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         Обработката на почвата е основната и най-широко 

разпространена практика при отглеждане на културните 

растения, но интензивните обработки водят до намаляване 

на органичното вещество и до значително  отделяне на 

въглероден диоксид от почвената повърхност. Настоящото 

проучване е върху краткосрочните емисии на СО2 при 

прилагане на някои технологични операции в земеделското 

производство.  

ИЗВОДИ 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

         Изследванията са осъществени в опитното поле на 

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – София, в землището на с. 

Тръстеник, област Русе на почва карбонатен чернозем. 

Изпитани са няколко вида обработки, като част от тях 

(прорязване, дисковане и слято култивиране върху старо 

изорана площ, дисковане на стърнище, с контрола - 

стърнище) са изпитани през есента, а с технологичната 

операция окопаване на царевица е проведен експеримент 

през пролетта (с контролен вариант неокопана площ). 

          Потоците на СО2 са измерени на работни участъци, по 

варианти, с помощта на калибрирания тестер „Алмемо“ със 

сензор за СО2. Измерването е осъществено в първия, втория  

час след обработка, а след това на четвъртия и десетия ден. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

От представените резултати от проведените изследвания, може 

да се формулират следните по-важни изводи: 

 По-интензивните обработки, с по-висока степен на 

нарушаване на почвените агрегати като слято култивиране 

и окопаване, водят до по-високи емисии на СО2 в сравнение 

с ненарушените почвени повърхности. Емисиите при тези 

типове обработки са 2-3 пъти по-високи в началните часове 

и дни в сравнение с необработените варианти. 

  Емисиите на СО2, след прилагане на различните 

технологични операции, намаляват към десетия ден.  

 Минимизирането на обработката на почвата и включването 

на противоерозионни технологични операции в 

технологиите за отглеждането на земеделски култури, води 

до намаляването на емисиите на СО2 от почвата. 

         Резултатите от проведените изследвания показват, че 

през първия и втория час след извършване на операциите, са 

получени най-високи резултати на емисии на СО2, като те 

постепенно се понижават към десетия ден (фиг. 1). Най-ниски 

са емисиите на стърнище и прорязване на стърнище. Най-

високи са емисиите при извършване на слято култивиране 

(2,08 kg ha-1 h-1) и дисковане  на старо изорана площ (1,07 kg 

ha-1 h-1). Влажността на почвата в най-горния повърхностен 

слой (фиг. 2), в  първите часове след   извършването на 

операциите, е по-висока при обработените участъци в 

сравнение със стърнище, защото с обработките се изнася по-

влажен слой почва на повърхността. На десетия ден е отчетена 

по-висока влажност (0-10 cm) при стърнище и дисковане на 

стърнище. 

Фиг. 1. ЕмисииСО2  (kg ha-1 h-1), след различни 

почвообработки.  ANOVA p=0.0936. 
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          При втория опит, с окопаване на царевицата през 

пролетта, резултатите отново показват повишаване на емисиите 

на СО2 след нарушаване на почвената повърхност. Без промяна 

са емисиите на неокопана площ, докато при окопана площ, те 

се увеличават двойно. На четвъртия ден след извършване на 

окопаването се отчита по-силно увеличение, което се дължи и 

на по-високите температури и по-високата влажност на 

почвата. След десет дена се отчита намаляване на емисиите 

след окопаването, които са само с 23% по-високи (фиг. 3). 

Фиг. 3 Емисии на СО2 (kg ha-1 h-1) (ANOVA, p=0,024),  влажност 
на почвата (%),  0-10 cm.  ANOVA NS 

Фиг.2 Влажност на почвата (%),  0-10 cm ANOVA NS 
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