на мощността на хумусния хоризонт вследствие 
на ерозията води до по-силно изразено влошаване на структура-
та на почвата в сравнение с неерозираната почва и намаляване 
на ерозионната ѝ устойчивост.  

Целта на доклада е да представи подробен анализ на ерози-
онните фактори – топографски, климатичен и почвен и риска от 
водна и ветрова ерозия за зоната на Черноземите. 
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Материал и методи 
Оценка на факторите и риска от водна ерозия на почвата  
Оценките за ерозионните фактори и рискът от плоскостна 

водна ерозия на почвата са основани на подходa на Департамен-
та по земеделие на САЩ – Служба за опазване на почвите и во-
дите, за прогнозиране на почвените загуби от ерозия 
(Wischmeier & Smith, 1978), адаптиран и валидиран за условията 
на България (Лазаров и др., 2002; Rousseva, 2002; Nikolov et al., 
2007). Валидирането е основано на данни от дългогодишни ста-
ционарни и моделни изследвания върху ерозионните процеси 
при различни природни и стопански условия, проведени от уче-
ни от секция „Ерозия на почвата” при Института по Почвозна-
ние „Никола Пушкаров”. Моделът за прогнозиране на вероятни-
те средногодишни почвените загуби от ерозия във функция от 
ерозионните фактори е разработен в САЩ за целите на противо-
ерозионното проектиране (Wischmeier и Smith, 1965, 1978) и е 
известен като Универсално Уравнение за Почвените Загуби 
(Universal Soil Loss Equation – USLE). 

Климатичният фактор на плоскостната водна ерозия е харак-
теризиран чрез индекса за ерозионност на дъждовете R (EI30), 
изчислен по адаптирания за условията на България (Rousseva, 
2002) степенен модел, дефиниран от Richardson и др. (1983), въз 
основа на публикуваната информация (Кючукова и др., 1986). 
Почвеният фактор на плоскостната водна ерозия е характеризиран 
чрез индекса за податливост на почвата към ерозиране K, изчис-
лен въз основа на рутинната информация от едромащабните поч-
вени проучвания чрез номограмата на Wischmeier и др. (1971), 
адаптирана за условията в България (Русева, 2001, 2002; Rousseva, 
1997). Факторът за наклона и дължината на склона е характеризи-
ран чрез топографския индекс LS, изчислен чрез формулата на 
Moore et al. (1993), в която LS съчетава влиянието на наклона на 
склона (θ, °) и специфична площ, от която се формира оттока 
(As, m

2/m) върху почвените загуби от ерозия. Индексът за почво-
защитното действие на растителността C е дефиниран чрез 
средногодишната стойност на частното на почвените загуби от 
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даден растителен вид и тези от почва без растителност. Оценките 
за почвозащитното действие на растителността са основани на 
разпределението на земите според трайната покривка, получена 
при разработването на CORINE (2002).  

Потенциалният риск от плоскостна водна ерозия е изчис-
лен като средногодишна стойност на количеството ерозирана 
почва [t/ha y] при отсъствие на растителна покривка. Действи-
телният риск от плоскостна водна ерозия е изчислен като 
средногодишна стойност на количеството ерозирана почва 
[t/ha y] с растителна покривка, определена в съответствие с кар-
тата за трайната покривка. 

Така представените модели за оценка на факторите и риска 
от плоскостна водна ерозия на почвата са интегрирани в ГИС.  

Оценка на факторите и риска от ветрова ерозия на почвата  
Оценките за факторите и риска от ветрова ерозия (дефлация) 

на почвата се основават на модел за прогнозиране на вероятните 
средногодишни почвените загуби от дефлация, адаптиран и вали-
диран за условията на България (Джоджов и др., 2005). Моделът 
за прогнозиране на вероятните средногодишни почвени загуби от 
дефлация във функция от факторите на ветровата ерозия е разра-
ботен в САЩ за целите на противоерозионното проектиране 
(Woodruff и Siddoway, 1965; Skidmore и др., 1970; Hagen, 1991; 
Lal, 1994) и е известен като Уравнение за прогнозиране на почве-
ните загуби от ветрова ерозия (Wind Erosion Equation – WEQ).  

Почвеният фактор е характеризиран чрез индекса за подат-
ливост на почвите към дефлация (I), дефиниран в зависимост от 
механичния състав на почвите, като данните за механичния със-
тав са трансформирани от класификационната схема на Качинс-
кий към тази, използвана от USDA, по методология, разработена 
от Rousseva (1997). Индексът за грапавината на почвената по-
върхност (К) е изчислен във функция от височината на редовете 
и разстоянието между тях за 15 най-широко използвани полски 
култури, рискови по отношение на дефлацията: пшеница, ече-
мик, ръж, тритикале, овес, царевица, слънчоглед, памук, цвекло, 
соя, фасул, зимна рапица, сорго, многогодишни тревни видове и 
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смески и люцерна. Индексът за влияние на климатичния фак-
тор (С) е определен въз основа на данните от Метеорологичния 
справочник за България за средномесечните валежи, средноме-
сечната температура и средногодишната скорост на преоблада-
ващите ветрове. Наклонът на терена е приложен за дефиниране 
на средна незащитена дължина на полето 250, 300, 450 и 500 m 
при наклон на терена съответно 0<=1, 1<=3, 3<=6 и >6о. Индек-
сът за влиянието на растителността (V) е изчислен като фун-
кция от емпирични параметри, определени по литературни дан-
ни (Lal, 1994; Woodruff и Siddoway, 1965) и корелации с добиви-
те на съответните култури въз основа на средни многогодишни 
статистически данни за добивите на основните полски култури 
по административни области. Разпределението на територията 
на страната по начин на трайно ползване е основано на сателит-
ни данни (Corine, 2002). 

Рискът от дефлация е оценен посредством прогнозните 
средно-годишни загуби на почва от дефлация [t/ha y], изчислени 
във функция на посочените по-горе фактори и класифициран в 
7 групи: много слаб – 0 ≤ 0.1, слаб – 0.1 ≤ 0.2, слаб до умерен – 
0.2 ≤ 0.5, умерен – 0.5 ≤ 1.0, умерен до висок – 1.0 ≤ 2.0, висок – 
2.0 ≤ 4.0 и много висок – > 4.0 t/ha y. 

Така представените модели за оценка на факторите и риска 
от ветрова ерозия на почвата са интегрирани в ГИС. 

Резултати и обсъждане 
Фактори на водната и ветровата ерозия на почвата  
Релеф 
Районът на Черноземите заема северната, почти изцяло за-

падната и централната част на Дунавската хълмиста равнина, 
южната част на Добруджанското плато и част от Лудогорието. Те-
зи земи покриват около 20% от общата площ на страната. Дунавс-
ката равнина има низинен, равнинно-хълмист и платовиден ре-
леф. Равнинните терени преобладават северно от гр. Видин, във 
водосборите на средното и долното течение на р. Лом и р. Цибри-
ца и долното течение на р. Огоста и р. Искър. Хълмистият релеф е 
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характерен за дясната част на водосборите на долното течение на 
р. Вит, р. Осъм и р. Янтра, а платовидния – за водосбора на р. Ру-
сенски Лом, както и за Лудогорието и част от Добруджа.  

 
Фигура 1. Карта на топографския фактор за агроекологичния 

район на Черноземните почви в България 

Релефът е основен фактор за възникването и протичането 
както на водната, така и на ветровата ерозия на почвата. Пред-
поставка за проявяване на водната ерозия са градиентът и дъл-
жината на склоновете, а на ветрова ерозия е равнинният релеф. 
Картата на топографския фактор за района на Черноземите в 
България (Фиг. 1) илюстрира разпределението на територията на 
зоната на Черноземите по наклони. За значителна част от него-
вата територия (61.4%) наклонът на склоновете е 0–3° (при 33% 
за територията на страната), което означава минимална уязви-
мост от водна, но значителна от ветрова ерозия на почвата. В съ-
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ответствие със значителното участие на равнинно-хълмистия 
релеф, площта на земите с наклон 3–9°, голяма част от които са 
обработваеми земи или пасища и са сериозно застрашени от 
водна ерозия е 27.5% (при 28% за територията на страната). 
Среднопретегленият наклон за зоната на Черноземите 2.7о±0.4о е 
значително по-нисък от този за територията на цялата страна 
(4.1о±1.9о). 

Климат  
Умереноконтиненталният климат на Дунавската равнина се 

обуславя от значителната ѝ отвореност на североизток и сравни-
телно еднообразния релеф. Преобладават океански въздушни 
маси от запад и северозапад. Най-високите летни температури се 
проявяват през месец юли, като в западната част на равнината те 
достигат 23°–24°С. В Дунавската равнина е измерена най-
високата годишна температурна амплитуда (25°С). 

Валежните суми са най-големи в западната и южната част 
на равнината – 600–650 mm. Постепенно на север и изток коли-
чеството на валежите намалява до 500–550 mm. Най-малки са те 
по брега на река Дунав, поради валежната сянка, която предиз-
викват Карпатите и Стара планина, както и в Добруджа (450–
500 mm), поради засилването на степните черти на климата. Ре-
жимът на валежите се характеризира с най-големи валежни ко-
личества през лятото и средномесечен майско-юнски максимум 
и февруарски минимум. Продължителността на снежната пок-
ривка е 40–50 дни годишно. Преобладават западните, североза-
падните и северните ветрове.  

Индекс за ерозионност на дъждовете. Картата на Фиг. 2 
представя разпределението на ерозионността на дъждовете за ра-
йона на Черноземите. За 61,7% от територията са характерни 
дъждове със средна (601–800 MJ mm/ha h) ерозионност, което е 
над два пъти повече от средния процент за страната (31%). За 20% 
от площта на Черноземите са характерни дъждове със слаба до 
средна ерозионност (401–600 MJ mm/ha h), при 28% за страната. 
Дъждове със средна до силна ерозионност (801–1000 MJ mm/ha h) 
и тези със слаба ерозионност (201–400 MJ mm/ha h) са характерни 
всеки за около 5.4% от площта заета с Черноземи, като първите са 
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четири пъти по-малко, а вторите – четири пъти повече, отколкото 
средно за страната. На фона на сравнително хомогенно разпреде-
ление на индекса за ерозионност на дъждовете се наблюдават две 
по-големи зони с максималната за района на Черноземите ерози-
онност на дъждовете – централната част на община Лясковец и 
северозападната част на Новопазарския район. И двете зони са с 
минимална ерозионност на дъждовете – водосборът на долното 
течение на р. Вит и района Шабла – Каварна. Средно-
претегленият индекс за ерозионност на дъждовете за зоната на 
Черноземите 629±87 MJ mm/ha h е значително по-нисък от този за 
територията на цялата страна (735±181 MJ mm/ha h). 

 
Фигура 2. Карта за фактора на ерозионност на дъждовете за 
агроекологичния район на Черноземните почви в България 

Индекс за ерозионност на ветровете. Картата на фиг. 3 
представя разпределението на ерозионността на ветровете за ра-
йона на Черноземите в България. Наблюдава се тенденция за на-
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растването ѝ от запад на изток. За източната част на района (из-
точно и североизточно от линията Добрич – Аксаково) са харак-
терни ветрове със средна до силна ерозионност (6-ти клас), а за 
южната и югоизточната част на община Каварна (нос Калиакра) 
– със силна до много силна ерозионност (7-ми и 8-ми клас). За-
падно от гр. Добрич, във вид на пояс ориентиран север-юг, най-
широк в северната си част и стесняващ се към южната, е разпо-
ложена зоната на средно ерозионните ветрове (5-ти клас). Вет-
рове с такава ерозионност са характерни и за по-малък район 
югозападно от Русе, включващ източната част на община Боро-
во, северната част на община Две могили и югозападната част на 
община Иваново. Ветровете със средна и по-висока ерозионност 
са характерни за 23.3% от площта на нивите в района на Черно-
земите с наклон до 3°.  

 
Фигура 3. Карта за ерозионността на ветровете  

за агроекологичния район на Черноземните почви в България 



Ерозионни фактори и риск от водна и ветрова ерозия на почвата в... 

105 

На запад от зоната на средно ерозионните ветрове е разпо-
ложена обширна зона, за която са характерни ветрове със слаба 
до средна ерозионност. Тази зона заема 23.4% от територията на 
Черноземите и на запад достига до долното течение на р. Янтра 
(община Ценово). За значителна част от територията на Черно-
земите (25.4%) са характерни слабо ерозионните ветрове. Това 
са източната част на община Лозница и централната част на об-
ласт Шумен; малък район североизточно от Русе и по-голям, 
включващ части от общините Сливо поле, Кубрат и Тутракан; 
широк пояс западно от долното течение на р. Янтра, достигащ 
долното течение на р. Осъм и районът на Черноземите в област 
Видин, северозападно от гр. Арчар. Зоната на много слабо до 
слабо ерозионните ветрове (26.3%) е по-компактна и заема поч-
ти цялата територия на Черноземите от гр. Арчар на запад до 
долното течение на р. Осъм на изток. 

Почви 
Почвената карта на България М 1: 400 000 дефинира 14 почве-

но-картографски единици в зоната на Черноземите, вкл. 10 разно-
видности на дълбоки и 4 разновидности на ерозирани Черноземи.  

Индекс за податливост на почвите към ерозиране. Най-
устойчиви към ерозиране са силно излужените и тежките Черно-
земи и карасолуци, с индекс за податливост към ерозиране 0.017–
0.019 t ha h / ha MJ mm, а най-податливи към ерозиране са карбо-
натните песъчливо глинести Черноземи и ерозираните излужени 
Черноземи, с индекс за податливост към ерозиране 0.033–0.037 t 
ha h/ ha MJ mm. Картата на фиг. 4 илюстрира разпределението на 
територията на Черноземите по податливост към ерозиране 35.6% 
от площта на Черноземите са със слаба до средна (0.01–0.02 t ha 
h/ha MJ mm), 27.0% със средна (0.02–0.03 t ha h/ha MJ mm) и 
37.2% със средна до силна податливост към ерозиране (0.03–0.04 t 
ha h/ha MJ mm). Среднопретеглено, по отношение на водната еро-
зия, Черноземите са малко по-устойчиви към ерозиране от сред-
ното за страната. Среднопретеглената стойност на K-фактор за 
зоната на Черноземите е 0.024±0.004 t ha h/ha MJ mm, при 
0.029±0.005 t ha h/ha MJ m за България. 
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Фигура 4. Карта за податливостта към ерозиране на почвите 
от агроекологичния район на Черноземните почви в България 

 
Фигура 5. Карта за податливостта към дефлация на почвите 
от агроекологичния район на Черноземните почви в България 
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Индекс за податливост на почвите към дефлация. Данните 
за индекса за податливост към дефлация показват, че средно 
претеглено, по отношение на ветровата ерозия, Черноземите са 
по-податливи към ерозиране от средното за страната. Средноп-
ретеглената стойност на I-фактор за зоната на Черноземите е 
124.5 t/ha y, при 68.3 t/ha y за България. Преобладаващата част 
(56.5%) от територията на Черноземите е заета от почви с подат-
ливост към дефлация от 125 до 200 t/ha y. 

Растителност 
Преобладаващият начин на земеползване в зоната на Чер-

ноземите са обработваемите земи (Фиг. 6). В зависимост от поч-
вено-климатичните условия в 11-те агроекологични района в зо-
ната на Черноземите стойностите на С-фактор варират (Табл. 1, 
2). Данните дават ясна представа за решаващата роля на расти-
телността за намаляване на почвените загуби от ерозия при да-
дени природни условия. Така например, в сравнение с почва без 
растителна покривка, посев от пшеница може да намали средно-
годишните почвени загуби от ерозия 5 до 7 пъти, докато при по-
сев от царевица това намаление е едва 2 до 4 пъти. 

 
Фигура 6. Процентно разпределение на земите в агроекологич-

ния район на Черноземите по начин на земеползване 
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Таблица 1. Стойности на индекса за почвозащитно действие 
(С-фактор) на основни полски култури в агроекологичните под-
райони на Черноземите 

Агроекологичен район Полски култури 

Код Наименование 
пш

ен
иц
а 

пш
ен
иц
а*

 

ца
ре
ви
ца

 

ца
ре
ви
ца

* 

сл
ън
чо
гл
ед

 

тю
тю

н 

за
ха
рн
о 
цв
ек
ло

 

лю
це
рн
а 

I1 Златенрогско- 
Новоселски 0.13 0.16 0.27 0.42 0.20 0.51 0.22 0.04

I2 Ломско- 
Свищовски 0.17 0.20 0.34 0.47 0.27 0.65 0.30 0.06

I3 Новопазарски 0.17 0.18 0.35 0.47 0.28 0.66 0.28 0.05

I4 Кардамско- 
Дуранкулашки 0.16 0.17 0.32 0.46 0.26 0.61 0.28 0.05

I5 Видинско- 
Белослатински 0.19 0.26 0.42 0.52 0.35 0.78 0.36 0.08

I6 Плевенско- 
Павликенски 0.19 0.24 0.44 0.54 0.37 0.81 0.37 0.07

I7 Русенско- 
Силистренски 0.17 0.19 0.34 0.47 0.27 0.63 0.29 0.05

I8 Тервелски 0.17 0.20 0.33 0.46 0.27 0.63 0.28 0.05

I9 Добрички 0.16 0.27 0.32 0.46 0.26 0.61 0.28 0.05

I10 Балчишки 0.15 0.30 0.34 0.48 0.28 0.67 0.28 0.05

I11 Провадийски 0.18 0.27 0.38 0.50 0.31 0.70 0.31 0.06
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Таблица 2. Стойности на индекса за почвозащитно действие 
(С-фактор) на някои видове трайни насаждения в агроеколо-
гичните подрайони на Черноземите 

Вид на трайното насаждение 
Агроекологичен район Овощни  

градини Лозя 

Код Наименование 8х8 m 
c*=0.35 

8х8 m 
c=0.60

пал-
мет-
на 

c=0.35 c=0.24

I1 Златенрогско-Новоселски 0.25 0.22 0.26 0.54 0.62 
I2 Ломско-Свищовски 0.36 0.28 0.35 0.62 0.68 
I3 Новопазарски 0.34 0.27 0.33 0.60 0.67 
I4 Кардамско-Дуранкулашки 0.32 0.25 0.31 0.59 0.65 
I5 Видинско-Белослатински 0.46 0.33 0.42 0.67 0.71 
I6 Плевенско-Павликенски 0.47 0.33 0.43 0.67 0.72 
I7 Русенско-Силистренски 0.35 0.27 0.34 0.60 0.67 
I8 Тервелски 0.33 0.26 0.32 0.59 0.66 
I9 Добрички 0.32 0.25 0.31 0.59 0.65 
I10 Балчишки 0.33 0.25 0.32 0.59 0.66 
I11 Провадийски 0.37 0.28 0.36 0.62 0.68 

 

Риск от водна ерозия на почвата 
Потенциален риск 
Картата на Фиг. 7 онагледява разпределението на територи-

ята на района на Черноземите в България по потенциален риск 
от проявление на плоскостна водна ерозия. Значителна част от 
земите – 30% са с умерен и умерен до висок потенциален риск 
(20–100 t/ha y), при 30.8% за страната. Площта заета от почви с 
висок (100–200 t/ha y) и много висок потенциален риск (над 
200 t/ha y) е само 2.4% (при 30.5% за страната). Върху 12% от 
територията почвите са с потенциален риск от 10 до 20 t/ha y 
(слаб до умерен потенциален риск). Най-голям дял (46%) от зе-
мите в района на Черноземите със слаб потенциален риск от 
водна ерозия (5–10 t/ha y), при 19% за страната, а на тези с мно-
го слаб риск (<5 t/ha y) заемат 10%, при 7% за страната. Поради 
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сравнително хомогенното разпределение на климатичния фактор 
в зоната на Черноземите, потенциалният риск от плоскостна 
водна ерозия се определя главно от топографския фактор, т.е. от 
преобладаващия градиент на наклон на склоновете. Среднопре-
теглената стойност на потенциалния риск от ерозия за зоната на 
Черноземите: 16.1±3.7 t /ha y е повече от два пъти по-ниска от 
тази за България (38.2±24.5 t /ha y). 

 
Фигура 7. Карта за потенциалния риск от плоскостна  

водна ерозия за агроекологичния район на Черноземните почви  
в България 

Действителен риск 
Картата на Фиг. 8 онагледява разпределението на територи-

ята на района на Черноземите в България по действителен риск 
от проявление на плоскостна водна ерозия. Почти една десета от 
Черноземите (9.1%) са с умерен и умерен до висок действителен 
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риск (5–20 t/ha y), при 16% за страната. Площта на Черноземите 
с висок действителен риск (20–40 t/ha y) е само 0.2% (при 2% за 
страната). За значителна част от земите в Черноземната зона 
(25.6%) действителният ерозионен риск е слаб и слаб до умерен 
(Т-5 t/ha/y). Най-голям дял (65%) от земите в района на Черно-
земите е характерен много слаб риск (под допустимите почвени 
загуби „Т”), при 46% за страната. Значителна част от земите с 
действителен риск от плоскостна водна ерозия 5–20 t/ha y са 
концентрирани в централната част на Черноземната зона – меж-
ду долните течения на реките Осъм и Русенски Лом. 

 
Фигура 8. Карта за действителния риск от плоскостна  

водна ерозия за агроекологичния район на Черноземните почви  
в България 



ЧЕРНОЗЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ, ОЦЕНКА, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ 

112 

Риск от ветрова ерозия на почвата 
Картата на Фиг. 9 онагледява разпределението на зоната на 

Черноземите по рискa от проявление на ветрова ерозия. За 
площта на нивите (около 67% от общата площ) риска от проява 
на ветрова ерозия варира от висок и много висок (за 5.7% от 
площта им), умерен и умерен до висок (за 13.2%), слаб до уме-
рен и (17.5%) до много слаб и слаб (за останалите 63.6%).  

 
Фигура 9. Карта за риска от ветрова ерозия за агроекологичния 

район на Черноземните почви в България 

Рискът от ветрова ерозия на почвата в района на Чернозе-
мите се определя главно от ерозионността на ветровете. В за-
падната част на района, до долното течение на р. Янтра той е 
слаб и много слаб. В източната част се наблюдава тенденция за 
нарастване на риска от ветрова ерозия от запад на изток. В зона-
та източно от долното течение на р. Янтра до линията Краище-
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Добрич-Варна 361 531 ha ниви са с риск от дефлация 0.2–1 t/ha/y 
(слаб до умерен и умерен), а източно от тази линия 208 277 ha 
ниви са с риск от дефлация над 1 t/ha/y (5–7 клас). В зоната с 
най-висок риск от дефлация (източно от Добрич), високата еро-
зионност на ветровете се съчетава с относително висока подат-
ливост на почвите към дефлация.  

Сравняването на процентното разпределение на територия-
та на Черноземите по степени на риск от ветрова ерозия с това 
за цялата страна показва, че 6.2% от площта на нивите са с по-
висока уязвимост към ветрова ерозия. 

Заключение  
За близо две трети от зоната на Черноземите (61.3%) нак-

лонът на терена е в границите от 0 до 3°, при 33% от територия-
та на страната е с такъв наклон. Това предполага по-слаба уяз-
вимост към водна, но значително по-силна уязвимост към ветро-
ва ерозия на почвата.  

В зоната на Черноземите ерозионността на дъждовете е по-
слаба, а ерозионността на ветровете е по-силна от средната за 
страната, което предполага по-слаба уязвимост към водна и по-
силна уязвимост към ветрова ерозия на почвата. 

Черноземите са малко по-устойчиви към ерозиране от сред-
ното за страната по отношение на водната ерозия и по-податливи 
към ерозиране от средното за страната по отношение на ветро-
вата ерозия.  

Поради сравнително хомогенното разпределение на клима-
тичния фактор в зоната на Черноземите, потенциалният риск от 
плоскостна водна ерозия се определя главно от топографския фак-
тор, т.е. от преобладаващия градиент на наклона на склоновете. 
Среднопретегленият потенциален риск от плоскостна водна ерозия 
на почвата е близо два пъти по-нисък от средния за страната.  

Земите с действителен риск от плоскостна водна ерозия от 5 
до 20 т/ха г са съсредоточени в централната част на Черноземната 
зона – между долните течения на реките Осъм и Русенски Лом.  

Рискът от ветрова ерозия на почвата в района на Чернозе-
мите се определя главно от ерозионността на ветровете. В зоната 
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с най-висок риск от дефлация (източно от Добрич), високата 
ерозионност на ветровете се съчетава с относително висока по-
датливост на почвите към дефлация.  
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ПРАКТИКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
ВОДНАТА И ВЕТРОВА ЕРОЗИЯ НА 

ПОЧВАТА В... ПОДЗОНАТА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОЗЕМИ 

Илия Малинов, Дияна Некова, Петър Димитров, 
Виктор Крумов, Светла Русева, Христо Джоджов, 

Диляна Илиева, Милена Митова 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Н. Пушкаров” 
Резюме  
Специфичните топографски, климатични, почвени и сто-

пански условия на територията на България, в това число и на 
територията на българските Черноземи от северната част на 
страната, създават предпоставки за развитие на интензивни дег-
радационни почвени процеси предизвикани от водна и ветрова 
ерозия на почвата. В доклада са представени данни за земеделс-
ките земи, вида и стойността на предложените необходими про-
тивоерозионни практики за ограничаване на водната и ветровата 
ерозия на почвата в подзоната на Черноземите на Северобългар-
ската лесостепна зона. Описани са най-широко използваните в 
страната и лесно изпълними за земеделските ползватели проти-
воерозионни практики приложими за българските Черноземи.  

PRACTICES FOR LIMITING WATER AND WIND EROSION 
OF SOIL IN THE ZONE OF THE BULGARIAN CHERNOZEMS 

Iliya Malinov, Diyana Nekova, Petar Dimirtov, Viktor Kroumov, 
Svetla Rousseva, Hristo Djodjov, Dilyana Ilieva, Milena Mitova 

Abstract 
Specific topographical, climatic, soil and economic 

conditions on the Bulgarian territory, including the territory of 
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the Bulgarian Chernozems from the northern part of the country, 
create preconditions for the development of intensive soil 
degradacion processes caused by water and wind erosion of the 
soil. The report presents data on areas of the land, type and value 
of the proposed necessary erosion control practices for limiting 
water and wind erosion of soil in them and in administrative 
districts of the Chernozems subzone of Northern Bulgarian. 
Described are the most widely used in the country and easily 
executable for agricultural users soil erosion control practices 
applicable to Bulgarian Cernozems. 

Увод 
Според Почвено географското райониране на България 

на територията на страната се отделят 3 почвени зони, една 
от които е Северно българската лесостепна зона, където по-
пада Крайдунавската подзона на Черноземите (В. Койнов и 
кол., 1974). Тя се характеризира с континентален климат, 
равнинно хълмист релеф и почвена покривка, представена 
предимно от Черноземи – карбонатни, типични, излужени и 
деградирани. Тези климатични, топографски и почвени усло-
вия се явяват предпоставка за интензивно развитие на водна 
и ветрова ерозия на почвата. Ветроерозионните процеси се 
случват предимно върху равнинните терени и са най интен-
зивни при карбонатните Черноземи, а водноерозионните се 
проявяват върху наклонените терени при всички почвени ви-
дове в подзоната.  

Изложение 
Ограничаването на щетите (Некова Д. и др., 2012), които 

ерозията причинява (Фиг. 1), в това число и на българските 
Черноземи може да се постигне чрез прилагане на съответни 
противоерозионни практики. За борба с водната, ветровата и 
иригационната ерозия в зависимост от същността им практи-
ките най-често се обединяват в 4 основни групи: организаци-
онно устройствени (организационно стопански); агротехни-
чески; инженерно-технически и биологически (растително 
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укрепителни). В зависимост от конкретното им предназначе-
ние те могат да се прилагат за ограничаване на ерозионните 
процеси в обработваеми земи, трайни насаждения, пасища, 
горски територии, деградирани наклонени земи, хидрографс-
ката мрежа и други с висок ерозионен потенциал терени (Би-
олчев, 1953; Койнов и др., 1974; Малинов и др., 2007; Кру-
мов, и др. 2010; Русева, 2010). В табл. 1 са представени стой-
ностите на агроекологичните плащания за опазване на почви-
те от ерозия по мярка 214 от Националната агроекологична 
програма (наредба № 11 от 6 април 2009 г.) за условията и 
реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007–2013 г. Посочените практики са с много висока проти-
воерозионна ефективност и трябва да намерят широко при-
ложение за опазване на обработваемите българските Черно-
земи от водна ерозия на почвата. 

 
Фигура 1. Щети, причинени от ерозия на почвата.  

Figure 1. Damage caused by soil erosion. 
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Таблица 1. Стойност на агроекологичните плащания за опазва-
не на почвите от ерозия по мярка 214 от Националната агрое-
кологична програма. 
Table 1. Value of agri-environmental payments for soil erosion control of 
the measure 214 under National agri-environment programme. 

№ Противоерозионни практики Стойност (€/ha) 
1. Почвозащитни сеитбообръщения 182.00 
2. Поясно редуване на културите 45.00 
3. Тревни буферни ивици 43.00 
4. Оттокоотвеждащи бразди 40.00 
5. Терасиране 205.00 
6. Цялостно затревяване 192.00 
7. Подобрителни мероприятия в пасища 82.00 
8. Почвозащитни предкултури 129.00 

I. Практики за ограничаване на водната ерозия на 
почвата 
Организационно стопански практики 
Практики прилагани на регионално и национално ниво: 

Конвенция на ООН за борба с опустиняването; Национална агрое-
кологична програма; Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007–2013 г. – мярка „Агроекологични плащания” – Конт-
рол на почвената ерозия; възстановяване и поддържане на инфрас-
труктурата на земите; съответствие между качество на земите и 
възможностите за тяхното използване при планиране на организа-
цията на територията; правилно съотношение между земите за раз-
лично трайно земеделско ползване; засилване на контрола относно 
смяната на трайното предназначение на земеделските земи; пре-
дотвратяването на пожари; насърчаване на фамилното фермерство 
– подходяща форма за устойчиво управление на земите.  

Практики прилагани на локално ниво: прилагане на пра-
вилна структура на отглежданите култури; увеличаване на пло-
щите, заети с трайни насаждения, фуражни, технически, меди-
цински и етерично-маслени култури и културите за производст-
во на алтернативни горива. 
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Агротехнически практики  
Най-широко приложение за опазване на българските 

Черноземи от водна ерозия на почвата намират: противоеро-
зионни сеитбообращения; органо-минерално торене на ерозира-
ните земи; контурна обработка на склоновите обработваеми зе-
ми; модифицирани обработки на почвата – браздово-гребениста 
оран, безотвална оран, листеруване (набраздяване), прорязване 
с ходообразуване; минимални и нулеви обработки на почвата; 
мулчиране; затревени буферни ивици; поясно земеделие; про-
карване на оттокоотвеждащи бразди. 

Инженерно-технически практики 
Най често се позразделят на: съоръжения за безопасно 

концентриране и отвеждане на повърхностния отток – от-
токоотвеждащи колектори, канавко-тераси, водозадържащи ка-
навки, водоотвеждащи валове и канавки и др.; съоръжения за 
укрепване върховете на нарастване на ровините и предпазва-
не на водоемите от затлачване – горски пояси и насаждения с 
водорегулиращо и противоерозионно действие, различни видове 
бързотоци, прагове, улеи, задръствания и поясни залесявания); 
земни съоръжения за редуциране наклона и дължината на 
склона – стъпаловидни тераси (изкопно насипни и наорни), ва-
лови (на тясна и широка основа). 

Биологически практики  
Противоерозионната ефективност на биологическите прак-

тики се определя от характера на надземната и подземната части 
на дървесната, храстовата или тревната растителност. Най-често 
за противоерозионна защита се използва дървесно храстова или 
многогодишна тревна растителност. Тя се прилага като цялост-
но или частично залесяване, или затревяване в зависимост от 
природните и топографски условия предимно за: укрепване и 
стабилизиране на хидрографската мрежа; укрепяване на ровини; 
стръмни откоси; силно ерозирани терени и поясни залесявания и 
затревяване около водоеми. 
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Практики за ограничаване на водната ерозия в трайни 
насаждения 
Агротехнически практики: изграждат се при наклон на 

терена до 15%; най-често прилагани са засаждане по хоризонта-
лите, браздене, тревни буферни ивици, мулчиране, цялостно зат-
ревяване в междуредията. 

Мелиоративно-технически практики: при наклони над 
15% освен агротехнически мерки се прилагат и оттокоотвежда-
щи съоръжения (колектори, канавки, дренажи), различни видове 
стъпаловидни тераси или околостъблени площадки. 

Практики за ограничаване на водната ерозия на 
почвата в пасища 
Подобряване на тревостоя: прилага се най-често на час-

тично оголении участъци и цели площи чрез директна сеитба с 
цел подобряване на вадорегулиращата и почвозащитна функция 
на тревостоя. 

Дълбоко прорязване: в зависимост от мощността на почва-
та се извършва на различна дълбочина (най-често напречно на 
склона) с цел превръщане на повърхностния отток във вътре-
почвен такъв, което спомага за редуциране на ерозионния отток 
и повишаване влагозапасеността на почвата.  

Същност и практики за ограничаване на 
иригационната ерозия 
 Иригационната ерозия е специфичен вид водна ерозия. Тя се 

нарича ерозия на почвата при напояване, тъй като се проявява в 
процеса на напояване на земеделските култури. Количеството на 
ерозираната почва при напояване зависи предимно от: релеф; поч-
вено различие; съдържание на влага в почвата; големина и скорост 
на поливната струя; наклон и дължина на поливния участък и вре-
мето за поливане. При равни други условия най-голямо значение за 
ерозията имат големината и скоростта на поливната струя. От еро-
зионна гледна точка най-опасен за напояване се приема методът на 
гравитачното напояване по бразди (приложим при окопни култури 
на наклонените терени). Освен че е ерозионно най-опасен, при него 
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се изразходват и най-големи количества вода за напояване. Поради 
тези причини той трябва да намира малко приложение при напоя-
ване на земеделските култури. 

II. Практики за ограничаване на ветровата ерозия на 
почвата 
Организационно стопански практики: проектиране и из-

граждане на система от главни и второстепенни полезащитни 
пояси в застрашените от ветрова ерозия региони; увеличаване на 
площите на ливадите и трайните насаждения в районите с проя-
ва на ветрова ерозия на почвата; подбор на структурата на отг-
лежданите култури и прилаганите сеитбообращения съобразно 
възможностите за защита на почвата от ветрова ерозия.  

Агротехнически практики 
За борба с ветровата ерозия на почвата могат да се прилагат и 

всички агротехнически мерки за борба с водната ерозия на почвата, 
които създават условия за подобряване на водно-физичните свойс-
тва на почвата, повишаване грапавостта на повърхностния почвен 
слой, увеличаване запаса на влага на почвата, подбор на сеитбооб-
ращения за защита на почвата от ветрова ерозия, редуване на раз-
лични култури в пояси или отделни ивици, разположени перпенди-
кулярно на посоката на преобладаващите ветрове. 

Биологически практики 
Полезащитни горски пояси – имат най-висока противое-

розионна ефективност за борба с ветровата ерозия на почвата. 
Изграждат се от главни и съпътстващи дървесни видове и храсти 
обикновено перпендикулярно на посоката на преобладаващите в 
района ветрове. Според конструкцията им на изграждане биват:  

Непродухваеми (плътни) – имат плътна конструкция от горе 
до долу. В облистено състояние те са без пролуки във всички 
етажи (от горе до долу). Намаляват скоростта на силните ветро-
ве до 75%. Ефективната им защита се проявява на разстояние 
зад пояса равно на 15 пъти височината му. Не са подходящи за 
райони с обилни снеговалежи, тъй като разпределят снега не-
равномерно и той се натрупва предимно във и пред пояса, а 
междупоясното пространство остава почти без сняг. 
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Ажурни – създават се от дървесна и храстова растителност 
и имат малки пролуки от долу до горе, поради което имат про-
духваема конструкция по цялата височина на пояса. Намаляват 
скоростта на вятъра до 60%. Най-ефективната им защита се про-
явява на разстояние 25 пъти височината на пояса. Те са по-малко 
ефективни срещу вятъра от плътните пояси, но спомагат за по-
равномерно разпределение на снега в полетата между поясите.  

Продухваеми – създават се от едноетажни дървета, където 
долната част на пояса (до 2.5 m над повърхността на почвата) е 
продухваема (с вертикални пролуки), а горната плътна. Най-
висока ефективност имат на разстояние зад пояса до 20–25 пъти 
височината му. Спомагат за равномерно разпределение на снега 
и влагозапасяването в пространствата между поясите. 

Тесни полезащитни пояси – имат най-често двуредова конс-
трукция (два реда дървета). Изграждат се предимно по синорите 
на парцелите, край пътищата и напоителните канали. Противое-
розионната им ефективност се проявява най-силно на разстояние 
до 20 пъти височината им. За създаването им освен горско-
дървесни видове могат да се използват и овощни видове (ябъл-
ки, сини сливи, круши и др.). 
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НЯКОИ АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
ПРИ АНТРОПОГЕННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
ВЪРХУ... ИЗЛУЖЕНИТЕ ЧЕРНОЗЕМИ ОТ 

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 

Ангелина Микова, Димитранка Стойчева, Петра 
Александрова, Цецка Симеонова, Илко Димитров 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита 

на растенията „Н. Пушкаров” 
Резюме 
През последните години изследванията в земеделието са 

свързани с разработването на добри земеделски практики във 
връзка с получаването на продукция с качество, отговарящо на 
международните стандарти и намаляване на въздействието 
върху околната среда.  

 Нарастващите антропогенни въздействия от различен ха-
рактер, неправилното прилагане на земеделските практики като 
цяло (включително и едностранчивото небалансирано азотно 
торене), водят до натоварване на обработваемите земи и оказват 
значително влияние върху околната среда, което е предпоставка 
за поява на редица екологични рискове като: намаляване на био-
разнообразието, вкисляване на почвите, замърсяване на по-
върхностните и подземните води и други.  

В доклада се представят резултати от многогодишни полски 
експерименти, проведени с царевица, отглеждана като монокул-
тура при поливни условия, върху излужени Черноземи от Се-
верна България. Получените данни показват, че при разработва-
нето на отделни технологични решения за отглеждане на окопни 
култури е необходимо да се прилагат екологосъобразни норми 
на азотно торене, за да се създадат условия за максимално 
включване на азота в биологичния кръговрат на веществата. При 
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такива условия се гарантира реализиране на продуктивността на 
земеделските култури и максимално се използва потенциала на 
почвените ресурси. 

Резултатите от изследването показват, че прилагането на 
съвременни научни подходи при разработване на отделни техно-
логични елементи е важна предпоставка за запазване на устой-
чивото равновесие на агроекосистемата и правилното управле-
ние на земеделските земи. 

Ключови думи: Нитратна директива, добри земеделски прак-
тики, антропогенно натоварване на почвите, опазване на водите 

SOME AGRO ECOLOGICAL PROBLEMS IN 
ANTHROPOGENIC IMPACTS ON LEACHED 
CHERNOZEMS FROM NORTH BULGARIA 

A.Mikova, D.Stoicheva, P.Alexandrova, C.Simeonova, Il.Dimitrov 

Abstact 
Last years the investigations in agriculture concern elaborations 

of good agriculture practices, which main goal is getting a qualitative 
production in accordance with the international standards and de-
creasing the impact on the environment. 

Increasing anthropogenic impacts of different nature, the 
incorrect application of agricultural practices in general (including 
the unbalanced nitrogen fertilization) lead to loading farmlands and 
have a significant impact on the environment, which is a reason for 
number of environmental risks such as: reducing biodiversity, 
acidification, pollution of surface and groundwater, and more. 

The report presents the results of many-years – field experiment 
conducted with maize as a monoculture, grown under irrigation on 
leached chernozems in North Bulgaria. The data obtained show that 
when the technology solutions for growing earthed-up crops were 
elaborated, it is necessary to apply environmental norms of nitrogen 
fertilization in order to create the conditions for maximum 
incorporation of nitrogen in the biological cycle of substances. The 
realization of crop productivity and maximum use of the potential of 
soil resources are guaranteed under such conditions. 
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According to the results, the application of modern scientific 
approaches for elaboration of specific technology components is an 
important prerequisite for maintaining a sustainable balance of agro-
ecosystems and correct land management. 

Keywords: Nitrate Directive, good agricultural practices, 
anthropogenic load of soil, water protection 

Въведение в проблема  
Антропогенното натоварване на земеделските земи с азот е 

главен източник на замърсяване с нитрати на реките и водонос-
ните хоризонти. Високите нива на нитрати в повърхностните и 
подземните води са довели до екологични и здравни проблеми, 
което е основната предпоставка за въвеждане на Нитратната Ди-
ректива на ЕС (91/676/ЕЕС). Този нормативен документ е насо-
чен към намаляване на замърсяването с нитрати на водите от зе-
меделски източници. Опазването на подпочвените води е особе-
но важно, тъй като хидроложките показатели сочат, че качество-
то на водата се подобрява бавно след промени в земеделската 
практика. Нитратната Директива на ЕС се въвежда в Българско-
то законодателство с Наредба № 2 (ДВ. бр. 87 от 24.10.2000 г. и 
актуализирането ѝ е отразено в ДВ. бр. 27 от 11.03.2008 г.).  

Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на во-
дите от замърсяване с нитрати са утвърдени със заповед № РД 09-
799/11.08.2010 на Министъра на земеделието и храните. Те регла-
ментират употребата и съхранението на азотсъдържащи торове и са 
задължителни за земеделски стопани, чиито стопанства попадат на 
територии на: 1) санитарно-охранителните зони на водоизточници 
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоиз-
точниците на минерални води; 2) нитратно уязвимите зони.  

Програмата от мерки, утвърдена със заповеди №РД-141/ 
07.03.2011 г. на Министъра на околната среда и водите и 
№РД 09-189/24.03.2011 г. на Министъра на земеделието и храни-
те, е свързана с ограничаване и предотвратяване на замърсяване-
то на водите с нитрати, отнася се за всички уязвими зони и се 
изготвя на базата на налична научна и техническа информация 
по отношение на приноса на земеделските или други източници 
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към съдържанието на азот във водите и почвите, а така също в 
зависимост от условията на околната среда в съответната уязви-
ма зона. Програмата от мерки включва: периоди за забрана на 
торене; съхранение на оборски тор; капацитет на съоръженията 
за складиране на тор; балансирано торене и подходящо сеитбо-
обращение, торене на наклонени терени; използване на торове в 
близост до течащи води; торене на преовлажнени, наводнени и 
замръзнали почви; други превантивни мерки. Програмата от 
мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 
нитрати от земеделски източници се отнася до всички нитратно 
уязвими зони на територията на Република България. Тя се при-
лага за периода 1 януари 2011 г. до 31 декември 2014 г. 

Използването на органични и минерални торове, съдържащи 
азот, безспорно води до увеличаване на добивите от земеделските 
култури, но тяхната прекомерна употреба представлява опасност 
за замърсяването на водите (повърхностни и подземни).  

Неправилни земеделски практики  
Начините на земеползване и различната степен на антропо-

генно натоварване на прилежащите територии оказва чувстви-
телно влияние върху съдържанието на нитрати в повърхностни-
те и подземните води. Към тези практики могат да се отнесат: 

− надценяване на очакваните добиви; 
− подценяване запасеността на почвата с азот; 
− неточно определяне на количеството азот, което се съдъ-

ржа в използвания оборски тор; 
− несъобразяване със съдържанието на усвоимите от рас-

тенията форми на фосфор и калий; 
− неравномерно внасяне на торовете; 
− неправилно поливане – без отчитане на качеството на по-

ливната вода. 

Уязвими зони 
Зоните, уязвими към нитратно замърсяване, са определени 

въз основа на резултати от многогодишни наблюдения (Карта на 
уязвимите зони), които показват, че повърхностните и плитките 
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подземни води са замърсени (над 50 mg.l-1) или са застрашени от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници. Определя се 
също и уязвимостта на териториите към еутрофикация. На всеки 
четири години тази информация следва да се актуализира, с из-
ключение в случаите, когато съдържанието на нитрати в подзем-
ните води е по-малко от 25 милиграма на литър (mg.l-1). Тогава 
мониторингът се извършва веднъж на осем години.  

Нитратно уязвимите зони са първоначално определени със 
Заповед № РД-795/10.08.2004 г. на Министъра на околната среда 
и водите. През 2010 г. Нитратно уязвимите зони са предефини-
рани със Заповед №РД 930/ 25.10.2010 г. и покриват 141 общини 
с пълен или частичен обхват. 

На контрол подлежат всички земеделски стопанства, намира-
щи се на територията на нитратно уязвими зони (НУЗ) в Република 
България, в които се отглежда земеделска продукция и/или се съх-
раняват минерални, азотсъдържащи торове или оборски тор. Нит-
ратно-уязвимите зони в България, определени през 2010 г. заемат 
32 627.2 km2 площ, което съставлява 29.4% от територията на стра-
ната или 59% от площите със селскостопанско предназначение.  

 
Фигура 1. Карта на уязвимите към нитратно замърсяване  

на водните зони 
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Замърсяване на водите с нитрати 
При неправилно прилагане на агротехнологиите в райони с 

екологични ограничения (нитратно уязвими зони) се създават 
условия за измиване на азота и замърсяване на повърхностните 
и подземните води с нитрати от земеделски източници. 

В проведения мониторинг на подземните води в страната за 
периода 2008–2011 г. са наблюдавани 432 пункта с преоблада-
ваща дълбочина от 5 до 15 m, като средната им гъстота е 
1/260 km2 от територията на страната. За повърхностните води – 
320 пункта, което определя плътност 1/347 km2, с преобладава-
щи пунктове за речни води.  

Констатираните тенденции за съдържание на нитрати в под-
земните води, като цяло за страната, са благоприятни (около 82% 
под ПДК – 50 mg.l-1), което се дължи на доброто им изходно състо-
яние и вероятно е отражение от прилагане на Програмата от мерки 
за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с 
нитрати. За 18% от наблюдаваните пунктове е установено трайно 
влошено състояние (над 50 mg.l-1), както и с негативни тенденции 
за влошаване, които се прогнозира да се проявят през следващите 
четири години, ако не се предвидят подходящи мерки след анализ 
на местоположението им спрямо границите на НУЗ. 

Данните от мониторинга за повърхностните води за съдър-
жание на нитрати показва, че 55% от наблюдаваните пунктове в 
страната са с намаляващи и запазващи се ниски концентрации 
на нитрати (ПДК под 50 mg.l-1), докато на 45% от наблюдаваните 
пунктове би следвало да се обърне особено внимание в бъдеще. 
Необходимо е да се направи оценка на потенциалния риск, осо-
бено в случаите, когато се надхвърля ПДК (50 mg.l-1) съчетано с 
еутрофикация на повърхностните води, предизвикана от земе-
делски източници. 

За да се избегне риска от замърсяване на водите при прила-
гане на неправилни земеделски практики е необходимо разра-
ботванета на съвременни научни технологии, осигуряващи мак-
сималното включване на азота в биологичния кръговрат и опре-
делянето на екологосъобразни норми на азотно торене. 
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В доклада се представят резултати от многогодишни полски 
експерименти, проведени с царевица, отглеждана като монокул-
тура при поливни условия върху излужен Чернозем от Северна 
България, в района на с. Горни Дъбник, Плевенско. Целта е да се 
оцени прилаганата технология за отглеждане на царевица и да се 
акцентира на евентуални екологични проблеми, които могат да 
възникнат при антропогенни натоварвания в конкретния район с 
цел предотвратяване на замърсяването на подпочвените води.  

Почвено-климатична характеристика на пилотния обект  
Районът на експериментална база в с. Горни Дъбник се на-

мира в Средния климатичен район на Дунавската хълмиста рав-
нина. Топлинният фактор тук не е ограничаващ за отглеждане на 
пролетни култури с дълъг вегетационен период. 

За периода април–август сумата на валежите е 314 mm. 
Различието между зимния и летния валеж достига 16–20% от 
годишната им сума. Дефицитът в баланса на овлажняването е 
около 300–350 mm. Отглеждането на пролетни култури, особено 
на такива с по-дълъг вегетационен период при неполивни усло-
вия обаче крие известни рискове. 

Почвата в района на Горни Дъбник е излужен Чернозем 
(Haplic Chernozem, WRBSR, 2002), слабо до средно мощен. По 
механичен състав излуженият Чернозем от района на Г. Дъбник 
е тежко песъкливо-глинест във всички генетични хоризонти. 

Реакцията на почвата в границите на почвения профил е 
оптимална за отглеждането на царевичните растения, указание 
за което са стойностите на рН (КСІ) 5.5–6.1. Съдържание на кар-
бонати достига до 18–19% в хоризонта на тяхната акумулация. 
Излуженият Чернозем от опитното поле спада към групата на 
бедно хумусните, за които е характерно съдържание на хумус 
под 3% за орния слой. Количеството на общия азот (0.16–0.05%) 
показва същия ход на разпределение по профила, какъвто е на 
хумуса. Отношението на C:N се изменя в границите от 10 до 11, 
което е характерно за Черноземните почви. Количеството на об-
щия фосфор показва тенденция към намаляване по дълбочина на 
профила (във всички варианти), но това не е така ясно изразено 
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както при азота и хумуса. По отношение на общ фосфор тази 
почва може да се отнесе към групата на среднозапасените.  

Сорбционният капацитет на излужения Чернозем варира от 
30.4–36.96 cmol.100 g-1 по генетични хоризонти. 

Водно-физичните свойства за орния хоризнот се характери-
зират с относително тегло 2.63, обемно тегло 1.16, порьозност 
при ППВ 55.89%. ППВ в еднометровия почвен слой е средно 
26.5%. Посочените данни показват, че излуженият Чернозем, 
върху който се извежда полският експеримент е представителен 
за съответния почвен тип. 

Методична постановка и оценка на 
експерименталните данни 
Много фактори влияят върху достъпността на азота в поч-

вата за извличането му от посева, в т.ч.: количество на другите 
хранителни елементи, почвена влага и аерация, почвена темпе-
ратура, физични и химични свойства на почвата, начин на отг-
леждане на сортовете (хибридите). Затова точното определяне на 
азотните норми на торене трябва да се извършва конкретно. От 
1971 г. започват да се провеждат полски опити с царевица в раз-
лични почвено-климатични райони на страната с цел установя-
ване на компонентите на баланса на хранителните вещества и 
водата в агробиоценозите. Получените резултати позволяват да 
се оцени влиянието на климатичните фактори и агротехнически-
те мероприятия върху добива и качеството на продукцията. В 
настоящия доклад ще наблегнем на някои агроекологични проб-
леми при антропогенни въздействия върху излужените Чернозе-
ми от Северна България. 

Както споменахме и преди, ще разгледаме резултатите от из-
веден многогодишен полски торов опит с царевица в района на 
Г. Дъбник, Плевенско, с късни, 700 по ФАО царевични хибриди. 

Опитът включва пет варианта: В1 – неторено, В3 –100%, и 
В5 – 50% от нормата, В4 – 75% от нормата и В2 – 125% от норма-
та. Нормата на торене с азот и фосфор за планиран добив от 
1000 kg.da-1 зърно (вар. В3) е определена по балансовия метод и 
средно за периода на изследването е N22 P18. Торовете са внасяни 
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под формата на амониева селитра и гранулиран суперфосфат. 
Калиево торене не е прилагано. 

 В настоящия доклад ще се разгледат три от вариантите – 
един без торене (В1) един оптимален (В3) и един с 50% от нор-
мата (В5) и ще се препоръчат отделни технологични решения, 
във връзка с опазване на водите от замърсяване.  

За оценка на общото въздействие и натоварване с внасяните 
от атмосферата химични елементи върху отделните компоненти 
на екосистемата е извършено едновременно събиране на мокри 
и сухи утайки. Поради случайния характер в разпределението на 
атмосферните утайки (количество, кратност и интензивност) е 
изследван химичният състав на индивидуалните валежи. Перио-
дично са изследвани за съдържание на азот и поливните води. За 
изучаване на миграцията на химичните елементи по почвения 
профил под всички изучавани варианти на дълбочина 100 cm от 
повърхността на почвата са монтирани врязани в почвата лизи-
метри тип Ебермайер (Стойчев, 1994).  

Съдържание и приход на азот с валежите 
Валежите се разглеждат като приходно перо в баланса на 

елементите в агросистемата и като важен фактор за реализиране 
на продуктивния потенциал на почвата. Изследванията през 
последните години показват (Gauger et al., 2001), че валежите, 
заедно със сухите атмосферни утайки все по-осезателно се 
превръщат в преносител на химични елементи, които в повечето 
случаи имат антропогенен произход и се определят като замър-
сители, или оказват вредно влияние върху екосистемите, в които 
се отлагат и натрупват.  

На таблица 1 са представени данни за прихода на азот 
(в kg.da-1) за района на излужените Черноземи на територията на 
Горни Дъбник (Плевенско), изчислен въз основа на средния хи-
мичен състав и годишната сума на валежите за изследвания ра-
йон. Данните показват, че средната стойност на прихода на азот 
за многогодишния период на изследване е 1.74 в kg.da-1.  

Според изследванията на някои автори (Рафаилов и Стой-
чев, 1980; Стойчев, 1982; Игнатова и др., 1983; Ignatova, 1995) 
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общото въздействие и натоварване върху отделните компоненти 
на екосистемата с внесените от атмосферата химични елементи 
е чувствително. Д. Стойчев (1997) съобщава, че приходът на азот 
с валежите в определени райони на Северна и Южна България 
варира в границите 1.23–2.82 в kg.da-1 като за района на изслед-
ването е 1.51 в kg.da-1. Поради значителното увеличаване на ко-
личествата на емитираните в атмосферата азотни окиси през 
последните години, приходът на азот също показва тенденция на 
увеличаване като някои автори посочват, че действителното отлагане 
на азот в някои части на Централна Европа надвишава 3 в kg.da-1 
(Matzner and Murach, 1995). От цитираните данни се вижда, че 
приходът на азот в района на настоящото изследване (Табл. 1) се 
движи в посочените граници.  

Съдържание и приход на азот с поливните води 
Наблюдаваните колебания в съдържанието на азот в полив-

ните води в района на Горни Дъбник, могат да се обяснят с ант-
ропогенно натоварване на обработваемите площи, заети с отг-
леждане на различни култури при поливни условия, най-често с 
различни зеленчуци, царевица, пшеница, цвекло и други култу-
ри. От гледна точка на биологичния кръговрат на веществата е 
много важно да се знае приходът на азота с поливните води, който 
за многогодишния период на изследване достига до 2.24 kg.da-1 
(Табл. 1). Близки до тези стойности са и данните за останалите 
пилотни обекти, където са извеждани опити с поливна царевица 
по единна схема. 

Приходът на азот с валежите и поливните води влияе вър-
ху баланса на азота в агроекосистемата. Средно за нашата 
страна с валежите и поливните води ежегодно се внасят от 2.0 
до 4.0 kg da-1 N за година. С наребда № 18/27.05.2009 г. са въве-
дени изисквания към качеството на водата, използвана за напоя-
ване на земеделските култури в нашата страна, което е необходи-
мо да се знае от земеделските производители, и да се има предвид 
при изучаване на баланса на елементите в рамките на агроекосис-
темата. 
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Биомаса, добив и износ на азот с царевицата 
Продуктивността на отглежданите земеделски култури и 

износът на биоелементи с добива са важен фактор за въздейст-
вие върху почвата. Степента на тяхното влияние зависи от био-
логическите особености на видовете култури, метеорологичните 
условия и интензивността на прилаганите агротехнически меро-
приятия, които определят динамиката на протичащите в почвата 
физични, химични и биологични процеси. Установяването на 
параметри за оценка на въздействието на тези фактори върху 
почвата е от решаващо значение за запазване на почвеното пло-
дородие при условията на устойчиво земеделие. 

За земеделската практика е важно да се изучава изменение-
то в съдържанието на азот и балансът му в почвата и растенията, 
тъй като потребността на отделната култура от азот се определя 
до голяма степен от износа му с продукцията. Износът на азот с 
царевицата зависи преди всичко от сорта, предшественика, ов-
лажнението на почвата и климата. Колкото е по-добро азотното 
хранене на растенията, толкова е по-високо използването и из-
носа на азот и оттам и трябва да се очаква по-високо ниво на 
продуктивност.  

Общата биомаса при царевицата, отглеждана като монокул-
тура при поливни условия върху излужен Чернозем варира от 
1 267 (при контролния вариант) до 2 908 kg.da-1 (при оптимално 
торения вариант) и добив зърно съответно 433 и 1 255 kg.da-1. С 
формираната биомаса на царевицата при вариантите N11P9К0 и 
N22P18К0 се изнасят съответно 16.26 и 23.16 kg.da-1 азот.  

Съдържание и загуби на азот с лизиметричните води 
Получените данни за съдържание на азот в лизиметричните 

води показват, че торенето с норми над 18–20 kg.da-1 е свързано с 
известен риск за обогатяване на лизиметричните води (дренажния 
отток) с азот, но във всички случаи стойностите са под пределно-
допустимата концентрация за питейни води (ПДК 50 mg.l-1).  

Сравняването на резултатите за многогодишен период на 
изследване за различни почви(1971–2012 г.), в рамките на опи-
сания полски експеримент с царевица показват, че изнесеното 
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количество нитратен азот, в зависимост от вариантите на торене 
варира в границите от 0.6 до 3.34 kg.da-1 (Стойчев, 1997; Колева, 
2002; Стойчева, 2006; Koutev et al., 2006).  

Най-големи загуби са установени при алувиално-ливадната 
почва през 2001 г. под варианта В3 (N20P15) при отглеждане на 
царевица – 3.34 kg/da, което е над 3 пъти повече от изнесеното с 
контролния вариант и съответства на 16.7% от внесеното коли-
чество азот (Колева, 2002).  

Загубите на нитратен азот с лизиметричните води от конт-
ролния вариант (0.46 kg.da-1) за многогодишен период на изслед-
ване при излужения Чернозем (Г. Дъбник) са по-ниски в сравне-
ние с торените варианти и са в зависимост от количеството на 
филтрата и съдържанието на азот в лизиметричните води.  

Сравняването на резултатите за различните варианти на то-
рене показва увеличаване на загубите на азот (Табл. 1) и варира-
не в определени граници като най-високи количества са устано-
вени при варианта N22 P18K0, където загубите на нитратен N дос-
тигат до 1.68 kg.da-1.  

Следователно, в условията на извеждане на опита върху излу-
жен Чернозем в района на Г. Дъбник, Плевенско не е създадена ре-
ална опасност от натрупване на остатъчни количества азот в почва-
та, които могат да се предвижат в по-долните почвени слоеве. 

Баланс на азота при отглеждане на царевица 
Времето за достигане на устойчиво равновесие в агроеко-

системата е различно и зависи от предизвиканите промени, го-
дишното количество на изнесения с продукцията азот, както и 
скоростта на протичане на азотните трансформации в почвата. 
Следователно, установяването на равновесно състояние изисква 
продължителен период от време, който се характеризира със 
сравнително постоянни условия на управление на системата и 
приходите на елементите са приблизително компенсирани от съ-
ответните загуби. 

В таблица 1 е представен условен баланс на азота за многого-
дишен период на изследване, през който се отглежда царевица при 
поливни  условия  върху  излужен  Чернозем. В баланса на азота, в  
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Таблица 1. Условен баланс на азота при царевица, отглеждана ка-
то монокултура върху излужен Чернозем, Горни Дъбник, Плевенс-
ко 

Варианти 
Приход 
с вале-
жи 

Приход 
с торове

Приход 
с пол. 
води 

Износ 
с раст. 

Износ
с лизм. 
води 

Общ 
приход

Общ 
износ Баланс

В1 1.74 0 2.24 5.72 0.46 +3.98 -6.18 -2.2 
В5 1.74 11 2.24 16.26 1.12 +14.98 -17.38 -2.4 
В3 1.74 22 2.24 23.16 1.68 +25.98 -24.84 +1.14

рамките на този полски експеримент, са включени: приход с вале-
жите, приход с торовете, приход с поливните води, износ с биома-
сата на отглежданата култура и износ с лизиметричните води. 

От анализа на получените резултати за баланса на азота се 
вижда, че близко до равновесното състояние са и двата варианта 
на торене – В3 и В5. Условията, при които баланса на азота дос-
тига ниски положителни или отрицателни стойности, които се 
запазват за един продължителен период от време, се определят 
като устойчиво равновесни, т.е. създават се условия за устойчиво 
развитие на земеделските култури. Като цяло, вземайки под 
внимание приходните и разходните пера на азота, и двата изуча-
вани варианта са добри от екологична гледна точка. При вариан-
та с N22 е установен положителен баланс +1.14 kg.da-1, което е 
близко до количеството, изнесен азот с лизиметричните води. 

Необходимо е да се отбележи, че при изчисляване на услов-
ния баланс на азота към приходното перо e добавен прихода с 
валежите (1.74 kg.da-1) и с поливните води (2.24 kg.da-1), което 
прави една чувствителна сума от 3.98 kg.da-1. Следователно, ако 
този приход не бъде отчетен, няма да се констатира излишък на 
азот при варианта В3 след прибиране на царевицата.  

Тези резултати, следва да се имат предвид и в бъдещи изс-
ледвания, което ще подобри екологичното състояние на почвата 
и ще намали загубите на азот по почвения профил към нивото на 
подземните води и ще отговори на изискванията на Европейския 
регламент (ЕО) №73/2009 за добро земеделско и екологично със-
тояние (ДЗЕС) въз основа на единна общоевропейска рамка. 
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Именно внасянето на азотсъдържащи торове в по-големи коли-
чества от необходимите за развитието на културите или/и непра-
вилната им употреба, причинява замърсяване с нитрати на води-
те (повърхностни и подземни). 

Влияние на антропогенно натоварване върху качеството 
на подземните води 
При неправилно прилагане на агротехнологиите в райони с 

екологични ограничения (в т.ч. и нитратно уязвимите зони) се 
създават условия за измиване на азота и замърсяване на повърх-
ностните и подземните води с нитрати от земеделски източници. 

От теоретична гледна точка нитратите, изнесени извън ко-
реновата зоната могат да бъдат разпределени в три основни на-
правления: а) нитрати, които могат да се върнат в активната ко-
ренова зона чрез капилярно движение нагоре; б) нитратите мо-
гат да бъдат загубени в резултат на различни микробиологични 
трансформации, които определят самопочистващия капацитет на 
почвите и геоложки материали и в) разпространението и движе-
ние на водния поток на нитратите, което е много важно от еколо-
гична гледна точка. 

Замърсяването на водоносните хоризонти зависи от почвата 
и геоложките материали, физичните и водните ѝ свойства, 
дълбочината на подпочвените води и на проучвания източник на 
замърсяване. Най-уязвими по отношение на замърсяването с 
нитрати са подпочвените води, разположени в райони с комби-
нация от фактори, като почви с лека текстура, почва с промивен 
режим на водата, плитки водоносни хоризонти, интензивното 
земеделие (предимно отглеждане на зеленчуци), което е свърза-
но с интензивно напояване и използване на органични и мине-
рални торове особено върху малки територии. 

В рамките на извеждания експеримент с поливна царевица, 
многогодишен мониторинг на подземните води е правен от 
Стойчев (1997) при алувиално-ливадната почва (Цалапица, 
Пловдивско), излужената смолница (Средец, Старозагорско) и 
излужена канелена горска почва (Г. Лозен, Софийско) като се 
съобщава за вариране в широки граници от 54.9 до 171.0 mg.l-1. 
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Изследвания на подземните води в района на излужения Черно-
зем (Г. Дъбник, Плевенско) не са правени в рамките на нашия 
експеримент, но този район е включен към уязвимите по отно-
шение на нитрати, зони, което е доказателство за съдържание на 
нитрати в подземните води над 50 mg.l-1. 

Технологични решения за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати 
От получените данни при дългогодишно отглеждане на 

окопни култури, в т.ч. царевица, върху излужен Чернозем, може 
да се направи заключение, че при разработване на отделни тех-
нологични решения е необходимо да се прилагат екологосъоб-
разни норми на азотно торене, за да се създадат условия за мак-
симално включване на азота в биологичния кръговрат на вещес-
твата, а именно: 

1. Отглеждането на окопни култури при прилагане на торо-
ви норми, разчетени за поддържане на положителен баланс на 
азота и бездефицитен воден режим върху леки по механичен 
състав почви, създава риск за измиване на нитрати под едномет-
ровия почвен слой. При култури със слята повърхност, износът 
на нитратен азот извън коренообитаемия почвен слой се редуци-
ра чувствително. 

2. При отглеждане на интензивни култури (зеленчукови), 
торени с високи норми азотни торове и включване на уплътня-
ващи култури (без торене) се постига максимално включване на 
азота в биологичния кръговрат на веществата, в резултат на кое-
то се ограничава до минимум измиването на азота извън почве-
ния профил и замърсяване на подземните води. 

3. При почви със слаба водозадържаща способност, висока 
водообменност между пластовете и значителен хидравличен на-
клон на подземните води е задължително да се поддържа дефи-
цитен баланс на азота, при който се създават условия за пълно 
използване на торовия и мобилизиране на част от почвения ми-
нерален азот. 

4. В райони с екологични ограничения (вододайни зони) из-
ползването на азотни норми, съставляващи 50% от износа на 
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азота с биомасата на отглежданите култури, е за предпочитане 
пред пълното изключване на минералното торене. 

5. Формирането на остатъчен азот по почвения профил, 
увеличаването му в дренажния отток под коренообитаемия поч-
вен слой е важен сигнал за създаване на предпоставка за обога-
тяване на геоложкия профил с нитратен азот и замърсяване на 
подземните води с нитрати в резултат на земеделска дейност. 

6. За предпазване на повърхностните води от замърсяване с 
нитрати от земеделски източници при наклонени терени е необ-
ходимо обработката на почвата да бъде извършена напречно на 
склона, а внасянето на азотсъдържащи торове задължинелно да 
бъде разделено на части (предсеитбено и подхранване). 

7. Чрез мониторинг и прилагане на симулационно модели-
ране може да бъде направена оценка на риска от замърсяване на 
подземните води в резултат на различни земеделски практики в 
уязвими зони и да бъдат посочени конкретни решения за подоб-
ряване на екологичния статус на района. 

Заключение  
Решаването на проблема за опазване качеството на почвите 

и подпочвените води, при различно земеползване, е актуален не 
само от икономически съображения, но и поради голямата му 
социална значимост. Получената до този момент научна инфор-
мация у нас и в чужбина показва, че по-полезно и целесъобразно 
е научните изследвания да бъдат насочени към разработване на 
екологосъобразни технологични решения и цялостни техноло-
гии, чрез рационално използване на главните фактори на про-
дуктивността, вместо разработване на скъпоструващи техноло-
гии за очистване на вече замърсени подземни води в резултат на 
земеделска дейност.  

Добивите от царевица, отглеждана върху излужен Чернозем 
за многогодишния период се движат в границите на 433–
1255 kg.da-1 като се формира биомаса в границите 1267–
2908 kg.da-1, с която се изнасят 5.72–23.16 kg.da-1. 

За да се оцени постъпването на азота с валежите и полив-
ните води като източник на натоварване при обработваеми почви 
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трябва да се изхожда от факта, че около 60–70% от прилаганите 
минерални азотни торове се включват в биологичния кръговрат, 
което означава, че в условията на съвременно земеделие приход 
от посочените източници от порядъка на 4.0 kg.da-1 азот би мо-
гъл да повлияе върху баланса на този елемент.  

За периода на изследване при отглеждане на царевица при 
поливни условия върху излужен Чернозем, загубите на азот с 
лизиметричните води, в зависимост от нормите на торене, се 
движи в границите от 0.46 до 1.68 kg.da-1.  

При разработването на отделни технологични решения и 
цялостни технологии за отглеждане на окопни култури, в т.ч. и 
царевица, особено в зони с екологични ограничения, е необхо-
димо да се прилагат екологосъобразни норми на азотно торене, 
като се отчита и прихода на азота с валежите и поливните води, 
за да се създадат условия за максимално включване на азота в 
биологичния кръговрат на веществата. 
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Резюме 
Анализирани са тенденциите към промени и засушаване на 

климата и съответните им въздействия върху агросистемата на 
царевицата за райони, представителни за умерено континентал-
ния (Плевен, Силистра, Лом) и Северно-черноморския (Варна) 
климат в Северна България. Използвани са месечни данни за ва-
лежите, температурата, еталонната евапотранспирация ETo-PM, 
стандартизирания валежен индекс SPI, както и резултати от прило-
жението на симулационния модел на баланса на водата 
WINISAREG при царевица на почви с нисък, среден и висок из-
ползваем воден запас (TAW). Обхванати са периодите 1951–2004 г. 
и 1970–2004 г., вторият от които е представителен за условията 
при съвременния климат. 
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Когато модифицираният тест на Mann-Kendall е приложен 
към метеорологичните данни и индекси за целия изследван пе-
риод (1951–2004 г.), статистически значима тенденция е устано-
вена само при максималната температура Tmах, която нараства с 
0.02оС yr-1 за Варна, Лом и Силистра. Това се дължи на промени 
през месеците май, юни и юли. 

По отношение на периода 1970–2004 г., обаче са установени 
значителни тенденции към засушаване, като вегетационните вале-
жи „май–септември” са намалели съответно с -2.3, -2.1 и 
-1.0 mm yr-1 за Силистра, Плевен и Лом, а сезонната ETo-PM се е 
увеличила, като най-съществени са промените ѝ за Варна 
(с 2.6 mm yr-1). В резултат на почвите със средна влагоемкост 
(TAW=157 mm m-1) нетните напоителни норми на царевицата са 
нараснали със 130, 90 и 80 mm за Плевен, Лом и Силистра и с 
55 mm за Варна. Логично при неполивната царевица водният стрес 
е също нараснал, а добивите, в сравнение с потенциалните, са на-
малели с 32% за Плевен, 20% за Лом и Силистра и с 10% за Варна.  

В заключение, за оценка на риска от суша в земеделието са 
необходими нови подходи и мерки на адаптация за справяне с 
климатичните промени. 

Ключови думи: подзона на Черноземите, северна Бълга-
рия, царевица, Модел WINISAREG, колебания на климата, воден 
дефицит, суша 

RISK ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE AND 
DROUGHTS IN THE ZONE OF CHERNOZEMS, 

NORTH BULGARIA  

Z. Popova1, М. Ivanova1, L. S. Pereira2, K.Boneva1, K. Doneva1, 
V. Alexandrov3, M. Kercheva1 and P. Alexandrova1 

Abstract 
This study aims at assessing drought and related climate change 

trends as well as their impacts on agriculture in North Bulgaria. 
Trend tests were applied to climate data, mainly precipitation, tem-
perature and reference evapotranspiration (ETo) relative to selected 
weather stations.  



Оценка на риска от промени на климата и уязвимост към суша в зоната на... 

147 

Results of the Mann-Kendall trend test show significant posi-
tive trends for maximum temperature in May, June, July and particu-
larly an increase trend in annual Tmax by 0.02 mm yr-1 at Varna, 
Lom and Silistra. Relative to ETo for the maize crop season „May-
Sept”, a significant trend was observed for the period 1970–2004. 
The detected increase of seasonal ETo is 1.0 mm yr-1 at Silistra, up to 
2.3 mm yr-1 at Pleven and Lom, reaching a maximum of 2.6 mm yr-1 
at Varna. The magnitude of this trend is about half if one considers 
the whole 1951–2004 period instead of 1970–2004, which indicates 
that the aggravation of climate conditions is higher in recent times.  

The WINISAREG simulation model was previously calibrated 
and validated using independent field data from long-term irrigation 
experiments with late and semi-early maize hybrids for various loca-
tions and soils with small, medium and large total available water 
(TAW). Thus the model could be applied with appropriate accuracy to 
compute yield impacts of water stress and irrigation requirements for 
the 1951–2004 period. Rainfed maize in the Danube Plain is associ-
ated with some yield variability (33%<Cv<54%) that is in fact smaller 
than in the Thracian Lowland (40%<Cv<70%). Nevertheless that 
drought impact is mitigated in North Bulgaria it is a key factor in some 
regions (Lom and Varna). Basing upon economic considerations, rela-
tive yield decreases (RYD) were computed with the threshold of 67, 55 
and 60% of the potential maize productivity in Pleven, Lom and Silis-
tra. Maize production is risky in 22% of years in Lom when TAW is 
large, which is the double of risk in Pleven and Silistra. If TAW is me-
dium the risky years double and reach 50% of years in Varna. 

The application of the trend analyses to net irrigation require-
ments NIR over the 1970–2004 period shows a significant increase 
of NIR by 120 (Pleven), 90–80 mm (Lom, Silistra) that is half than 
in Varna. Contrarily, water stress increase related to the raifed maize 
led to yield decrease on drylands by 32% of potential yield on the 
average in Pleven, by 20% in Lom and Silistra and by 10% in Varna 
thus indicating that innovative risk approaches are required.  

Keywords: Chernozems, North Bulgaria, Maize, WINISAREG 
model, Climate uncertainties, Water deficit, Drought. 
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Увод 
Сушата е метеорологично явление, засягащо все по-често сел-

ското стопанство и икономиката на страната (Славов и кол., 2003; 
Koleva and Alexandrov, 2008; Popova and Kercheva, 2002; 2005; 
Popova and Pereira, 2008). Установено е, че поради намаление на 
валежите и нарастване на диапазона на температурата на въздуха, в 
най-голяма степен от сезонно засушаване в страната са застрашени 
районите на Пловдив и Стара Загора (Попова, 2012; Попова и ко-
лектив, 2013b). Лятото в Дунавската равнина е по-влажно в сравне-
ние с Горнотракийската низина. Повечето земеделски райони оба-
че, също показват тенденция към нарастване на максималната тем-
пература със средно годишно увеличение от 0.024оС/yr (Попова и 
колектив, 2013а, 2013b). Областите около Плевен (La 43o25’, Lg 
24o36’, Alt 134 m), Силистра (La 44o07’, Lg 27o16’, Alt 16 m), Лом 
(La 43o49’, Lg 23o13’, Alt 36 m) и Варна (La 43o12’, Lg 27o55’, Alt 
39 m) се определят като засушливи по отношение на годишните ва-
лежни суми (Александров (ред.), 2011).  

Традиционни почви в Северна България са Черноземите със 
среден (TAW=157 mm m-1) до висок използваем воден запас 
(TAW=180 mm m-1) при различните им разновидности, а също и 
смолниците (TAW≥180 mm m-1) от Северозападна България (Бо-
нева, 2012). 

Царевицата е избрана, като типична поливна полска култура. 
Ходът на развитието, евапотранспирацията, чувствителността ѝ 
към воден стрес през отделните фази на развитие, както и нужди-
те от напояване са аналогични на тези за останалите пролетни 
култури (Върлев, 2011). Независимо че продължителността на пе-
риода с максимална евапотранспирация (ETmax) е различна, 
стойността на ETmax при всички пролетни култури е много близ-
ка. Поради това резултатите, получени от царевицата могат да се 
разглеждат, като представителни за тази група култури. 

Целта на настоящото изследване е да се анализират колеба-
нията и промените на климата, вкл. тенденциите към засушава-
не, както и тяхното въздействие по отношение на агросистемата 
на царевицата за представителни групи почви и климатични ра-
йони на Северна България. Обхванати са периодите 1951–2004 г. 
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и 1970–2004 г., като вторият е представителен за условията на 
съвременния климат. 

1. Материал и методи 
Изследването е осъществено за райони представителни за 

умерено континенталния (Плевен, Силистра, Лом) и Северно-
черноморския (Варна) климат (Фиг. 1). Използвани са месечни 
данни за валежи, температура и еталонна евапотранспирация 
ETo-PM (Allen et al., 1998), стандартизиран валежен индекс SPI, 
изчислен със стъпка от 3 и 12 месеца, SPI3 и SPI12, (McKee et 
al., 1993), както и резултати от приложението на модела 
WINISAREG (Teixeira and Pereira, 1992; Pereira et al., 2003) за 
симулиране на поливния режим, водния баланс и въздействието 
им върху добивите за периода 1951–2004 г. (Попова (Ред.), 2012). 

 
Фигура 1. Местоположение на изследваните опитни полета  

на ИПАЗР „Н. Пушкаров” и Метеорологични станции  
на НИМХ в България. 

Fig. 1 Experimental fields of ISSAPPNP and meteorological stations 
of NIMH in Bulgaria. 

1.1. Параметри на климата 
Еталонната евапотранспирация е изчислена по уравнението 

на Penman-Monteith ETo-PM за изследваните райони (Allen et al., 
1998; Попова (ред) 2012). Приложена е методологията на FAO56 
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при ограничени данни за метеорологичните елементи (Popova et 
al., 2006; Иванова и Попова, 2011a). Установени са месечните и 
средномногогодишните месечни стойности за валежите и ЕТо-
РМ, както и 80-процентният им доверителен интервал (Фиг. 2). 
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Фигура 2 Средномногогодишни месечни валежи (mm) и еталон-
на евапотранспирация ETo-PM (mm day-1) (□) за периодa 1951–
2004 г.; ограничителните черти показват 1.28 пъти стандарт-

ното отклонение σ (80% доверителен интервал);  
(a) и (b) Плевен; (c) и (d) Варна. 

Figure 2 Average monthly precipitation totals (mm) and reference 
evapotranspiration ЕТо-РМ (mm day-1) (□); bars represent the 80% 
confidence interval, 1951–2004; (a) and (b) Pleven; (c) and (d) Varna 

Средномесечните стойности на ЕТо-РМ (mm day-1) следват 
сезонен ход на изменение с максимални стойности през юли и 
август (Фиг. 2b и 2d), когато валежите варират значително и 
стандартното отклонение 1.28σ е 40–70 mm (Фиг. 2a и 2c). Об-
ратно на валежите, ЕТо се колебае в тесни граници, което следва 
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от съответния доверителен интервал, с ниво на вероятност 80% 
в граници 0.1–0.7 mm day-1. Най-ниска е изпарителната способ-
ност на атмосферата през периода от ноември до февруари. 
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Фигура 3 Сравняване на кривите на обезпеченост на валежните 
суми за четири представителни климатични района за: а) ве-
гетационния (V-IX) и b) поливния (VII-VIII) период, 1951–2004 г. 

Figure 3 Comparison of precipitation (mm) probability of ex-
ceedance curves for four climate regions relative to: а) Cropping 
Season (V-IX) and b) High Peak Season (VII-VIII), 1951–2004. 

Най-високите максимални стойности на ETo са установени 
за Плевен – 5.2 и 4.9 mm day-1 (Фиг. 2b), а най-ниските за Варна 
– 4.7 и 4.4 mm day-1 (Фиг. 2d). От резултатите на Фиг. 2 следва, 
че през периода с висок дефицит на вода „юли–август” могат да 
се очакват рискови ситуации от засушаване при пролетниците в 
Северна България. 

На Фиг.3 са представени кривите на обезпеченост на валежни-
те суми за вегетационния (V-ІХ) и поливния (VІІ-VІІІ) период. 

Резултатите показват, че сумите на валежите са най-високи 
за Плевен, като за периода „май-септември” се колебаят в гра-
ници от 120 до 570 mm (Фиг. 3а). Най-ниски са вегетационните 
валежи във Варна, като през годините се изменят от 100 до 
320 mm. През средните години вегетационните валежите в Лом 
и Силистра са по-ниски с 60–80 mm от тези в Плевен. По отно-
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шение на поливния сезон (VІІ-VІIІ) разликите между валежните 
суми за разглежданите станции намаляват наполовина, а през 
най-сухите (PR>85%) тези разлики са незначителни (Фиг. 3b). 

На Фиг. 4а и 4b съответно са сравнени кривите на обезпече-
ност на сезонната еталонна евапотранспирация за изследваните 
райони. Вижда се, че през чувствителните на воден стрес перио-
ди от развитието на царевицата изпарителната способност на 
атмосферата надвишава от 2 до 5 пъти сезонните валежи през 
90% от изследваните години. Докато валежните суми (VII–VIII) 
се изменят през периода 1951–2004 г. в съотношение 1:20 (Вар-
на) и 1:10 (Силистра), еталонната евапотранспирация се изменя 
в съотношение 1:1.22 (Варна) и 1:1.33 (Силистра) (Фиг. 3b и 4b). 
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Фигура 4 Сравняване на кривите на обезпеченост на сезонната 
еталонна евапотранспирация ЕТо-РМ за четири представи-
телни климатични района за: а) вегетационния (V-IX) и b) по-

ливния (VII-VIII) период, 1951–2004 г.  
Figure. 4 Comparison of reference evapotranspiration ЕТо-РМ (mm 
day-1) probability of exceedance curves at four climate regions rela-
tive to: а) Cropping season (V-IX) and b) High Peak Season (VII-

VIII), 1951–2004. 

1.2 Характеристики на почвата 
В Северна България най-широко разпространени почви са 

Черноземите с използваем воден запас в граници 
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157≤TAW≤180 mm m-1. Черноземите са почви от типа МИ (монт-
морилонитови-илитови) с преобладаване на монтморилонитови 
минерали от 10 до 20% от почвата. Този процент се променя в по-
сока от р. Дунав на юг от карбонатните към излужените и дегради-
раните Черноземи. За последните е характерно и по-високо участие 
на верникулит, който в комбинация с монтморилонита определя по-
високите стойности на TAW за тези Черноземи в Средната Крайду-
навска и Лудогорско-Добруджанската провинции. Влагоемките 
смолници (TAW≥180 mm m-1) са разпространени в Северозападната 
част на страната, около Видин. Малки петна от т.н. „карасулуци” с 
TAW>180 mm m-1, които са подобни на смолниците по воден запас, 
са специфични за Лудогорско-Добруджанския район, Североизточ-
на България. Групата почви с нисък използваем воден запас 
(TAW≤116 mm m-1) се състои основно от алувиално ливадните поч-
ви, които се срещат по речните тераси в Дунавската равнина (Кой-
нов и др., 1998; Попова (ред) 2012). 

Разработката се основава на предишни изследвания на водно-
физичните и други свойства на почвата в опитните полета в с. Ко-
вачица, Горни Дъбник и Сливо поле (Фиг. 1; Донева, 1976; Стоянов, 
2008; Попова (ред) 2012). За определяне на достъпния (използваем) 
воден запас TAW (mm m-1) са използвани детайлни данни за меха-
ничния състав, пределната полска влагоемност (ППВ), влажността 
на завяхване (ВЗ) и обемната плътност от редица почвени профили. 
Като са използвани съществуващи и новополучени данни, вкл. и за 
минерологичния състав на глинестата фракция на почвата и някои 
генетични особености, е проведено и допълнително изследване с 
оглед на групиране на почвите и мултиплициране на резултатите от 
симулациите с модела WINISAREG (Бонева, 2012). На основа на 
обобщените резултати, настоящото изследване е осъществено за 
три групи почви за Северна България, а именно с нисък 
(TAW=116 mm m-1), среден (TAW=157mm m-1) и висок 
(TAW=180 mm m-1) достъпен воден запас. 

1.3 Симулационен модел 
Симулационният модел ISAREG (Teixeira and Pereira, 1992; 

Pereira et al., 2003) се основава на подхода на водния баланс на 
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Doorenbos and Pruitt (1977), като последната му версия прилага обно-
вената методология на ФАО за изчисление на евапотранспирацията 
на културата и необходимостта от напояване, предложена от Allen et 
al. (1998). Въздействието на водния стрес върху добива се оценява 
чрез еднофазовия модел на Stewart (Stewart et al., 1977; Doorenbus & 
Kassam, 1979). При наши предишни изследвания моделът е валиди-
ран с данни от дългосрочни експерименти с различни варианти на 
напояване на ранни и късни хибриди царевица (Popova, Eneva and 
Pereira, 2006; Попова, 2008; Popova and Pereira, 2011; Иванова и По-
пова, 2011; Попова и Иванова, 2012), проведени на почви с нисък, 
среден и висок използваем воден запас TAW в опитните полета от 
системата на Селскостопанска академия (фиг. 1). По този начин мо-
делът може да бъде приложен с достатъчна точност за изчисляване 
на нетните напоителни норми NIRs, mm, и относителните загуби на 
добив от неполивна царевица RYD, %, за периода 1951–2004 г. за 
разглежданите климатични райони и групи почви.  

На основата на дългосрочните метеорологични данни и ин-
декси, резултати от моделните симулации за NIRs и RYD са осъ-
ществени анализи за тенденция, вкл. и по модифицирания тест на 
Mann-Kendall, и е оценен рискът от засушаване при неполивната 
царевица и напоителните норми необходими за предотвратяване 
на последствията от колебанията и промените на климата. 

2. Получени резултати и дискусии 

2.1. Тенденции на промени на климата през периода 
1951–2004 г.  
Резултатите от теста за анализ на тенденция на максимал-

ната и минималната температура на въздуха и валежите са сис-
тематизирани в таблици 1, 2 и 3, в които е даден наклонът (ъгло-
вият коефициент b) по месеци и средно годишно, характеризи-
ращ величината на тенденция и показващ дали тенденцията е 
нарастваща, или намаляваща (положителна или отрицателна). 
Подчертаните цифри идентифицират случаите, в които същест-
вува значителна тенденция с вероятност на грешката „р” < 0.025 
и 95% доверителен интервал.  
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Таблица 1. Резултати от анализите за тенденция на максимал-
ната температура, 1951–2004 г. 
Table 1. Maximum Temperature Trend Analysis, 1951–2004 

 Лом 
Lom 

Плевен 
Pleven 

Силистра 
Silistra 

Варна 
Varna 

Януари/January 0.04 -0.01 0.02 0.02 
Февруари/February 0.06 0.02 0.05 0.03 
Март/March 0.07 0.03 0.06 0.05 
Април/April 0.01 0.00 0.02 0.02 
Май/May 0.03 0.02 0.04 0.04 
Юни/June 0.03 0.03 0.03 0.04 
Юли/July 0.02 0.02 0.03 0.03 
Август/August 0.01 -0.01 0.02 0.03 
Септември/September -0.02 -0.02 -0.01 0.01 
Октомври/October 0.00 -0.01 0.00 0.00 
Ноември/November 0.00 -0.03 -0.01 -0.01 
Декември/December -0.01 -0.03 0.02 -0.01 
Годишни средни/ 
Annual mean 0.02 0.00 0.02 0.02 

Когато тестът е приложен за целия изследван период, е ус-
тановено, че с изключение на Плевен, станциите имат положи-
телна тенденция за максимална температура (Tmах) с увеличе-
ние 0.02оС yr-1. Юни е месецът с най-голям брой статистически 
значими тенденции. Силистра показва нарастване на Tmах през 
четири от месеците. Това се дължи основно на нарастването ѝ 
през март, юни и юли (Табл. 1). 

Минималната температура (Tmin) не показва тенденция на 
увеличение в Северна България (Табл. 2). Само за март и юли 
Tmin показва значително увеличение за Силистра (с 0.03 и 
0.05оС yr-1). Варна е с тенденция към слабо намаляване на Тmin 
през изследвания период. 
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Таблица 2. Резултати от анализите за тенденция на Тmin, 
1951–2004 г. 
Table 2. Minimum Temperature Trend Analysis, 1951–2004 

 Лом 
Lom 

Плевен 
Pleven 

Силистра 
Silistra 

Варна 
Varna 

Януари/January 0.00 -0.01 0.02 -0.01 
Февруари/February 0.02 0.01 0.03 -0.02 
Март/March 0.04 0.04 0.05 0.02 
Април/April 0.00 0.03 0.02 0.00 
Май/May 001 0.01 0.00 -0.02 
Юни/June 0.00 0.02 0.02 -0.01 
Юли/July 0.02 0.02 0.03 0.03 
Август/August 0.01 0.02 0.00 -0.01 
Септември/September 0.00 0.02 0.00 -0.02 
Октомври/October 0.00 0.03 0.01 -0.02 
Ноември/November -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 
Декември/December -0.04 -0.02 -0.01 -0.04 
Годишни средни/ 
Annual mean 0.00 0.01 0.01 -0.01 

По отношение на валежите в Дунавската равнина, за разли-
ка от Горнотракийската низина, не са установени статистически 
значими отрицателни тенденции (Табл. 3). За Лом обаче е нали-
це отрицателна тенденция практически за всички месеци и за 
годината. 

Във Варна, въпреки че е установена тенденция за шест от 
месеците, това води до незначително увеличаване на валежите с 
0.02 mm yr-1 годишно. 
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Таблица 3. Резултати от анализите за тенденция на валежите, 
1951–2004 г. 
Table 3. Precipitation Trend Analysis, 1951–2004 

 Лом 
Lom 

Плевен 
Pleven 

Силистра 
Silistra 

Варна 
Varna 

Януари/January -0.17 0.25 -0.19 0.03 

Февруари/February -0.56 0.74 -0.04 0.04 

Март/March -0.23 0.39 0.46 0.06 

Април/April -0.05 0.94 0.27 0.02 

Май/May -0.09 0.67 -0.21 0.03 

Юни/June -0.48 0.25 0.05 0.02 

Юли/July 0.30 0.36 -0.08 0.21 

Август/August -0.05 0.15 0.18 0.04 

Септември/September 0.50 0.49 0.44 0.02 

Октомври/October -0.11 0.71 0.14 0.03 

Ноември/November -0.40 0.23 0.09 -0.01 

Декември/December -0.02 0.83 0.12 -0.02 

Годишни средни/ 
Annual precipitation 

-1.27 0.35 1.14 0.02 

2.2. Тенденции към влошаване на съвременния климат 
1970–2004 г. 
Резултатите от статистическия анализ за тенденция на се-

зонната ETo-PM за периода 1970–2004 г. са онагледени с Фиг. 5 
и обобщени в Табл. 4. 
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Фигура 5. Сезонна еталонна евапотранспирация ETo-PM 
(mm day-1) за периодa „май-септември” (○) за: а) Плевен, b) 

Лом,c) Силистра и d) Варна; колебания и тенденции за периода 
1970–2004 г. сравнени с тези за целия изследван период. 
Figure 5. Seasonal Reference evapotranspiration ETo-PM 

(mm day-1) „May-September” (○) at: a) Pleven, b) Lom, c) Silistra 
and d) Varna; comparison of trendlines relative to the periods 

1951–2004 and 1970–2004. 

Таблица 4. Резултати от анализите за тенденция на сумарната 
ЕТо за вегетационния, пиковия и поливния период, 1970–2004 г. 
Table 4. ЕТо Trend Analysis, 1970–2004 

Периоди Seasonal ET0 
Вегетационен (V-IX)

Peak Season ET0
Пиков (VI-VIII)

High Peak Season 
Поливен (VII-VIII) 

Станции b, 
mm yr-1 

ΣET0,
mm 

b, 
mm yr-1 

ΣET0,
mm 

b, 
mm yr-1

ΣETcrop=KcΣET0,
mm 

Плевен 2.30 81 1.83 64 1.43 65 
Варна 2.57 90 1.78 62 1.31 60 
Лом 2.27 80 1.67 59 1.24 56 
Силистра 1.03 36 0.85 30 0.74 34 
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По отношение на сезонната ETo-PM (V-IX) измененията са 
минимални в Силистра (1 mm yr-1, Фиг. 5c) и достигат 2.3 mm yr-1 

за Плевен и Лом (Фиг. 5a и 5b) и 2.6 mm yr-1 за Варна, където ко-
ефициентът на детерминация е R2=0.58 (Фиг. 5d). 

Ако тестът за тенденция се приложи за целия разглеждан 
период 1951–2004 г., ъгловият коефициент b намалява наполо-
вина за Лом и Варна (Фиг. 5b и 5d) и на ¼ за Плевен (Фиг. 5a), 
което показва интензивно влошаване на климатичните условия в 
равнините на Северна България през последните 35 години 
(Табл. 4). За всички станции месеците юни, юли и август, които 
в общи линии съвпадат с най-интензивното развитие на цареви-
цата, допринасят в най-голяма степен за нарастването на сезон-
ната ETo-PM (V-IX). 

По отношение вегетационните валежи (V-IX), резултатите 
показват значителни колебания, маркирани от цикличност на 
„влажни” и „сухи” периоди през последните 80 години (Попова, 
2008; 2011). Анализите за последните 35 години показват, че ва-
лежите (V-IX) намаляват значително в Силистра (-2.3 mm yr-1) и 
Плевен (-2.1 mm yr-1) и най-малко (с -1.0 mm yr-1) в Лом (Табл. 5).  

Таблица 5. Резултати от анализите за тенденция на валежните 
суми R за вегетационния, пиковия и поливния период, 1970–2004 г. 
Table 5. Precipitation Trend Analysis, 1970–2004. 

Периоди Seasonal R 
Вегетационен (V-IX)

Peak Season  
Пиков (VI-VIII) 

High Peak Season
Поливен (VII-VIII)

Станции b, 
mm yr-1 

ΣR, 
mm 

b, 
mm yr-1 

ΣR, 
mm 

b, 
mm yr-1 

ΣR, 
mm 

Плевен -2.14 -75 -1.82 -64 -0.72 -25 
Варна 1.70 60 0.33 12 0.52 18 
Лом -1.06 -37 -1.09 -38 0.09 3 

Силистра -2.29 -80 -1.79 -63 -1.29 -45 

Това се дължи основно на изменения отново през месеците 
юни, юли и август (Фиг. 6). 
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Фигура 6. Сума на валежите R (mm) за периода „юни–август” 
(○) за: а) Плевен, b) Лом, c) Силистра и d) Варна; колебания и 
тенденции за периода 1970–2004 г. сравнени с тези за целия  

изследван период 
Figra 6. Sum of precipitation R (mm) relative to the period „June–

August” (○) at a) Pleven, b) Lom, c) Silistra and d) Varna; compari-
son of trendlines for 1951–2004 and 1970–2004. 

През пиковия сезон „юни–август”, когато евапотранспи-
рацията достига максималните си стойности (Фиг. 2), най-
значителни промени към засушаване са установени за Силис-
тра и Плевен, където валежните суми намаляват с около 
65 mm (Фиг. 6, Табл. 5). Такава „тенденция” към намаляване 
на валежите, макар и натоварена с голяма грешка на прогно-
зата (64<RMSE<76 mm) (Фиг. 6а и 6c), може да се приеме за 
представителна за колебанията и промените на съвременния 
климат в низините на България и е използвана за оценка на 
последствията от климатичните промени за поливните режи-
ми, напоителните норми и добивите в Горнотракийската ни-
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зина (Попова, 2008; 2011; Popova and Pereira, 2008). 
Когато анализите са осъществени за целия изследван пе-

риод (1951–2004 г.), в сравнение със съвременния климат 
(1970–2004 г.), валежите VІ-VІІI не показват тенденция към 
промени за Плевен и нарастват слабо за Варна и Силистра 
(Фиг. 6а, 6c и 6d; Табл. 3). 

2.3. Въздействие на колебанията и промените на 
климата върху добива от неполивна царевицата 
На Фигури 7a и 7b са сравнени кривите на обезпеченост 

на относителните загуби на добив от неполивна царевица 
RYD (%), изчислени с наличната редица от климатични данни 
за разглежданите райони в Северна България при групите 
почви със среден (157 mm m-1) и висок (180 mm m-1) водоза-
държащ капацитет. 

На фигурата с прави хоризонтални линии са дадени ико-
номическите прагове, под които производството на неполивна 
царевица понася икономически загуби. В случая икономичес-
кият праг на относителните загуби на добив RYD (%) е опре-
делен при изкупна цена на продукцията 200 lv/t и разходи за 
производство 800 lv/ha, валидни за периода 1995–2005 г. Тези 
прагови стойности се изменят в Северна България от 55 (Лом) 
до 67% (Плевен) и се отнасят за царевица късни хибриди 
(Н708, 2Л-602 и ВС622), за които е валидиран и модела IS-
AREG. 

Прагът RYD=67% отговаря на средно многогодишния по-
тенциален добив Ymax = 13 790 kg ha-1 за 19-годишен период, 
измерен в опитното поле (ОП) Горни Дъбник (Фиг. 1; Стоя-
нов, 2008). Икономическият праг RYD=55% се отнася за сред-
номногогодишния потенциален добив Ymax = 9 910 kg ha-1, 
установен при експериментите в ОП Ковачица, докато прагът 
RYD=60% съответства на средния Ymax = 11 130 kg ha-1, наб-
людаван за същия период в ОП Сливо поле, Силистренско 
(Стоянов, 2008). 
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Фигура 7. Сравнение на кривите на обезпеченост на относи-
телните загуби на добив RYD, %, за четири района и две групи 
почви: a) със среден (157 mm m-1) и b) с висок (180 mm m-1) 
използваем запас TAW, неполивна царевица, 1951–2004 г. 

Figure 7 Comparison of relative yield decrease (RYD, %) probabil-
ity of exceedance curves, relative to four climate regions and two soil 

groups of: a) medium TAW (157 mm m-1) and b) large TAW 
(180 mm m-1), rainfed maize, 1951–2004. 
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Като са използвани дефинираните икономически прагови 
стойности за RYD са определени рисковите години, през които 
производството на неполивна царевица е губещо при условията 
на почви с различен използваем воден запас. На почвите със 
среден използваем воден запас (TAW=157 mm m-1), каквито са 
някои карбонатни и типични Черноземи, годините с икономи-
чески риск са най-много в района на Варна (50%) и най-малко 
(18%) в района на Плевен (Фиг. 7a). От фигура 7а се вижда, че 
през средните климатични години (с обезпеченост 40<PRYD 
<75%) най-големи загуби на добив се получават за Варна, където 
загубите са в граници от 50 до 65% от потенциалния добив. 
Сравнително най-ниски са загубите на добив от суша за района 
на Плевен, които са от 30 до 50%, но са също стопански значи-
ми. През сухите години с обезпеченост PRYD<25% загубите на 
добив RYD нарастват значително, като във всички разглеждани 
райони надминават 70% от потенциалната продуктивност. През 
влажните години с обезпеченост PRYD>75% загубите на добив са 
ниски (RYD<30%) практически за основните земеделски райони 
в Северна България, с изключение на района на Варна.  

При почвите с TAW=180 mm m-1 в районите на Плевен и 
Силистра, каквито са излужените Черноземи в ОП-та в Горни 
Дъбник и Сливо поле, загубите на добив намаляват до незначи-
телни (на около 10%), което е половината от загубите установе-
ни за Лом (Фиг. 7b). 

Колебанията на добивите от неполивна царевица късни 
хибриди в Северна България се характеризират чрез Cv и сред-
ния добив (Табл. 6). 

Cv се изменя в граници от 33% на излужените Черноземи с 
висок водозадържащ капацитет (TAW=180 mm m-1) в района на 
Плевен до 54% при леките по механичен състав алувиално-
ливадни почви (TAW=116 mm m-1) в районите на Лом и Варна. 
Вариабилността на добивите на зърно от неполивната царевица 
в Дунавската равнина е значително по-ниска от тази в Горнотра-
кийската низина (40<Cv<70%) (Popova et al., 2012; Попова (Ред.) 
2012).  
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Таблица 6. Вариабилност на добива на зърно от неполивна ца-
ревица, характеризирана със средния добив, kg ha-1, и коефици-
ента на вариация Cv, %, за представителни климатични райони 
и групи почва,1970–2004 г. 

Table 6. Variability of grain yield characterized by the average value, 
kg ha-1, and the coefficients of variation Cv, %, for representative 
climate regions and soil groups, rainfed maize, 1970–2004. 
Климатичен Район/ Умерено Континентален/ Черно-морски/

Climate Region Moderate Continental Black Sea 
 Плевен/ Силистра/ Варна/ 
 Pleven 

Лом/ Lom
Silistra Varna 

Хибрид Царевица/Maize 
hybrid Късен/Late 

Използваем воден запас/ Средeн 
добив/

Среден 
добив/ 

Среден 
добив/

Среден до-
бив/ 

Total available soil water 
TAW 

Average 
Yield, 

Average 
Yield, 

Average 
Yield, 

Average 
Yield, 

 kg ha-1

Cv, 
%

kg ha-1 

Cv, 
%

kg ha-1

Cv, 
%

kg ha-1 

Cv, 
%

Нисък/ 
Small 

TAW=116 mm m-1 6809 47 4322 54 5032 45 4300 54

Среден/ 
Medium 

TAW=157 mm m-1 7612 42 4954 47 5766 39 5082 45

Висок/  
Large TAW=180 mm m-1 9200 33 6203 35 7229 29 6692 32

          

Резултатите показват, че независимо от факта, че въздейст-
вията на сушата са смекчени в Северна България, тя е ключов 
фактор за вариация на добива при неполивни условия в райони-
те на Лом и Варна (35<Cv<54%). 

Средно многогодишните добиви (kg ha-1) в таблицата отго-
варят на продуктивността на царевицата при експериментални 
условия в парцелки. Реалният добив на зърно в производствена-
та практика може да бъде установен чрез умножаване на данни-
те в таблицата с редукционен коефициент 0.75 (Върлев и Попо-
ва, 1999; Varlev, 2008). 
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2.4. Напояване за справяне със сушата в зависимост от 
характеристиките на почвата 
Чрез резултатите от симулации с валидирания модел 

WINISAREG за периода 1951–2004 г. (Popova et al., 2012; Попо-
ва (pед.), 2012) са построени криви на обезпеченост на нетните 
напоителни норми (NIRs) на царевица за изследваните райони 
при групите почви с нисък (116 mm m-1), среден (157 mm m-1) и 
висок (180 mm m-1) използваем воден запас TAW. 

По отношение на района на Плевен кривите показват, че 
при някои излужени Черноземи с по-тежък механичен състав 
(TAW=180 mm m-1), каквито са почвите в ОП Горни Дъбник, 
нетните напоителни норми се колебаят от 0 mm в екстремно 
влажните сезони (PNIRs >95%) до 100–170 mm през средните 
(40<PNIRs<75%) и достигат до 300–320 mm през екстремно сухи-
те години 1958, 2000 и 1993 (PNIRs <5%) (Фиг. 8а). На почвите с 
ниска водозадържаща способност (116 mm m-1) напоителната 
норма достига 380 mm през най-сухите години. Установени са и 
съответните прагови стойности на напоителната норма NIRs за 
управление на напояването в Средната Крайдунавска провинция 
през годините с икономически риск от неполивно земеделие. За 
групата на излужените и деградирани Черноземи с TAW=180 mm m-1 
нормата NIRs, гарантираща възвращаемостта на вложените 
средства за производство е 250 mm, а за карбонатните Чернозе-
мите с по-нисък TAW (157 mm m-1) напоителната норма нараства 
на 275 mm. 

На Фиг. 8b са сравнени кривите на обезпеченост на NIRs за 
разглежданите климатични райони при групата Черноземи със 
среден използваем воден запас (TAW=157 mm m-1). От Фигурата 
следва, че през сухите години с обезпеченост PNIRs <15% норми-
те са най-високи в Плевен (300–350 mm) и са с 50 mm по-ниски 
в земеделските райони около Силистра. 
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Фигура 8. Криви на обезпеченост на нетните напоителни норми 
(NIRs, mm): a) за района на Плевен в зависимост от използвае-
мия воден запас на почвата TAW; b) за климатичните райони и 

почви със среден TAW (157 mm m-1), 1951–2004. 
Figure 8. Probability curves for net irrigation requirements (NIRs, 
mm): a) at Pleven region as influenced by soil total available water 
TAW; b) for climate regions and calcareous chernozems of medium 

TAW (157 mm m-1), 1951–2004. 
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Напоителните норми са практически идентични за Плевен, 
Лом и Силистра през останалите средно сухи, средни и влажни 
години (с PNIRs >15%). От фигурата се вижда, че през средните и 
влажни години (с обезпеченост PNIRs <50%) нуждите от напоява-
не са най-високи в Черноморската климатична област (Варна). 

За сравнение, напоителните норми NIRs в Дунавската рав-
нина (Силистра, Плевен и Лом) са с около 100 mm по-ниски от 
тези в Горнотракийската низина (Пловдив и Стара Загора) (По-
пова и Иванова, 2012а). 

2.5. Тенденции към промени на добивите и 
напоителните норми  
Резултатите за добивите от неполивна царевица и необхо-

димите напоителни норми са подложени на анализ на тенденция 
за целия изследван период (1951–2004 г.) и за последните 35 го-
дини. Промени във валежите и изпарителната способност на ат-
мосферата през чувствителните към воден стрес периоди от раз-
витието на царевицата логично водят до нарастване на водния 
стрес при неполивната царевица и намаляване на добивите. В 
резултат през периода 1970–2004 г. добивите без напояване са 
намалели средно с 32% от потенциалния добив за Плевен, с 20% 
за Лом и Силистра и с 10% за Варна (Фиг. 9).  

Логично напоителните норми, необходими за осигуряване 
възвращаемостта на вложените производствени разходи, също са 
се променили. На карбонатните Черноземи със средна влагоем-
кост (TAW=157 mm m-1) нетните напоителни норми NIRs на ца-
ревицата са нараснали през последните 35 години средно със 
130, 90 и 80 mm за Плевен, Лом и Силистра и са се променили 
най-малко с 55 mm, за Варна (Фиг. 10).  
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RYD, %  
RYD trendline for the period 1951-2004
RYD trendline for the period 1970-2004

 
Фигура 9. Колебания и тенденции на относителните загуби на 
добив RYD, %, при неполивна царевица за районите на: a) Пле-
вен, b) Лом, c) Силистра и d) Варна, Черноземи със среден из-
ползваем воден запас (TAW=157 mm m-1), късни хибриди (H708), 

1951–2004 г. vs. 1970–2004 г. 
 

Figure 9. Trendline of relative yield decrease RYD, %, for rainfed 
maize at: a) Pleven, b) Lom, c) Silistra and d) Varna, late hybrids 

(H708), chernozem soils of medium water holding capacity 
(TAW=157 mm m-1), 1951–2004 vs. 1970–2004. 
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Фигура 10. Колебания и тенденции на нетните напоителни 
норми NYRs, mm, при царевица за районите на: a) Плевен, b) 
Лом, c) Силистра и d) Варна, Черноземи със среден използваем 
воден запас (TAW=157 mm m-1), 1951–2004 г. vs. 1970–2004 г. 

 
Figure 10. Trendline of net irrigation requirements NYRs, mm, of 
maize at: a) Pleven, b) Lom, c) Silistra and d) Varna, late hybrids 

(H708), chernozem soils of medium water holding capacity 
(TAW=157 mm m-1), 1951–2004 vs. 1970–2004 

Заключение 
Изследването, проведено при неполивна и поливна цареви-

ца за четири климатични района в зоната на Черноземите в Се-
верна България и периодите 1951–2004 и 1970–2004 г., води до 
следното заключение: 
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По отношение на целия изследван период (1951–2004) не са 
установени съществени тенденции при валежите. Tmax показва 
положителна тенденция с 0.02 oC yr-1 в Лом, Силистра и Варна. 

През периода 1970–2004 г. при сезонната eталонна евапот-
ранспирация ETo „май–септември” е установено нарастване от 
1.0 mm yr-1 в Силистра, до 2.3 mm yr-1 в Плевен и Лом и 2.6 mm 
yr-1 във Варна. Величината на тази тенденция намалява наполо-
вина, ако се разглежда целия изследван период 1951–2004 г. 
Тенденцията към нарастване на ETo се съчетава със значителни 
колебания и намаление на вегетационните валежи, съответно с -
2.3, -2.1 и -1.0 mm yr-1 в Силистра, Плевен и Лом, което показва, 
че в зоната на Черноземите има влошаване на климатичните ус-
ловия през последните 35 години. 

Вариабилността на добивите на зърно от неполивна царе-
вица (33%<Cv<47%) е значително по-ниска от тази в Горнотра-
кийската низина (40<Cv<70%). Независимо от факта, че въз-
действията на сушата са смекчени в Северна България, тя е клю-
чов фактор в някои райони (Лом и Варна). 

Установени са криви на обезпеченост на добивите RYD от 
неполивна царевица и на необходимите напоителни норми NIR 
за предотвратяване на водния дефицит. Въз основа на икономи-
чески показатели са установени прагови стойности, определящи 
риска, предизвикан от този дефицит. Резултатите показват, че 
рискът намалява при излужените Черноземи с по-висок използ-
ваем воден запас (TAW=180 mm m-1), и че процентът на рискови-
те години е по-нисък в Северните централни и източни райони, 
отколкото в Северозападните и Крайморските. Необходими са 
по-нататъшни изследвания за анализиране на поливните режи-
ми, вкл. с воден дефицит, като адаптационна мярка за справяне 
със засушаването и климатичните промени. 

За всеки район и воден запас на почвата TAW е дефиниран 
праг на метеорологичния индекс SPI, отнасящ се за периода на 
максималния воден дефицит „юли–август”, SPI2 „July–August”, 
при който загубите на добив от неполивна царевица водят до 
икономически щети. 
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Анализът за тенденция на нетните напоителни норми по-
казва значително нарастване на NIR през периода 1970–2004 г. 
със 120 (Плевен), 90–80 (Лом, Силистра) и 55 mm (Варна). При 
неполивната царевица водният стрес се е увеличил, а добивите 
са намалели средно с 32% от потенциалния добив в Плевен, и с 
20% в Лом и Силистра, което показва необходимостта от нови 
подходи. 
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Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Н. Пушкаров” 
Резюме 
Черноземите са най-плодородните почви в страната. Върху 

тях могат да се отглеждат голям набор селскостопански култури. 
В настоящия доклад са представени карти за пригодност на зе-
мите в района на Черноземите за отглеждане на основни земе-
делски култури – пшеница, царевица, слънчоглед, люцерна, 
ябълки, лозя. Изчислена е бонитетната оценка за 16 култури, 
средният агрономически бал и категорията на земите. В по-
голямата си част земите, заети от Черноземи, спадат към 3-та и 
4-та категория т.е. те са в групата на „добри земи” и са пригодни 
за отглеждане на голям брой селскостопански култури. Не малка 
част от Черноземите спадат към групата на „много добри земи” 
и са оценени във 2-ра категория. Една част от Черноземите, 
главно поради наличие на ерозионни процеси попадат в групата 
на „средно добри земи”. 

Ключови думи: агроекологичен район, Черноземи, бони-
тетна оценка, пшеница, царевица, слънчоглед, лозя, ябълки, лю-
церна, карти по пригодност за основни селскостопански култури 
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Abstract 
Chernozems are the most fertile soils in the country. A large num-

ber of crops can be grown. The paper presents maps for suitability of the 
lands with the Chernozem soils for growing major crops as – wheat, 
corn, sunflower, alfalfa, apples, and grapevines. A land evaluation is cal-
culated for 16 crops, as well as the average agronomic rating and the 
land categories. Most of the lands covered by the Chernozem soils fall 
into third and fourth category, they are in the group of „good lands” and 
are suitable for growing a large number of discussed agricultural crops. 
A not so small part of the lands fall into the group of „very good lands” 
and are evaluated as second category. A part of the lands that are cov-
ered by the Chernozem soils fall into the group of „medium good lands” 
which is mainly due to erosion processes.  

Увод 
Съвременното развитие на селското стопанство изисква 

подходящо райониране на културите, организация на производс-
твото, концентрация и специализация на отделните отрасли от 
растениевъдството. Добивите от селскостопанска продукция до 
голяма степен зависят от подробна научна информация за конк-
ретните екологични условия и доколко те съответстват на изиск-
ванията на отглежданите култури и използвани технологии. 

Агроекологичното райониране в страната е направено на 
базата на определени екологични характеристики, от които ос-
новни са: преобладаващ почвен тип, влагообезпеченост и топло-
обезпеченост на района (за вегетационния период), екстремно 
проявление на някои климатични фактори, надморска височина, 
релефни особености и др. 

Целта на настоящата разработка е: 
−  да се направи преглед на агрономическата пригодност 

на земите, заети от Черноземи; 
− да се посочат най-подходящите култури за отглеждане 

в района на Черноземите. 

Материали и методи 
Картата на агроекологичните райони в България е съставена 

на базата на обобщена почвена и климатична информация и е в М 
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1:600 000 (Йолевски и кол., 1980). В цялата страна са обособени 50 
агроекологични района, от които 40 обхващат селскостопанския 
фонд, а 10 – горския. Картата на агроекологичните райони е диги-
тализирана чрез съвременни софтуерни програми и това дава въз-
можност за използване на наличната цифрова информация, доба-
вяне на нова и визуализирането и чрез картен материал.  

В настоящата разработка е направен преглед на Черноземи-
те (фиг. 1), които са разпространени основно в І-ви агроекологи-
чен район. Малка част от тях са разпространени и във ІІ-ри аг-
роекологичен район и то главно в подрайони ІІ1 и ІІ4. 

 В района на Черноземите на базата на релефни, почвени и 
климатични условия са определени 11 подрайона, които заемат 
Северната част на Дунавската хълмиста равнина и Североизточ-
на България. По-голямата част от територията е заета от Черно-
земи (карбонатни, типични, излужени, ливадни), намиращи се в 
различно съотношение в отделните подрайони. 

Районирането е извършено въз основа на количествени и ка-
чествени критерии, най-важните от които са: преобладаващ поч-
вен тип, влагообезпеченост и топлообезпеченост на района (за ве-
гетационния период), екстремно проявление на някои климатични 
фактори, надморска височина, релефни особености и др. 

По-долу е представена кратка характеристика на Черноземите 
и процент от площите, които те заемат във всеки отделен подрайон. 

Подрайон І1 обхваща Бреговската и Видинска Крайдунавс-
ки низини. 85% от площта на този подрайон е заета от типични 
Черноземи и ливадни Черноземи. 

Релефът в района е равнинен. Типичните Черноземи са фор-
мирани върху льос. Отличават се със средномощен хумусен хори-
зонт (45–70 cm), средно песъклив-глинест механичен състав и тек-
стурно недиференциран почвен профил. Средно хумусни са (съ-
държание на хумус от 1.8–2.5%). На дълбочина около 25–30 cm се 
наблюдава наличие на СаСО3, отложен под формата на карбонатен 
мицел. Реакцията на почвата е неутрална до алкална (рН в Н2О 7–
8). Около 30% от почвите са подложени на ветрова ерозия.  
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Фигура 1. Карта на Черноземите 

Една малка част (5%) от площта на района е заета от ливад-
ни Черноземи, които за разлика от алувиално-ливадните почви 
се отличават с по-мощен хумусен хоризонт (38–110 cm), средно 
до тежко песъкливо-глинест механичен състав (30–60% 
физ. глина) и по-високо съдържание на органично вещество 
(2.8–4% хумус). Почвената реакция е неутрална до слабо алкал-
на (рН в Н2О 7.3–8.6), а нивото на подпочвените води е на дъл-
бочина 200–400 cm. 

Подрайон І2 (Ломско-Свищовски) обхаваща средните Край-
дунавски низини и северните части на Дунавската хълмиста 
равнина. Преобладаващо разпространение (85%) имат карбонат-
ните Черноземи. Те са формирани върху льос, предимно песък-
лив и типичен, които по на юг става по-тежък по механичен със-
тав. Отличават се със средно мощен хумусен хоризонт (40–
60 cm), средно песъкливо-глинест механичен състав и текстурно 
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недиференциран профил, средно хумусни са (1.8–3.0% хумус), 
има наличие на СаСО3 по целия профил, като по дълбочина ко-
личеството им се увеличава. Почвената реакция е слабо алкална 
(рН в Н2О 7.5–8.5). Част от тези почви (около 30%) са засегнати 
от ерозия, което се отразява на техните продуктивни възможнос-
ти. В района се срещат и малки площи, заети от типични Черно-
земи (2%), които по свойства са сходни с описаните в предиш-
ния агроекологичен район. 

Подрайон І3 (Новопазарски) обхаваща високите полета на 
Новопазарския район. 88% от площта на района е заета от Чер-
ноземи, като 80% са карбонатните Черноземи, 4% – типични 
Черноземи и 4% – излужени Черноземи. 

Карбонатните Черноземи се отличават със средно мощен 
хумусен хоризонт (55–65 cm) и мощен профил (80–100 cm). По 
механичен състав са тежко песъкливо-глинести (физ. глина 50–
54%), среднохумусни (2.2% хумус) и слабо алкални (рН в Н2О 
8.2–8.3). Около 30% от площите са разположени на по-пресечен 
релеф и са засегнати от слаба и средна степен на ерозия. 

Типичните Черноземи са със средно мощен хумусен хори-
зонт (35–60 cm), дълбок профил и тежко песъкливо-глинест ме-
ханичен състав (55% физ. глина), добра запасеност с органично 
вещество (2.5–3.0% хумус) и неутрална до слабо кисела реакция 
(рН в Н2О 6.0–7.0). В района малко разпространение имат и из-
лужените Черноземи, които по свойства са твърде сходни с ана-
лозите от съседните агроекологични райони (І11). 

Подрайон І4 (Кардамско-Дуранкулашки) обхаваща територи-
ята до северозападната добруджанска граница. Цялата площ на 
района е заета от Черноземи. Карбонатните и типичните Черно-
земи се отличават със средно мощен хумусен хоризонт (50–
75 cm), тежко песъкливо-глинест механичен състав (физ. глина 
45–60%), високо хумусно съдържание (3% хумус) и слабо алкална 
почвена реакция. На 20% от площите се наблюдават процеси на 
ерозия. 

Подрайон І5 (Видинско-Белослатински) обхваща североза-
падната част на Дунавската хълмиста равнина. 85% от площите 
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са заети от излужени Черноземи и тежки Черноземи. Почвообра-
зуващите материали са плиоценски и глинести отложения. 

Излужените Черноземи са със средномощен хумусен хори-
зонт (50–80 cm), имат мощен профил, тежко песъкливо-глинест 
механичен състав, високо съдържание на органично вещество 
(2.5–3.5% хумус) и неутрална до слабо кисела реакция (рН в 
Н2О 6.0–7.0). 

Тежките Черноземи, които заемат 30% от площта са обра-
зувани върху глинести карбонатни плиоценски материали. От-
личават се със тежък механичен състав (физ. глина 45–75%), 
средно мощен хумусен хоризонт (55–70 cm), средно хумусиран 
(2.5–3.0% хумус) и слабо кисела реакция (рН в Н2О 6.2–7.0). 

Подрайон І6 (Плевенско-Павликенски), обхваща южната 
част от Черноземите в Дунавската равина. 75% от района е зает 
от излужени Черноземи, които по описание и свойства не се от-
личават съществено от описаните в район І5. 

Подрайон І7 (Русенско-Силистренски), обхваща източните 
крайдунавски низини между Русе и Силистра. 80% от територи-
ята на района е заета от излужени Черноземи. Те са формирани 
върху типичен и глинест льос и льосовидни материали. Имат 
средно мощен хумусен хоризонт (40–70 cm), дълбок профил, 
тежко песъкливо-гинест механичен състав, средна хумусираност 
(2.0–3.0% хумус) и неутрална почвена реакция. Върху 20% от 
площите се наблюдават процеси на ерозия, което намалява до 
известна степен плодородието им. 

Подрайон І8 (Тервелски), заема централната част на Добру-
джа и сравнително равнинна територия, която само в западната 
част е засегната от ерозионни процеси. 80% от площта на района 
е заета от излужени Черноземи, които не се различават от опи-
саните аналози в предишния район (І7). 

Подрайон І9 (Толбухински), обхваща източната равнинна 
част от Добруджа. Цялата площ е заета от излужени Черноземи. 
Те се отличават със мощен хумусен хоризонт (60–80 cm) и про-
фил, тежко песъкливо-глинест механичен състав, добра хумуси-
раност (3.0–3.5% хумус) и неутрална до слабо алкална реакция. 

Подрайон І10 (Балчишки), заема черноморската крайбрежна 
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ивица от Шабла до Варна. 80% от територията на района е заета 
от Черноземи, като най-разпространени са излужените Чернозе-
ми, но има и карбонатни и типични черноземи (15% от площта). 
По строеж и свойства те са идентични с почвите, разположени в 
съседните райони. 

Подрайон І11 (Провадийски), обхваща Провадийското плато. 
85% от площите са заети от излужени Черноземи, които не се 
отличават от тези в съседните райони. 

Подрайон ІІ1 (Кулско-Белоградчишки). 20% от територията 
на района е заета от тежки Черноземи, които по морфология и 
свойства са идентични с тези, разпространени в район І5. 

Подрайон ІІ4 (Поповско-Разградски) обхваща територията 
на Стражица, Попово, Разград, Хлебарово. 40% от територията 
на този район е заета от карбонатни, типични и излужени Черно-
земи, които са със сходни свойства с тези от съседните райони. 

Бонитацията е сравнителна оценка на земеделските земи, 
която се основава на техните характеристики или качества, и по-
казва пригодността им за отглеждане на една или група култури 
при дадено равнище на агротехниката. Оценката на земеделските 
земи винаги е конкретна, съобразена с определени изисквания и 
подчинена на основни цели във връзка с развитие на земеделието. 

На базата на разпространението на Черноземите, техните 
физико-химични свойства, като се отчитат и климатичните осо-
бености в районите е направена бонитетна оценка за традицион-
ни селскостопански култури. Бонитетната оценка е извършена 
по „Методика за работа по кадастъра на селскостопанските зе-
ми” (Петров и кол., 1988; Георгиев, 2006).  

k CLk FLk STk SAk EAn

RGWTR HCR pHRCCRRTSPRTHHRTX
FR Rx

++++++
=  

Където: 
FRх – Полски бонитетни числа за съответните култури 

(ПБЧ) 
Бонитетни оценки за: 
RTX – механичен състав на почвата; R THH – мощност на ху-

мусния хоризонт; R TSP – мощност на почвения профил; R CCR – 
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текстурна диференциация на профила; R pH – реакция на почва-
та; R HC – съдържание на органично вещество (хумус); R GWT – 
ниво на подпочвените води. 

Корекционни коефициенти за: 
k EA – ерозия или акумулация на почвата; k SA – засоле-

ност/алкалност на почвата; 
k ST – каменистост на орния слой почва; k FL– заблатяване; k 

CL – климат; R – брой на участвалите характеристики (R …). 
За бонитетната оценка са въведени данни за: 
1. Климат – валежи, температура, баланс на атмосферно ов-

лажнение, рискови метеорологични условия и др. параметри, 
характеризиращи оценявания район. (Климатичен справочник за 
НР България Т. 2., 1979; Климатичен справочник за НР България 
Т. 3., 1983; Климатичен справочник, 1990; Станев Св. и др. 1991) 

2. Изисквания на растенията 
Приложен е диференциран подход – в зависимост от расти-

телния вид, климатичните условия през определящи развитието 
фенофази и почвените и почвообразуващи условия. 

3. Почви 
За оценка на почвените условия са ползвани основни харак-

теристики на почвата и подпочвата в изследваните райони, които 
определят нейното плодородие и имат пряка връзка с продук-
тивността на земеделските земи.  

Резултати и обсъждане 
Направена е бонитетна оценка по пригодност на земите за 

всеки агроекологичен подрайон за отглеждане на зърнено-житни, 
технически, трайни насаждения и фуражни култури. Получените 
данни са приложени в Табл. 1. Въз основа на оценката са предста-
вени бонитетни карти, в които се обособяват райони на „много 
добри земи”, „добри земи”, „средно добри земи” за културите.  

Представената карта за пригодността на земеделските земи 
за пшеница показва, че почти цялата площ заета от Черноземи 
спада към групата на „много добри” земи (80–100 бала) за кул-
турата. Земите, оценени като „добри” (60–80 бала) са в подрайон 
(ІІ1) (фиг. 2). 
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Таблица 1. Бонитетна оценка за основни култури в района на 
Черноземите 

АЕР Почви 

%
 п
ло
щ

 

П
ш
ен
иц

а 

Ц
ар
ев
иц

а 

Сл
ън

чо
гл
ед

 

Л
оз
я 

Яб
ъл

ки
 

Л
ю
це
рн
а 

СА
Б 

Ка
те
го
ри

я 

І 1 Типични Черноземи 50 82 73 70 95 71 70 73 3 
І 1 Типични Черноземи, ерозирани 30 66 51 56 95 62 56 60 4 
І 1 Ливадни Черноземи 5 76 67 64 95 66 75 70 3 
І 2 Карбонатни Черноземи 60 83 63 59 93 66 67 71 3 
І 2 Карбонатни Черноземи, ерозирани 23 58 38 41 93 56 47 53 5 
І 2 Типични Черноземи 2 86 70 65 95 71 70 75 3 
І 3 Карбонатни Черноземи 75 91 80 74 81 59 77 76 3 
І 3 Карбонатни Черноземи, ерозирани 5 64 48 52 81 50 54 55 5 
І 3 Типични Черноземи 4 99 86 81 76 72 86 80 3 
І 3 Излужени Черноземи 4 97 84 82 73 75 83 78 3 
І 4 Карбонатни Черноземи 50 86 80 78 67 59 73 73 3 
І 4 Типични Черноземи 30 86 80 78 67 59 73 73 3 

І 4 Карбонатни и типични Черноземи,  
ерозирани 20 56 44 51 60 45 48 49 6 

І 5 Излужени Черноземи 40 99 86 87 91 72 88 83 2 
І 5 Излужени Черноземи, карасолуци 30 93 79 89 68 69 79 77 3 
І 5 Черноземи, ерозирани 15 74 56 65 91 65 66 65 4 
І 6 Излужени Черноземи 60 99 91 87 91 77 88 84 2 
І 6 Излужени Черноземи, ерозирани 15 74 59 65 91 69 66 65 4 
І 7 Излужени Черноземи 60 89 89 82 91 77 78 78 3 
І 7 Излужени Черноземи, ерозирани 20 67 58 62 91 69 59 61 4 
І 8 Излужени Черноземи 60 99 89 87 64 67 88 80 2 
І 8 Излужени Черноземи, ерозирани 20 74 58 65 64 60 66 62 4 
І 9 Излужени Черноземи 90 96 85 78 65 68 88 78 3 
І 9 Излужени Черноземи, ерозирани 10 72 55 59 65 61 66 60 5 
І 10 Излужени Черноземи 45 100 92 74 62 75 75 77 3 
І 10 Излужени Черноземи, ерозирани 20 75 60 55 62 67 56 59 5 

І 10 Карбонатни и типични Черноземи,  
ерозирани 15 77 61 55 78 64 60 64 4 

І 11 Излужени Черноземи 70 87 73 78 86 85 78 75 3 
І 11 Излужени Черноземи, ерозирани 15 65 47 58 86 77 59 59 5 
ІІ 1 Излужени Черноземи, карасолуци 20 70 51 67 57 62 59 60 5 
ІІ 4 Излужени Черноземи 20 99 86 86 62 62 86 80 3 
ІІ 4 Излужени Черноземи, ерозирани 10 95 84 84 64 57 81 61 4 
ІІ 4 Карбонатни и типични Черноземи 10 95 84 84 64 57 81 77 3 
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Фигура 2. Пригодност на земеделските земи в района на Черно-

земите за отглеждане на пшеница 

Картата по пригодност на Черноземите за отглеждане на 
царевица (без напояване) показва, че в района на Черноземите 
има „много добри” (80–100 бала) земи за подрайони – І3, І5, І6, І7, 
І8, І9, І10, ІІ4. „Добри”земи (60–80 бала) са в подрайони – І1, І2 и 
І11. „Средно добри” земи (40–60 бала) са Черноземите от подра-
йон ІІ1 (фиг. 3). 

„Много добри” земи (80–100 бала) за отглеждане на слън-
чоглед са в подрайони: І5, І6, І7, І8, ІІ4. Като „добри” земи (60–
80 бала) са оценени в подрайони – І1, І3, І4, І9, І10, І11 и ІІ1. „Средно 
добри земи” (40–60 бала) са тези от агроекологичен подрайон І2 
(фиг. 4). 

В района на Черноземите има много добри условия за раз-
витие на лозовата култура. „Много добри” земи (80–100 бала) за 
лозя са в подрайони: І1, І2, І3, І5, І6,и І11. „Добри” земи (60–80 ба-
ла) са в подрайони – І4, І8, І9 и І10. „Средно добри земи” (40–
60 бала) са в подрайон ІІ1 (Фиг. 5). 
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Фигура 3. Пригодност на земеделските земи в района на Черно-

земите за отглеждане на царевица  

 
Фигура 4. Пригодност на земеделските земи в района на Черно-

земите за отглеждане на слънчоглед 
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Фигура 5. Пригодност на земеделските земи в района  

на Черноземите за отглеждане на лозя 

 
Фигура 6. Пригодност на земеделските земи в района  

на Черноземите за отглеждане на ябълки 
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От направената бонитетна оценка на екологичните условия 
за отглеждане на ябълки се вижда, че „много добри” земи (80–
100 бала) са установени в район І11. „Добри” земи (60–80 бала) 
са в подрайони – І1, І2, І5, І6, І7, І8, І9, І10, ІІ1 и ІІ4. „Средно добри 
земи” (40–60 бала) са в подрайони І3 и І4 (Фиг. 6). 

Представената карта по пригодност на Черноземите за от-
глеждането на фуражната култура – люцерна показва, че като 
„много добри” земи (80–100 бала) са определени тези в подра-
йони – І5, І6,І8, І9 и ІІ4. „Добри” земи (60–80 бала) са в подрайо-
ни – І1, І2, І3, І4, І7, І11 и ІІ1. „Средно добри земи” (40–60 бала) са в 
подрайон ІІ1 (Фиг. 7). 

 
Фигура 7. Пригодност на земеделските земи в района  

на Черноземите за отглеждане на пшеница 

Заключение 
Представени са карти за пригодност на земите в района на 

Черноземите за отглеждане на основни земеделски култури – пше-
ница, царевица, слънчоглед, люцерна, ябълки, лозя. В по-голямата 
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си част земите, заети от Черноземи спадат към 3-та и 4-та катего-
рия т. е. те са в групата на „добри земи”, като не малка част от тях 
спадат към групата на „много добри земи” и са оценени във 2-ра 
категория. Незначителни площи от Черноземите, главно поради 
наличие на ерозионни процеси попадат в групата на „средно добри 
земи” и са оценени в 5-та или 6-та категория земи. 

Направената оценка показва, че Черноземите са едни най-
плодородните почви в страната. Върху тях могат да се отглеждат 
голям набор селскостопански култури.  
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