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* Най-често срещащите се деградационни 
процеси на почвата  са водна и ветрова 
ерозия, замърсяване, намаляване на 
почвеното органично вещество, 
уплътняване, засоляване, вкисляване, 
загуба на биоразнообразие (Св. Русева, 
2006) 

* От всички тези деградационни процеси с 
най-голямо значение за Република 
България са ерозията на почвата, а също 
така уплътняването и намаляването на 
почвеното органично вещество 

* Водната ерозия на почвата, причинявана  
от въздействието на стичащите се по 
склоновите земи води от проливните 
дъждове и топящите се снегове е най–
широко разпространения и интензивно 
протичащ деградационен процес върху 
земната покривка на земята 

* Средната надморска височина на България 
е 470 м над морското равнище. Около 84% 
от земята е с наклон над 3°. Земи с наклон 
6-18° заемат 49,1% от територията.



*Климат 

*Територията на България се 
намира между контрастиращите 
континентална и 
средиземноморска климатична 
зона. Географското положение и 
разнообразният релеф определят 
пространственото разпределение 
на климатичните условия. 
Характеристиките на валежите 
варират значително във времето 
и в пространството. В периода 
от април до октомври на 
територията на страната се 
отчитат около 70 интензивни 
валежи годишно.



*Освен природните фактори, значително 
влияние върху загубите на почва и 
почвено плодородие, в резултат на 
действието на  водната ерозия, оказва и 
начинът на земеползване. Съгласно данни 
от сателитни изображения, земеделските 
земи заемат 51.6% (39.8% ниви, ливади и 
пасища – 11.6 %, трайни насаждения – 1.9 
%), горите – 42,4%, антропогенните 
обекти - 4.9% от територията на страната. 
Продължителното използване на земята за 
селскостопански цели и унищожаването 
на голяма част от горите, както и 
интензивното използване на земите, е 
довело до 11,8%  ерозирали почви и 41,4% 
плитки почви от площта на почвите, 
заемащи територията на страната (Русева, 
2006). Сега, в нашата страна, според 
Русева и др. (2011), прогнозните 
средногодишни потенциални почвени 
загуби от площна водна ерозия възлизат на 
902,5 млн. тона.



*По оценки на Русева и др. (2011), 
прогнозните средногодишни 
потенциални почвени загуби от 
площна водна ерозия на почвата в 
България възлизат на 902,5 милиона 
тона, над 50 % от които се формират 
от територията на 7 области: София 
(112,6 Mt/y), Ловеч (106,6 Mt/y), 
Сливен (59,.5 Mt/y), Бургас (56,.4 
Mt/y), Кърджали (53,3 Mt/y), Габрово 
(41,.6 Mt/y) и Велико Търново (35,3 
Mt/y). Над 68 % от територията на 
област Кърджали и 38 - 47 % от 
територията на области Габрово, 
Ловеч, Сливен и София са с риск от 
площна водна ерозия на почвата, 
превишаващ 100 t/ha y (фиг.1.3).

*Потенциалните средни годишни 
загуби на почвата от водна ерозия 
на  обработваемите земи в 
България възлизат на 78,6 Mt.

Разпределение на територията на България според 

потенциални класове на риск от водна ерозия



* Република България е с най-висок интензитет на 

ерозия на единица площ (1,9 т/ха), сред страните на 

Балканския полуостров, като 60,1% от почвите й са 

със средна, силна и много силна податливост на 

ерозия (над 0,03 t/ h/ha M3mm) (Русева, 2010).

*В резултат на водната ерозия у нас годишно се губят 

над 100 милиона тона плодородна почва, 3,4 милиона 

тона хумус, около 200 000 тона азот и десетки 

милиони тона всички други хранителни вещества, 

което значително влошава агрохимичните свойства на 

почвата, значително намалява плодородието, добивите 

от отглежданите култури и качеството на продукцията 

(Ончев, 2001).



*Територии,засегнати от водна ерозия 

*в световен мащаб (по Lal R. 2013)

Регион
Площ 

(х106 ha)

Ерозирана почва 

(х106Mg/y)

Степен на ерозия 

(Mg/ha/year)

Африка 3,01 3891,3 12,9

Азия 4,46 7401,3 16,6

Южна Америка 1,78 3942,6 22,1

Северна Америка 2,28 2808,6 12,3

Европа 0,98 1312,7 13,4

Океания 0,80 763,8 9,5

Свят 13,26 20120,3 15,2

Водна ерозия на почвата в световен мащаб





*Уплътняване на почвата

*Уплътняването на почвата е вторият 
най-разпространен процес на 
деградация в света и в Република 
България, протичащ под въздействието 
на механични (по-високо специфично 
налягане на трактори, селскостопански 
машини и превозни средства) и 
природни (гравитация и природни 
сили) фактори. Негативните последици 
от уплътняването са разнообразни и 
включват: влошаване на водно-
въздушния и топлинния режим на 
почвата, както и условията на 
минерално хранене на растенията, 
забавяне на развитието на кореновата 
система и намаляване на добивите, 
увеличаване на ерозията на почвата, 
намаляване на ефективността на торене 
и увеличаване на разходите за 
обработка на почвата.



*



*

*Общият запас от органичен 

въглерод в българските почви 

е оценен на около 1,3Gt.



Биом
Промяна на заетата площ, 

106 ha

Историческа загуба на 

ПОВ, PgC

Гори 1300 23-53

Гористи местности 180 3-7

Храсти 140 1-4

Тревиста растителност 660 20-40

Общо 47-104

Историческа загуба на почвено органично 

вещество по биоми, Lal, 1999



*



*Загубите на органична материя в почвата поради 
ерозия могат да бъдат няколко пъти по-големи от 
тези в резултат на минерализация. Общото 
количество въглерод, изместен от ерозията на 
почвата, може да се оцени на приблизително 4,0-6,0 
Pg/год, ако се приеме, че 10% от почвените запаси 
със съдържание на органично вещество в почвата 
от около 2% - 3% са изместени в резултат на 
действието на водна ерозия (Lal, 2003). Това 
показва как ерозията на почвата оказва значително 
влияние върху глобалния въглероден цикъл. 

*Предприемането на мерки за защита на почвата от 
водна ерозия може ефективно да намали 
въглеродните емисии и да увеличи въглерода в 
почвата и следователно във флората и фауната (Lal, 
2003).Ако приемем, че средното съдържание на 
хумус в обработваемата земя в България е около 
2% (Ончев и Николов, 1970), потенциалната средна 
годишна загуба на хумус от водна ерозия от 
обработваемите земи би възлизала на 1,9 милиона 
тона.

Степен 

на ерозия

Засегната площ

Историческа 

загуба на ПОВ, 

PgC
Водна ерозия, 

106 ha

Ветрова 

ерозия, 106 ha

Слаба 343 269 2-3

Средна 527 254 10-16

Силна 224 26 7-12

Общо 19-31

Историческа загуба на почвено органично 

вещество 

от водна и ветрова ерозия, Lal, 1999



*Системните изследвания на почвената ерозия в земеделските 
земи в България започват през 1956 г. със създаването на отдел
Почвена ерозия и разкриването на три пилотни полета за 
ерозионни изследвания. За последните 63 години са направени 
стотици наблюдения за възникването на ерозионни процеси на 
стационарни отточни площадки в 9 експериментални бази. В 
периода 1970-1979 г. в Русе е създадена Експериментална 
станция за борба с ерозията  с опитно поле в с. Тръстеник, 
Русенско в Северна България, Дунавска равнина.

Опитно поле на 

ИПАЗР Никола 

Пушкаров с. 

Тръстеник, Русенско



*

Опитното поле се намира в северния климатичен район на 

Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с умерено-

континентален климат, с изострена  континенталност , в 

сравнение с останалата част на страната. 



*

*Релефът на област Русе е равнинен до хълмист. Земите с наклон 3-6 и 

6-9 градуса са 48% и имат най-голям дял в областта (този дял е 28% за 

страната). Станцията за борба с ерозията - Русе се намира в района на 

Карбонатен  Чернозем. Карбонатните Черноземи се характеризират с

голяма разпрашеност и „структурен дефицит” поради високо 

съдържание на прах, особено на едрия прах, явление, което се 

наблюдава в обработваемите площи поради промени в техния 

механичен, микроагрегатен и структурен състав; мека, генетично 

образувана почвообразуваща скала, податлива на деградация и ерозия 

и склонна към образуване на първични (землищни) водосбори, оврази 

и дерета.  Теренът е вълнообразен с дълги наклони.



Станцията за борба с ерозията Русе, към ИПАЗР Никола Пушкаров,  работи 
съвместно с Русенския университет. Лабораторията за почвени анализи и 
ерозионни изследвания се намира в катедра „Земеделска техника“ на 
Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет. Съвместно са 
разработени и тествани няколко различни технологии за отглеждане на 
култури върху наклонени терени. Тествана е тяхната агротехническа 
ефективност, както и влиянието им върху загубата на почва и загубата на 
органична материя от водна ерозия..



*

*Практиките за контрол на ерозията имат за цел 

(Русева, 2007):

* - осигуряване на защитна покривка на почвената 

повърхност от растителност или растителни остатъци в 

периодите с висока ерозионност на валежите и вятъра; 

* - повишаване на инфилтрационната способност на 

почвата; 

* - поддържане и възстановяване на структурата на почвата; 

* - повишаване на запасите от почвено органично вещество; 

* - използване на машини и технологии за почвообработки с 

минимален натиск върху почвената повърхност. 



*Основните противоерозионни агротехнически мерки, които се препоръчват 
за прилагане са: почвозащитни сеитбообръщения, поясно редуване на 
културите, тревни буферни пояси, оттокоотвеждащи бразди, терасиране, 
цялостно затревяване, подобрителни мероприятия в пасищата и засяване на 
зимни предкултури. Те са включени за допълнително финансиране по мярка 
214 „Агроекологични плащания“ – Контрол на почвената ерозия от 
Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. У нас, освен 
държавно финансираните практики за борба с ерозията на почвата, се 
изискват ефективни агротехнически мерки за борба с ерозията, които са: 
контурната обработка на почвата, късната дълбока оран, браздово-
гребенестата оран, оттокоотвеждащите и оттокозадържащи бразди, 
прорязването с ходообразуване, вертикалното и повърхностно мулчиране и 
минималните и нулеви обработки на почвата. Валови тераси на широка основа 

с надлъжен наклон

Тревни буферни поясиСтъпаловидни тераси

Късна дълбока оран



Поясно земеделие

Оттокоотвеждащи бразди

Контурна обработка на 

почвата – напречно на 

наклона

Браздово-гребениста оран

Контурна обработка на почвата 

по хоризонталите на терена



*Минимална и нулева обработка на почвата 
частично или напълно запазват 
растителните остатъци върху повърхността 
на почвата. Тяхната противоерозионна 
ефективност се определя най-вече от 
количеството остатъци, останали върху 
повърхността на почвата.

Директна сеитба

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY-u2E2PPgAhWFDuwKHQYHBTIQjRx6BAgBEAU&url=http://zemedelskatehnika.com/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82/&psig=AOvVaw3gzFTwSBjJ4eTV9UDvMXEc&ust=1552173695724722


• В резултат на сътрудничеството между ИПАЗР Никола 

Пушкаров и Русенския университет са разработени и 

изпитани редица технологии за отглеждане на култури 

върху наклонени земеделски земи. Такава операция е 

прорязване с ходоообразуване е оттокозадържащ 

агротехнически противоерозионен метод, който в България 

е прилаган на ливади, пасища, култури със слята 

повърхност и дълбока оран, на склонови земи с наклон до 

10о (17,6 %) за защита от водна ерозия

Устройство за прорязване 

с ходоообразуване

Сеитба на царевица с едновременно прорязване

Прорязване с ходообразуване на дълбока оран



Браздообразуване, прорязване 

и ходообразуване на царевица

За отглеждане на  окопни култури, на наклонени терени 

може да се прилага и  противоерозионната технология, 

представляваща съвкупност от почвозащитните методи 

браздообразуване, прорязване и ходообразуване.  Тя е 

създадена и внедрена в България от авторски колектив на 

ИП ”Н. Пушкаров” - София и РУ ”А. Кънчев” - Русе 

(Димитров и др., 1998). При нея противоерозионните 

агротехнически методи браздообразуване, прорязване и 

ходообразуване се осъществяват в междуредията на 

окопните култури (във фаза на развитие на растенията 5-7 

лист) едновременно и напречно на наклона на склона. За 

прилагането й се използват окопните култиватори КНП-5,6 

и КРН-4,2, снабдени със специално устройство за 

комбинирана противоерозионна работа. 



*Друг начин на мулчиране, освен 
повърхностно, е така нареченото вертикално 
мулчиране. При него мулчът от слама, 
царевичак и други органични материали с 
растителен произход се внася в почвата в 
специални прорези с определени размери, 
оформени напречно на наклона на склона. За 
осъществяването на този метод в България са 
създадени в Русенския университет „Ангел 
Кънчев” съвместно с Института по 
почвознание, агротехнологии и защита на 
растенията “Никола Пушкаров” гр. София, 
две различни специализирани машини –
преустроеният прорезвач-ходообразувател 
ЩН-2-140 с бункер за мулч и комбинирана 
машина за нарязване на растителни остатъци 
и вертикално мулчиране. Вертикално мулчиране



* Усъвършенствана технология за отглеждане на пшеница на наклонени терени.

* През последните години, като съвместен научен продукт на ИПАЗР Никола Пушкаров и Русенския университет, бяха 
въведени т.нар. усъвършенствани технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата за отглеждане на 
царевица и пшеница върху наклонени терени. Включва : 

* вертикално мулчиране с готов компост или с оборски тор.

* прилагане на директна сеитба на земеделската култура;

* извършване на всички технологични операции (обработки) напречно на наклона на склона.

* Извършено е вертикално мулчиране по наклона, предсеитба с реконструираната машина SHTN 2-140 с бункер за 
мулчиране (с разстояние между двойката процепи -1,4 m и интервал на лентата 3 m в полето) на дълбочина 0,40 м с 
компост или оборски тор 4500-5000 кг/ха, като едновременно с тази технологична операция е извършено еднократно 
дискуване с тежки дискови брани за повърхностно покриване на прорези и запазване на почвената влага, както и смесване 
на торове. Директната сеитба,), обезопасява структурата на почвата, забавя минерализацията на хумуса, подобрява 
водопропускливостта на подпочвените почви и намалява ерозията, се извършва с култиватор за сеялка SCS-2.

Общ вид на преустроен прорезвач-ходообразувател 

ЩН-2-140 с бункер за мулч
Общ вид на сеялка култиватор СКС-2



*Тази технология за минимална обработка на почвата при 
производство на царевица за зърно на наклонени терени, наред с 
основните традиционни технологични процеси – избор на 
предшественик, торене и прибиране, включва в обработката на 
почвата допълнително, както вече беше уточнено, почвозащитните 
мерки: разрохкване като основна обработка, вертикално мулчиране 
с готов компост или с оборски тор, прорязване с ходообразуване, 
съвместно със сеитбата и окопаването и браздообразуване с 
прорязване и ходообразуване заедно с операцията загърляне, като 
са използвани Чизел култиватор СР-9, устройства за прорязване с 
ходообразуване, монтирани към рамата на пневматичната сеялка за 
точна сеитба SPC-6 и към култиватора за междуредова обработка 
КРН-4,2 и комбинирано устройство за браздообразуване, 
прорязване и ходообразуване към култиваторите КРН-4,2.

Общ изглед на устройство за оформяне на прорези и канали

Общ изглед на култиватора  

КРН-4,2 с уред  за прорези с 

образуващи се канали



Чизел култиватор CP - 9 Устройство за вертикално мулчиране



обработка*култура; LS Means

Current effect: F(3, 176)=20,097, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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обработка*култура; LS Means

Current effect: F(3, 176)=21,868, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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tillage tillage

Еризирана 

почва kg/ha
Повърхностен воден 

отток   m3/ha

-- b2 – царевица

--b1 - пшеница

a1- традиционна технология, надолу по склона,

a2 – традиционна технология, напречно на наклона на 

склона, 

a3 - повърхностно мулчиране,

a4 – минимални обработки с вертикално мулчиране



обработка*култура; LS Means

Current effect: F(3, 176)=23,598, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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обработка*култура; LS Means

Current effect: F(3, 176)=3,2035, p=,02460

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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-- b2 – corn

--b1 - wheat

a1- традиционна технология, надолу по 

склона,

a2 – традиционна технология, напречно на 

наклона на склона, 

a3, - повърхностно мулчиране,

a4 – минимални обработки с вертикално 

мулчиране
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Загуби на  N (N-NO3- + N-NH4 +), P2O5, K2O, органично 

вещество с повърхносния воден отток и ерозираната почва 

(kg / ha) за 3 години(2013-2015), шаревица.

a1  a2  a3   a4 a1  a2  a3  a4 a1  a2  a3   a4 a1  a2  a3   a4

a1- традиционна технология, надолу по 

склона,

a2 – традиционна технология, напречно на 

наклона на склона, 

a3, - повърхностно мулчиране,

a4 – минимални обработки с вертикално 

мулчиране
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Загуби на  N (N-NO3- + N-NH4 +), P2O5, K2O, органично 

вещество с повърхносния воден отток и ерозираната почва 

(kg / ha) за 3 години(2013-2015), пшеница.

a1  a2  a3   a4 a1  a2  a3   a4 a1  a2  a3   a4 a1  a2  a3   a4

a1- традиционна технология, надолу по 

склона,

a2 – традиционна технология, напречно на 

наклона на склона, 

a3, - повърхностно мулчиране,

a4 – минимални обработки с вертикално 

мулчиране



*Проект 2020-2023г. КП06-Н46-01

* Приложените агротехнологии са: традиционни технологии, приложени по наклона на склона за 
отглеждане на царевица и пшеница; традиционни технологии, приложени напречно на наклона на 
склона; предкултура, засята напречно на склона преди царевицата, която се използва за зелено 
торене. Културите се  отглеждат в сеитбообращение, като на мястото на царевица, беше засята 
пшеница и обратно, като се прилагат трите технологии. През следващте години в първия вариант 
на  мястото на пшеница ще се отглежда царевица, като и двете култури ще се отглеждат  по  
традиционна технология по наклона на склона, във втория вариант сеитбообращението е царевица 
и пшеница, отглеждани традиционно напречно на склона, в третия – засяване през лятото на 
предкултура преди царевица, в сеибооборот с пшеница, отглеждана с  директна сеитба. Тези три 
варианта на отглеждане на културите ще се извеждат на едни и същи места, за да се наблюдава и 
траен ефект при прилагане на посочените технологии.








