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Abstract: Water erosion of the soil and reduction of soil organic matter are degradation processes causing 

significant damage to agricultural production in Bulgaria. Various agro-technical methods and technologies are used to 

overcome the negative impact of these two degradation processes. One of these soil protection technologies is the newly 

created, from the Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection "Nikola Pushkarov" -Sofia and the 

University of Rousse "Angel Kanchev", an advanced technology for minimal and unconventional tillage using organic 

fertilizer material as mulch material. 

The present study looks at some of the results of studies conducted with this technology over the period 2017-2019, 

in the cultivation of maize on sloping agricultural land, under irrigated conditions, on average eroded carbonate 

chernozem with a slope of 5º (8.7 %. 

Keywords: water erosion, soil organic matter, maize, minimal tillage, surface mulching, vertical mulching, 

organic fertilizer. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Водната ерозия на почвата включва механично разрушаване, уплътняване и отделяне на 

почвените частици и агрегати от почвената маса, водещи до износ на органично вещество. Тя 

е призната за най-разпространеният почвено-деградационен процес на територията на нашата 

страна (Stojnova, Nekova, 2016). Почвените, климатичните и теренните условия на България 

допринасят за интензивно проявление на деградационните процеси - водна ерозия и загуба на 

органична материя. Тези два процеса нанасят щети не само в земеделието, но и на 

националната ни икономика. Ето защо е необходимо да се предвиди проявата на тези 

деградационни процеси с оглед провеждането на ефективна борба с тях и развитието на 

устойчиви системи на земеделие. (Kuncheva, Dimitrov, 2018). 

 Ограничаването на щетите и последиците от действието на деградационните процеси 

водна ерозия и намаляване на почвеното органично вещество налага прилагането на система 

от почвозащитни мерки и противоерозионни практики (Nekova et al., 2012; Маlinov et al., 

2015). 

Съвременните системи за обработка на почвата се основават на развитието на техниката 

и се разработват в съответствие с разнообразните почвено-климатични условия. (Мitova et al., 

2015). От основните групи мерки най-голямо значение за защита на земеделските земи от 

водна ерозия на почвата имат агротехническите, извършвани с помощта на различни 

противоерозионни технологични операции (обработки). Предимствата им са: ниска цена, 

лесно осъществяване и редуциране на водно ерозионните процеси, веднага след прилагането 

им (Dimitrov et al., (2009)-a; Dimitrov et al., (2009)-b). По тези причини в ИПАЗР „Н. Пушкаров“ 

- София, съвместно с РУ „А. Кънчев“ - Русе, са проектирани и създадени усъвършенствани 

системи за минимални и нетрадиционни обработки на почвата (почвозащитни технологии за 

минимална обработка на почвата с включването в тях на нетрадиционните технологични 

операции вертикално и повърхностно мулчиране с оборски тор), за ограничаване на 

деградационните процеси (водна ерозия и загуба на органично вещество) при отглеждане на 

царевица на склонови земеделски земи. (Dimitrov et al., 2016). 

mailto:tri_dve@abv.bg
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Целта на настоящата работа е изследване влиянието на усъвършенствана почвозащитна 

технология за минимална и нетрадиционна обработка на почвата, с използване на оборски тор 

като мулчиращ материал, при отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени и 

установяване ефекта от нейното приложение. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Изследванията са проведени през периода 2017- 2019 година, в землището на с. 

Тръстеник, област Русенска, в опитното поле на Института по почвознание, агротехнологии и 

защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр. София, на средно ерозиран карбонатен чернозем, с 

наклон на терена 5˚ (8,7%). 

Изведен e полски опит с царевица за зърно по блоковия метод, в четири варианта, в 

четири повторения. Вариантите на опита с царевица са:  

f0-посев царевица, отглеждан по традиционна технология, прилагана по наклона на 

склона - контрола; 

f1-посев царевица, отглеждан по традиционна технология, прилагана напречно на 

наклона на склона; 

f2 -посев царевица, отглеждан по почвозащитна технология с използване на 

повърхностно мулчиране с оборски тор, напречно на наклона на склонa; 

f3-посев царевица, отглеждан по усъвършенствана почвозащитна технология 

(включваща технологичните операции вертикално мулчиране с оборски тор, директна сеитба 

и растително-защитни операции за борба с плевелите), прилагана напречно на наклона на 

склона. 

През проучвания период са извършени агротехнически и противоерозионни изследвания 

и биометрични измервания.  

Биометричните наблюдения са извършени през трите фенофази от развитието на 

царевицата: 3 лист, 5 лист и изметляване. Измерени са височината на растенията (сm) и 

листната повърхност на посева (m2/ha).  

Статистическата обработка на данните е извършена с Office Excel - еднофакторен 

дисперсионен анализ и Anova test One-Way ANOVA.  

Височината на растенията е важен показател за характеризиране на изпитваните 

варианти, свързан с развитието на растенията. От данните в табл.1 се вижда, че средно за 

тригодишния период на експеримента при вариант (е3) височината на растенията е най- голяма 

и през трите наблюдавани фенофази: във фаза 5 лист 47,16 сm; 110,3 сm във фаза 9 лист и 251,3 

сm във фаза изметляване. Превишението спрямо контролният вариант е 0 е съответно с 23,26 

сm във фаза 5 лист; 26,07 сm във фаза 9 лист и с 49,3сm във фаза изметляване. Това е 

доказателство, че приложените допълнителни технологични операции при усъвършенстваната 

технология оказват положителен ефект върху вегетационното развитие на растенията. 

 

Таблица 1 

Височина на растенията по фази на развитие в сm за периода 2017-2019 г., опит царевица 
Вар. 

 
               

2017 
 

2018 2019 Средно за периода  
2017-2019 

Фенофаза Фенофаза Фенофаза Фенофаза 

5 лист  9 лист Измет 
ляване 

5 лист 9 лист Измет 
ляване 

5 лист 9 лист Измет 
ляване  

5 лист 9 лист Измет 
ляване 

f0 23,30 82,20 200,00 23,40 4,5 201,0 25,0 86,00 205,0 23,90 84,23 202,0 

f1 23,60 89,30 204,00 27,27 90,0 212,5 28,0 87,33 212,0 26,29 88,87 209,5 

f2 37,16 108,50 240,00 40,00 92,0 217,5 38,0 110,0 247,5 38,53 103,5 235,0 

f3 44,00 110,10 265,00 47,50 105,5 222,0 50,0 115,5 267,0 47,16 110,3 251,3 

Anova test (Фаза изметляване): HSD [0.05] = 39,77 HSD [0.01] = 54,36; P = 0,01380 

 

Листната повърхност е изчислена по формулата на Р. Лазаров (1965). Листата са основният 

фотосинтезиращ орган на растенията и продуктивността на фотосинтезата се обуславя от 

големината на листната повърхност. От нея зависят продуктивните възможности на царевицата. 

http://www.vassarstats.net/anova1u.html
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Резултатите от листната повърхност са отразени в табл. 2. Стойността на този показател 

средно за периода 2017-2019г. е най-добра при вариант е3 - 391,52 m2/ha във фенофаза 5 лист; 

2168,11m2/ha във фенофаза 9 лист; 28552,04m2/ha при изметляване на културата и е най – висока 

спрямо останалите варианти. При варианта с повърхностно мулчиране с оборски тор (е2) те са 

по-ниски, както при листната повърхност, така и при височината, но са сравнително добри. 

Значително по-слабо развити са растенията от вариант f 1 съответно199,19 m2/ha; 1219,87 m2/ha; 

23148,79 m2/ha и най-ниски са стойностите на тези показатели при контролата f0, при която 

царевицата се отглежда традиционно по наклона на склона съответно през трите фенофази 179,67 

m2/ha, 1063,03 m2/ha и 21042,39 m2/ha. 

Таблица 2  

Листна повърхност на растенията по фази на развитие (m2/ha), опит царевица – 2017-2019г. 
Вар. 2017 

 
2018 2019 Средно за периода 

2017-2019 

Фенофаза Фенофаза Фенофаза Фенофаза 

5 лист 9 лист Измет 
ляване 

5 лист 9 лист Измет 
ляване 

5 лист 9 лист Измет 
ляване 

5 лист 9 лист Измет 
ляване 

f0 170,16 935,10 20150,18 166,64 1090,50 20581,90 202,22 163,50 22395,10 179,67 1063,03 21042,39 

f1 175,25 1072,20 21576,37 185,66 1235,60 23603,60 236,66 1351,83 24266,40 199,19 1219,87 23148,79 

f2 298,60 1719,32 23890,14 301,55 1812,50 24467,50 309,04 1967,15 26801,30 303,06 1832,99 25052,99 

f3 315,52 2080,25 28972,63 394,41 2198,70 27157,60 464,63 2225,40 29525,90 391,52 2168,11 28552,04 

Anova test (Фаза изметляване): HSD [0.05] = 30,68 HSD [0.01] = 41,95; P˂0,0001 

 

Това подреждане на вариантите, както се вижда от табл. 3 се запазва и при отчитане на 

добивите. Фенологичното развитие на растенията от различните варианти обуславя и 

съответния добив при тези варианти на опита. 

Таблица 3. 

Добив зърно kg/ha за периода 2017-2019г. при опит царевица, при влажност 14 %. 
Варианти  2017  2018 2019 Добив зърно 

2017-2019 

Добив зърно 

Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % 

f0 5723 100 6105 100 6925 100 6251 100 

f1 6041 105,6 6426 105,3 7256 104,8 6574,3 105,17 

f2 6326 110,5 6720 110,1 7561 109,2 6869 109,88 

f3 6677 116,7 7122 116,7 7969 115,1 7256 116,07 

GD 5%           3,83           1,12        66,9            1,2               72,0           1,0 
GD 1%           4,50           1,54      101,4            1,9             109,8           1,5 
GD 0,1%        8,09           2,17      162,9            3,0             176,6           2,5 

 

Данните за изследвания тригодишен период показват, че средногодишният добив на 

зърно от варианта (f3) с приложена усъвършенствана почвозащитна технология, включваща 

операциите вертикално мулчиране с оборски тор и директна сеитба е с 16,07%  

(с 1005 кg/ha) по-висок от този на традиционно обработената по наклона на склона f0 

(контрола). Разликите между отделните варианти са положителни и добре статистически 

доказани. При вариант (f2), превишението на добива спрямо контролата е 9,88% (с 618 кg/ha), 

а при вариант f1 -5,17% (с 323,3kg/ha). 
За отчитане на противоерозионната ефективност на приложените технологии за 

обработка на почвата е използван стационарен метод (с отточни площадки). За определяне 

влиянието на културата върху ерозионните показатели са използвани данни от отчетените 

оттокопричинителни валежи, през вегетационният период. Получените резултати по години 

са представени в таблица 4. 
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Таблица 4  

Общо количество на повърхностния воден отток и ерозирана почва, при опит царевица  

за периода 2017-2019 г. 
Дата  Валеж 

l/m² 
Повърхностен отток m3/ha Ерозирана почва kg/ha 

Вариант Вариант 

  f0 f1 f2 f3 f0 f1 f2 f3 

06.05.17 20.2 255.582 149.591 133.060 50.269 3116.7 1240.6 1162.8 140.1 

27.05.17 13.0 168.435 99.785 88.198 32.618 2017.7 748.2 697.6 89.0 

19.06.17 11.0 170.149 95.054 85.230 31.812 2039.6 756.3 705.7 89.7 

02.07.17 32.0 261.940 153.979 137.809 51.544 2960.6 1136.9 1059.6 133.4 

13.08.17 18.00 220.299 129.462 114.912 41.477 2692.2 1036.7 925.9 119.2 

03.09.17 42.00 256.567 153.979 134.841 50.336 2885.9 1118.3 1030.4 130.0 

Общо год. 136.2 1332.97 781.850 694.050 258.056 15712.7 6037.0 5582.0 701.4 

25.05.18 12.0 106.171 72.171 59.610 35.858 1193.6 634.6 355.3 182.5 

16.06.18 14.5 107.286 73.238 60.584 36.036 1207.1 657.5 359.1 185.6 

26.06.18 24.0 145.428 103.345 86.104 51.834 1766.8 1016.0 540.9 276.4 

28.06.18 12.0 121.338 90.107 70.103 41.894 1474.5 832.9 444.1 230.1 

30.06.18 16.0 158.364 112.313 96.623 58.580 1916.3 1135.0 593.1 305.7 

19.07.18 15.0 181.304 101.250 82.330 32.991 2197.6 820.0 710.1 91.3 

Общо год. 93.5 1210.23 701.466 586.212 226.042 15052.9 5772.5 5093.5 647.7 

02.06.19 27.0 141.691 101.767 84.231 50.659 1816.7 1069.3 559.5 285.0 

04.06.19 11.0 124.428 89.046 68.462 43.114 1508.5 848.3 452.8 235.8 

17.06.19 10.0 108.487 71.661 60.385 36.279 1236.1 661.1 363.6 189.9 

Общо год. 48.0 374.606 262.474 213.078 130.052 4561.3 2578.7 1375.9 710.7 

Ср. год. 
2017-2019 

92.566 972.602 581.93 497.78 204.71 11775.63 4796.06 4017.13 686.6 

Anova test Ерозирана почва HSD [0.05] = 357,05 HSD [0.01] = 439,58 Р˂0,0001 

Anova test Повърхностен отток HSD [0.05] = 33.34 HSD [0.01] = 41.04 Р ˂ 0,0001 

 

От тях се вижда, че стойностите на повърхностния воден отток и на ерозираната почва 

са най-ниски при варианта f3, при който царевицата се отглежда с помощта на 

усъвършенстваната почвозащитна технология, включваща методите вертикално мулчиране и 

директна сеитба. При този вариант повърхностният воден отток намалява 4,75 пъти (от 

972,602m3/ha до 204,71m3/ha). 

По-слаб противоерозионен ефект се наблюдава при варианта f2 отглеждан по 

почвозащитна технология с използване на повърхностно мулчиране с оборски тор, напречно 

на наклона на склона съответно 497,78 m3/ha или 1,95 пъти. 

Повърхностният воден отток при вариант f1, отглеждан по традиционна технология, 

прилагана напречно на наклона на склона намалява 1,67 пъти (581,93 m3/ha), в сравнение с 

контролата (972,602 m3/ha).  

Най-ниска е противоерозионната ефективност при контролният вариант f0, отглеждан по 

традиционна технология, прилагана по наклона на склона. 

Същата тенденция се наблюдава и в количеството на ерозираната почва. То е най-ниско 

при вариант f3, отглеждан по усъвършенствана почвозащитна технология (включваща 

технологичните операции вертикално мулчиране с оборски тор, директна сеитба и растително-

защитни операции за борба с плевелите), прилагана напречно на наклона на склона. При него 

понижението спрямо контролата f0 е 17,15 пъти и намалява от 11775,63 kg/ha до 686,6 kg/ha.  

При вариант f2, отглеждан по почвозащитна технология с използване на повърхностно 

мулчиране с оборски тор, напречно на наклона на склона намалението спрямо контролата (f0) 

е от 11775,63 kg/ha до 4017,13 kg/ha или 2,93 пъти. На трето място остава вариант f1, отглеждан 

по традиционна технология, прилагана напречно на наклона на склона. В случая ерозираната 

почва намалява до 4796,0 kg/ha съответно 2,45 пъти спрямо контролния вариант 11775,63 

kg/ha, отглеждан по традиционна технология, прилагана по наклона на склона. 
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ИЗВОДИ 

Получените резултати от проведените изследвания с усъвършенстваната почвозащитна 

технология за минимална и нетрадиционна обработка на почвата с използване на оборски тор, 

при отглеждане на царевица за зърно, на наклонени терени показват, че прилагането й води до 

подобряване на биометричните показатели и до увеличаване на добива на зърно от 

отглежданата земеделска култура с 16,07% (с 1005 кg/ha), спрямо посева, обработван 

традиционно по наклона на склона. 

Приложената усъвършенствана почвозащитна технология за минимална обработка на 

почвата и вертикално мулчиране с оборски тор има висок противоерозионен ефект. 

Получените резултати за повърхностния воден отток и ерозирана почва при нейното 

прилагане, през периода на изследване са най-ниски и най-добри. 

Включените агротехнически методи: разрохкване, вертикално мулчиране, прорязване с 

ходообразуване, едновременно със сеитбата и при окопаване на растенията и 

браздообразуване, прорязване и ходообразуване, при загърляне, създават условия за 

значително намаляване на повърхностния воден отток (с 4,75 пъти) и на изнесената почва (с 

17,15 пъти), спрямо контролата.  
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