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РЕЗЮМЕ  SUMMARY 
В тази научна публикация се 

разглежда и установява 
положителното влияние на 
усъвършенстваната противоерозионна 
технология за минимална и 
нетрадиционна обработка  на почвата 
при отглеждане на пшеница на 
наклонени терени, върху някои 
физични свойства на карбонатен 
чернозем.  

Анализите на обемната 
плътност, общата порьозност и 
твърдост на почвата и на ерозионните 
показатели, през периода 2017−2019 г. 
при приложените конвенционални 
технологии и усъвършенстваната 
технология за минимална и 
нетрадиционна обработка на почвата, 

This scientific publication examines 
and establishes the positive influence of 
the advanced anti-erosion technology for 
minimal and non-traditional tillage in 
wheat cultivation on sloping terrains on 
some physical properties of carbonate 
chernozem. 

 
 
The analyzes of the bulk density, 

the total porosity and hardness of the soil 
and of the erosion indicators, in the 
period 2017−2019 with the applied 
conventional technologies and the 
advanced technology for minimal and 
non-traditional tillage, prove its soil 
protection efficiency. 

From the conducted three-year 
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доказват нейната почвозащитна 
ефективност. От проведения 
тригодишен експеричент установихме, 
че прилагането на усъвършенстваната 
технология за минимална и 
нетрадиционна обработка на почвата, 
включваща технологичните операции 
вертикално мулчиране с оборски тор и 
директна сеитба води до намаляване 
на обемната плътност, увеличаване на 
общата порьозност и намаляване на 
твърдостта.  

В крайната фаза, след 
прибиране, обемната плътност при 
варианта, отглеждан по тази 
технология е 1.26 kg/сm

3
, общата 

порьозност 53.26%, твърдостта 27.01 
kg/cm²; при контролата, отглеждан по 
наклона на склона по традиционна 
технология, тези показатели са 
съответно 1.38 kg/сm

3
 обемна 

плътност, 50.18% обща порьозност и 
41.49 kg/cm² твърдост.   

При прилагането на 
противоерозионната технология, 
повърхностният воден отток намалява 
3 пъти, а ерозираната почва 6.5 пъти в 
сравнение с контролата. Средният 
добив зърно при тази технология е с 
16.2% (с 798 kg/ha) по-висок от този на 
контролата, с традиционно отглеждан 
посев по наклона на склона.  

Ключови думи: 
противоерозионни технологии, 
физични свойства, минимална 
обработка, вертикално мулчиране, 
директна сеитба пшеница. 

expert we found that the application of 
advanced technology for minimal and 
non-traditional tillage, including 
technological operations vertical mulching 
with manure and direct sowing leads to a 
decrease in bulk density, increase the 
overall porosity and reduce hardness. 
 

 
In the final phase, after harvesting, 

the bulk density in the variant grown by 
this technology is 1.26 kg/cm

3
, the total 

porosity 53.26%, the hardness 27.01 
kg/cm²; in the control grown on the slope 
of the slope by traditional technology, 
these indicators are respectively 1.38 
kg/cm3 bulk density, 50.18% total porosity 
and 41.49 kg/cm² hardness. 

 
 
When applying the anti-erosion 

technology, the surface water runoff 
decreases 3 times and the eroded soil 
6.5 times compared to the control.  
 
 
The average grain yield with this 
technology is 16.2% (798 kg/ha) higher 
than that of the control, with traditionally 
grown crops on the slope. 

 
 
Key words: anti-erosion 

technologies, physical properties, minimal 
processing, vertical mulching, direct 
sowing of wheat. 

 
УВОД INTRODUCTION 
Водната ерозия е сложен 

деградационен процес и заплаха за 
функциите на българските почви 
(Krumov et al., 2010; Malinov et al., 2014; 
Ruseva et al., 2014).  

От страните на Балканския 
полуостров, България е с най-висок 
интензитет на ерозия на единица площ 
– 1,9 t/ha y, следвана от Сърбия, 
Косово и Черна гора (1.4 t/ha y) и 
Словения (1.2 t/ha y) (Rousseva, 2013; 

Water erosion is a complex 
degradation process and a threat to the 
functions of Bulgarian soils (Krumov et 
al., 2010; Malinov et al., 2014; Ruseva et 
al., 2014). 

Of the countries of the Balkan 
Peninsula, Bulgaria has the highest 
intensity of erosion per unit area − 1.9 
t/ha y, followed by Serbia, Kosovo and 
Montenegro (1.4 t/ha y) and Slovenia (1.2 
t/ha y) (Rousseva, 2013; Holz et al., 
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Holz et al., 2015; Nguyen and Pham, 
2019).  

Последица с първостепенно 
значение от протичането на водна 
ерозия е загубата на почва, което има 
много силно влияние върху 
екологичните и икономическите 
функции на почвата, не само на 
мястото, където се появяват 
ерозионните процеси, но и на 
прилежащите територии (Powlson et 
al., 2012; Kuncheva, 2016; Pham et al., 
2018). 

Под влияние на водно-
ерозионните процеси от орния слой на 
почвата се изнасят органични и 
минерални вещества, необходими за 
растежа и развитието на растениятa 
(Dimitrov, 2016). Увеличава се водния 
отток, намалява проникването на 
водата и влагозапасеността, и се 
влошават физичните свойства на 
почвата (Troeh, 1991). В резултат на 
всичко това намаляват площите, годни 
за земеделско производство и  се 
увеличава делът на изоставените 
земи, което създава условия за 
ускоряване на процесите на ерозия 
(Ruseva, 2007; Ahmad et al., 2020). 

Физичните свойства на почвата 
влияят върху растежа, развитието и 
добивния потенциал на земеделските 
култури. Съвременните научни 
изследвания доказват, че 
извършването на обработката на 
почвата като цялостна система в 
рамките на сеитбообращението е 
основа за преодоляване на 
негативните промени в обемната 
плътност, обща порьозност и 
твърдостта на почвените типове (Lal, 
1993; Holland, 2004; Аlam et al., 2014; 
Dimitrov et al., 2016).. 

 
С развитието на технологиите, 

актуално е търсенето на оптимума 
между необходимостта от конкретно 
агротехническо мероприятие и 
възможността за минимално негативно 
въздействие върху свойствата на 

2015; Nguyen and Pham, 2019). 
 

A paramount consequence of 
water erosion is the loss of soil, which 
has a very strong impact on the 
ecological and economic functions of the 
soil, not only where erosion processes 
occur, but also in the surrounding areas 
(Powlson et al., 2012; Kuncheva, 2016; 
Pham et al., 2018). 

 
 
Under the influence of water-

erosion processes, organic and mineral 
substances necessary for the growth and 
development of plants are exported from 
the arable layer of the soil (Dimitrov, 
2016).  
Water runoff increases, water penetration 
and moisture retention decrease, and soil 
physical properties deteriorate (Troeh, 
1991).  
As a result, areas suitable for agricultural 
production are declining and the share of 
abandoned land is increasing, which 
creates conditions for accelerating 
erosion processes (Ruseva, 2007; 
Ahmad et al., 2020). 

 
 
The physical properties of the soil 

affect the growth, development and yield 
potential of agricultural crops.  
Modern scientific research proves that 
the implementation of tillage as a 
complete system within the crop rotation 
is the basis for overcoming the negative 
changes in bulk density, overall porosity 
and hardness of soil types (Lal, 1993; 
Holland, 2004; Аlam et al., 2014; Dimitrov 
et al., 2016). 

 
 
 
With the development of 

technology, the search for the optimum 
between the need for a specific agro-
technical measure and the possibility of 
minimal negative impact on soil 
properties and its fertility is relevant (Iqbal 
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почвата и нейното плодородие. (Iqbal 
et al., 2005; Enchev, 2012; Mirzaev et al., 
2019). Изменението на обемната 
плътност, общата порьозност и 
твърдостта в обработваемия слой 
осигурява информация за определяне 
на проходимостта на почвата, 
предвиждане развитието на посева и 
избор за агротехническите обработки 
(Iliev and Milev, 2012). Продуктивността 
на растенията и получените добиви 
зависят до голяма степен от 
генетичните характеристики на 
растенията, свойствата на почвата и 
приложените земеделски практики 
(Khurshid et al., 2007; Alam et al., 2014; 
Kolchakov et al., 2019). 

Противоерозионните практики са 
комплекс от почвозащитни действия, 
провеждани с помощта на различни 
противоерозионни операции 
(обработки), методи и технологии, 
както и на специални технически 
средства и съоръжения  (Rashidi and 
Keshavarzpour, 2007). От целия 
комплекс от противоерозионни мерки 
най-голямо значение за защита на 
земеделските земи от водна ерозия на 
почвата имат агротехническите 
(Dimitrov, 2004, 2008, 2016; Dimitrov et 
al., 2014, Dimitrov et al., 2019). 
Предимствата им се дължат в лесното 
осъществяване и в реализирането на 
голям почвозащитен ефект, при 
сравнително ниски капитални 
вложения. С тяхното прилагане  се 
запазва почвата от ерозия и се 
увеличават запасите й от вода, а някои 
от тях  ограничават и другите 
деградационни процеси като 
уплътняването и намаляването на 
почвеното органично вещество 
(Dimitrov, 2016). 

Целта на проучването е да се 
установи влиянието на 
противоерозионните методи върху 
физичните свойства на карбонатен 
чернозем. 

et al., 2005; Enchev, 2012; Mirzaev et al., 
2019).  

 
The change in bulk density, total porosity 
and hardness in the tillage layer provides 
information for determining soil 
permeability, predicting crop development 
and selection for agronomic treatments 
(Iliev and Milev, 2012).  
 
Plant productivity and yields depend to a 
large extent on plant genetic 
characteristics, soil properties, and 
applied agricultural practices (Khurshid et 
al., 2007; Alam et al., 2014; Kolchakov et 
al., 2019). 

 
Anti-erosion practices are a 

complex of soil protection actions carried 
out with the help of various anti-erosion 
operations (treatments), methods and 
technologies, as well as special technical 
means and equipment (Rashidi and 
Keshavarzpour, 2007). Of the whole 
complex of anti-erosion measures, the 
most important for the protection of 
agricultural lands from water erosion of 
the soil are agrotechnical (Dimitrov, 2004, 
2008, 2016; Dimitrov et al., 2014, 
Dimitrov et al., 2019). 
 
Their advantages are due to the easy 
implementation and the realization of a 
large soil protection effect, with relatively 
low capital investments.  
Their application preserves the soil from 
erosion and increases its water reserves, 
and some of them limit other degradation 
processes such as compaction and 
reduction of soil organic matter (Dimitrov, 
2016). 

 
 
The aim of the study is to 

determine the influence of anti-erosion 
methods on the physical properties of 
carbonate chernozem. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS 
Изследването е проведено в 

периода 2017−2019 година, в опитното 
поле на Институт по почвознание, 
агротехнологии и защита на 
растенията „Никола Пушкаров‖ - 
София, в землището на с. Тръстеник, 
област Русе, при пшеница, на средно 
ерозиран карбонатен чернозем с 
наклон на терена 5

о
 (8.7%). Опитът е 

еднофакторен, с четири варианта в 
четири повторения (Shanin, 1977). Като 
фактор се явяват почвозащитните 
технологични операции, използвани в 
технологиите за минимална и 
нетрадиционна обработка на почвата. 
Изследвани са вариантите: eо - посев 
пшеница, отглеждан по традиционна 
технология по наклона на склона – 
контрола; e1 − посев, отглеждан по 
традиционна технология, прилагана 
напречно на наклона на склона; e2 - 
посев пшеница, по почвозащитна 
технология с използване на 
повърхностно мулчиране с оборски 
тор, напречно на наклона на склона; e3 
- посев, отглеждан по 
усъвършенствана почвозащитна 
технология за минимална и 
нетрадиционна обработка, (включваща 
технологичните операции вертикално 
мулчиране с оборски тор, директна 
сеитба и растително защитни мерки за 
борба с плевелите, болестите и 
неприятелите по растенията), 
прилагана напречно на наклона на 
склона. 

Анализирани са почвените 
показатели: обемна плътност (g/cm³), 
обща порьозност (%), твърдост 
(kg/cm

2
). Обемната плътност на 

почвата (g/cm
3
) е определена в слоя 0 

– 40 сm, три пъти в годината: преди 
залагане на опита; в максимален 
растеж на растенията (във фаза 
изкласяване) и след прибиране на 
реколтата по метода на проф. Н.Л. 
Качински с метален пръстен с режещ 
ръб. Общата порьозност на почвата 
(%) е изчислена чрез обемната и 

The study was conducted in the 
period 2017−2019, in the experimental 
field of the Institute of Soil Science, 
Agrotechnology and Plant Protection 
"Nikola Pushkarov" − Sofia, in the village 
of Trastenik, Rousse region, with wheat, 
on medium eroded carbonate chernozem 
with a slope on the field 5

o
 (8.7%).  

 
 

The experiment was one-factor, with four 
variants in four replications (Shanin, 
1977). The factor is the soil protection 
technological operations used in the 
technologies for minimal and non-
traditional tillage. 

 
 

The variants were studied: eo − 
wheat sowing, grown by traditional 
technology on the slope − control; e1 − 
crop grown by traditional technology 
applied transversely to the slope; e2 − 
sowing of wheat, by soil protection 
technology using surface mulching with 
manure, transverse to the slope; e3 − 
crops grown using advanced soil 
protection technology for minimal and 
non-traditional tillage (including 
technological operations vertical mulching 
with manure, direct sowing and plant 
protection measures to control weeds, 
diseases and plant pests), applied 
transversely to the slope. 

 
 
Soil indicators were analyzed: bulk 

density (g/cm³), total porosity (%), 
hardness (kg/cm2). The bulk density of 
the soil (g/cm

3
) was determined in the 

layer 0 - 40 cm, three times a year: 
before betting on the experiment; in 
maximum plant growth (in the hatching 
phase) and after harvesting by the 
method of Prof. Kachynski with a metal 
ring with a cutting edge. The total soil 
porosity (%) was calculated by volume 
and relative density; soil hardness 
(kg/cm

2
) was determined in the layer 0 − 
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относителна плътност; твърдостта на 
почвата (kg/cm

2
) е определена в слоя 0 

– 40 cm, през 10 cm, в първо и трето 
повторение, преди залагане на опита; 
при максимален растеж и след 
прибиране на реколтата с твърдомер 
на Качински с падаща тежест. 
Получените данни от направените 
измервания са обработени с апарата 
на математическата статистика. 
Данните за получените добиви зърно 
(kg/ha) са обработени математически 
по метода на дисперсионния анализ. 
Количеството повърхностен воден 
отток от експериментални опитни 
площи (l/ha; m

3
/ha) е определено с 

помощта на стационарни отточни 
площадки с площ 75 m

2
, от които 

оттичащият се двуфазен отток е 
насочван в оттокоуловителни 
съоръжения. Общото количество на 
водния отток от отточната площадка е 
определено като на пет места в 
уловителя са измерени стойностите на 
водниястълб. Количеството ерозирана 
почва (t/ha) е установено, като от 
оттокоуловителните съоръжения се 
вземат средни проби в трилитрови 
бутилки, след което в лабораторни 
условия същите се отдекантирват и 
изсушават до абсолютно сухо 
състояние.  

Всички технологични операции 
при вариантите eо и e1 са еднакви, като 
разликата между тях е в посоката на 
тяхното осъществяване. При вариант 
eо те са извършени по наклона на 
склона, а при e1 в напречно 
направление. В същото направление 
са осъществени и обработките при 
вариант е2, като при него 
допълнително предсеитбено е 
прилаган и почвозащитния метод 
повърхностно мулчиране с оборски тор 
(450-500 kg/da). При последния 
вариант е3 са извършени вертикално 
мулчиране с оборски тор на дълбочина 
0,40 m и директна сеитба напречно на 
наклона на склона, през месец 
октомври на вертикално мулчираното 

40 cm, every 10 cm, in the first and third 
repetition, before setting the experiment; 
at maximum growth and after harvest 
with a Kachynski hardness tester with 
falling weight.  
 

The data obtained from the 
measurements are processed with the 
apparatus of mathematical statistics. The 
data for the obtained grain yields (kg/ha) 
were processed mathematically by the 
method of analysis of variance.  
 
The amount of surface water runoff from 
experimental experimental areas (l/ha; 
m

3
/ha) was determined with the help of 

stationary drainage sites with an area of 
75 m

2
, from which the effluent two-phase 

runoff is directed to drainage facilities. 
 
 
The total amount of water runoff from the 
drainage site is determined by measuring 
the values of the water column in five 
places in the trap. The amount of eroded 
soil (t/ha) was determined by taking 
medium samples from the drainage 
equipment in three-liter bottles, after 
which they were decanted in laboratory 
conditions and dried to a completely dry 
state. 

 
All technological operations in the 

variants eo and e1 are the same, and the 
difference between them is in the 
direction of their implementation. In 
variant eо they are made on the slope of 
the slope, and in e1 in the transverse 
direction.  
 
The treatments for variant e2 were carried 
out in the same direction, as the soil 
protection mulching method with manure 
(450-500 kg/da) was additionally applied 
before sowing. In the last variant e3, 
vertical mulching with manure at a depth 
of 0.40 m and direct sowing across the 
slope of the slope were performed in 
October on the vertically mulched 
stubble. 
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стърнище.  

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ RESULTS AND DISCUSSION 
От проведения тригодишен 

експеримент и посочените резултати в 
Таблица 1 се вижда, че преди сеитба 
обемната плътност при варианти е0, е1 
и е2 е съответно 1.32, 1.30, 1.26 g/cm

3
, 

средно за годинитe, докато при е3, тя е 
най-ниска – 1.23 g/cm

3
. Обемната 

плътност на почвата при максимален 
растеж на растенията и при прибиране 
на реколтата са с най-неблагоприятни 
средни стойности при варианта ео, 
традиционно обработван по наклона 
на склона. При e0 обемната плътност 
на почвата, в тези две фази са 
съответно 1.40 g/cm

3 
и 1.38 g/cm

3
, а 

при е3 те са най-ниски и съответно 1.26 
g/cm

3
. Обемната плътност и при 

вариант е2, с приложено повърхностно 
мулчиране с оборски тор, също е по-
ниска в сравнение с е0 и в трите фази 
средно за годината на изследване, 
като е съответно 1.26g/cm

3
, 1.30 g/cm

3
, 

1.31 g/cm
3
. 

Общата порьозност на почвата е 
най-висока при вариант е3 с 
минимални обработки и вертикално 
мулчиране с оборски тор, като средно 
през годините, в трите наблюдавани 
фази е 54.65%, 53.38% и 53.26%, 
докато при контролния вариант e0 този 
показател е съответно 51.17%, 48.21% 
и 50.18%. Вариантът с традиционни 
обработки, приложени напречно на 
наклона на склона и с повърхностно 
мулчиране с оборски тор, e2 също 
показва по-висока обща порьозност в 
сравнение с варианта с прилагане на 
традиционни обработки по наклона на 
склона, като средно за тригодишния 
период, в трите фази, тя е съответно 
53.26%, 51.78%, 51.66% (Таблица 1). 

From the conducted three-year 
experiment and the results shown in 
Table 1 it can be seen that before sowing 
the bulk density in variants e0, e1 and e2 
is respectively 1.32, 1.30, 1.26 g/cm

3
, on 

average for the years, while in e
3
, it is the 

lowest − 1.23 g/cm
3
. The bulk density of 

the soil at maximum plant growth and at 
harvest are with the most unfavorable 
average values in the variant eo, 
traditionally cultivated on the slope. 
 
The bulk density of the soil in these two 
phases are 1.40 g/cm

3
 and 1.38 g/cm

3
, 

respectively and in e3 they are the lowest 
and 1.26 g/cm

3
, respectively. The bulk 

density in variant e2, with applied surface 
mulching with manure, is also lower 
compared to e0 in all three phases on 
average for the year of study, being 
respectively 1.26g/cm

3
, 1.30 g/cm

3
, 1.31 

g/cm
3
. 
 
The total porosity of the soil is 

highest in variant e3 with minimal tillage 
and vertical mulching with manure, as the 
average over the years in the three 
observed phases is 54.65%, 53.38% and 
53.26%, while in the control variant e0 
this indicator is respectively 51.17%, 
48.21% and 50.18%.  
The variant with traditional treatments 
applied transversely to the slope and with 
surface mulching with manure, e2 also 
shows a higher overall porosity compared 
to the variant with the application of 
traditional treatments on the slope, 
averaging over the three-year period in 
the three phases, it is respectively 
53.26%, 51.78%, 51.66% (Table 1). 
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Таблица 1. Обемна плътност (g/cm³), обща порьозност(%) и твърдост на 
почвата (kg/cm²) в слоя 0-40 cm, при опит пшеница  по години и средно за 
2017-2019 г. 
Table 1. Bulck density (g/cm³), total porosity (%) and soil hardness (kg/cm²) in 
the layer 0-40 cm,in the experiment with wheat 2017-2019 
 

Легенда:  Средно за периода 2017-2019г. ***- мн.добре доказана разлика; very well difference **- добре 
доказана разлика; well difference*-доказана разлика 
Legend:  Average for the period 2017-2019. *** - many well-proven differences; very well difference ** - well 
proven difference; well difference * -proven difference 

 
Резултатите показват, че 

усъвършенстваните почвозащитни 
технологии за минимална и 
нетрадиционна обработка на почвата с 

The results show that advanced 
soil protection technologies for minimal 
and unconventional tillage with manure 
mulch help to obtain and maintain bulk 

Год. 
Year 
 
 
 
 
Вар./
Var.  

Преди сеитба 
Before sowing 

Максимален растеж  
Maximum growth 

След прибиране на 
опита 

After harvesting 

Обем
на 
плътн
ост 
Bulck 
densit
y  
(g/cm³
) 

Обща 
порьоз
ност 
Total  
porosit
y 
     (%) 

Твър
дост 
Hardn
ess 
(kg/c
m²) 

Обем
на 
плът
ност 
Bulck 
densi
ty 
(g/cm
³) 

Обща  
порьоз
ност 
Total  
porosit
y 
      (%) 

Твърд
оcт 
Hardn
ess 
(kg/c
m²) 

Обем
на 
плътн
ост 
Bulck 
densit
y 
(g/cm³
) 

Обща  
порьоз
ност 
Total  
porosit
y 
    (%) 

Твърд
ост 
Hardn
ess 
(kg/c
m²)  

2017 

е0 1.29 52.40 17.61 1.31 51.66 24.51 1.39 52.03 27.25 

е1 1.29 52.40 17.61 1.24 54.24 21.34 1.27 53.14 24.33 

е2 1.27 53.14 16.10 1.17 56.83 18.26 1.25 53.88 21.14 

е3 1.23 54.37 14.52 1.16 57.20 17.42 1.22 54.98 19.71 

2018 

е0 1.36 49.82 18.11 1.51 44.28 31.59 1.37 49.45 28.06 

е1 1.32 51.29 17.37 1.49 45.02 29.77 1.34 50.55 25.20 

е2 1.28 52.77 16.65 1.43 47.23 24.33 1.33 50.92 21.33 

е3 1.22 54.98 14.95 1.38 49.08 20.30 1.30 52.03 18.13 

2019 

е0 1.32 51.29 12.59 1.39 48.71 30.21 1.38 49.08 36.22 

е1 1.30 52.03 12.59 1.38 49.08 28.86 1.36 49.82 34.63 

е2 1.25 53.87 11.70 1.32 51.29 25.05 1.35 50.18 31.79 

е3 1.23 54.61 11.32 1.25 53.87 23.05 1.28 52.77 30.34 

Средно / Average 2017−2019 

е0 1.32 51.17 16.10 1.40 48.21 28.77 1.38 50.18 30.51 

е1 1.30* 51.90 
n.s 

15.85*
** 

1.37**
* 

49.44 
n.s 

26.65*
** 

1.32** 51.17 
n.s 

28.05* 

е2 1.26*** 53.26**
* 

14.81*
** 

1.30**
* 

51.78 
n.s 

22.54*
** 

1.31*** 51.66 
n.s 

24.75* 

е3 1.23*** 54.65**
* 

13.59*
** 

1.26**
* 

53.38 
n.s 

20.25*
** 

1.26 
n.s 

53.26** 22.72 
n.s 

P≤0.0
5% 
P≤0.0
1% 
P≤0.0
01% 

0.039 
0.037 
0.085 

0.974 
1.366 
1.9318 

3.365 
4.718 
6.669 

0.149 
0.208 
0.294 

5.44 
7.63 
1.93 

4.762 
6.676 
9.437 

0.052 
0.073 
0.103 

2.162 
3.030 
4.284 

7.401 
10.376 
14.668 
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мулч от оборски тор, спомагат за 
получаване и поддържане на обемна 
плътност и обща порьозност, близки 
до най-благоприятните за отглеждане 
на пшеница. Подобрението на тези 
физични свойства дава възможност за 
по-добро развитие на кореновата 
система на растенията, за обхващане 
на по-голям обем почва, за 
подобряване на влагозапасяващата 
способност, хранителния и въздушния 
режим на почвата (Dimitrov, 2008, 
2016). 

Твърдостта на почвата е 
свързана с обемната плътност и 
изразява  съпротивлението на почвата 
срещу деформиращото действие на 
земеделските машини, и проникването 
на кълновете и корените на 
растенията. В нашият конкретен 
случай се установява, че с повишаване 
на обемната плътност, твърдостта на 
почвата нараства.  

Представените в Таблица 1 
осреднени тригодишни резултати за 
периода 2017−2019 г. показват, че 
твърдостта на почвата при залагането 
на опита, преди сеитбата на 
земеделската култура, при вариантите 
е0, е1, е2 и е3 е съответно 16.10 kg/m

2
, 

15.85kg/m
2
, 14.81 kg/m

2
, 13.59 kg/m

2
. 

При максимален растеж на растенията 
и след тяхното прибиране се запазва 
тази тенденция на градация на 
вариантите. Най-високи са при вариант 
е0, традиционно отглеждан по наклона 
на склона съответно 28.77 kg/m

2
 при 

максимален растеж и 30.51 kg/m
2
 след 

прибиране. По-ниски са при e1, 
използващ традиционната технология 
за отглеждане на културата в напречно 
направление, като в отделните 
моменти на изследването са 
съответно 26.65 kg/m

2
 и 28.05 kg/m

2
. 

Тези стойности намаляват (съответно 
22.54 kg/m

2
 и 24.75 kg/m

2
) при 

варианта e2, с повърхностно 
мулчиране с оборски тор, а най-малка 
е тя при площите, с приложена 
усъвършенствана технология за 

density and overall porosity close to 
those most favorable for wheat 
cultivation.  

 
The improvement of these physical 
properties allows for better development 
of the root system of plants, to cover a 
larger volume of soil, to improve the 
moisture storage capacity, nutrition and 
air regime of the soil (Dimitrov, 2008, 
2016).  

 
 
Soil hardness is related to bulk 

density and expresses the resistance of 
the soil against the deforming action of 
agricultural machinery, and the 
penetration of sprouts and plant roots.  
 
In our specific case, it is found that with 
increasing bulk density, soil hardness 
increases. 

 
The averaged three-year results for 

the period 2017−2019 presented in Table 
1 show that the hardness of the soil when 
laying the experience, before sowing the 
agricultural crop, in the variants e0, e1, e2 
and e3 is 16.10 kg/m

2
, 15.85 kg/m

2
, 14.81 

kg/m
2
, 13.59 kg/m

2
. 

At the maximum growth of the 
plants and after their harvesting, this 
tendency of gradation of the variants is 
preserved. They are highest in variant e0, 
traditionally grown on the slope of the 
slope, respectively 28.77 kg/m

2
 at 

maximum growth and 30.51 kg/m
2
 after 

harvest. They are lower in e1, using the 
traditional technology for growing the 
crop in the transverse direction, as at the 
individual moments of the study they are 
26.65 kg/m

2
 and 28.05 kg/m

2
, 

respectively. 
 

These values decrease (22.54 kg/m
2
 and 

24.75 kg/m
2
 respectively) in the e2 

variant, with surface mulching with 
manure, and it is the lowest in the areas 
with applied advanced technology for 
minimal and unconventional processing 
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минимална и нетрадиционна 
обработка (вертикално мулчиране с 
оборски тор). Нейните стойности при 
този вариант (е3) са 20.25 kg/m

2
 при 

максимален растеж и 22.72 kg/m
2
 след 

прибиране на реколтата. В края на 
вегетационния период средната 
твърдост на почвата при вариант e3, с 
минимални обработки и вертикално 
мулчиране с оборски тор е с 74.46 % 
по-ниска в сравнение с вариант e0, 
като стойностите са съответно 22.72 
kg/m

2
 (e3), и 30.51 kg/m

2 
(e0).  

Данните за повърхностния воден 
отток и ерозирана почва (Таблица 2) 
през периода на изследване, при 
прилагане на  усъвършенстваната 
почвозащитна технология за 
минимална обработка на почвата с 
вертикално мулчиране с оборски тор 
са най-добри (е3). Средногодишната 
стойност на повърхностния  воден 
отток при този вариант за периода 
2017−2019 г. е 197.593 m

3
/ha. По-

висока е тя в същия период при 
варианта е2, отглеждан по 
почвозащитна технология с 
повърхностно мулчиране с оборски 
тор, напречно на наклона на склона, 
(356.972 m

3
/ha). Този отток нараства 

при варианта е1, при който пшеницата 
се отглежда с традиционна 
технология, напречно на склона 
(контурен способ на отглеждане). 

При него средногодишната 
стойност, за отчетния тригодишен 
период е 499.740 m

3
/ha. Най-висока е 

тя, при контролата е0, чийто посев се 
обработва по традиционен начин по 
наклона на склона. Средногодишният 
повърхностен воден отток при него е 
644.777 m

3
/ha. 

Същото се наблюдава и при 
количеството на ерозираната почва. 
Средногодишната й стойност при 
традиционно обработената по наклона 
на склона контрола е0 е най-голяма – 
7628.13 kg/ha. Този показател 
намалява при варианта е1, отглеждан 
по контурен способ и средно за 

(vertical mulching with manure). Its 
values in this variant (e3) are 20.25 kg/m

2
 

at maximum growth and 22.72 kg/m
2
 after 

harvest. 
 
 
At the end of the vegetation period, the 
average soil hardness in variant e3, with 
minimal tillage and vertical mulching with 
manure is 74.46% lower than in variant 
e0, with values of 22.72 kg /m

2
 (e3) and 

30.51 kg, respectively. kg / m
2
 (e0). 

 
Data on surface water runoff and 

eroded soil (Table 2) during the study 
period, when applying the improved soil 
protection technology for minimal tillage 
with vertical mulching with manure are 
best (e3).  

 
The average annual value of surface 
water runoff in this variant for the period 
2017−2019 is 197.593 m

3
/ha. 

It is higher in the same period in the 
variant e2, grown by soil protection 
technology with surface mulching with 
manure, transverse to the slope (356.972 
m

3
/ha).  

 
This outflow increases in variant e1, in 
which wheat is grown with traditional 
technology, transverse to the slope 
(contour method of cultivation). 

 
The average annual value for the 

reporting three-year period is 499,740 
m

3
/ha. It is the highest in the control e0, 

whose sowing is processed in the 
traditional way on the slope. The average 
annual surface water runoff is 644.777 
m

3
/ha. 

 
The same is observed with the 

amount of eroded soil. Its average annual 
value in the traditionally processed on the 
slope control e0 is the highest - 7628.13 
kg/ha.  
 
This indicator decreases in the variant e1, 
grown by contour method and the 
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изследвания период е 3839.8 kg/ha, 
със стойност на параметъра за 
ефективност на противоерозионните 
мерки (P − фактор) – 0.503. В 
сравнение с контролата е0, по-
значително е това намаление при 
повърхностно мулчирания с оборски 
тор вариант е2, чийто средногодишен 
износ на почва е 2417.73 kg/ha. 
Стойността на P − фактора в този 
случай, при този вариант е 0.316. Най-
ниска е средногодишната стойност на 
ерозираната почва при варианта е3, 
при който е използвана 
усъвършенстваната почвозащитна 
технология за минимална и 
нетрадиционна (вертикално-
мулчираща) обработка на почвата с 
мулч от оборски тор, при отглеждане 
на пшеница напречно на склона. Тя е 
908.63 kg/ha, като параметърът за 
ефективност на почвозащитната 
технология (P-фактор), за целия 
период на изследване е съответно 
0.119.  

От всички данни се вижда, че 
усъвършенстваната технология за 
минимална и нетрадиционна 
обработка на почвата, с 
технологичните операции вертикално 
мулчиране с оборски тор и директна 
сеитба, напречно на наклона на 
склона, съдейства и през трите години 
за намаляване на повърхностния 
воден отток и на почвените загуби при 
оттокопричинителните дъждове. При 
нейното използване, при варианта е3 
стойностите на повърхностния воден 
отток намаляват до 5.56 пъти, а тези 
на ерозираната почва до 23.8 пъти в 
сравнение с контролата е0, като този 
ефект се запазва през целия период 
на производствения цикъл.  

При варианта е2, с посев 
пшеница, отглеждан по 
почвозащитната технология с 
използване на метода повърхностно 
мулчиране с оборски тор, напречно на 
наклона на склона, 
противоерозионният ефект е много по-

average for the studied period is 3839.8 
kg/ha, with the value of the parameter for 
efficiency of the anti-erosion measures (P 
− factor) − 0.503.  
 
 
Compared to the control e0, this reduction 
is more significant in the case of surface 
mulching with manure variant e2, whose 
average annual soil export is 2417.73 
kg/ha. 
 
The value of the P − factor in this case, in 
this variant is 0.316. The lowest is the 
average annual value of eroded soil in 
variant e3, which uses advanced soil 
protection technology for minimal and 
non-traditional (vertical-mulching) tillage 
with manure mulch, when growing wheat 
across the slope. It is 908.63 kg/ha, as 
the parameter for efficiency of the soil 
protection technology (P-factor), for the 
whole research period is respectively 
0.119. 

 
All the data show that the 

advanced technology for minimal and 
unconventional tillage, with technological 
operations vertical mulching with manure 
and direct sowing, transverse to the 
slope, helps in all three years to reduce 
surface water runoff and soil losses. in 
runoff.  

 
 

When using it, in variant e3 the values of 
the surface water runoff decrease to 5.56 
times, and those of the eroded soil to 
23.8 times in comparison with the control 
e0, and this effect is preserved during the 
whole period of the production cycle. 

 
 
In variant e2, with wheat sowing 

grown by soil protection technology using 
the method of surface mulching with 
manure, transverse to the slope, the anti-
erosion effect is much weaker. The 
reduction of the surface runoff is up to 
2.09 times, and of the eroded soil it is up 
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слаб. При него редуцирането на 
повърхностния отток е до 2.09 пъти, а 
на ерозираната почва то е до 3.4 пъти 
в сравнение с контролата). 

to 3.4 times compared to the control). 

 
Таблица 2. Общо количество на повърхностния воден отток и ерозирана 
почва, при опит пшеница за периода 2017−2019 г. 
Table 2. Total amount of surface runoff and eroded soil, experiment with wheat  
for 2017−2019 
 

 
Легенда:  Средно за периода 2017−2019г. *** − мн.добре доказана разлика; very well difference **- 
добре доказана разлика; well difference*-доказана разлика 
Legend:  Average for the period 2017−2019. *** − many well-proven differences; very well difference ** - 
well proven difference; well difference * − proven difference 

 
Влиянието на тези почвозащитни The impact of these soil protection 

Год. 
Year 
 
 
 
 
Вар./
Var.  

Преди сеитба 
Before sowing 

Максимален растеж  
Maximum growth 

След прибиране на опита 
After harvesting 

Обемн
а 

плътн
ост 

Bulck 
densit

y  
(g/cm³

) 

Обща 
порьоз

ност 
Total  

porosit
y 

(%) 

Твърд
ост 

Hardn
ess 

(kg/cm
²) 

Обем
на 

плътн
ост 

Bulck 
densit

y 
(g/cm³

) 

Обща 
порьоз

ност 
Total  

porosit
y 

(%) 

Твърд
оcт 

Hardn
ess 

(kg/cm
²) 

Обемн
а 

плътн
ост 

Bulck 
densit

y 
(g/cm³) 

Обща 
порьоз

ност 
Total  

porosit
y 

(%) 

Твърд
ост 

Hardn
ess 

(kg/cm
²) 

2017 

е0 1.29 52.40 17.61 1.31 51.66 24.51 1.39 52.03 27.25 

е1 1.29 52.40 17.61 1.24 54.24 21.34 1.27 53.14 24.33 

е2 1.27 53.14 16.10 1.17 56.83 18.26 1.25 53.88 21.14 

е3 1.23 54.37 14.52 1.16 57.20 17.42 1.22 54.98 19.71 

2018 

е0 1.36 49.82 18.11 1.51 44.28 31.59 1.37 49.45 28.06 

е1 1.32 51.29 17.37 1.49 45.02 29.77 1.34 50.55 25.20 

е2 1.28 52.77 16.65 1.43 47.23 24.33 1.33 50.92 21.33 

е3 1.22 54.98 14.95 1.38 49.08 20.30 1.30 52.03 18.13 

2019 

е0 1.32 51.29 12.59 1.39 48.71 30.21 1.38 49.08 36.22 

е1 1.30 52.03 12.59 1.38 49.08 28.86 1.36 49.82 34.63 

е2 1.25 53.87 11.70 1.32 51.29 25.05 1.35 50.18 31.79 

е3 1.23 54.61 11.32 1.25 53.87 23.05 1.28 52.77 30.34 

Average 2017-2019 

е0 1.32 51.17 16.10 1.40 48.21 28.77 1.38 50.18 30.51 

е1 1.30* 
51.90 

n.s 
15.85**

* 
1.37**

* 
49.44 

n.s 
26.65**

* 
1.32** 

51.17 
n.s 

28.05* 

е2 1.26*** 53.26*** 
14.81**

* 
1.30**

* 
51.78 

n.s 
22.54**

* 
1.31*** 

51.66 
n.s 

24.75* 

е3 1.23*** 54.65*** 
13.59**

* 
1.26**

* 
53.38 

n.s 
20.25**

* 
1.26 
n.s 

53.26** 
22.72 

n.s 

P≤0.0
5% 

P≤0.0
1% 

P≤0.0
01% 

0.039 
0.037 
0.085 

0.974 
1.366 
1.9318 

3.365 
4.718 
6.669 

0.149 
0.208 
0.294 

5.44 
7.63 
1.93 

4.762 
6.676 
9.437 

0.052 
0.073 
0.103 

2.162 
3.030 
4.284 

7.401 
10.376 
14.668 
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технологии върху добива е 
положително. Това се вижда от 
резултатите, представени в Таблица 3. 

technologies on yield is positive. This can 
be seen from the results presented in 
Table 3. 

 
Таблица 3. Добив на зърно пшеница kg/ha за периода 2017-2019 г.  
Table 3. Grain yield experiment  wheat for 2017-2019 

***- мн.добре доказана разлика; very well difference **- добре доказана разлика;  well 
difference*-доказана разлика 
 

Средният добив зърно (Таблица 
3) е най-висок при варианта е3. Той е с 
16.2% (с 798 kg/ha) по-висок от този на 
традиционно обработената по наклона 
контрола е0, и с 6.9% (с 341 kg/ha) по-
висок от този на посева, обработван 
традиционно, напречно на наклона с 
повърхностно мулчиране с оборски тор 
(е2).  

The average grain yield (Table 3) 
is highest in variant e3. It is 16.2% (798 
kg/ha) higher than that of the traditionally 
tilted control e0, and 6.9% (341 kg/ha) 
higher than that of the traditionally tilled 
crop transverse to the slope. with surface 
mulching with manure (e2). 

 
ИЗВОДИ CONCLUSIONS 
1.Включените в 

усъвършенстваните почвозащитни 
технологии за минимална и 
нетрадиционна обработка на почвата, 
различни, взаимно допълващи се 
почвозащитни агротехнически методи 
влияят благоприятно, поддържайки 
оптимални стойности на физичните 
свойства на почвата и съдействат за 
създаване на по-добри условия за 
растеж и развитие на пшеницата и за 
повишаване на добива. В 
максималният растеж на пшеницата, 
обемната плътност при варианта, 
отглеждан по тази технология е 1.26 
g/сm

3
, а общата порьозност е 53.38% и 

20.25 kg/cm
2
 твърдост, докато при 

1. The different, mutually 
complementary soil protection 
agrotechnical methods included in the 
advanced soil protection technologies for 
minimal and non-traditional tillage have a 
favorable effect, maintaining optimal 
values of the physical properties of the 
soil and contribute to creating better 
conditions for growth and development of 
wheat and to increase yield. 
 
 
In the maximum growth of wheat, the bulk 
density in the variant grown by this 
technology is 1.26 g/cm

3
, and the total 

porosity is 53.38% and 20.25 kg/cm
2
 

hardness, while in the control variant 

Варианти 
Variants 

2017 2018 2019 
Средно за периода             

2017-2019 

Добив зърно /Grain yield  

 kg/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ha % 

е0 4827 100 5462 100 4432 100 4907 100 

е1 
5059**

* 
104.8 5692*** 104.2 4656** 105.1 5135 104.6 

е2 
5165**

* 
107.0 5809*** 106.4 4771** 107.6 5248 106.9 

е3 
5622**

* 
116.5 6275*** 114.9 5218** 117.7 5705 116.2 

GD kg/da 0.05%          6.06            1.78             13.6               1.4               7.1           0.5 
GD kg/da 0.01%          8.71            2.43             20.5               2.2             10.8           0.8 
GD kg/da 0.001%      12.02            3.44             33.0               3.5             17.3           1.2 
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контролния вариант, отглеждан по 
наклона на склона по традиционна 
технология, тези показатели са 
съответно 1.32 g/сm

3
 за обемна 

плътност, 51,17% за обща порьозност 
и 16.10 kg/cm

2
 твърдост. Нарастват и 

средните добиви на зърно царевица, 
при варианта с приложена 
почвозащитна система за обработка 
спрямо контролата с 16.2%.  

2. Почвозащитните технологии 
за отглеждане на пшеница на 
наклонени терени, както и системата 
машини за осъществяването им са 
икономически целесъобразно средство 
от агротехническа, техническа и 
противоерозионна гледна точка за 
опазване на почвата от водна ерозия. 
Създават условия за намаляване на 
повърхностния воден отток (с 5.56 
пъти) и на изнесената почва (с 23.8 
пъти) спрямо контролата.  

grown on the slope of the slope by 
traditional technology, these indicators 
are 1.32 g/cm

3
 for bulk density, 51.17% 

for total porosity and 16.10 kg/cm
2
 

hardness, respectively. The average 
yields of corn grain also increased, in the 
case of the variant with applied soil 
protection system for cultivation 
compared to the control by 16.2%. 

 
2.Soil protection technologies for 

growing wheat on sloping terrains, as well 
as the system of machines for their 
implementation are economically feasible 
means from agrotechnical, technical and 
anti-erosion point of view for protection of 
the soil from water erosion. They create 
conditions for reduction of the surface 
water runoff (by 5.56 times) and of the 
removed soil (by 23.8 times) compared to 
the control. 
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