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Abstract: To limit soil degradation processes, water erosion and loss of soil organic matter in agricultural 

production have created and proved to have a positive impact a variety of modern soil protection systems for soil 

treatment, including separate reduced and unconventional treatments (direct sowing, surface and vertical) use of 

different mulching materials. 

The present study evaluates the effectiveness of advanced technology for minimal and unconventional tillage using 

organic fertilizer, in growing wheat on sloping lands, under specific soil and climatic conditions. 

Keywords: water erosion, soil organic matter, wheat, minimal tillage, unconventional tillage, mulching, organic 

fertilizer. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от основните цели на oбщата селскостопанска политика на Европейският съюз е 

опазване на природните ресурси. Най-важният природен ресурс, с първостепенна роля за 

изхранване на населението, е почвата. Тя е незаменим, невъзобновим, ограничен природен 

ресурс, който е национално богатство за нашата страна (Ruseva,2014). Почвите в България са 

подложени на въздействието на редица процеси, които влошават качествата и намаляват 

продуктивността им. Такива са водна и ветрова ерозия, засоляване, вкисляване, уплътняване, 

загуба на биоразнообразие, загуба на органичен въглерод, замърсяване с тежки метали, 

намаляване на почвеното органично вещество (Nekova, Stojnova, 2018). 

Водната ерозия е резултат от протичане на естествени процеси и на човешката дейност, 

вследствие на което спада качеството на почвата, влошават се строежът, съставът, структурата 

и свойствата и намалява плодородието й. По мнението на Кuncheva (2016), влошаването на 

качеството на почвата е критичен аспект на деградацията на земите и води до опустиняване. 

Водно-ерозионните процеси причиняват разрушаване на почвената покривка, намаляване на 

коренообитаемия почвен слой, изнасяне на хранителни елементи с течния и твърдия отток, 

намаляване на съдържанието на хумус, влошаване на физико-химичните и механични 

свойства, влошаване на водно-въздушния и топлинен режим на почвата, както и на условията 

на минералното хранене на растенията, забавяне развитието на кореновата система и 

намаляване на добивите от земеделските култури, в резултат на което нарастват разходите за 

обработка на почвата (Dimitrov, Beloev, Ruseva, 2007; Beloev, Dimitrov, 2015; Ruseva, 2006). 

Наред с това обработваемите земи стават негодни за използване и преминават към категорията 

на пустеещите силно ерозирани земи. (Dimitrov, 2014; Мitova, 2018). Вредите, причинени от 

плоскостна водна ерозия са огромни и със сериозни последици за земеделското 

производство.(Dimitrov, 2014). С ерозираната почва и повърхностния воден отток се изнасят 

хранителни елементи като азот, фосфор, калий, калций и др.(Piemental, Kounang,1998; 

Kuncheva, Dimitrov, 2015). В изследвания на Young (1989) се установява, че ерозираната почва 

съдържа три пъти по-високи нива на макроелементи в сравнение с почвата останала след 

протичане на ерозионния процес. Данни от изследвания, проведени в България показват, че 

общите загуби само от основни хранителни елементи в ерозираната почва годишно възлизат 

на 133 млн. лева (Lazarov, Nekova, 2005). 

mailto:tri_dve@abv.bg
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 За решаване на проблема с деградационните процеси - водна ерозия и загуба на почвено 

органично вещество се използват системи за минимална обработка на почвата и други 

агротехнически почвозащитни мерки. Минималните обработки се разглеждат като системи за 

обработка на почвата, при които с изключване на основната обработка на почвата с плуг и чрез 

обединяване на няколко технологични операции се намалява броя на преминаване на 

земеделските машини по полето, степента на уплътняване на почвата, сроковете за 

извършване на обработките и разходите за отглеждане на земеделските култури. Включените 

в тях технологични операции (мулчиране, прорязване с ходообразуване, директна сеитба и 

др.) съдействат за опазване на почвите и за превръщане на деградационните тенденции в 

градивни процеси с възможно най-малки разходи на средства, енергия и време. Подобен ефект 

имат и нетрадиционните почвозащитни практики повърхностно и вертикално мулчиране с 

компост. При тяхното осъществяване в земеделската практика може да се използва и оборски 

тор. Досегашни изследвания, проведени у нас показват високата им противоерозионна 

ефективност (Dimitrov, Nikolova, 2013). Тази ефективност значително нараства при 

съвместното им прилагане в една усъвършенствана система за минимална и нетрадиционна 

обработка на почвата. 

Целта на настоящата разработка е да се определи стопанската и почвозащитна 

ефективност на тази усъвършенствана технология за минимална и нетрадиционна обработка 

на почвата с използване на оборски тор като мулч, при отглеждане на пшеница на склонови 

земи. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изследванията са проведени през периода 2017-2019 год., 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%). 

Заложен и изведен e полски опит с пшеница по блоковия метод, в четири варианта, в 

четири повторения. Вариантите на опита са: 

е0 – посев пшеница, отглеждан по традиционна технология, прилагана по наклона на 

склона - контрола; 

е1 – посев пшеница, отглеждан по традиционна технология, прилагана напречно на 

наклона на склона; 

е2 – посев пшеница, отглеждан по почвозащитна технология с използване на 

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

е3 – посев пшеница, 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 наблюдения. 

Биометричните измервания са извършени през трите фази на развитие на 

пшеницата:вретенене, изкласяване и цъфтеж и включват височина на растенията и листна 

повърхност. Те са важни показатели за характеризиране на растенията в изпитваните 

варианти. Листата са основният фотосинтезиращ орган и от физиологична гледна точка 

продуктивността на фотосинтезата се обуславя от големината на листната повърхност. От нея 

зависят и получените добиви. Листната повърхност е изчислена по формулата на R. Lazarov 

(1965). 

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 

оттокопричинителни валежи, по време на вегетацията (от средата на април до края на юни).  

Статистическата обработка на данните е извършена с Office Excel - еднофакторен 

дисперсионен анализ и Anova test One-Way ANOVA. 

http://www.vassarstats.net/anova1u.html
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Получените резултати от проведените изследвания с усъвършенстваната почвозащитна 

технология за минимална и нетрадиционна обработка на почвата , използваща оборски тор, 

като мулч, показват, че нейното прилагане води до подобряване на биометричните показатели 

и до увеличаване на добива на зърно и слама от отглежданата земеделска култура. 

От данните, представени в табл. 1 се вижда, че средно за тригодишния период на 

експеримента, при вариант (е3), през трите фенофази от развитие на културата, височината на 

растенията е най- голяма спрямо контролният вариант: 51,26 сm през вретенене на културата; 

69,04 сm по време на изкласяване и 85,38 сm по време на цъфтеж. 

Таблица 1. 

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

 

2018 2019 Средно за периода 

2017-2019 

Фенофаза Фенофаза Фенофаза Фенофаза 

Врете 

нене 

Изкла 

сяване 

Цъфтеж Врете 

нене 

Изкла 

сяване 

Цъфтеж Врете 

нене 

Изкла 

сяване 

Цъфтeж Врете 

нене 

Изкла 

сяване 

Цъфтеж 

е0 33,80 51,20 78,40 37,20 40,00 64,00 42,80 51,00 60,00 41,26 47,40 67,46 

е1 48,10 58,80 87,50 38,80 51,70 67,00 45,10 60,52 61,00 44,00 57,00 71,83 

е2 49,50 72,70 95,70 41,20 57,75 69,50 48,50 68,37 72,75 46,40 66,27 79,31 

е3 54,60 74,67 99,30 46,60 65,00 79,00 52,60 67,45 77,85 51,26 69,04 85,38 

Anova test HSD [0.05] = 15,82 HSD [0.01] = 21,62 P 0,008658 

 

Подобни са резултатите и при листната повърхност, отразени в табл. 2, където 

средногодишните стойности на този показател за вариант е3 с приложена усъвършенствана 

почвозащитна технология (включваща технологичните операции вертикално мулчиране с 

оборски тор, директна сеитба и растително-защитни операции), прилагана напречно на 

наклона на склона, са 6720,61 m2/ha през фенофаза вретенене, 28645,79 m2/ha през фенофаза 

изкласяване и 36647,6 m2/ha във фаза цъфтеж на културата и е най- висока, спрямо останалите 

варианти. При вариант е2 с повърхностно мулчиране с оборски тор те са по-ниски, както при 

листната повърхност, така и при височината, но са сравнително добри. Значително по-слабо 

развити са растенията от вариант е1 с приложена традиционна технология, напречно на 

наклона на склона. Най-ниски са стойностите на тези показатели при контролата (е0), при 

който пшеницата се отглежда традиционно по наклона на слона. През трите фенофази те са 

съответно -5 676,7 m2/ha, 12 470,91 m2/ha, 21 301,28 m2/ha. 

Таблица 2. 

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

 

2018 2019 Средно за периода 

2017-2019 

Фенофаза Фенофаза Фенофаза Фенофаза 

Врете 

нене 

Изкла 

сяване 

Цъфтеж Врете 

нене 

Изкла 

сяване 

Цъфтеж Врете 

нене 

Изкла 

сяване 

Цъфтеж Врете 

нене 

Изкла 

сяване 

Цъфтеж 

е0 5995,50 13680,25 24391,30 5777,56 12900,50 20160,40 5257,10 10832,00 19352,15 5676,72 12470,91 21301,28 

е1 6123,30 15951,95 29615,20 6066,80 16356,00 22188,90 5645,30 12384,50 20268,35 5945,13 14897,48 24024,15 

е2 6438,44 25153,66 39362,45 6371,55 18125,50 25364,10 5987,25 16347,20 22802,40 6265,74 19875,45 29176,31 

е3 6803,09 28323,37 44937,70 6914,41 32080,60 33315,00 6444,33 25533,40 31688,50 6720,61 28645,79 36647,06 

Anova test HSD [0.05] = 11,23 HSD [0.01] = 15,41 P 0,001471 

Таблица 3. 

Добив зърно за периода 2017-2019г. при опит пшеница, при влажност 14 %. 
Варианти  2017  2018 2019 Добив за периода 

2017-2019 
Добив 

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

е0 4827 100 5462 100 4432 100 4907 100 

е1 5059 104,8 5692 104,2 4656 105,1 5135 104,6 

е2 5165 107,0 5809 106,4 4771 107,6 5248 106,9 

е3 5622 116,5 6275 114,9 5218 117,7 5705 116,2 
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GD5 % 
GD 1 % 

GD 0,1 % 

6,06            1,78          13,6             1,4           7,1              0,5 
8,71            2,43          20,5             2,2         10,8              0,8 
12,02          3,44          33,0             3,5         17,3              1,2 

 

Таблица 4. 

Добив слама за периода 2017-2019г. при опит пшеница 
Варианти  2017  2018 2019 Добив  за периода 

2017-2019 
Добив 

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

е0 3730 100 4360,3 100 3340 100 3810,1 100 

е1 3881 104,1 4511,2 103,5 3488 104,4 3960,0 103,9 

е2 4024 107,9 4657,1 106,8 3628 108,6 4103,0 107,6 

е3 4317 115,7 4959,2 113,7 3919 117,3 4398,4 115,4 

GD 5 % 
GD 1 % 
GD0, 1% 

6,04            0,16          13,3         0,6            42,5            1,6 
9,14            0,24          20,2         0,9            64,4            2,4 
14,70           0,37          32,5         1,4          103,6            3,9 

 

Това подреждане на вариантите, както се вижда от табл. 3 и табл. 4 се запазва и при 

отчитане на добивите. 

Данните за изследвания тригодишен период показват, че средногодишният добив на 

зърно пшеница от варианта с приложена усъвършенствана почвозащитна технология, 

включваща операциите вертикално мулчиране с оборски тор и директна сеитба е с 16.2% (с 

798,0 кg/ha) по-висок от този на традиционно обработената по наклона на склона контрола.  

Подобни са резултатите и при средногодишния добив на пшенична слама. Тук 

увеличението на добива при вариант е3, спрямо контролата (е0) е с 15.4% (с 588,3 kg/ha), а 

спрямо вариант е2 отглеждан по почвозащитна технология с използване на повърхностно 

мулчиране с оборски тор, напречно на наклона на склона, то е с 7.6% (с 292,9 kg/ha). Разликите 

между отделните варианти са положителни и добре статистически доказани. 

Получените резултати от ерозионните изследвания по години са представени в табл. 5. 

 

Таблица 5. 

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

периода 2017-2019 г. 
Дата Валеж 

l/m² 

Повърхностен отток m3/ha Ерозирана почва kg/ha 

Вариант Вариант 

  e0 e1 e2 e3 e0 e1 e2 e3 

29.04.17 16.0 152.528 103.830 90.863 56.556 1578.8 878.9 495.2 246.3 

06.05.17 20.2 165.626 123.319 99.604 62.284 1900.2 1062.3 598.9 300.4 

27.05.17 13.0 105.934 71.915 59.808 36.979 1128.8 604.1 341.0 173.4 

19.06.17 11.0 106.374 71.489 59.425 36.616 1136.1 602.9 337.3 175.2 

02.07.17 32.0 169.231 128.511 103.898 65.619 2035.6 1206.2 654.2 324.3 

Общо год. 92.2 699.633 499.064 413.398 258.054 7778.9 4354.4 2426.2 1219.6 

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 

Общо год. 78.5 638.587 451.174 373.051 224.202 7558.3 4276.0 2293.0 1180.3 

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 

72.9 570.942 440.778 333.175 204.102 6632.8 3736.3 2031.7 1036.8 

Anova test Повърхностен отток HSD [0.05] = 20,89 HSD [0.01] = 25,8 P˂0,0001 

Anova test Ерозирана почва HSD [0.05] = 217,02 HSD [0.01] = 267,33 P˂ 0.0001 
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От тях се вижда, че стойностите на повърхностния воден отток и на ерозираната почва 

са най-ниски при варианта е3, при който посева пшеница се отглежда с помощта на 

усъвършенстваната почвозащитна технология, включваща методите вертикално мулчиране и 

директна сеитба. Средногодишните резултати показват, че при него повърхностният отток 

намалява 2,79 пъти в сравнение с контролата (от 570,942 m3/ha на 204,102 m3/ha). 

 По-слаб противоерозионен ефект се наблюдава при варианта е2, отглеждан по 

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

на наклона на склона. Понижението на повърхностния воден отток спрямо контролния 

вариант е 1,71 пъти (от 570,942m3/ha на 333,175m3/ha). Най-ниска е противоерозионната 

ефективност при контролният вариант е0, с приложена традиционна технология, по наклона на 

склона. 

Подобни са резултатите и при изнесената почва. Количеството на ерозираната почва се 

променя както следва: от 6632,8kg/ha при контролата до 1036,8kg/ha при вариант е3 с 

приложена 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. В случая 

намалението е 6,39 пъти.  

При вариант е2 отглеждан по почвозащитна технология с използване на повърхностно 

мулчиране с оборски тор, напречно на наклона на склона, редуцирането на почва е от 6632,8 

kg/ha до 2031,7 kg/ha или 3,26 пъти, а при вариант е1 то е по-слабо 1,77 пъти до 3736,3 kg/ha. 

 

ИЗВОДИ 

Получените резултати от проведените изследвания за определяне на стопанската и 

почвозащитна ефективност на усъвършенстваната технология за минимална и нетрадиционна 

обработка на почвата с използване на оборски тор, като мулчиращ материал, при отглеждане 

на пшеница на склонови земи показват, че прилагането на тази технология има стопански и 

противоерозионен ефект, изразяващ се в увеличаване на добивите (при зърното с 16.2 %, а при 

пшеничната слама с 15.4 %), в редуциране износа на почва (до 6,39 пъти) и в запазване 

почвеното плодородие. 

Усъвършенстваната технология за минимална и нетрадиционна обработка на почвата с 

използване на оборски тор, при отглеждане на пшеница на наклонени терени, е рационалнo 

средство от агротехническа, техническа и противоерозионна гледна точка за опазване на 

площите, разположени на склонови земи, с наклони до 5° (8,7 %), от деградационните процеси 

водна ерозия и намаляване на почвеното органично вещество.  
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