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• Топлинните свойства на почвата са важен фактор за 

обмяната на енергия в системата „почва-растение-

атмосфера”, формирането на климата и функциите на 

почвите. Тези свойства зависят от съдържанието на 

вода и въздух в почвените пори, количеството на 

органично вещество и химичния състав на твърдите 

почвени частици.

• Целта на проекта е да разшири знанието за 

коефициента на топлопроводност, обемната 

топлоемност и коефициента на температуро-

проводност на почви с различни физични, химични и 

микробиологични характеристики, формирани в 

условията на различно земеползване, антропогенно 

натоварване, хидрологични режими и мелиоративни 

практики. 



Работни пакети, ръководители
• РП 1: Определяне на топлинни и физични свойства на основни 

почвени различия при различни начини на земеползване и 
почвени хидрологични режими. доц. д-р Милена Керчева, 
ИПАЗР «Н. Пушкаров»;

• РП 2: Определяне на топлинни и физични свойства на смеси от 
почви с мелиоранти. доц. д-р Катерина Донева, ИПАЗР «Н. 
Пушкаров»;

• РП 3: Химия на почви с контрастни термични свойства и 
различен тип антропогенно въздействие. Анализ на липиди, 
замърсители и тежки метали. проф. дн Ирена Атанасова, 
ИПАЗР «Н. Пушкаров»;

• РП 4: Установяване на влиянието на почвената биота върху 
почвената структура и топлинните свойства на почвата.  проф. 
д-р Радка Донкова, ИПАЗР «Н. Пушкаров»;

• РП 5: Динамика и разпределение на топлинния поток в почвата 
при различни начини на стопанисване на земите. доц. д-р 
Мария Глушкова, ИГ.



Дейности по работните пакети

Полеви кампании за 

пробонабиране (РП1, 

РП5)

Лабораторни, 

вегетационни и 

полски експерименти 

(РП2, РП4)

Ежедневни 

измервания на 

температура на 

почвата (РП5)

Лабораторни анализи на 

почвени проби: 

Физични (РП1)

Химични (РП 3)

Микробиологични (РП 4)

Определяне на топлинни 

характеристики на почвите 

(РП1, РП2)

Директни измервания

Индиректни методи

БАЗИ ДАННИ, 

ПАРАМЕТРИЗИРАНЕ НА МОДЕЛИ, 

СТАТИСТИЧЕСКИ ОЦЕНКИ



Обекти за пробонабиране 2018 г. (  ) и 2019 г. (о)

oСърнево

oСъдиево

oЧоба oСредец
Самоков о

Карта на почвено-географските райони (Койнов и кол. , 1974)



РП1 /1.1/ и РП5 /5.1/
Морфологично описание на 27 

почвени профила от 12 почвени 

различия при различен начин на 

земеползване. 

Пробонабиране по хоризонти за 

лабораторни анализи

Измерване на топлопроводността

на почвата със сензор TR1 на KD-2 

PRO при моментна влажност на 

почвата

РП5 /5.2/ Инсталиране на почвени 

термометри в 3 стационара на ИГ 

(Габра, Говедарци и Игралище) под 

различен начин на земеползване и 

в биоклиматичен полигон Г. Лозен 

на ИПАЗР.

Ежедневно отчитане на почвена 

температура в дълбочина до 50 cm

Полеви кампании и измервания



• Д1.2: Определени са топлинните свойства с уреда 
KD2 Pro при различна влажност на почвата на 
почвени проби, получени при изпълнение дейности  
Д1.1 и Д5.1.

• Д1.3:Определени са физични свойства на твърдата 
фаза на почвата (механичен състав, обемна и 
специфична плътност), съдържание на органично 
вещество и физикохимични показатели.

• Д1.4:Определени са кривите на водозадържане на 
всички получени проби, диференциалната порьозност 
и параметри на почвената структура чрез метода на 
кривата на водозадържане (ИПАЗР) и чрез живачна 
порьозиметрия (Институт по агрофизика, Люблин, 
Полша).

РП 1: Определяне на топлинни и физични свойства на основни 

почвени различия при различни начини на земеползване и почвени 

хидрологични режими



Със средства по проекта бе закупен апарат  KD2-Pro с 

два вида сензора (TR1 и SH1) за директно измерване 

на топлинните свойства на почвата, съответно в 

полски и в лабораторни условия

SH 1TR1

Връзката на топлинните свойства със 

съдържанието на вода в почвата бе 

количествено определена чрез измерване 

на топлинните свойства при различни 

водни потенциали на почвата в 

лабораторни условия.
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Определяне разпределението на порите по размери чрез кривата на 

водозадържане



• Проведено е двуседмично 
обучение и са извършени 
лабораторни измервания на 
топлинни свойства на смеси от 
почва и полимери в лаборатория 
по „Анализ и характеристика на 
материалите” във Фондация 
Еурекат Технологичен център на 
Каталония, Испания. 

• Извършено е пробонабиране, полско измерване на 

топлопроводността на почвата и са извършени анализи на физични 

и структурни показатели  на почвени проби от полски опит с 

отглеждане на бакла и прилагане на оборски тор и биовъглен от 

царевичак в опитно поле на ЛТУ, Враждебна.

РП2. Определяне на топлинни и физични свойства на 

смеси от почви с мелиоранти и други добавки. 



• Д3.1: Получени са данни за състава и 

съдържанието на органичните съединения 

(мастни киселини, алкани и алканоли) в 

избрани почви под различна растителна 

покривка чрез газова хроматография.

• Д3.2: Изчислени са геохимични индекси за 

анализ на източници на органичното 

вещество. 

РП3. Химия на почви с контрастни термични свойства и 

различен тип антропогенно въздействие. Анализ на 

липиди, замърсители и тежки метали.



1. Определени са основни таксономични и физиологични групи микроорганизми, 

общата биологична активност (по количеството отделен СО2) и активността 

на ензимите β-гликозидаза и кисела фосфатаза, участващи в 

трансформацията на органичните вещества в почвата (33 почвени проби от 

10 пункта). 

2. Проучени са основните популационни характеристики на дъждовните червеи 

на почвени  проби от кв. Враждебна, с. Тръстеник, с. Габра, с. Игралище при 

различен начин на земеползване.   Получена е информация за 

биоразнобразието, екологичните групи, зоогеографските групи и числеността 

на почвената лумбрикофауна.

3. Извършена е самостоятелна и смесена инокулация с три  екологични групи 

дъждовни червеи (анесик, епигеик и ендогеик) и азот-фиксиращи бактерии от 

род Rhizobium. Резултатите показват позитивно влияние на инокулацията 

върху въздушния режим на почвата - увеличава се почвения аерационен 

капацитет,   макропорите в дълбочина и почвената порьозност. Всичко това 

подобрява растежа на корените от изследваните растения и увеличава 

добива от надземната биомаса.

РП4. Установяване на влиянието на почвената биота 

върху почвената структура и топлинните свойства на 

почвата. 



РП5. Динамиката и разпределение на топлинния поток в 

почвата при различни начини на стопанисване на земите

Н.В.,m Растителна покривка

Екологичен стационар „Габра“, Лозен планина

916-920 Тревна растителност, угар, широколистна 
растителност, смесена иглолистна и 

широколистна гора

Екологичен стационар „Говедарци“ Рила 

1503-1579 Тревна растителност, бял бор, смърч

Екологичен стационар „Игралище“, Малешевска планина 

848-869 Тревна растителност, угар, широколистна 
растителност, бял бор

• Заложени са 11 опитни площи;

• Монтирани са почвени термометри и са извършени ежедневни 

наблюдения на температурата  на почвата до 50  cm дълбочина в 

два срока и на количеството на валежите. Получени са данни за 

влажността на почвата.



Публикационна дейност

• Изнесени са 7 доклада на международни 

конференции в Турция (1), Полша (1) и 

България (5). 

• Публикувани и приети за печат са 3 

статии. 

• Подготвени са 2 статии за списания с IF.





Благодаря за вниманието!


