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РЕЗЮМЕ SUMMARY 
Интензивната обработка на 

почвата, неправилното управление на 
жътвените остатъци, торенето, 
използването  на техника при различни 
технологични операции,  прави 
растениевъдството източник на 
парникови газове. Практиките на 
съвременното земеделие допринасят 
за секвестиране на въглерод от  
почвата и намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид (СО2).            

В тази научна публикация се 
установява влиянието на някои 
конвенционални технологии, 

Intensive tillage, improper 
management of crop residues, 
application of mineral and organic 
fertilizers, the use of equipment in various 
technological operations, makes crop 
production a significant source of 
greenhouse gases. Modern farming 
practices have great potential for 
sequestering carbon from the soil and 
reducing carbon dioxide (CO2) emissions, 
which causes about 50% of the total 
radiation increase. 

This scientific publication 
establishes the influence of some 
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прилагани  по наклона на склона, 
напречно на наклона на склона и с 
повърхностно мулчиране с оборски 
тор, както и на новоизползваната 
усъвършенстваната технология за 
минимална и нетрадиционна 
обработка, включваща основна 
обработка без обръщане на пласта – 
разрохкване и вертикално мулчиране с 
оборски тор, върху отделянето на СО2 
емисии.  

Получените резултати показват, 
че усъвършенстваната почвозащитна 
технология за минимална и 
нетрадиционна обработка при 
отглеждане на царевица на наклонени 
терени има висока противоерозионна 
ефективност,  без повишаване на  
въглеродните емисии. 

С най-ниски стойности на емисии 
СО2, средно от тригодишния период на 
измерванията, е вариантът с 
усъвършенстваната почвозащитна 
технология за минимална и 
нетрадиционна обработка 33.9 kg ha

-1
 

day
-1

, а с най-високи 65.59 kg ha
-1

 day
-1

 
е вариантът с повърхностно 
мулчиране с оборски тор. При 
варианта с конвенционални обработки, 
приложени напречно на наклона на 
склона, средно за периода отделения 
СО2 е 40.22 kg ha

-1
 day

-1
, а при 

контролния вариант, отглеждан по 
конвенционална технология, 
прилагана по наклона на склона e 
37.20 kg ha

-1
 day

-1
. 

Експериментът доказва че 
минимизирането на технологичните 
операции води до намаляване на 
емисиите СО2.  

Ключови думи: ерозия, 
противоерозионни технологии, 
минимална обработка, повърхностно 
мулчиране,  вертикално мулчиране,  
емисии СО2, царевица.  

conventional technologies (applied along 
the slope, across the slope and with 
surface mulching with manure) and the 
advanced technology for minimum and 
unconventional tillage, including basic 
tillage without reversing the layer - 
loosening and vertical mulching with 
manure, on CO2 emissions.  

 
 
The obtained results show that the 

advanced soil protection technology for 
minimum and unconventional tillage in 
the cultivation of maize on sloping 
terrains has high erosion control 
efficiency, with incorporation of organic 
matter into the soil without increasing 
carbon emissions.  

 
With the lowest values of CO2 

emissions on average from the 
measurements for three years, is the 
variant under advanced soil protection 
technology for minimum and 
unconventional tillage − 33.39 kg ha

-1
 

day
-1

, and with the highest − 65.59 kg ha
-

1
 day 

-1
 is the variant with surface 

mulching with manure.  
 
In the variant under conventional 
technology applied transversely to the 
slope, the average for the period CO2 
emissions are 40.22 kg ha

-1
 day

-1
, and in 

the control variant grown by conventional 
technology applied along the slope are 
37.20 kg ha

-1
 day

-1
.  

The experiment proves that 
minimizing technological operations leads 
to a reduction in CO2 emissions. 

 
Key words:  erosion, erosion 

control technologies, minimum tillage, 
surface mulching,  vertical mulching, CO2  
emissions, Zea mays. 

 
УВОД INTRODUCTION 
От индустриалната революция 

до наши дни, атмосферният СО2 е 
нараснал  от 280 до 379 ppm, което 

From the Industrial Revolution to 
the present days, atmospheric CO2 
content has risen from 280 to 379 ppm in 
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води до повишаване на температурите 
на земната повърхност (Forster et al., 
2007). Антропогенната дейност 
(увеличеното производство на 
енергия, интензивното селско 
стопанство и горското стопанство през 
миналия век), причинява значителни 
промени в атмосферата на Земята, 
генерирани основно от емисиите на 
парникови газове. Това се дължи на 
промени в кръговрата на въглерода, в 
което съществена част има и 
почвеното дишане. Важен източник на 
парникови газове са обработваемите 
почви (Krištof et al, 2014). 

Почвата съдържа два пъти 
повече въглерод от атмосферата и три 
пъти повече от растителността (Granier 
et al., 2000). Установено е, че 
дишането на почвата е 68–80PgC/yr, 
което представлява вторият по 
големина в световен мащаб 
въглероден поток между екосистемите 
и атмосферата (Raich and Schlesinger, 
1992). Това количество е 10 пъти по-
голямо от текущите емисии на 
въглерод от изгаряне на изкопаеми 
горива.  

Въглеродният диоксид (СО2) е 
най-важният парников газ, защото 
увеличаването на концентрацията му 
предизвиква около 50% от общото 
радиационно увеличение (Watson et 
al., 1990). Практиките на съвременното 
земеделие имат голям потенциал за 
увеличаване на улавянето на 
въглерода и намаляване на нетните 
емисии на въглероден диоксид и други 
парникови газове. Системите за 
селскостопанско производство, които 
включват интензивна обработка на 
почвата, водят до деградация на 
почвата и ерозия, която оказва 
въздействие върху почвите, водите и 
качеството на въздуха. 

Съхраняването и повишаването 
на съдържанието на въглерод в 
почвите изисква или увеличение на 
първичната продуктивност без 
увеличение в минерализация на 

2005 (Forster et al., 2007), leading to 
rising Earth’s temperatures. 
Anthropogenic activity (increased energy 
production, industrial production, 
intensive agriculture and forestry in the 
last century) is causing significant 
changes in the Earth's atmosphere, 
generated mainly by greenhouse gas 
emissions.  
This is due to changes in the carbon 
cycle, in which soil respiration also has a 
significant role. Cultivated soils are an 
important source of greenhouse gases 
(Kristof et al., 2014). 

 
Soil contains twice as much carbon 

as the atmosphere and three times as 
much as vegetation (Granier et al., 2000). 
Soil respiration has been found to be 68–
80PgC/yr, which is the world's second 
largest carbon flux between ecosystems 
and the atmosphere (Raich and 
Schlesinger, 1992; Raich et al., 2002).  

 
This amount is 10 times higher than the 
current carbon emissions from burning 
fossil fuels. 

 
Carbon dioxide (CO2) is the most 

important greenhouse gas because an 
increase in its concentration causes 
about 50% of the total radiation increase 
(Watson et al., 1990).  

 
 
Modern agricultural practices have great 
potential to increase carbon 
sequestration and reduce net emissions 
of carbon dioxide and other greenhouse 
gases. 
Agricultural production systems, which 
involve intensive tillage, lead to soil 
degradation and erosion, which affects 
soils, water and air quality.  
 

Maintaining and increasing the 
carbon content of soils requires either an 
increase in primary productivity without 
an increase in the mineralization of plant 
residues and organic matter in the soil or 
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растителни остатъци и органични 
вещества в почвата или понижаване 
на минерализирането на органичните 
вещества без намаляване на 
първичното производство (Lee et 
al.,2009). Технологии, методи и 
практики за обработка на почвата, 
които водят до съхранението на 
почвения въглерод, имат потенциал да 
допринесат и за смекчаване на 
изменението на климата (Schlesinger, 
2000). 

Обработката на земята е 
основна практика в управлението на 
селското стопанство. 
Конвенционалните системи за 
обработка на почвата, включително 
оранта с обръщане на пласта, 
включват повечена брой и с по-голяма 
дълбочина технологични операции, 
което води до по-значителни емисии 
на CO2. Освен това извършването им   
изисква по-големи количества горива.  

За разлика от тях 
почвозащитните технологии се 
основават основно на намаляване на 
въздействието върху почвата чрез 
ограничаване на всякакви дейности по 
подготовка на земята, работа на по-
малка дълбочина и елиминиране на 
почвената инверсия, като 
същевременно се запазва и управлява 
културните остатъци. Също така 
намаляването на преминаванията на 
техниката през полето води до по-
ниски емисии от използването на 
горива.  

Органичните торове под 
формата на компости, оборски тор и 
покривни култури са източник на 
хранителни вещества за растенията. 
Те също така подобряват качеството 
на почвата, нейната обемна плътност, 
влагозадържаща способност, 
електропроводимост, а и повишават 
почвеното органично вещество, както и 
почвената биологична активност.  

Проучването на потенциала на 
органичните остатъци за подобряване 
на почвените показатели и 

a decrease in the mineralization of 
organic matter without a decrease in 
primary production (Lee et al., 2009).  

 
 

Soil tillage technologies, methods and 
practices that lead to soil carbon storage 
also have the potential to contribute to 
climate change mitigation (Schlesinger, 
2000).  

 
 
Tillage is a basic practice in 

agricultural management.  
 

Conventional tillage systems, including 
reversible plowing, involve more and 
more in-depth technological operations, 
leading to higher CO2 emissions. In 
addition, their implementation requires 
larger amounts of fuel. 
 
 

In contrast, soil protection 
technologies are based mainly on 
reducing the impact on the soil by limiting 
any land preparation activities, working at 
shallower depths and eliminating soil 
inversion, while preserving and managing 
crop residues.  
 
 
Also, the reduction of equipment passes 
through the field leads to lower emissions 
from the use of fuels. 

 
 
Organic fertilizers in the form of 

compost, manure and cover crops are a 
source of nutrients for plants.  
 
They also improve the quality of the soil, 
its bulk density, moisture retention 
capacity, electrical conductivity, and 
increase soil organic matter, as well as 
soil biological activity. 
 

The study of the potential of 
organic residues to improve soil 
performance and their application in 
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приложението им съвместно с някои от 
гореспоменатите почвозащитни 
методи и технологии, като например 
тези за минимални и нетрадиционни 
обработки на почвата, при 
производство на земеделски култури, 
може да повиши качеството на почвата 
и да доведе до икономически и 
екологични ползи.  

Тези подобрени 
(усъвършенствани) земеделски 
практики имат голям потенциал за 
увеличаване на почвения органичен 
въглерод и за намаляване на  
емисиите на въглероден диоксид и 
други парникови газове. Средната  
надморска височина на територията на 
България е 470 m. Ерозионната оценка 
на релефа на страната показва, че 
16% от общата територия са с наклон 
от 0 до 3°, докато повече от 
половината (55.3%) са с наклон от 3 до 
12°, а 23.9% от площта са с наклон от 
12 до 18°. По мнението на (Ruseva, 
2010) 60.1% от почвите в нашата 
страна са със средна, силна или много 
силна податливост на ерозия (над 0.03 
ha h/ha MJ mm). 

При наклонени терени 
прилагането на утвърдените вече 
традиционни (конвенционални) 
технологии не решават проблемите с 
деградацията, а дори  може да ускорят 
нейната поява и развитие (Dimitrov, 
2008; Dimitrov et al., 2019) особено ако 
обработките се осъществяват по 
наклона на склона. По тази причина, 
на склоновите земеделски земи, 
засети с царевица за зърно е 
необходимо да се използват 
съвременни почвозащитни технологии, 
целящи ограничаването или пълното 
предотвратяване на деградационните 
процеси – водна ерозия на почвата, 
уплътняване и загуба на почвено 
органично вещество. Една от тях е 
усъвършенстваната почвозащитна 
технология за минимална и 
нетрадиционна обработка на почвата 
при отглеждане на царевица на 

conjunction with some of the above-
mentioned soil protection methods and 
technologies, such as those for minimal 
and non-traditional tillage, in crop 
production, can improve soil quality and 
lead to to economic and environmental 
benefits. 

 
 
These improved agricultural 

practices have great potential to increase 
soil organic carbon and reduce emissions 
of carbon dioxide and other greenhouse 
gases. The average altitude on the 
territory of Bulgaria is 470 m. The erosion 
assessment of the relief of the country 
shows that 16% of the total area has a 
slope of 0 to 3°, while more than half 
(55.3%) have a slope of 3 to 12°, and 
23.9% of the area has a slope from 12 to 
18°. 
 
According to (Ruseva, 2010) 60.1% of 
the soils in our country have medium, 
strong or very strong susceptibility to 
erosion (over 0.03 ha h/ha MJ mm). 

 
 
In sloping terrains, the application 

of already established traditional 
(conventional) technologies does not 
solve the problems of degradation, and 
may even accelerate its emergence and 
development (Dimitrov, 2008; Dimitrov et 
al., 2019), especially if the treatments are 
carried out on the slope.  

 
 
For this reason, on the sloping 
agricultural lands sown with corn for grain 
it is necessary to use modern soil 
protection technologies aimed at limiting 
or completely preventing the degradation 
processes − water erosion of the soil, 
compaction and loss of soil organic 
matter.  
 
One of them is the advanced soil 
protection technology for minimal and 
non-traditional tillage when growing corn 
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наклонени терени. Тя включва в себе 
си както комбинирани системи за 
редуцирани обработки (разрохкване, 
прорязване с ходообразуване, 
браздообразуване с прорязване и 
ходообразуване), така и 
противоерозионния метод вертикално 
(вътрешнопочвено) мулчиране  с 
използване на говежди оборски тор. 
Тази технология е разработена и 
изпитана от Института по почвознание, 
агротехнологии и защита на 
растенията „Никола Пушкаров“ – 
София, съвместно с Русенски 
университет „Ангел Кънчев“.  

Целта на настоящата разработка 
е да се установи влиянието на 
традиционни и почвозащитни 
обработки, с прилагане на 
повърхностно мулчиране с оборски тор 
и на усъвършенстваната технология за 
минимална и нетрадиционна 
обработка на почвата при отглеждане 
на царевица за зърно на наклонени 
терени, включваща вертикално 
мулчиране, върху емисиите на CO2. 

on sloping terrain.  
It includes both combined systems for 
reduced tillage (loosening, cutting with 
walking, furrowing with cutting and 
walking) and the anti-erosion method 
vertical (in-soil) mulching using cattle 
manure.  
 
 
This technology was developed and 
tested by the Institute of Soil Science, 
Agrotechnology and Plant Protection 
"Nikola Pushkarov" − Sofia, together with 
the University of Ruse "Angel Kanchev". 

 
The aim of the present study is to 

establish the impact of conventional and 
soil protection tillage with the application 
of manure with surface mulching and 
advanced technology for minimum and 
unconventional tillage in the cultivation of 
corn for grain on sloping terrains, 
including vertical mulching on soil CO2 
emissions. 

 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS  
Изследването е проведено в 

периода 2018−2020 година, в опитното 
поле на Институт по почвознание, 
агротехнологии и защита на 
растенията „Никола Пушкаров“ София, 
в землището на с.Тръстеник, област 
Русе, при неполивни условия, на 
средно ерозиран карбонатен чернозем 
с наклон на терена 5

о
 (8.7%). Опитното 

поле се намира в северния климатичен 
район на Дунавската хълмиста 
равнина и се характеризира с умерено-
континентален климат, с по-рязко 
изразена континенталност в сравнение 
с останалата част на страната. 

Заложен и изведен е 
еднофакторен полски опит с царевица 
за зърно, по блоковия метод, (Shanin, 
1977) в четири варианта, в четири 
повторения. Изпитваните варианти са: 
f0 – посев царевица, отглеждан по 
традиционна технология, прилагана по 

The study was conducted in the 
period 2018−2019yr, in the experimental 
field of the Institute of Soil Science, 
Agrotechnology and Plant Protection 
"Nikola Pushkarov" − Sofia, in the 
territory of the village of Trustenik, Ruse 
region, under non irrigation conditions, on 
medium eroded calcic chernozem with 
inclination of the slope of 5

o
 (8.7%). The 

experimental field is located in the 
northern climatic region of the Danube 
hilly plain and is characterized by a 
temperate continental climate, with a 
sharper continence than the rest of the 
country.  

A single factor field experiment 
with grain maize based on the block 
method (Shanin, 1977), in four variants, 
in four replicates, was conducted.  

 
 

The variants of the experiment are: f0 − 
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наклона на склона – контрола; f1 – 
посев царевица, отглеждан по 
традиционна технология, прилагана 
напречно на наклона на склона; f2 – 
посев царевица, отглеждан по 
почвозащитна технология, включваща 
противоерозионната мярка 
повърхностно мулчиране с оборски 
тор, прилагана напречно наклона на 
склона; f3 – посев царевица, отглеждан 
по усъвършенствана почвозащитна 
технология, включваща 
противоерозионните мерки 
разрохкване (като основна обработка 
на почвата), вертикално мулчиране с 
оборски тор, прорязване с 
ходообразуане едновременно със 
сеитбата и окопаването и 
браздообразуване с прорязване  и 
ходообразуване, прилагани напречно 
на склона. 

 
През тригодишния период на 

изследване, ежегодно, всички 
технологични операции, 
осъществявани при вариантите f0 и f1 
са традиционни (конвенционални) и 
еднакви, като разликата, между тях е 
само в посоката на тяхното 
реализиране. При контролата те са 
прилагани по наклона на склона, а при 
вариант f1 в напречно направление. В 
същата посока са извършвани и 
обработките при вариант f2, като при 
него, преди предсеитбените 
обработки, е осъществяван 
противоерозионния метод 
повърхностно мулчиране с оборски тор 
(4500−5000 kg/ha), като за целта е 
използвано тороразхвърлящо ремарке 
1ПТУ−6.  

При последния f3 вариант са 
включени противоерозионните методи 
разрохкване, като основна обработка 
на почвата, вертикално мулчиране с 
оборски тор, прорязване с 
ходообразуване, прилагано съвместно 
със сеитбата и окопаването на 
земеделската култура и 
браздообразуване с прорязване и 

maize plots, grown by conventional  
technology, applied along the slope − 
control; f1− maize plots, grown by using 
conventional technology applied across 
the slope; f2 - maize plots,  grown by 
erosion  control technology, including 
surface mulching with manure, all 
operations applied across the slope; f3 − 
maize plots, grown by erosion control 
technology, including soil tillage without 
reversing the layer − loosening and soil 
protection operation vertical mulching 
with manure, forming slits with ducts, 
along with sowing and digging and 
furrowing along the hilling (advanced 
technology for minimum unconventional 
soil tillage) applied across the slope. 

 
 
 
During the three years study 

period, annually, all technological 
operations in variants f0 and f1 are 
conventional and identical, the difference 
between them is only in the direction of 
their implementation.  

 
 
In the control variant they were 

applied along the slope, and in variant f1 
in the transverse direction. In the same 
direction, the operations of variant f2 were 
carried out and, prior to the pre sowing 
tillage, the anti-erosion method of surface 
mulching with manure (4500−5000 kg/ha) 
was carried out, using the fertilizer trailer 
1PTU-6 for this purpose. 

 
 
The last f3 variant includes erosion 

control methods of loosening, such as 
basic tillage, vertical mulching with 
manure, forming slits with ducts, along 
with sowing and digging, and furrowing 
along the hilling.  

 
Loosening in this case replaces the 

plowing with the reversal of the soil layer. 
It is carried out, across the slope, at a 
depth of 0.40 m, with cultivator CP – 9, 
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ходообразуване, реализирано заедно с 
операцията загърляне на царевицата. 
При тези технологични операции са 
използвани навесния чизел култиватор 
СР-9, специализираната машина за 
внасяне на органично вещество в 
почвата, устройства за прорязване с 
ходообразуване, монтирани към 
рамата на пневматичата сеялка SPC-6 
и към култиватора за междуредова 
обработка на почвата КРН−4.2 и 
комбинирано устройство за 
браздообразуване, прорязване и 
ходообразуване, поставено на 
култиваторите КРН – 4.2.  

През периода на изследване са 
извършвани климатични наблюдения, 
противоерозионни изследвания на 
прилаганите технологии, а също така 
са измервани въглеродните емисии за 
всеки месец по време на вегетацията.  

 
Измерванията на емисиите на 

СО2, са извършени с помощта на 
калибрирания тестер „ALMEMO“ със 
сензор за СО2 (Фигура 1). 

За отчитане на емисиите са 
използвани пластмасови камери. Те се 
монтират на дълбочина 5 сm в 
почвата, за да се отдели въздуха в тях 
от атмосферния. След поставянето на 
камерите, те се затварят с капачки и се 
изчаква инкубационен период от 30 
мин., след което се измерва 
натрупания СО2 в затворените камери.  

aggregated with tractors with a nominal 
power of 120 to 150 kW. Vertical 
mulching is also carried out across the 
slope, before sowing with a specialized 
device for  incorporation of organic matter 
into the soil, by a band scheme (with 
interval between the slits of 0.60 m and 
the interval between bands 3 m in the 
field), at a depth of 0.40 m. For these 
operations were used a specialized soil 
machine for incorporating organic 
materials, combined device for making 
cuttings with slits and ducts mounted on 
the frame of the SPC-6 pneumatic seed 
drill and on the soil cultivator KRN−4.2.  

During the study period, climatic 
observations, anti-erosion studies of the 
applied technologies were performed, 
and also the carbon emissions for each 
month during the vegetation were 
measured. 

 
The CO2 emission measurements 

was performed using the calibrated tester 
"ALMEMO" with a CO2 sensor (Figure 1).  

 
Plastic chambers were used to 

record emissions. They were installed at 
a depth of 5 cm in the soil to separate the 
air in them from the atmosphere. After 
placing the chambers, they are closed 
with caps and wait for an incubation 
period of 30 minutes, after which the 
accumulated CO2 in the closed chambers 
was measured.      

 

 
Фиг. 1. Апарат „АLMEMO” със сензор за измерване на CO2 

Fig. 1. „ALMEMO” device with CO2 measurement sensor 
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След това се изчислява 
изтичането на СО2 (кг х 1 – 1 ден ± 1), 
съгласно Bilandžija et al., (2016) като:  
FCO2 = (M × P × V × (c2 – c1)) / (R × T × 
A × (t2 – t1)),    

където FCO2−е отделяне на CO2 
от почвата (kg ha

-1
 ден

 -1
); M-моларна 

маса на СО2 (kg mol
-1

);  
P − налягане на въздуха (Ра);  
V − камерен обем (m

3
);  

C1 – начална концентрация на 
СО2(µmol mol

-1
); С2-концентрация на 

СО2 след инкубационното време (µmol 
mol

-1
);  

R − газова константа (J mol
-1

 K
-1

); 
Т − температура на въздуха (К);  
А − повърхност на камерата (m

2
); 

t2-t1-инкубационен период в дни. 

The CO2 flux (kg x 1 − 1 day ± 1) 
was then calculated according to 
Bilandžija et al., (2016) as: 

FCO2 = (M × P × V × (c2 - c1)) / (R 
× T × A × (t2 - t1)), 

where FCO2 − is the release of 
CO2 from the soil (kg ha

-1
 day 

-1
); M-molar 

mass of CO2 (kg mol
-1

);  
P − air pressure (Pa);  
V − chamber volume (m

3
);  

C1 − initial concentration of CO2 
(µmol mol

-1
); C2-concentration of CO2 

after incubation time (µmol mol
-1

);  
R − gas constant (J mol

-1
 K

-1
);  

T − air temperature (K);  
A − surface of the chamber (m

2
); t2-

t1-incubation period (days). 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ RЕSULTS AND DISCUSSION  
При проведените изследвания 

концентрацията на почвените емисии 
на въглероден диоксид е разгледана в 
зависимост от климатичните условия 
на района (валежи, температура) и 
видовете обработки на почвата.  

Климатичните наблюдения за 
периода на изследването от 2018 до 
2020г. са показани на Фигура 2 

In the conducted researches the 
soil emissions of carbon dioxide was 
considered depending on the climatic 
conditions of the region (precipitation, 
temperature) and the types of soil 
cultivation. 

Climatic observations for the study 
period from 2018 to 2020 are represented 
on the Figure 2. 

 

 
Фиг. 2. Климатична характеристика  за 2018-2020г   

Fig. 2. Climatic characteristics for 2018-2020 



 

193 

 

 
Метеорологичните условия 

през пролетните месеци април и май 
на 2018г. се характеризират с 
относително сухо време и 
температури със стойност около 
20ºC. През  летните месеци юни и 
юли средномесечнитe температури 
са в границите 20-25ºC. Като цяло 
2018г. се характеризира със 
значителни валежи през тези два 
месеца, за разлика от август месец 
на същата година, когато се 
наблюдава незначително количество 
на валежите. 

За разлика от 2018г., през 2019г. 
месец април е със средни денонощни 
температури от 10ºC, като достигат до 
15ºC през третата десетдневка на 
месеца. Май месец се характеризира с 
температури с максимални стойности 
от порядъка на 15º−20ºC. Падналите 
валежи през април и май са около 
70mm и са неравномерно 
разпределени. За месец юни и юли са 
характерни по-високи температури, 
със стойности, близки до 25ºC и по-
голямо количество на валежите през 
месец юни. Август месец на същата 
година се характеризира със 
засушаване, което се отрази трайно 
върху състоянието на почвата и 
растенията и в следващия месец 
септември.  

През септември 2019г. след 
продължителен период на засушаване 
на почвата, ниското количество валежи 
през месеца е причина до усилена 
минерализация на органичното 
вещество с по-високи СО2 емисии, 
известно като ефект на Birch (Birch, 
1958; Jarvis et al., 2007). Валежите 
след продължителни сухи периоди 
причиняват пулсиращия ефект на 
Birch. След началото на валежите 
емисиите се увеличават за няколко 
минути или няколко часа и се връщат 
към нивата на фона в рамките на 
няколко дни.  

Третата година се характеризира 

The meteorological conditions in 
the spring months of April and May of 
2018 are characterized by relatively dry 
weather and temperatures of about 20ºC.  

 
During the summer months of June and 
July the average monthly temperatures 
are in the range of 20-25ºC. In general, 
2018. is characterized by significant 
precipitation during these two months, in 
contrast to August of the same year, 
when a negligible amount of precipitation 
is observed.  
 

Unlike 2018, in 2019. April has 
average daily temperatures of 10ºC, 
reaching 15ºC in the third ten days of the 
month. May is characterized by 
temperatures with maximum values in the 
range of 15º−20ºC.  
The precipitation in April and May is 
about 70 mm and is unevenly distributed. 
June and July are characterized by 
higher temperatures, with values close to 
25ºC and higher rainfall in June. 
 
  
August of the same year is characterized 
by drought, which has a lasting effect on 
the condition of the soil and plants in the 
following month of September. 

 
 
In September 2019 after a long 

period of soil drought, low rainfall during 
the month leads to increased 
mineralization of organic matter with 
higher CO2 emissions, known as the 
Birch effect (Birch, 1958; Jarvis et al., 
2007).  
 
Precipitation after prolonged dry periods 
causes the pulsating effect of Birch. After 
the onset of rainfall, emissions increase 
for a few minutes or a few hours and 
return to background levels within a few 
days.  

 
The third year is characterized by 
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с температури  в интервала от 10-20
0
С 

през април и май, до 25
0
С през юни, а 

в месеците, юли и август се 
наблюдават стойности над 30

0
С. 

Валежите са също неравномерно 
разпределени, като максимално 
количество се наблюдава през месец 
юни над 100 mm, а  през юли и август 
следва  трайно засушаване в района.   

 В зависимост от обработката, 
най-високи стойности на емисиите на 
СO2 се наблюдават при варианта  с 
почвозащитна технология с 
повърхностно внасяне на оборски тор 
(f2) 

Средно за всяка година от 
периода на изследването (Tаблица 1), 
през 2018 г. СО2 емисии са 54.46 kg/ha 
day, през 2019г. – 76.30 kg/ha day и 
през 2020г.- 66.01 kg/ha day. (Фигура 3, 
Фигура 4 и Фигура 5 и Таблица 1).  

temperatures in the range of 10-20
0
C in 

April and May, to 25
0
C in June, and in the 

months of July and August values above 
30

0
C are observed.  

Precipitation is also unevenly distributed, 
with a maximum amount observed in 
June over 100 mm, and in July and 
August there is a permanent drought in 
the area. 

Depending on the treatment, the 
highest values of CO2 emissions are 
observed in the variant with soil 
protection technology with surface 
application of manure (f2)  

 
On average for each year of the 

study period (Table 1), in 2018 CO2 
emissions are 54.46 kg / ha day, in 2019- 
76.30 kg/ha day and in 2020 - 66.01 
kg/ha day (Figure 3, Figure 4 and Figure 
5 and Table 1). 

 
 

 
Фиг. 3. Емисии СО2, kg/ha day при опит царевица за 2018г              
Fig. 3. CO2 emissions, kg / ha day in the corn experiment for 2018 

 
 

 
Фиг. 4. Емисии СО2, kg/ha day при опит царевица за 2019г              
Fig. 4. CO2 emissions, kg / ha day in the experiment for 2019 
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Фиг. 5. Емисии СО2, kg/ha day при опит царевица за 2020г      
Fig. 5. CO2 emissions, kg/ha day in the experiment for 2020 

 
Въглеродните емисии са по-

ниски при варианта с прилагане на 
усъвършенстваната технология с 
минимални и нетрадиционни 
обработки и вертикално мулчиране f3. 
При него те са с  32.20% по-ниски от 
тези на варианта с прилагане на 
повърхностно мулчиране, f2, което 
означава, че много по-голяма част от 
внесения органичен материал остава в 
почвата. Въглеродните емисии при 
вариант f1 са с 25.37% средно по-ниски 
от варианта с прилагане на 
конвенционални обработки, приложени 
напречно на наклона на склона f2. 
Емисиите на последния вариант f3, с 
прилагане на усъвършенствана 
почвозащитна технология за 
минимална и нетрадиционна 
обработка с разрохкване и вертикално 
мулчиране, с оборски тор, прорязване 
и ходообразуване, и браздообразуване 
са значително по-ниски, от останалите 
варианти на опита,  като през 2018г. те 
са средно 29.50 kg/ha day, през 2019г. 
– 43.79 kg/ha day и 2020г. – 26.90 kg/ha 
day и средно за периода 33.39 kg/ha 
day, докато при варианта с 
конвенционални обработки, приложени 
напречно на наклона на склона, f1 те са 
с по-високи стойности 33.11 kg/ha day 
за 2018г., 47.69 kg/ha day за 2019г. и 
39.88 kg/ha day за 2020г. и средно за 
периода 40.22 kg/ha day. Това показва 
положителното влияние на 

Carbon emissions are lower in the 
variant with the application of advanced 
technology with minimal and non-
traditional treatments and vertical 
mulching f3. In this case, they are 32.20% 
lower than those of the variant with the 
application of surface mulching, f2, which 
means that a much larger part of the 
imported organic material remains in the 
soil. The carbon emissions in variant f1 
are on average 25.37% lower than in the 
variant with application of conventional 
treatments applied transversely to the 
slope of slope f2. 

 
The emissions of the last variant f3, with 
the application of advanced soil 
protection technology for minimal and 
non-traditional tillage with loosening and 
vertical mulching, with manure, cutting 
and walking, and furrowing are 
significantly lower than in other variants 
of the experience, as in 2018. they are on 
average 29.50 kg/ha day, in 2019 − 43.79 
kg/ha day and 2020 − 26.90 kg/ha day 
and an average for the period 33.39 
kg/ha day, while in the variant with 
conventional treatments applied 
transversely to the slope, f1 they have 
higher values of 33.11 kg/ha day for 
2018, 47.69 kg/ha day for 2019. and 
39.88 kg/ha day for 2020. and an 
average for the period 40.22 kg/ha day. 
This shows the positive impact of minimal 
treatments on soil emissions as well as 
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минималните обработки върху 
почвените емисии, както и това на 
внесеното органично вещество.  

Въглеродните емисии при 
контролния вариант f0, отглеждан по 
конвенционална технология, 
прилагана по наклона на склона са 
31.25 kg/ha day, 46.53 kg/ha day  и 
33.84  kg/ha day за 2018, 2019 и 2020г.  

that of imported organic matter. 
 
 
The carbon emissions in the 

control variant f0, grown according to 
conventional technology applied on the 
slope are 31.25 kg/ha day, 46.53 kg/ha 
day and 33.84 kg/ha day for 2018, 2019 
and 2020. 

 
Таблица 1. Емисии СО2, kg/ha day, опит  с царевица за зърно, за периода 
2018-2020г 
Table 1. CO2 emissions, kg/ha day, experience with corn for grain, for the period 
2018-2020  

Дата/Date 
Варианти/Variants 

f0 STDV f1 STDV f2 STDV f3 STDV 

05.04.2018 16.67 ±1.25 16.00 ±1.71 19.00 ±1.23 7.58 ±1.39 

19.04.2018 32.72 ±1.34 29.57 ±3.33 87.87 ±4.87 25.85 ±2.51 

27.04.2018 35.01 ±2.36 31.22 ±2.13 50.14 ±5.96 32.65 ±2.64 

07.06.2018 43.72 ±3.23 45.40 ±3.79 72.61 ±4.25 42.61 ±2.18 

16.07.2018 30.78 ±1.76 43.25 ±2.17 63.01 ±2.08 42.92 ±3.11 

16.08.2018 30.26 ±1.43 29.14 ±2.21 45.00 ±3.69 14.74 ±2.74 

04.10.2018 29.59 ±1.47 37.19 ±1.70 43.61 ±2.45 40.17 ±0.82 

Средно за 2018 
Average for 2018 

31.25  33.11n.s.  54.46**  29.50n.s.  

24.04.2019 92.53 ±4.11 92.53 ±4.11 92.53 ±4.11 70.16 ±5.70 

14.05.2019 27.24 ±1.70 30.79 ±1.37 34.45 ±2.14 19.52 ±1.38 

19.06.2019 82.38 ±2.36 83.33 ±1.77 176.62 ±12.27 80.33 ±4.97 

17.07.2019 11.15 ±0.82 14.17 ±2.20 63.59 ±3.00 18.69 ±0.89 

29.08.2019 17.66 ±1.40 18.00 ±0.57 32.39 ±3.05 23.93 ±1.26 

11.09.2019 48.24 ±15.00 47.31 ±0.89 58.23 ±1.47 50.09 ±4.38 

Средно за 2019 
Average for 2019 

46.53  47.69n.s.  76.30**  43.79n.s.  

21.23 21.23 ±1.79 21.00 ±3.40 38.79 ±3.26 3.51 ±2.29 

61.81 61.81 ±2.53 81.06 ±1.30 106.63 ±4.16 60.16 ±5.73 

70.16 70.16 ±1.38 77.83 ±2.35 109.15 ±8.18 17.61 ±3.91 

4.08 4.08 ±0.82 7.10 ±1.28 56.62 ±2.67 11.63 ±0.88 

35.08 35.08 ±2.06 46.26 ±2.20 65.52 ±3.15 52.09 ±2.57 

10.66 10.66 ±1.41 6.03 ±1.19 19.33 ±2.22 16.39 ±1.74 

Средно за 2020 
Average for 2020 

33.84  
39.88 
n.s. 

 66.01**  26.90 n.s.  

Средно за 2018-
2020 

Average for 2018-
2020 

37.20  40.22  65.59  33.39  

Мин. 4.08  6.03  19.33  3.51  

Макс. 92.53  92.53  76.62  80.33  

Общо  111.62  120.68  196.77  100.19  

         

Anova test:  Емисии СО2, kg/ha day,    
За 2018-2020 г. HSD[.05]=24.15      HSD[.01]=29.64 , P= 0,003474; f0 vs f1  n.s., f0 vs f2  P<0.05, f0 vs f3 n.s., 
f1 vs f2  P<0.05, f1 vs f3  n.s., f2 vs f3  P<0.01 
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От получените резултати 
следва, че усъвършенстваната 
почвозащитна технология за 
минимална и нетрадиционна 
обработка на почвата за отглеждане 
на царевица за зърно на наклонени 
терени има висока противоерозионна 
ефективност и е начин за внасяне на 
органично вещество в почвата, без да 
се наблюдават значително изнесени 
въглеродни емисии от почвата. 
Минимизирането на технологичните 
операции при отглеждането на 
царевица също допринася за 
намаляване на емисиите СО2. 

Тригодишните резултати за 
опита с царевица показват, че в 
зависимост от приложените обработки 
на почвата се наблюдават и различни 
количества на емисиите СО2. Така при 
вариант f2 посев царевица, отглеждан 
по почвозащитна технология 
(използваща основна обработка на 
почвата с обръщане на пласта и с 
осъществяване на повърхностно 
мулчиране с оборски тор), прилагана 
напречно на склона те са най-високи, 
както е посочено в  Таблица 1 (през 
2018 г. СО2 емисии са 54.46 kg/ha day, 
през 2019г. – 76.30 kg/ha day и през 
2020г.- 66.01 kg/ha day). 

It follows from the obtained results 
that the advanced soil protection 
technology for minimal and non-
traditional tillage for growing corn for 
grain on sloping terrains has high anti-
erosion efficiency and is a way to 
introduce organic matter into the soil 
without significantly carbon emissions 
from the soil.  

 
 
Minimizing technological operations in 
maize cultivation also contributes to 
reducing CO2 emissions. 

 
The three-year results for the 

experiment with maize show that, 
depending on the applied tillage, different 
amounts of CO2 emissions are observed.  

 
 
Thus, in variant f2 sowing of maize grown 
by soil protection technology (using basic 
tillage with inversion of the layer and with 
the implementation of surface mulching 
with manure) applied transversely to the 
slope, they are the highest, as shown in 
Table 1 (in In 2018, CO2 emissions are 
54.46 kg / ha day, in 2019 - 76.30 kg / ha 
day and in 2020 - 66.01 kg / ha day). 

 
ИЗВОДИ CONCLUSIONS  
От получените резултати  могат 

да се направят следните изводи: 
Почвените емисии на CO2 

зависят от редица фактори: 
температура, влажност, прилагани 
почвообработки, използване на 
органични торове, повишаване на 
количествата на хранителни елементи. 
Въглеродните емисии са по-ниски при 
варианта с прилагане на минимални 
обработки и вертикално мулчиране с 
оборски тор, като те са с 32.20% по-
ниски от тези на варианта с 
повърхностно мулчиране с оборски 
тор, което означава, че много по-
голяма част от внесения органичен 
материал остава в почвата. 

The following conclusions can be 
drawn from the obtained results: Soil 
CO2 emissions depend on a number of 
factors: temperature, humidity, applied 
tillage, use of organic fertilizers, increase 
in the amount of nutrients.  

 
 

Carbon emissions are lower in the variant 
with application of minimal treatments 
and vertical mulching with manure, as 
they are 32.20% lower than those of the 
variant with surface mulching with 
manure, which means that a much larger 
part of the imported organic material 
remains in the soil.  
The carbon emissions in this variant are 
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Въглеродните емисии при този 
вариант са и с 3.81% средно по-ниски 
от варианта с прилагане на 
конвенционални обработки, приложени 
напречно на наклона на склона. 

Усъвършенстваната 
почвозащитна технология за 
минимална и нетрадиционна 
обработка на почвата за отглеждане 
на царевица за зърно на наклонени 
терени има не само висока 
противоерозионна ефективност, но е и 
начин за внасяне на органично 
вещество в почвата, без да се 
наблюдават значителни въглеродни 
емисии отделени от почвата. 
Минимизирането на технологичните 
операциите  също допринася за 
намаляване на емисиите, както от 
самите обработки, така и от 
използването на изкопаеми горива.    

also on average 3.81% lower than the 
variant with the application of 
conventional treatments applied 
transversely to the slope. 

 
 
The advanced soil protection 

technology for minimal and non-
traditional tillage for growing corn for 
grain on sloping terrains has not only high 
anti-erosion efficiency, but is also a way 
to introduce organic matter into the soil 
without observing significant carbon 
emissions from the soil.  

 
Minimizing technological operations also 
contributes to reducing emissions, both 
from the treatments themselves and from 
the use of fossil fuels.  
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