
ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ 
ДЕГРАДАЦИЯ 

 
Георги  Митев 

Русенски университет, Русе, България 
E-поща:gmitev@uni-ruse.bg 

 
Georgi Mitev 

University of Ruse, Ruse, Bulgaria 
E-mail:gmitev@uni-ruse.bg   

 
 

Abstract: В резултат на многогодишното използване на почвите за производство на растителна продукция и прилагането на 
някои неподходящи практики като изгаряне на растителните остатъци,  използване на тежки енергонаситени машини в 
периоди на повишена влажност на почвата, многократното и неконтролирано преминаване на машинотракторните агрегати по 
повърхността и, ежегодното изораване само на определена дълбочина,  обработване на почвата по посока на склона, а като 
добавка и  промените в климата, основно изразяващи се в редуване на екстремни валежи и продължителни сушави периоди, 
деградират земеделските земи. Около 50% от тях остават за 5-6 месеца без растителна покривка и това неминуемо води до 
трайно влошаване на свойствата им. Първо се влошават физико-механичните свойства, на почвите, следвани от влошаване на 
химичните и биологични такива. Насърчаване прилагането на технологии за опазване на почвите могат да спомогнат за 
решаване на редица проблеми, свързани с деградирането им. 
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Въведение 

Земеделието е в основата за създаване и 
съществуване на човешката цивилизация.  Неизменен ресурс  
в земеделското производство са почвите и водите, като 
запазването на плодородието им за настоящото и за 
следващите поколения трябва да е линията на поведение и 
действие. Нуждата от храни непрекъснато нараства както в 
национален, така и в световен мащаб, като в същото време 
почвите и водите се използват интензивно, а в някои случаи 
и недалновидно.  

Свидетели сме на промени в климата, които се 
изразяват най-често в интензивни валежи и изнасяне на 
огромни по обем и маса плодородна почва, като 
земеделските земи на България не са оставени настрани от 
тези явления.  

В резултат на приложение на недостатъчно добре 
обосновани технологии за отглеждане на културните 
растения, и в частност за обработване на почвата, 
съдъранието на органично вещество е в тенденция на трайно 
намаляване и е достигнало критични стойности. По оценки 
на РИОСВ, в момента то наближава критичните стойности, а 
в някои райони е 1,73 %. Не е далеч времето, когато при сега 
прилаганите технологии на производство ще бъде 
невъзможно да се получават устойчиви добиви. 
Следователно, при така прилаганите  технологии за 
производство, след около 20-25 години органичното 
вещество в почвата ще е под 1%. Това означава 
невъзможност за получаване на растителна продукция от 
големи по размер земеделски земи. В същото времен в 
страните с водещо земеделие, съдържанието на органично 
вещество е между 5 и 8%. При така сложилите се 
обстоятелства е наложително да се насърчават технологиите 
за опазване на почвите.  

Обзор на съществуващите машини за 
обработване на почвата  
 

Основен момент в технологиите за опазване на 
почвите е промяна във философията за обработка им. Това, 
което се предлага е „обработването на почвата да се 
извършва при доказана необходимост”, като основната цел, 
която трябва да се преследва е постигане на баланс между 
основните компоненти – органично вещество, минерална 
част, въздух и вода, (фиг. 1). 

 

 

 

Фиг.1. Оптимални стойности на съотношенията 
органично вещество, вода, въздух и менрална част, в % 

Следователно, намеса в структурирането на 
почвата трябва да се извършва след диагностициране на 
основните и показатели, като плътност, устойчивост на 
почвените агрегати срещу разрушаване, наличие на 
хранителни елементи, рН и органично вещество. 

Анализът на тези показатели може да се извърши с 
твърдомер, отчитащ измервания на дълбочина до 0,80 m, 
прибор за определяне устойчивостта на почвени агрегати 
срещу разрушаване, анализ на почвени проби за наличие на 
хранителни елементи при лабораторни или полеви условия. 
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Важно е да се отбележи, че колкото измервания и анализи да 
се извърват, те не могат да доведат до качествен скок, ако 
анализираните резултати не се приложат в технологиите за 
обработване на почвата.  

Един от начините за оптимизиране на технологиите 
е  замяна на ежегодната дълбока оран с друг вид обработка 
на почвата, предимно без обръщане на пласта. Предлаганите 
конструкции на машини в България са за обработка на 
почвата както с обръщане на пласта, така и за разрохкване, 
но на целия обем, обхванат от фронта на работните органи, 
[1].  В същото време технологиите за обработка на почвата в 
Европа са много по назад от тези, прилагани в Северна 
Америка. Качествен скок може да се получи чрез 
осъвременяване на комплексната технологична линия (КТЛ) 
за обработване на почвата. За да се постигнат възможно най-
добри резултати при приложение на иновативна технология 
за обработка на почвата, трябва да се обоснове прилагането 
на подходящи работни машини.   

По-голямата част от тези машини са плугове за 
извършване на дълбока оран, работещи на дълбочина до 0,35 
m. Поради стремежа за използване на все по-мощна и 
енергонаситена техника, тези плугове в по-голямата си част 
са от 6 до 12 корпусни. Внасянето на машини за обработка 
на почвата  без обръщане на пласта бележи напредък в 
технологично отношение. Конструкциите са в различно 
изпълнение и предназначение. Основно са предназначени за 
разрохкване на  целия обем почва, обхванат от фронта на 
съответната машина. В наличност са и конструкции, които 
позволяват обработка на повъхностния почвен слой след 
основните работни органи. Като съществен недостатък в 
момента, може да се посочи, че се обработва цялата ширина, 
оставена от продълбочаващите работни органи. 

Отчитайки факта, че климатичните промени в 
настоящия период от време се проявяват основно в 
екстремни валежи, съпроводени след това с продължителен 
безвалежен (сух) период, се налага необходимостта да се 
предпази повърхностния слой на почвата от разрушаване. 
Основна причина за разрушаване структурата на почвата е 
кинетичната енергия на дъждовните капки. Такава 
възможност предоставят както живите растения, така и 
мъртвите растителни остатъци, но оставени на повърхността 
на почвата.  

В обобщен вид целта на иновативната технология 
за обработка на почвата е да запази структурата и от 
разрушителната сила на водата, да се акумулира голяма част 
от дъждовната вода в коренообитаемия почвен слой, а при 
възможност и цялото количество, което да стане налична 
вода за растенията, а в дългосрочен план да повиши 
добивите и съдържанието на органично вещество, [1].  

Известни са т.н. технологии с минимални и нулеви 
обработки на почвата, при които за определен период от 
време почвата не се обработва, а растенията се развиват и 
дават добиви в тези необработени в дълбочина почви. 
Опитите провеждани в редица страни с култури, като 
царевицата и слънчогледа показват, че това е възможно, но 
нормални за съответните култури добиви се получават само 
в първите 1-2 години. През следващите 2-3 години, когато 
почвата не се обработва, добивите намаляват, [1]. 

Тези наблюдения водят до извода, че за да се 
постигне поставената цел, се налага да се приложат 
иновативнни елементи в технологиите за обработване 
почвата. Идеята е се да запазят голяма част от растителните 
остатъци по повърхността на почвата, да намали обемната и 
плътност и респективно да повиши водозадържащата 
способност, а в дългосрочен план - да повишат 
съдържанието на органичното вещество и добивите.  

Тази цел може да се постигне, като в ТКЛ за обработване на 
почвата се включи подходяща машина. 

 Методика за избор на тахника и 
провеждане на изследванията 

 Основните критерии, на които се основава проучването за 
избор на подходяща машина са: 

Агготехнически: Използване на почвообработваща машина, 
която да работи при следните условия: 

• без обръщане на пласта, на дъблочина до 0,60 m; 
•  да не обработва целия обем почва; 
•  да оставя растителните остатъци по повърхността 

на почвата; 
• да образува след себе си обработени ивици, като 

дава възможност за използване както на едноредова 
сеялка за точна сеитба на окопни култури, така и 
двуредова сеялка за шахматно изсяване на 
семената; 

• възможност за едноврененно обработване на 4 или 
6 ивици (реда). 

Технико-икономически: 
• наличност на подобен продукт (машина) в Европа и 

страните, членки на ЕС; 
• поносимост на цената;  
• възможност да подпомогне фермерите да постигнат 

целите по опазване на почвите и повишаване на 
добивите; 

• намаляване броят на изпълняваните операции, в 
сравнение с класическата технология за отглеждане 
на окопни култури.  

Направените проучвания показват, че 
гореизброените изисквания може да се удовлетворят от 
ивичен разрохквач, работещ на дълбочина до 0,60 m с 
чистащи на растителните остатъци пред работните органи и 
с обработване на ивиците за засяване, след основните 
работни органи. (фиг.2, 3) 

 

 

Фиг.2. Принципна схема на машина за обработване 
на на почвата в ивици  
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Фиг.3. Машина за обработване на почвата в ивици 

Избраната машина може да се включи в КТЛ в а от 
там и в сеитбооборота за отглеждане на окопни култури в 
следната последователност на технологичните процеси. 

Първа година  – Презимуваща култура (Пшеница, ечемик 
или рапица) 

• Основно торене;  
• Основна обработка на почвата с размесване на 

горния пласт (дисковане) ; 
• Предсеитбена обработка на почвата; 
• Сеитба;  
• Грижи по време на вегетация;  
• Прибиране чрез насичане и разпръскване на 

растителните остатъци по повърхността на почвата;  
• Разрохкване на почвата с ивичен разрохквач до 0,60 

m дълбочина. Проява на водоакумулиращ и 
противоерозионен ефект. Възможност за 
отглеждане на втора култура. Заменя дълбоката 
оран. 

Измервания и анализи след приключване на технологичните 
процеси от първата година:  

• 1. Твърдостта на почвата;  2. Наличие на 
хранителни елементи; 3. Степен на нарастване на 
растенията – листен индекс и коренова система; 4. 
Ерозионна податливост; 5. Добиви; 6. Технико-
икономически показатели 

• Анализите по т.1., 2., 3., 4., 5 и 6 включват 
използване на специализирани програмни продукти 
– 1. RUSLE; 2. Сравнителен анализ на прилаганите 
технологии и ТКМ; 3. ISAREG; 4. Статистика 

Втора година  - окопна култура (слънчоглед или царевица) 

• Обработка на почвата без обръщане на пласта 
(Разрохкване на почвата с ивичен разрохквач, 
работещ в същите ивици, направени след 
прибиране на предходната култура). Предимство: 
Заменя предсеитбена обработка на почвата. 

• Сеитба (обикновена сеялка за окопни култури или 
сеялка за директна сеитба на окопни култури или 
сеялка засяваща шахматно двойни редове.  
Присеитбено внасяне на минерални торове; 

• Грижи по време на вегетация;  
• Прибиране; 
• Раздробяване на растителните остатъци по 

повърхността на почвата.  

• Разрохкване на почвата с ивичен разрохквач до 0,60 
m дълбочина. Проява на водоакумулиращ и 
противоерозионен ефект. Възможност за 
отглеждане на втора култура. Заменя дълбоката 
оран.  

Измерванията и анализите след приключване на 
технологичните процеси от втората година са  аналогични на 
тези от първата година и продължават след всяка следваща 
година.  

Трета година – Презимуваща култура (Пшеница или 
ечемик) 

• Основно торене;  
• Директна сеитба. За предпочитане след наличие на 

оптимална плътност на почвата. (При липса на 
сеялка за директна сеитба може да се премине към 
основна и предсеитбена обработка на почвата чрез 
дисковане и последваща сеитба с нормална 
сеялка.); 

• Грижи по време на вегетация; 
• Прибиране чрез насичане и разпръскване на 

растителните остатъци по повърхността на почвата;  
• Разрохкване на почвата с ивичен разрохквач на 0,60 

m дълбочина,. Проява на водоакумулиращ и 
противоерозионен ефект. Възможност за 
отглеждане на втора култура. Заменя дълбоката 
оран. 

 
Четвърта година – Зимуваща култура (рапица) 

• Основно торене  
• Основна обработка на почвата 
• Предсеитбена обработка на почвата;  
• Сеитба;  
• Грижи по време на вегетация;  
• Прибиране, насичане и разпръскване на 

растителните остатъци по повърхността на почвата;  
• Разрохкване на почвата с ивичен разрохквач на 60 

см дълбочина,. Проява на водоакумулиращ и 
противоерозионен ефект. Възможност за 
отглеждане на втора култура. Заменя дълбоката 
оран. 

Пета  година  - окопна култура (слънчоглед или царевица) 

• Обработка на почвата без обръщане на пласта 
(Разрохкване на почвата с ивичен разрохквач в 
същите ивици, които са направени след прибиране 
на предходната култура); Заменя предсеитбена 
обработка на почвата.  
- Алтернатива: - дълбокоразрохквач преустроен 

в един ред с ивични kултиватори); 
• Сеитба (обикновена сеялка за окопни култури или 

сеялка за директна сеитба на окопни култури или 
сеялка засяваща шахматно двойни редове. 
Присеитбено торене; 

• Грижи по време на вегетация;  
• Прибиране; 
• Раздробяване на растителните остатъци по 

повърхността на почвата.  

• Разрохкване на почвата с ивичен разрохквач на 0,60 
m дълбочина. Проява на водоакумулиращ и 
противоерозионен ефект. Възможност за 
отглеждане на втора култура. Заменя дълбоката 
оран. 

•  
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Шеста година  – Зимуваща култура (Пшеница или ечемик) 

• Предсеитбено торене  
• Сеитба: Директна сеитба. За предпочитане след 

наличие на оптимална плътност на почвата. (При 
липса на сеялка за директна сеитба може да се 
премине към основна и предсеитбена обработка на 
почвата чрез дисковане и последваща сеитба с 
нормална сеялка.); 

• Грижи по време на вегетация;  
• Прибиране чрез насичане и разпръскване на 

растителните остатъци по повърхността на почвата;  
• Дълбока оран за заораване на всички 

растителни остатъци 

Основни положителни моменти при приложение на 
технологията 

• Ежегодното продълбочаване на почвата при 
отглеждане на окопни култури на едно поле не 
налага следващо обработване с обръщане на пласта. 
В същото време почвата се разрохква в дълбочина, 
достатъчна за пълно развитие на кореновата 
система, като в нея се образуват достатъчни по 
обем пространства за задържане на въздух, вода и 
хранителни вещества. 

• Поради намаления брой обработки на почвата с 
обръщане на пласта (дълбока оран) се създава 
оптимална плътност, засилва се 
микробиологичната дейност, която от своя страна 
доставя повече усвоими хранителни вещества за 
растенията. 

• Мулчиращият слой от мъртви растителни остатъци 
в междуредията запазва почвената влага. 
Измерванията показват, че същата е в границите 
между 18 и 30% през м. август. (Измерванията са 
направени в периода 15-25 август, 2014 г. в 
полетата на 8 ферми).  По-ниските стойности се 
наблюдават в случаите, когато почвата е покрита с 
растителни остатъци само от предходната година. 
При по-дебела покривка от мъртви растения, 
влажността в горния 10 cm почвен слой достига до 
30%. Измерванията в почви, обработени след зимни 
житни култури, показват влажност в границите от 6 
до 10%.  

• Характерна особеност на технологията е 
ежегодното използване на ивичен разрохквач през 
пролетта, непосредствено преди сеитбата на 
окопните култури. Тази операция е необходима 
поради спецификата на царевичните и 
слънчогледовите растения.  

• След провеждане на измервания относно 
плътността на почвата, на 5-6-тата година от 
началото на приложение на технологията, може да 
се извърши дълбока оран с цел пълно заораване на 
растителните остатъци и цикълът да започне 
отначало. Продължителността на този период не е 
фиксиран и зависи както от физико-механичните 
свойства на почвите, така и от решенията на всеки 
фермер поотделно.  

• Дълбока оран може да се приложи по всяко време 
при доказана необходимост от фитосанитарни 
мерки. 

• Технологията с намален брой обработки на почвата 
при отглеждане и прибиране на окопни култури 
изисква включване само на една нова машина в 
Технологичния комплекс от машини – ивичен 
разрохквач. 

• С цел увеличаване на добивите и по желание на 
фермерите може да се включат: - сеялка за 
директна сеитба на сляти култури; сеялка за 
директна сеитба на окопни култури или сеялка 
изсяваща шахматно двойни редове за окопни 
култури. 

• Обработката на почвата с разрохкване на горния 
повърхностен слой (дисковане) при отглеждане на 
зимни житни култури, няма да повлияе съществено 
на технологията за намаляване броя на обработките 
на почвата, тъй като се извършва на малка 
дълбочина. До десетия ден след обработката и до 5-
6 ден след сеитбата, засетите семена поникват и 
растенията покриват плътно повърхността на 
почвата, като по този начин я предпазват от водна 
и/или ветрова ерозия.  

• Периодични измервания за наличие на органично 
вещество, хранителни елементи, плътност, влага, 
микробиологична дейност ще засилят увереността 
от приложението на тази технология. 

Заключение   
 
   

1. Анализът на технологиите за обработка на 
почвата показва, че е наложително да се 
премине към намаляване броя на обработките 
на почвата. 

2. Намаляване броят на обработките на почвата 
предполага включване на разрохквач за ивична 
обработка с чистачи на растителните остатъци 
пред работните органи и култивиращи секции 
след тях. 

3. С цел повишаване на добивите при запазаени 
структута и органично вещество е възможно да 
се използва сеялка за точна сеитба, засяваща 
двойни редове, с шахматно разположеие на 
семената едно спрямо друго. 

4. Технологията за отглеждане на окопни култури 
с минимални обработки на почвата не изключа 
периодична обработка на почвата с обръщане 
на пласта, ако това е необходимо по 
фитосанитарни причини. 
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