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Abstract: Почвата, като природна даденост е продукт на продължителни и изключително сложни процеси, протичащи в 
продължение на хиляди години (за 100-150години се образува почвен слой с дебелина около 1cm). Стопанското значение на 
почвата се определя от нейната обобщена характеристика плодородие, което представлява способността ѝ да снабдява 
растенията с необходимите хранителни вещества, вода и въздух. Плодородието на почвата зависи от нейното състояние, което 
количествено се изразява чрез свойствата ѝ порьозност, плътност и влажност. Изменението на тези свойства се дължи на 
структурния ѝ строеж и на въздействията на които тя е подложена. В резултат  от прилагането на съвременното интензивно 
земеделие, при което земеделските земи повсеместно са подложени на прекомерна експлоатация почвите деградират, което се 
отразява неблагоприятно както на техните свойства,така и на отглежданите на тях култури. 

За изследване на сложни обекти, каквато се явява и почвата е целесъобразно да се прилагат принципите и методите от 
теорията на експеримента. Правилното им прилагане дава възможност да се получи картина на процесите и явленията, които 
протичат в почвата много близка до реалната. 
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Въведение 

През последните години все по-голяма популярност в 
земеделието придоби концепцията за „Устойчиво земеделие“, 
която се основава на принципа, че настоящите нужди на 
човечеството от продуктите на земеделието не трябва да 
лишават бъдещото поколение да задоволява собствените си 
нужди от тях. Тя възниква в резултат на наблюдаваните 
негативни последици от прилагането на съвременното 
интензивно земеделие, при което земеделските земи 
повсеместно са подложени на прекомерна експлоатация, която 
е причина за тяхната деградация.  

Потенциална възможност за осигуряване на 
устойчивото развитие на земеделието се явява „Прецизното 
земеделие“. То, като система за управление на производството 
на земеделски култури има задачата да осъществи връзката 
между заложения потенциал на почвата и действителните 
потребности на културите, отглеждани на нея. Тази система за 
управление изисква добро познаване и боравене с нейните 
компоненти, които са: вземане на почвени проби, априорна 
информация, относно производството на дадена култура; 
използване на Глобална система за позициониране (GPS); 
събиране на база данни за получен добив и картографиране на 
добива. Всяка от тези компоненти в различна степен е 
застъпена в изследванията.   

   
Методика за провеждане на изследванията 
 
 Предвидените за провеждане изследвания спадат към 
т.нар. планиран активен експеримент (фиг.1). При този вид 
експерименти, опитите се провеждат по определена схема 
(план) с активното участие на експериментатора, т.е. той може 
да променя и поддържа на дадено ниво определени външни 
въздействия върху изследвания обект, докато протичат 
породените от тези въздействия реакции на  обекта.  

 
Фиг.1. Структура на изследванията 
 
За опитите в които външните въздействия имат 

количествен характер и е необходимо да се установи каква е 
връзката между тях и реакциите на обекта ще се прилагат 
методите на регресионния анализ. При този анализ връзката се 
описва и анализира математически, чрез получени регресионни 
модели. Към тази група анализи спадат изследванията, 
свързани със свойствата на почвата. 

Там където въздействията имат качествен характер и 
е необходимо да се установи какво е влиянието им върху 
реакциите на обекта ще се прилагат методите на 
дисперсионния анализ. При този анализ влиянието се описва и 
анализира математически, чрез получени диспирсионни 
модели и критерии. С изследванията от този вид анализ ще се 
провери влиянието на прилаганите технологии върху почвата и 
отглежданите растения, след което чрез проверка на хипотези 
ще се сравнят изследваните технологии по отношение на 
икономическите и екологични ползи от тях. 

Последната част от изследванията има задачата да 
посочи при какви условия с избраната технология ще се 
реализират най-добри резултати. 

В обобщение методиката за провеждане на 
изследванията се основава на принципи и методи познати от 
теорията на експеримента [3], които са много подходящи при 
изследване на сложни обекти каквато е и почвата. 

 
Същност на планирания експеримент 

 По своята същност планираните експерименти се 
основават на т.нар „принцип на черната кутия“ (фиг.2). В 
съответствие с този принцип всеки обект може да бъде изучен 
и управляван само по неговите реакции, породени от едни или 
други външни въздействия, без да се познават процесите и 
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явленията, които протичат вътре в него. Прието е външните 
въздействия да се наричат фактори, а реакциите-параметри (Y). 
Съгласно фиг.2, факторите с Х са управляеми, а с W – 
неуправляеми и докато тези с Х могат до бъдат контролирани 
от човек, то неуправляемите имат случаен характер и не могат 
да се контролират. Предимството на този принцип е в това, че 
при спазване на определени правила изследването дава 
възможност да се получи картина на процесите и явленията 
много близка до реалната.  

 
 

 
Фиг.2. Схема на „черната кутия“ 

 
За адекватното провеждане на изследванията е 

необходимо: 
• Правилно да се подберат управляемите фактори, 

параметрите и математическия модел, с който ще 
се описват връзките между тях. Тези особености 
са елементи на предпланирания експеримент. 
Изборът на факторите и техните нива на 
изменение е въз основа на априорна информация 
от литературата и практиката. Изборът на 
параметри, произтича от поставената за 
изпълнение задача, а общия вид на 
математическия модел – от поставената цел.  

• Съобразно предпланирания експеримент се 
построява планът (схемата) на експеримента, 
включващ точките и последователността на 
вземане на проби от тях. 

• Събраните от експеримента данни се обработват 
по определена методика според вида на 
провеждания експеримент. 

 
Планиран регресионен експеримент 
 

На фиг.3. е представен пример за  регресионен 
експеримент, в който обект на изследване е почвата, а предмет 
(параметър) на изследването е нейната твърдост в дълбочина 
до 80cm. За управляеми фактори (x1, x2) са избрани 
географските координати на полето с идеята да се 
картографира твърдостта на почвата, което в последствие да се 
съотнесе към картата на добива. Прието e факторите да се 
изменят на три нива, представени в кодиран вид (горно+1, 
средно 0 и долно -1). Минималното разстояние между нивата е 
установено на 20m, което обуславя област на експеримента, 
покриваща 1600m2 площ от полето. Общият вид на 
математическия модел е уравнение от втора степен, което дава 
възможност след обработване на данните да се посочат местата 
от тази област, където почвата се очаква да има най-малка и 
най-голяма твърдост. Измервания се правят във всяка от 
деветте точки от плана на експеримента от типа 𝐵2 , като се 
тръгва от тези на ядрото и се стигне до звездния център.  

 
Фиг.3. Регресионен експеримент за твърдост на 

почвата 
 

Твърдостта на почвата във всяка от точките се 
измерва с електронен твърдомер, който освен в цифров вид 
може да представи данните и графично. Твърдомерът е 
оборудван с GPS, който отчита реалното местоположение на 
точките за измерване и така следващите измервания могат да се 
извършат на същите места. Освен GPS-а твърдомерът има и 
влагомер за отчитане и на почвената влага. Събраните от 
твърдомерът данни се прехвърлят в компютър, където с 
помощта на специализиран софтуерен продукт „Statistica“10 се 
извежда окончателния вид на регресионния модел. По този 
модел след това с достатъчна точност (над 95%) може да се 
каже каква е твърдостта на почвата във всяка една точка от 
поле с площ от около 5da.  

За изследване на по-големи площи представената 
методика се прилага по следния начин (фиг.4): използвайки 
същия план и брой нива на факторите, но при променено 
разстояние между нивата от минималното 20m на 
максималното - 60m се оформя област на експеримента с площ 
14,4da. Обработката на данните от тази област би описала с 
достатъчна точност, твърдостта на почвата за участък с площ 
от около 45da. Знаейки това следващата стъпка е създаване на 
т.нар. интензивна решетка на полето, при която площта на 
цялото поле се разделя на квадрати с площ от 45da. Избират се 
девет съседни квадрата от решетката, които обособяват нова 
експериментална област с площ 405da. Във всеки от деветте 
квадрата се оформя експериментална област с площ 14,4da и 
девет точки на измерване, от които ще се събират данните за 
новата по-голяма област на експеримента. Моделът, който ще 
се получи след обработка на събраните 81 резултата ще опише 
с достатъчна точност твърдостта на почвата в участък с площ 
от около 1200da.   
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Фиг.4.Пример за изследване на големи площи 

Важно е да се отбележи, че моделите, които се 
получават от такъв вид изследване ще са строго индивидуалени 
за всяко полет в което се правят изследванията. Също така при 
съставяне областта на експеримента трябва да се избягват тези 
площи, където обикновено земеделските машини извършват 
маневри, за да се изключи влиянието на твърде високите или 
ниските стойности на изследваните параметри.  

По същата тази методика може да се проведат и 
агрохимични изследвания. При традиционната методика 
използвана от лабораториите за почвен анализ, поле с площ 
1200da, следва да се раздели на парцелки от по 120da, като от 
всяка парцелка се вземат от 20 до 40 средни проби по 
определен фигурален начин. Така необходимият минимален 
брой проби по които да се направи агрохимичен анализ за 
цялата площ е 200. Агрохимичният анализ с представената 
методика за  същата тази площ се нуждае само от 81 проби, 
което значително намалява разхода на време и средства при 
запазване достоверността на анализа. 

 
Фиг. 5. Твърдост на почва обработвана с обръщане на пласта 

 
 На фиг.5 в графичен вид са представени 
окончателните резултати от изследване на твърдостта на 
почвата за участък от 5da. Извитите повърхнини са графично 
изображение на получените от измерванията регресионни 
модели. Повърхнината в горната част представя регресионния 
модел за средната твърдост на почвата в дълбочина до 80cm за 
цялата област на експеримента. В дясно на нея графиките 
представят също модели, но съответно в почвения хоризонт до 

40cm и в хоризонта от 40 до 80cm. Повърхнините и областите 
под тях са оцветени съобразно твърдостта на почвата. Под 
основната графика само чрез цветни области на изследване е 
представена картината на твърдостта във слоеве през 10cm. 
Различното оцветяване, както на повърхнините, така и на 
областите под тях, показва променливия характер на това 
свойство на почвата. Връзката между цвят и твърдост на 
почвата е дадена чрез цветна скала. При „зряла почва“, 
отчитане на твърдост над 2,5MPa показва, че почвата е 
уплътнена над допустимото така, че всички области оцветени с 
цвят под оранжевия в скалата, свидетелстват за това. В  
конкретния случай, от 20cm нататък се наблюдава 
преуплътняване на почвата. Тази графика показва какви са 
реалните последици от прилагането на традиционните 
технологии върху състоянието на почвата.      

  Поради силната корелация между твърдостта на 
почвата, нейната плътност, порьозност и органично вещество 
може да се очаква чрез модела за твърдостта на почвата да се 
получи достатъчно точна информация и за останалите 
параметри [1,2].  
 
Планиран дисперсионен анализ 

При дисперсионния анализ вече се търси влиянието на 
прилаганите технологии (участващи, като управляем фактор - 
А𝑖 ) върху добива, органичното вещество и почвения индекс, 
които се явяват параметри (𝑦𝑖𝑗 ) за това изследване. За всеки 
един параметър се съставя отделен план в който се записват 
получените данни за него при прилагане на всяка от 
изследваните технологии, една от които е приета за контрола 
(фиг.6). След обработка на данните с помощта на същия 
софтуерен продукт „Statistica“10 се установява дали 
прилаганите технологии оказват влияние върху наблюдаваните 
параметри. 

 

 
Фиг.6. Многофакторен дисперсионен анализ 

 
Сравняване на технологиите и оптимизация на 
обекта 

Следващата стъпка в изследванията е свързана със 
сравняване на технологиите помежду им от гледна точка на 
параметрите върху, които оказват влияние. Сравняването става 
чрез проверка на т.нар. статистически хипотези, които 
потвърждават или отхвърлят равенство между изследваните 
технологии по отношение на параметрите върху които влияят. 

Поредицата от изследвания завършва с оптимизация 
на обекта, която има за задача да посочи при какво състояние 
на почвата с най-прогресивната от изследваните технологии ще 
се реализират най-високи екологични и икономически ползи от 
земеделското производство.    
 
Заключение     

 
В обобщение тези изследвания ще представят 

състоянието на почвата при прилагане на съответна 
технология, а резултатите ще бъдат използвани при сравняване 
на технологиите. 

Представената методика позволява: 
• Изследване на сложни обекти с достоверност 

на резултатите над 90% 
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• По полученият модел за твърдост на почвата 
може да се съди и за други нейни основни 
свойства. 

• Прилагането на многокритериална 
оптимизация дава възможност да се посочат 
условията при които ще се получат най-
добри резултати от земеделското 
производство.  
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