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Определяне на активната почвена киселинност на териториите на 

община Русе 

 

Венцислав Добринов 

 

Active soil acidity of the Rousse municipality’s territory determination: Soil types and subtypes 

in Rousse region analysis were made and shown in tables the optimal parameters of the active soil acidity 

for agriculture plants development. A measurement of the active soil acidity of the Rousse municipality’s 

territory was made with result analysis carried out.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Почвите намиращи се на територията на община Русе са от типа „Излужен 

чернозем” (Chernozems). Те имат мощен тъмно оцветен хумусен хоризонт и 

преходен хоризонт мощност 40 – 50 cm. 

 

Съдържанието на хумус в тези 

почви е (3 – 4)%, което 

намалява в дълбочина; средно 

запасени са с азот и подвижен 

фосфор и добре запасени с 

калии. 

Районът попада в 

Северно климатичния район 

на Дунавската равнина с 

характерния му континентален 

климат. Средната годишна 

температура е 11,5
°

С. 

Общите продуктивни 

възможности на земите в този 

агро – екологичен район се 

характеризират със 

сравнително висок среден 

агрономически бонитет (78 

бала), което ги причислява към 

групата на „добрите земи”. По 

пригодност за отглеждане на 

различни селскостопански култури те могат да се степенуват по следния начин: най-

подходящи – пшеница, лозя, царевица, люцерна, ливади и пасища с бонитет от 91 

до 82 бала (таблица 1).[3] 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Почвената киселинност се проявява в две основни форми- активна и пасивна ( 

скрита ). Активната киселинност се обуславя от концентрацията на свободните 

водородни йони, съдържащи се в почвения разтвор. Тя се нарича активна, тъй като 

свободните водородни катиони действуват пряко върху кореновата система на 

растенията, така и върху динамиката на хранителните вещества в почвата. 

Активната почвена киселинност (рН) има доста голямо значение за растежа и 

развитието на растенията, тъй като в процеса на еволюцията растенията, 

приспособявайки се към различните фактори на външната среда, са се 

приспособили и към реакцията на средата и са изработили в себе си различно 

отношение към нея. 

 

Фиг.1. Карта на почвените подтипове 

в община Русе [3]: 1- Еродирани черноземи и 

рендзиани; 2-Черноземи карбонати и песъкливо – 

глинести; 3-Черноземи излужени и тежко 

песъкливо глинести; 4Черноземи излужени и 

силно лесивирани. 
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 Неблагоприятната реакция води 

до влошаването на растежа и 

развитието на растенията, до  

намаление на продуктивността им, а 

често пъти и до загиването на 

растенията. Гибелна за растенията е 

силно киселата и алкалната  реакция. 

Оценката на активната 

киселинност има голямо значение както 

за динамиката на хранителните за 

растенията вещества и за плодородието 

на почвата, така и за растежа и 

развитието на растенията .[1] 

На първо място тя е решаващ 

фактор за разтворимостта, а 

следователно и за усвоимостта на 

редица хранителни вещества . Това се 

вижда добре от диаграмата показана на 

фигура 2, построена въз основа на изследванията на 12 хранителни елемента в 

богати на органично 

вещество почви, имащи 

различно pH на водния 

извлек ( от 4,0 до 9,0 ) .  

От диаграмата се 

вижда, че pH на почвения 

разтвор от 5,0 до 6,0 е най 

– благоприятен за 

усвояване от корените на 

растенията на почти 

всички хранителни 

елемнти. При 

алкализиране на почвата 

се понижават 

подвижността и 

достъпността  на фосфора, калия, магнезия, желязото, манган, бора, кобалта, 

медта, и цинка. Само усвоимостта на молибдена, сярата и азота се подобрява при 

повишаване на pH 

Активната почвена киселинност и често съпровождащият я подвижен алуминий 

подтискат нормалното протичане на микробиологичните процеси в почвата и по-

конкретно нитрификацията, биологичната фиксация на азота и др.[1] 

 

Представяне на опитните данни от извършените изследвания. 

Средните проби са взети съгласно стандартана методика.[2} Пробите са взети 

на дати – 3, 5 и 10 май, 2010г. , от четири различни полета намиращи се на 

територията на община Русе. Пробите са взети в началото на пролетната вегетация 

на растенията, като засятата култура по време на пробовземането е слънчоглед.  

Таблица 1 

Почвени балове за основни 

селскостопански 

култури в Русенско – Силистренски 

район [2] 

№ Култура Пригодност 

1 Пшеница 91 

2 Царевица 86 

3 Соя 71 

4 Слънчоглед 78 

5 Захарно цвекло 78 

6 Ориенталски тютюн 32 

7 Картофи 18 

8 Люцерна 82 

9 Пасища и ливади 82 

10 Ябълки 73 

11 Лозя 88 

Таблица 2 

Оптимални стойности на pH на почвения 

разтворза развитие на селскостопански култури [2] 

Култура pH Култура pH 

Жълта 

лупина 
4,0 – 6,0 Пшеница 6,5 – 7,5 

Лен 5,0 – 6,0 Цвекло 6,0 – 7,5 

Картофи 5,0 – 6,5 Грах 6,0 – 7,0 

Ръж 5,0 – 7,0 Слънчоглед 6,0 – 7,0 

Овес 6,0 – 7,0 
Червена 

детелина 
6,0 - 7,5 

Царевица и 

ечемик 
6,0 – 7,5 Люцерна 6,5 – 8,0 
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Киселинността е определена 

с двукратна повторност за 

всяка една проба, като 

средната аритметична 

стойност на резултатите е 

представена в таблица 3. 

Имайки предвид началният 

стадии на определяне на 

активната почвена 

киселинност броя на точките 

за пробовземане е ограничен 

в рамките на четири 

местности (таблица 3).  

Тенденцията е в бъдещ 

период от време точките и 

местностите на 

пробовземане да се 

увуличат, като по този начин 

биха се избегнали случайни 

грешки, а също така би могло 

да се установи и дадена 

устойчива тенденция по 

отношение изменението 

(неизменението) на 

активната почвена 

киселинност. 

Определянето 

на активната 

киселинност е 

извършено 

лабораторно на 

територията на 

Русенски 

Университет в 

катедра „ЕООС”. При 

определянето и са използвани електрическа пещ за изсушаване на пробите, 

стъклени блюда, филтърна хартия със синя лента, везни както и дигитален pH 

метър.  

Характерна особеност на извършените измервания е ниското вариране на 

стойностите на активната почвена киселинност в отделните местности от които са 

взети средните почвени проби. Разликата между най-високата и най-ниската 

стойност на киселинността е 7.05.62.7pHpHpH
minmax

=−=−=Δ  (табл.3), което е 

показател за устойчиво поддържане на активната почвена киселинност в границите 

на леко киселите и слабо алкалните нива. 

Почвите намиращи се на територията на община Русе не се замърсяват от 

промишлени предприятия, а в по-голямата си част се използват за селскоктопански 

цели. Основен фактор за увеличаване на активната киселинност е прекаленото 

използване на азотни минерални торове (амониева селитра, карбамид). Промяната 

в икономическата обстановка през последните няколко години доведе до интензивно 

поскъпване на минералните торове и като следствие редуциране на тяхното 

използване в земеделието. Друг лимитиращ използването на минерални торове 

фактор е появата на комбинирани и бактериални торове, които значително по-малко 

вкисляват почвата. Прилагането на технологии при които торовите норми не се 

 

Фиг.2. Влияние на pH на почвата върху усвояемостта 

на хранителните елементи от растенията [1] 

Таблица 3 

Измерени стойности на активната киселинност 

Активна киселинност, pH 

№ Дата Местност 

pH1 pH2 pHср 

1 3.05.10 с. Николово 7,0 6,8 6,9 

2 5.05.10 „ДЗС” 6,5 6,5 6,5 

3 5.05.10 с. Щръклево 6,6 6,6 6,6 

4 10.05.10 кв. Средна Кула 7,3 7,1 7,2 
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внасят еднократно а на отделни порции съобразно хранителните нуждите на 

растенията, също в значителна степен намалява вероятността за допълнително 

увеличаване на активната почвенна киселинност. Увеличаването броя на 

отглежданите култури довежда до по-пълно уплътняване на полетата, както и до по-

равномерно (а не едностранно) изразходване на хранителните вещества от почвата. 

Това от своя страна е предпоставка за използване на намалени торови норми и 

допълнитилно способства за намаляване на киселинността на почвите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение могат да се направят следните по-важни изводи: 

1. Измерените стойности на активната почвена киселинност в различните 

места на почвовземане се различават в малка степен една от друга (pH от 6,4 до 

7,2), което е признак на повишена култура и завишено спазване на агротехническите 

правила и срокове при използване на торове и пестициди. 

2. Диапазона на изменение на активната почвена киселинност се намира в 

допустимите граници за отглеждане на традиционните за този регион земеделски 

култури, като не се налагат допълнителни мерки за принудителна промяна нивата на 

активната почвена киселинност. 

3. Стойностите на измерената активнината почвена киселинност не 

представляват заплаха за нормалното съществуване и развитие на екологичните 

съобщества и групи. 

4. Необходими са по-чести (в различни вегетационни периоди) и по-

обширни измервания на активната почвена киселинност за трайно установяване 

тенденцийте на промяната и. 
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