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АГРОЕКОЛОГИЯ И ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ –  
ОТ ПОЛЗА ЗА ФЕРМЕРИТЕ!? 

 

Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова 

Директор ИПАЗР „Никола Пушкаров“ 

 

 

Уважаеми колеги, нека да си припомним заглавието, предложено от Борда на 
Мисията за почвеното здраве и храни на Европейската Комисия: „Грижата за 
почвата е грижа за живота - да постигнем 75% здрави почви до 2030 г. за хората, 
природата и климата“. 

Преглед на почвените ресурси в Европа показва следното:  

 2,8 милиона потенциално замърсени земи, но само 24% инвентаризирани и 65 
500 санирани; 

 83% от почвите в ЕС са с остатъчни пестициди; 21% от земеделските почви са 
с концентрация на Cd над границата за питейни води;  6% със съдържание на 
тежки метали, потенциално опасно за производство на храни; 

 65-75% от земеделските почви са с нива на торене, водещи до еутрофикация 
и засягащи биологичното разнообразие; 

 2,4% - запечатани почви; 

 обработваемите почви губят 0,5% С годишно, 50% C от торфищата; 

 24% от земите са подложени на водна ерозия; 

 23% от сушата е с уплътнени подповърхностни хоризонти; 

 25% от сушата е с висок или много висок риск от опустиняване особено в 
Южна, Централна и Източна Европа;   

 разходите за възстановяване на почвените ресурси са > 50 млрд. евро 
годишно. 

Борда на Мисията предлага да се използват няколко показатели за оценка на 
текущото състояние на почвите и почвената деградация: наличие на замърсители, 
натоварване с хранителни вещества и соли; запас на органичен въглерод; структура 
на почвата, вкл. обемната плътност; липса на уплътняване и ерозия; 
биоразнообразие; хранителни вещества и киселинност (pH); растителна покривка; 
пейзажна хетерогенност; горска покривка. 

Пример за първата Селскостопанска революция се счита безпрецедентното 
нарастване на земеделското производство във Великобритания, поради нарастване 
на производителността на земята между средата на 17 и края на 19 век. Историците, 
обаче продължават да полемизират дали развитието, водещо до растеж на 
земеделското производство, може да се разглежда като „революция“, тъй като 
растежът, всъщност е резултат от поредица от малки и постепенни промени, 
настъпили в продължение на дълъг период от време. 

Едно от най-важните нововъведения на Селскостопанската революция е 
прилагане на сеитбооборота, което значително увеличава добивите от различни 
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култури, повишава плодородието на почвата и намалява площите под угар. 
Сеитбообращението е практиката, водеща до възстановяване на хранителните 
вещества в почвата и подобряване храненето на растенията, както и спиране и 
намаляване развитието на патогени и вредители, което често се случва, когато един 
растителен вид се отглежда непрекъснато. 

Счита се, че следните селскостопански революции са допринесли в световен мащаб 
за развитието на земеделието: 

 Ag 1.0 - първата селскостопанска революция - въвеждане и внедряване 
на механизация в земеделието между 1900 - 1930-те г. 

 Ag 2.0 се ръководи от растениевъдството от 1990 - 2005 г.  

 Ag 3.0 включва генно инженерство и използване на пестициди и торове 
(2012) St. Schneider “Soil to Soul” климатично интелигентно земеделие. 

 Ag 4.0 – бъдещето на новите технологии в земеделието. 

Бъдещето на новите технологии в земеделието се представя с развитието на  
ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, което асоциираме основно с   GPS навигационни системи 
и автоматично управление. Същинското прецизно земеделие обаче започва там, 
където навигационните системи и автоматичното управление изчерпват своите 
ползи. 

В категорията ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ се включват и управление на сеитбата, 
управление на пръскането и торенето, сканиране на азотната запасеност на 
растенията, картиране на добива, почвени анализи, управление на данните от 
горепосочените дейности в софтуер, извършване на последващите обработки 
(сеитба, торене, пръскане) с променливи норми.  

С какво ще ни помогне всичко това?  

 Значително намаляване на разходите за агротехнически мероприятия  

 Увеличение на добива 

Един пример за това, къде вероятно ще видим по-голяма консолидация е в сектора 
на семена и химически торове и средства за растителна защита СРЗ. 
Семепроизводители и химически компании ще могат да кажат на производителя, че 
ако X семена се засеят с Y тор, добивът ще бъде Z . Производителите на мега-
машини, химически компании и лобита за семена ще настояват да се финансират 
тези иновации чрез ОСП, но ключовият въпрос тук е „Кой има достъп  до тези 
технологии, кой контролира данните и какви са екологичните показатели на тези 
иновации?» „Прецизното земеделие ли е  пътят към устойчивост?» 

Интелигентното /прецизно/ земеделие се описва от много създатели на политики 
в ЕС като отговор да се направи селското стопанство устойчиво.  

Няма спор за това, че прецизното земеделие се представя по-добре от 
конвенционалното земеделие от гледна точка на опазване на околната среда, но 
обществото си задава въпроса «Какво всъщност е устойчивостта?» През 
годините се появи нарастващ научен консенсус около факта, че устойчивостта 
трябва да обхваща екологични, икономически и социални аспекти. Счита се, че на 
първо място, тази нова парадигма игнорира екологичните процеси, като се основава 
на модели за оптимизиране на конвенционалното производство. Оптимизирането на 
химическото торене и целенасочената употреба на пестициди са полезни 
инструменти само в контекста на конвенционалното производство.  
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Прецизното земеделие може да спомогне за намаляване на торовете и употребата 
на пестициди, но фундаментално предполага стерилна почва и обедняващо 
биологично разнообразие.  

На второ място, интелигентното земеделие, както е развито в момента, не винаги 
е икономически устойчиво за повечето от фермерите.  

Трябва да признаем, че през последните 50 години основното развитие на селското 
стопанство напредва по траекторията „повече е по-добре“, налагайки химически, 
био-технологични и енергоемки производства отгоре надолу.  

Данни на Евростат показват, че за периода 2003 до 2013 г. всяка четвърта ферма 
изчезва от европейския пейзаж. Заедно със същата парадигма, цифровизацията 
рискува да постави фермерите в повече дългове и зависимост.  

Счита се, че пазарно ориентираните технологии, управлявани от тенденцията за 
натиск за приватизиране на знанията, биха увеличили зависимостта от скъпи 
инструменти, най-вече непосилни за дребните фермери. 

 

 

Фиг. 1. Разпределение на европейските ферми и използвана земеделска площ 
според размера на фермата. 

 

На фиг. 1 е представена графика за разпределение на европейските ферми според 
използваната земеделска площ. През 2016 г. в ЕС има 10,5 милиона земеделски 
стопанства, две трети от които са с размер под 5 ha. Само 6,9% от земеделските 
стопанства в ЕС са с размер 50 ha или по-големи и обработват две трети (68,2%) от 
използваната земеделска площ в ЕС. 
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Капково напояване, азотно торене с помощта на микоризни гъби, адаптивни 
пасищни системи за паша и компостиране с бокаши (ферментирала органична 
материя) са усъвършенствани агроекологични технологии, които отговарят на 
нуждите на адаптивност, производителност и достъпност.  

Разделени ли са полюсите за агроекология и дигитализация? 

Да, те са, но това не означава, че цифровите иновации са негодни за агроекология. 
Основната бариера, която трябва да се има предвид при използването на цифрови 
иновации в агроекологията, е свързана с тяхната достъпност и липсата на 
автономност на земеделските производители.  

Агроекологията се основава на приобщаване - диалог между производители, 
изследователи и общности, което обуславя необходимост от подходи отдолу нагоре, 
хоризонтална интеграция и пълна свобода на информацията в подкрепа на 
агроекологичните иновации. 

Възможно ли е в България фермерите от мобилните си телефони да научават какво 
е състоянието на нивите им… ?  

Всичко това се случва благодарение на цифровото земеделие. Макар и бавно, 
страната ни прави решителна крачка за постепенното внедряване на някои от 
"чудесата" му.  

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Р България 
до 2027 г. предвижда 1 млрд. лв., въвеждане в експлоатация на 200 – 260 
метеостанции, използване на спътникови снимки, редица сензори, дронове, 
блокчейн технологии и мобилни приложения. Дигитализацията е новия приоритет за 
европарите в бъдещата ПРСР (2021 – 2027).  

Новата стратегия предвижда заедно с информацията за метеорологичните данни в 
мобилно приложение да може да се интегрира и постоянно актуализираща се 
информация на базата на сателитните снимки от спътниците от платформата 
Sentinel-2. За целта е необходимо да се заложи допустимият слой с обработваеми 
земи в България, който се предвижда да се актуализира два пъти в годината и за 
всеки един от парцелите да може да се показва индексна карта на състоянието 
(вегетацията) на посевите.  

В условията на все по-голяма липса на работна ръка, застаряване на населението, 
работата трябва да е максимално автоматизирана.  

Данните са разменната валута на новия век, те стават по-ценни от парите и струват 
милиарди.  

Затова всяка политическа власт е заинтересована да владее информацията. Както 
се казва, които владее информацията, владее света. 

Интересува ли се българският фермер от дигитализацията в земеделието? 

 По данни на материали от приложението "Земеделие" към брой 13/2019 на сп. 
"Икономист", са запитани 258 земеделци от различни подсектори, обработващи 
общо 601 936 дка. От тях 5%  – отговарят с "да“, в голяма степен; 27 % - частично са 
запознати, 19% – средно запознати, 49% - не са запознати.  Данните показват, че на 
този етап интересът към дигиталното земеделие идва от сектора на зърно 

Оказава се, че 86% от фермерите не използват дигитални технологии в 
стопанствата си. Повечето от останалите 14% използват предимно GPS 
навигационни системи / Сп. „Икономист“/. 
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Къде сме ние? „Инфраструктура за анализ и експериментиране върху 
екосистемите“ – AnaEE. Интегрирани експерименти за прогнозиране на 
въздействието на климата и промените в земеползването върху екосистемите“  

Платформите, предложени от България за «Анализ и екпериментиране върху 
екосистемите» AnaEE на Европейския Съюз, могат да се използват за 
разработване, изпитване и валидиране на методи за дистанционно наблюдение за 
оценка на въздействието на климатичните условия  върху биохимичните и 
биофизичните параметри на културите (съдържание на хлорофил, съдържание на 
азот, листна площ, надземна биомаса, добив на зърнени култури, съдържание на 
протеини в зърното).  

В заключение на гореизложеното - дигитализацията на земеделието набира скорост 
с ненадминато темпо и може да се разграничат следните предимства и 
недостатъци.  

 Предимства: GPS позволяват полетата да се изследват с лекота, 
добивът и характеристиките на почвата могат да бъдат картографирани; 
неравномерните по характеристики полета могат да бъдат разделени на по-
малки участъци според техните специфични изисквания; съществува 
възможност за по-добро управление на ресурсите и намаляване на загубите; 
минимизиране на риска за околната среда. 

  Недостатъци: техниките все още се разработват; първоначалните 
капиталови разходи е възможно да са високи и затова трябва да се 
разглеждат като дългосрочна инвестиция; събирането на  данни отнема 
време, за да внедрим системата напълно, събирането и анализа на данните 
изисква висока научна компетентност. 

Трябва да сме готови да увеличим доставките на храни, фибри и енергия, за да 
отговорим на нуждите на нарастващото население на нашата планета, което според 
оценките на Организацията за прехрана и земеделие (FAO) се очаква да достигне 
9,7 милиарда души през 2050 г. Развитието на аграрната наука показва, че сме на 
прав път по отношение на технологичното развитие в областта на минералното 
хранене на растенията, управлението на вредителите и болестите, растителната 
генетика, които позволяват да се увеличи добива от съответната култура. 

Въпреки това, по отношение на разпределението на ресурсите и технологичните 
решения, ние оставаме по-скоро „на средно ниво“, където ефективността на 
управлението, продажбите на храни на потребителите и управлението на риска все 
още са ограничени от липсата на точна информация. Зависимостта ни от промените 
в климата означават, че добрият мениджър на фермата, дори и след вземането на 
най-добрите решения, може да срещне същите проблеми като лошия, когато и 
двамата се сблъскат с драстични климатични въздействия като суша или 
прекомерни валежи и наводнения. Как тогава да прилагаме предимствата на 
ефективното управление, което е възможно с технологичния прогрес? 

Това е възможно, чрез използване предимствата на цифровите технологии в 
селското стопанство, изискващи участието и сътрудничеството на фермери, учени, 
частния сектор, организациите с нестопанска цел и правителството. 
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Резюме 

Маслодайната роза е традционна земеделска култура за Република България, 
отглеждана от векове. Извличаното от нея етерично масло е безспорно най-
качественото в световен мащаб. 

В доклада накратко, в хронологичен ред е показано развитието на 
розопроизводството в страната от началото до наши дни. Посочени са пътища за 
повишаване на конкурентоспособността на българското розово масло в условията 
на нарастваща конкуренция на световните пазари за етерични масла. Представена е 
дейността на ИПАЗР „Никола Пушкаров“ за механизиране на операции от 
технологичния процес по отглеждането на маслодайна роза. 

Ключови думи: маслодайна роза, розопроизводство, механизация, земеделска  
техника, грижа за растенията, беритба на рози. 

 

Resume 

The oil-bearing rose is a traditional agricultural crop for the Republic of Bulgaria, grown for 
centuries. The essential oil extracted from it is undoubtedly the highest quality in the world. 

The report briefly, in chronological order, shows the development of rose production in the 
country from the beginning to the present day. Ways to increase the competitiveness of 
Bulgarian rose oil in the conditions of increasing competition on the world markets for 
essential oils are indicated. The activity of ISSAPP "Nikola Pushkarov" for mechanization 
of technological operations in the cultivation of oil-bearing rose is presented. 

Key words: oil-bearing rose, rose production, mechanization, agricultural engineering, 
plant care, rose harvesting. 

mailto:bozhkov@mail.bg
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Резюме 

 Масличная роза - традиционная сельскохозяйственная культура для Республики 
Болгарии, выращиваемая веками. Эфирное масло, получаемое из нее, имеет 
высшее качество в мире. 

Доклад кратко, в хронологическом порядке, показывает развитие розоводства в 
стране от начала до наших дней. Указаны пути повышения конкурентоспособности 
болгарского розового масла в условиях обострения конкуренции на мировых рынках 
эфирных масел. Представлена деятельность НИИ им.Н. Пушкарова в области 
механизации технологических операций по выращиванию масличной розы. 

Ключевые слова: масличная роза, розоводство, механизация, агротехника, уход 
за растениями, сбор роз. 

 

 

Розопроизводството в България от началото до наши дни 

Отглеждането на маслодайна роза има дълбоки корени в националната ни история. 
Като поминък за част от населението от територията на днешна България 
розопроизводството се превръща в началото на 18 век, откогато датират документи, 
доказващи за създаването на насаждения с маслодайна роза в Карловско 
(Gorcheva, 2011; Doncheva, 2020). Изключително подходящите условия за развитие 
на маслодайното растение в прилежащите райони води до разширяване на розовите 
насаждения, което става причина в средата на 19 век да се заговори и зад границите 
на страната ни за „Розова долина“.  

Началото на 20-ти век е наситено със събития, които дават нужната основа за 
развитие на розопроизводството в България.  През 1905 г. в Карлово е създадена 
първата кооперация за производство и продажба на розово масло. През 1906 г. по 
инициатива на търговско-индустриалната камара в град Пловдив се провежда 
научна конференция. Издигнатата на нея идея за създаване на опитна станция за 
розата се реализира през 1920 г. Само две години след това е приет първият закон, 
който през 1933 г. е основно преработен като Закон за защита на розовата 
култура. В този период насажденията с маслодайна роза достигат своя връх – 
около 9000 ha (Atanasova and Nedkov, 2004; Gorcheva, 2011; Doncheva, 2020). 
Последвали събития с историческа значимост от европейски и световен мащаб 
свиват мащабите на родното розопроизводство. Своят минимум площите с 
маслодайна роза достигат  в края на века (600 - 700 ha през 1997 г.), когато се 
променя формата на собственост и използване на земеделските земи в България 
(Atanasova and Nedkov, 2004). След 2000 г., когато розовите насаждения са 1400 ha 
(Doncheva, 2020), следват години без инвестиции в розопроизводството. В резултат 
на частната инициатива след това площите с маслодайна роза нарастват, като за 
последните 15 години се увеличават 2,3 пъти, а от началото на настоящия 
век повече от три пъти (фиг.1).  

В розопроизводството се оперира с понятията „засяти площи“ и „реколтирани 
площи“ 1 . Разликата между тях зависи от различни фактори. По публикувани от 
Министерство на земеделието храните и горите (МЗХГ) данни2 за насажденията 
с маслодайна роза е изчислено, че през последните 10 години, в които 

                                                             
1
 Реколтирана площ – площта, от която е прибирана реколта. Тя може да е равна на засятата или по-

малка от нея. 
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реколтираните площите в страната са над 3000 ha, тя  варира между 1,5 – 22,1% 
(фиг.2). Известна стабилизация в съотношението се наблюдава през последните 5-6 
години, като средната разлика за периода е 7,9%.  

 

 

Фиг.1. Реколтирани площи с маслодайна роза през периода 2005-2019 г. 
(по данни от МЗХГ 2,3) 

Figure 1. Harvested areas with oil-bearing rose during the period 2005-2019 
(according to data from the Ministry of Agriculture, Food and Forest 2,3) 

 

Една от причините да се реколтират по-малко площи от засятите е изграждането на 
нови и подмладяването на стари насаждения, от които активно цветодаване може да 
се очаква след 3-та година (Atanasova and Nedkov, 2004). Друга причина е 
изоставянето на розови градини. По данни от средства за масова информация4 
запуснатите градини в страната са около 30%. Надежда за намаляване на 
изоставените площи с маслодайна роза и решаване на натрупаните през годините 
проблеми в родното розопроизводство се възлага на приетия през месец януари 
2020 г. Закон за маслодайната роза5. 

През 20-ти век дълги години България е световен лидер в производство и износа на 
розово масло. В периода, когато площите с розови насаждения са най-големи,  в 
страната ни се произвежда по 3000 kg масло годишно (Kolarova et al. и др., 1964). 
Износът на скъпоценната  течност от България през 1930 г. представлява 80% от 
световното производство (Gorcheva, 2011). През годините, последвали промените 
във формата на собственост и използване на земеделските земи в края на века, 
произвежданото розово масло е около 1000 kg/годишно (Atanasova and Nedkov, 
2004). Очакванията от Българската асоциация на етерични масла, парфюмерия и 
козметика са за около 3 тона произведено розово масло през 2020 г., което 
количество е близо до реколтата от предходната година6.  

                                                             
2
 Реколтирани площи, производство и среден добив от основни земеделски култури по години (2000-

2011) МЗХГ, Агростатистика. 
3
 Добиви от полски култури, МЗХГ, Агростатистика, (реколти 2010-2019) №181, №187, №251, №269, 

№291, №316, №328, №343, №361, №369. 
4
 via: https://agri.bg/novini/ekspert-zakonat-za-maslodaynata-roza-nyama-da-reshi-problemite-na-sektora-2 

5
 Закон за маслодайната роза, ДВ бр.9 от 31.01.2020 

6
 via: https://news.bg/economics/skladovete-palni-s-neprodadeno-rozovo-maslo.html 
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Фиг. 2. Засяти и реколтирани площи с маслодайна роза през периода 2010-2019 г. 
(по данни от МЗХГ 2) 

Figure 2. Sown and harvested areas with oil-bearing rose during the period 2010-2019 
(according to data from the Ministry of Agriculture, Food and Forest 2) 

 

Въпреки че количествата са над два пъти по-малки от произвежданите от главния 
конкурент на страната ни Турция, българското розово масло остава да лидира на 
световните пазари със своето качество.  Причината за това е изключително високия 
брой (над 280) съставки (Atanasova and Nedkov, 2004; Doncheva, 2020), определящи 
богатството и трайността на мириса (конкурентното турско розово масло съдържа с 
около 30% по-малко съставки (Nedkov et al., 2005).  С малки изключения (поради 
нелоялна конкуренция от страна на компании за производство на синтетични 
ароматни вещества и „неразумни“ търговски стъпки от страна на наши 
производители) цената му на световните пазари за етерични масла е по-висока от 
предлаганите от другите страни-производители на розово масло. Цената на 
розовото масло варира на пазара в зависимост от количеството и качеството на 
реколтата и търсенето в дадения момент. На фиг.3 е представено „движението“ й 
през периода 2010-2019 г., построено по информация от бизнеса7. 

Мени се през годините и изкупната цена на суровината, от която се извлича 
розовото масло. Границите й на вариране през последните 10 години са 
представени в табл.1.  

Анализ, направен от Професионалната асоциация на розопроизводителите в 
България, показва 8 , че през 2020 г. са направени по-големи разходи при 
прибирането, а преработвателите са платили с близо 30% по-ниска цена от 
предходната кампания. По полетата е останал неприбран цвят. Мнението на голяма 
част от розопроизводителите е, че при цена под 3 лв./kg трудно може да се 
поддържа насаждение качествено. Частично компенсира дисбаланса от розоберната 
кампания 2020 финансова подкрепа, която бе оказана на сектора от българското 
правителство и по линия на COVID-19. 
                                                             
7
 via: htt1ps://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/05/29/4071953_bodliva_situaciia_pri_rozovoto_maslo/ 

8 via: https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/proizvoditeli-rozovata-industriia-e-v-shok-koito-moje-da-prodylji-i-
dogodina-309863/ 
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Фиг.3 Цена на розовото масло през периода  2010-2019 г. (по данни от бизнеса7) 

Figure 3. Price of rose oil in the period 2010-2019 (according to business data7) 

 

 

Таблица 1. Изкупна цена на цвета от маслодайна роза (по данни от бизнеса7 и др.) 

Table 1. Price of the oil-bearing rose flowers (according to business data7) 

Година, 
Year 

Цена на розовия цвят, лв./kg 
Price, lv./kg  

(1Euro=1,955 lv.) 

2011 1,70 – 1,80 

2012 2,60 – 2,70 

2013 3,00 

2014 2,50 – 2,60 

2015 3,70 – 3,80 

2016 4,70 – 5,00 

2017 3,80 – 4,00 

2018 2,50 - 3,00 

2019 2,40 – 2,60 

2020 1,60 – 2,10* 

* очаква се доплащане в края на годината 

 

Във времена на разрастваща се конкуренция, вкл. и в областта на търговията с 
розово масло, запазването на позициите на родния продукт изисква понижаване на 
неговата продажна цена. Резерви в тази посока  могат да се търсят в намаляване на 
себестойността му чрез механизиране на всички дейности по отглеждането на 
суровината за неговото производство - маслодайната роза. При това, повишаването 
на машиноосигуреността на розопроизводителните стопанства трябва да става  
съобразно техните мащаби и  потенциали да внедряват нови техники и технологии. 
Възможните пътищата са чрез: 
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- механизиране, дори и частично, на извършвани ръчно дейности при 
отглеждането на маслодайна роза, такива като вътрередовото окопаване на 
розовите насаждения, селективната резитба, брането на розов цвят; 

- замяна на нископроизводителни и неспециализирани технически средства 
със специализирани за облекчаване условията на труд и ускоряване на 
провеждането на операциите от технологичния процес, такива като пръскането 
срещу болести и неприятели, листното и почвеното подхранване с течни торове; 

- усъвършенстване на конструкциите на съществуващи машини за 
повишаване на ефективността на тяхната работа; 

- прилагане на алтернативни начини за реализиране на дейности от 
технологичния процес при отглеждането на маслодайна роза своевременно, в 
кратки срокове и намалени разходи, като например внасянето на хербициди за 
борба с плевелите в реда между растенията във всички стадии на вегетацията 
вместо ръчното окопаване и др. 

  

Изследвания в Института по почвознание, агротехнологии и защита на 
растенията „Никола Пушкаров“ върху механизиране отглеждането на 
маслодайна роза 

В своята над 70-годишна история направление „механизация“ към ИПАЗР „Никола 
Пушкаров“ разработва голям брой машини за родното земеделско производство. 
Някои от тях, макар и не специално разработени за розопроизводството, са 
приложими за механизиране на отделни операции при отглеждането на маслодайна 
роза. Между тях са както работен инвентар за основна и повърхностна обработка на 
почвата, така и специализирани технически средства за борба с вредителите 
(Prisadashki and Kostadinov, 1984; 1985), резитба на трайни насаждения (Kostadinov, 
1987; Karaivanov et al., 1988), събиране и оползотворяване на отпадната растителна 
маса (Karaivanov et al., 1988; Enakiev, 2012) и др. 

За групова селективна резитба, в т.ч. и на розови градини, през  80-те години на 
миналия век в НИМЕСС-София (сега част от ИПАЗР „Н.Пушкаров“) е създаден и 
пуснат в производство пневматичен резитбен агрегат АРП-129 (фиг.4).  

 

 

Фиг. 4. Машина за групова селективна резитба 
Figure 4. Machine for group selective pruning 

                                                             
9
 Агрегат резитбен пневматичен. тип АРП-12. Паспорт. МК „Фр.Енгелс“, Казанлък. 
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Сгъстеният въздух се осигурява от компресорна установка, задвижвана от вал за 
отвеждане на мощност (ВОМ) на трактор със средна мощност. Резитбеният агрегат 
работи с позиционно действие на компресорната установка - позиционирана е в края 
на насаждението. В междуредията са поставени 6 броя макари с навити 
въздуховоди, всеки от който завършва с разклонител за съединяване на два броя 
пневматични ножици. При започване на работа подаващите въздуховоди постепенно 
се изтеглят от макарите и се разстилат в междуредията на изрязваните редове. 
След изрязване на редовете въздуховодите се намотават обратно на макарите. 
Позиционирането на компресорната установка от другата страна на насаждението 
позволява да бъдат изрязвани редове с дължина до 400 m. 

Целенасочените изследвания върху механизирането на технологични операции при 
отглеждането на маслодайна роза започват в ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – София 
преди 8 години. Научно-приложеният им характер налага реализацията им да 
протича в следната последователност: проучване и теоретична обосновка - 
конструктивна разработка – създаване на опитен образец - експериментална 
проверка – анализ и популяризиране на постигнатите резултати.  

Техническите средства за механизиране грижите по растенията и прибирането на 
цвета на маслодайна роза са създавани, като са отчитани морфологичните 
характеристики на надземната част на маслодайното растение, утвърдените 
технологии за формиране на розовите насаждения, особеностите на операциите от 
технологичния процес, мащабите на стопанствата и др. фактори (Lenkov et al., 1988; 
Atanasova and Nedkov, 2004; Nedkov et al., 2005; Atanasov et al., 2008; Doncheva, 
2020). След извършен анализ на използваните земеделски земи в родното 
розопроизводство (Bozhkov, 2020) са обособени 5 типа стопанства („микро“, „малко“, 
„средно“,  „средноголямо“ и „едро“), на всеки тип от които съответства диапазон от 
площи с розови насаждения (табл.2). Границите на диапазоните са подбрани, като 
са отчетени размерите на доказали се с времето и съществуващи в момента форми 
за използване на земеделска земя в розопроизводството, както и размерите, 
посочени в нормативни документи, отнасящи се до финансовото подпомагане на 
земеделски стопанства по линия на Общата селскостопанска политика на 
Европейския съюз (ОСП) през настоящия (ОСП 2014-2020) и следващия (ОСП 2021-
2027) периоди. 

 

Таблица 2. Класификация на розопроизводителните стопанства в България 

Table 2. Classification of oil-bearing rose production farms in Bulgaria 

Тип на стопанството 
Type of farm 

Площ с розови насаждения /  
Rose plantation area, ha 

„микро“ / “micro” до 0,5 вкл. / up to 0.5 incl. 

„малко“ / “small” над 0,5 до 2,0 вкл. / over 0.5 to 2.0 incl. 

„средно“ / “medium-sized” над 2,0 до 5,0 вкл. / over 2,0 to 5.0 incl. 

„средноголямо“ / “medium-large” над 5,0 до 10 вкл. / over 5,0 to 10 incl. 

„едро“ / “large”  над 10 / over 10 

 

Препоръките за комплектоване на различните типове розопроизводителни 
стопанства с оптимални за размерите им енергетични средства са разработени на 
базата на приетото за „работещо“ в практиката съотношението “размер на 
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земеделското стопанство – мощностен потенциал на земеделския трактор” от 
(табл.3). 

 

Таблица 3. Препоръчителни съотношения между размера на земеделското 
стопанство и мощността на тракторния двигател 

Table 3. Recommended ratios between farm size and tractor engine power 

Размер на обработваемата 
площ /  

Size of the cultivated area, ha 

Мощност на 
тракторния двигател / 

Tractor engine power, hp 

до 0,5 / up to 0,5 8 - 20 

0,5 – 2,0 20 - 30 

2,0 – 5,0 35 - 50 

5,0 – 20,0 50 - 100 

 

Първата съществена разработка в направление „механизация на земеделието“ при 
ИПАЗР „Никола Пушкаров“ е работна машина за механизиране прибирането на 
цвета от розови насаждения. Приоритетът бе продиктуван от  факта, че брането на 
розовия  цвят във всички времена е най-значимият проблем в 
розопроизводителната практика. 
Създаден е имитационен 3-D модел (фиг.5а), с помощта на който са определени 
основни параметри на работната машина.  По получените резултати е изработен 
опитен образец. Проведените с него експериментални изследвания (фиг.5б) 
доказаха конструктивната здравина и функционална пригодност на машината 
(Bozhkov et al., 2017). По получените резултати от експлоатационни тестове е 
направен извод, че тя може да осигури ежедневното прибиране на цвета от 1,5 - 2,5 
ha розови насаждения във времевия интервал до 10,00 ч.  
 

 

 

 
 

( а )  ( б )  

фиг.5 Работна машина за механизиране прибирането на цвета от маслодайна роза 
а) имитационен 3-D модел           б) опитен образец 

Figure 5. Farm implement for mechanization of oil-bearing rose harvesting 
a) simulation 3-D model       б) prototype 
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В Патентното ведомство на Република България е регистрирана като полезен модел 
„Машина за механизиране прибирането на цвета от маслодайна роза” 
(регистрационен №1855 от 01.04.2014 г.). Признание за значимостта на 
разработката са получените награди: „Златен плакет“ от Съюза на изобретателите 
в България като победител в категория на проведеното през 2016 г. изложение, 
„Златен медал“ от НТС по машиностроене и „Плакет и диплом-отличие“ от 
Сдружение от организации в науката, образованието и производството, връчени 
през 2017 г. за „Принос в механизацията на земеделието“. 
 
Паралелно с това в направление „механизация на земеделието“ при ИПАЗР „Никола 
Пушкаров“ са проведени изследвания за пневматично отделяне на цвета от 
розовото растение (Stanchev and Bozhkov,  2016). Изследванията са продължени 
през следващите години с цел търсенето на по-нискоенергоемки и евтини варианти 
за откъсване на розовия цвят от храста и транспортирането му до съда за събиране 
върху работната машина. 

Отчитайки необходимостта от механизиране на по-малките по размер, но по-
многобройни по брой стопанства, през периода 2017-2020 г. в ИПАЗР „Никола 
Пушкаров“ се работи върху създаването на многофункционална машина за 
розопроизводството. В съответствие с идейния проект (фиг.6) работната машина е 
изградена на модулен принцип.  

 

 

 

( а ) 

 

( б ) 

  

( в ) ( г ) 

Фиг. 6. Идеен проект на многофункционална машина за розопроизводството 

Figure 6. Conceptual design of a multifunctional implement for rose production 

 

Включва базов (носещ) модул, представляващ платформа с оформена в предната й 
част триточкова стойка за агрегатиране към земеделски трактор, монтиран по 
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периметъра й защитен парапет и разположени в четирите й края регулируеми по 
височина опори. В зависимост от извършваната технологична операция базовият 
модул се комплектова с опръскваща уредба (фиг. 6а), резитбена уредба (фиг. 6б) 
или върху него се оформят две работни места за розоберачи (фиг.6в). С агрегатиран 
към земеделски трактор базов модул могат да бъдат транспортирани съизмерими с 
размерите на товарната платформа едрогабаритни товари, а при комплектоването й 
със странични панели  да бъдат превозвани насипни и неголеми по размер 
земеделски товари. За изпълнение на машината за рози  в полунавесен вариант 
(фиг.6г) към модулния фланец, който е разположен централно в задната част на 
товарната платформа, е захванато посредством конзолна конструкция ходово 
колело. Полунавесният вариант на изработване на многофункционалната машина 
позволява агрегатирането й към трактори с по-ниска мощност и превоз на товари, 
съизмерими с товароносимостта на тракторната навесна система. 

По аналогичен на предходното изследване начин е създаден имитационен 3-D 
модел на базовия модул и чрез имитационно моделиране са определени 
материалите за изработването му. Параметрите, касаещи разпръсквачите и тяхното 
позициониране върху опръскващата уредба с вертикални щанги (фиг.6а), са 
определени по аналитичен път. С помощта на софтуерния продукт AutoCad са 
разработени графо-аналитични модели (фиг.7), на базата на които са изведени 
математически зависимости, даващи връзката между определяните параметри, 
размерите на розовото растение, схемата на формиране на розовото насаждение, 
техническите средства за реализиране на технологичната операция и др. 
Използвайки софтуерния продукт Excel, са създадени компютърни програми, с които 
са моделирани различни варианти на разположение на разпръскващите елементи 
по отношение на розовия храст.  

 

 

 

 

 

 
 

( а ) ( б ) ( в ) ( г ) 

фиг.7 Графо-аналитични модели за определяне на броя на разпръсквачите и 
тяхното разположение върху опръскващата уредба 

(а) и (б) при внасяне на препарати за борба с плевелите съответно в цялата зона и 
половината зона под короната на храста; 
(в) и (г) при внасяне на препарати за борба с болести и неприятели съответно с 
прави и Г-образни щанги. 

 

Figure 7. Graph-analytical models for determining the number of sprinklers and their 
location on the spraying system 

(a) and (б) when applying herbicides for weed control to the whole zone and half of the 
zone under the crown of the bush, respectively; 
(в) and (г) when applying pesticides with line booms and L-shaped booms, respectively. 
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За реализиране на пневматична селективна резитба в розови насаждения с 
използването на потенциалите на пневматичната система на земеделски трактор са 
обосновани параметрите на техническо средство, което едновременно с резитбата 
да позволява извозването на отстранения от храстите растителен материал. 

На базата на резултатите от теоретичните изследвания са изработени опитни 
образци на щангови опръскващи уредби за ресурсоспестяващо внасяне на 
препарати за борба с болести и неприятели и регулиране на физиологични процеси 
в розовите растения (фиг.8а) и за локализирано внасяне на хербициди вътре в реда 
на насажденията с маслодайна роза (фиг.8б). Изработен е откъсващ модул и е 
комплектован вариант на многофункционалната машина за пневматична селективна 
резитба в розови насаждения (фиг.8в). 

 

   

( а ) ( б ) ( в ) 

Фиг. 8 Изпитване на опитен образец на многофункционална работна машина 

а) за борба с болести и неприятели и регулиране на физиологични процеси в 
розовите растения; 
б) за борба с плевелите; 
в) за пневматична селективна резитба в розови насаждения. 
 

Figure 8. Testing of a prototype of a multifunctional implement for rose production 

(a) for the control of diseases and pests and the regulation of physiological processes in 
rose plants; 
б) for weed control; 
в) for pneumatic selective pruning in rose plantations. 

 

При реализирани в три етапа тестове са доказани конструктивната здравина и 
функционалната пригодност на многофункционалната работна машина. При 
проведените в полски условия изпитвания на разработените нейни варианти е 
установено, че: 

-  вариантът за борба с плевелите позволява да бъдат внасяни хербициди в 
приетите норми, като в зависимост от степента на заплевеленост се избира 
схемата на пръскане („цял ред“ или „половин ред“) и налягането на работната 
течност в опръскващата уредба; 

- с варианта за борба с болести и неприятели пръскането с прави и Г-
образни щанги осигурява капковото покритие и разходна норма, 
удовлетворяващи изискванията за реализиране на ефективна борба с тях; 

- с варианта за реализиране на пневматична селективна резитба е 
възможна резитба на розови леторасти с използването на тракторната 
пневматична система, като налягането и обемът на наличния въздух във 
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въздушния резервоар са достатъчни и позволяват реализиране на 
резитбената операция без прекъсване. 

Препотвърдени са положителните страни на реализирания в разработката начин за 
механизиране брането на розов цвят (Bozhkov et al., 2015; 2017), като са изтъкнати 
предимствата на усъвършенствания едномодулен вариант, между които:  

- възможност за работа с малки трактори, каквито притежават голямата част 
от розопроизводителите в България;   

- редуцирани загуби на време за замяна на съдовете за събирания розов цвят 
по време на технологичната операция;  

- облекчавано агрегатиране и паркиране и др. 

Многофункционалната машина за рози бе представена на международната 
селскостопанска изложба АГРА-2020, където бе оценена с най-високата награда 
(Златен плакет и диплом) в раздела „Машини, инвентар и технологии за 
растениевъдството“ на конкурса за иновации. Интересът сред специалистите от 
бранша и отзвукът, който получи разработката в средствата за масова информация, 
бяха впечатляващи. Подадената заявка в Патентното ведомство на Република 
България бе удовлетворена и работната машина е регистрирана като полезен 
модел с името „Модулна машина за рози” с регистрационен № 3882 приоритет от 
21.07.2020 г. 

В ИПАЗР „Никола Пушкаров“ изследванията върху усъвършенстването на 
съществуващи и разработването на нови технически средства за механизиране на 
дейности при  отглеждане на маслодайна роза продължават. 
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Р е з ю м е 

Настоящият доклад отговаря на призива на Организацията на ООН по прехрана на 
населението и земеделие (ФАО), девиза на Международния съюз по почвени науки 
и Глобалното почвено партньорство, станали мото на Световния ден на почвата 
„Поддържайте почвата жива, защитавайте почвеното биоразнообразие”. Повикът на 
тези организации произтича от настъпилите климатични промени, процесите на 
свръхнаселеност на земята и свръхнатоварване на почвените и поземлени ресурси 
и продоволствената криза в света, които пряко влияят върху педоклимата, 
почвеното биоразнообразие и почвообразуването. В тази връзка са разгледани 
хидротермичните режими на почвите, отделните райони и подрайони в страната по 
този показател, покритието им с биоклиматичните и лесорастителни пояси, 
фитобиоразнообразието и протичащите почвообразувателни процеси. Специално 
място е отделено на генетичния и агробиологичния характер на микробиалното 
почвено биоразнообразие и значението му за практиката. Направените прогнози за 
настъпилите промени и процеси доказват, че ще настъпи изместване на горната 
граница на гората към субалпийския пояс и ще започнат процеси на постепенно, но 
трайно настаняване на южни култури в селскостопанския фонд на Северна България 
(райска ябълка, смокиня, актинидия, хинап, фейхоа, фисташка и др.).  

Ключови думи: педоклимат, почвено биоразнообразие, фитобиоразнообразие, 
микробиално биоразнообразие, почвообразуване, процеси и прогнози 

 

 

2020 г.  – Година на почвеното биоразнообразие 

ООН и ФАО обявиха 2020 г. за Година на почвеното биоразнообразие, стартира 
конкурсът за глобално партньорство за почвите. На Световния ден на почвата са 
посветени различни научни форуми и на първо място конкурс на тема „Поддържаме 
почвата жива, защитавайки нейното биоразнообразие”. Организацията на ООН по 
прехрана на населението и земеделие (ФАО), Международният съюз по почвени 
науки и Глобалното почвено партньорство призоваха учени, изследователи, 
природозащитници, просветители и политици да популяризират научните знания и 
значението на почвеното биоразнообразие, да стимулират образователните 
дейности, ангажираност и участие на всеки човек на планетата в опазване на 
почвеното биоразнообразие, почвените и поземлени ресурси, които са фактор за 
решаване на продоволствения проблем. Предупрежденията на учените за 
свръхнатоварването им, за свръхнаселеност на земята и недостиг на храна не са от 
днес. Според данни на ООН, площта на обработваемите и плодородни почви в 
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света намалява и достига критични стойности. Световната организация към ООН по 
прехрана на населението и земеделие съобщи, че до края на м.септември т.г. от 
глад са умрели 7 млн. души, т.е. 7 пъти повече от преди две десетилетия. 
Различията в стандарта на живот между много богатите и много бедните постоянно 
се увеличават.  

 

Климатичните промени и изхранването на човечеството – фундаментални 
проблеми 

През 1994 г. на Конференцията по проблемите на раждаемостта в Кайро учените 
предупреждават, че най-важният фактор е изхранването и храната е тази, която ще 
определи каква численост на население може да издържи земята (Близнаков и 
Митов, 2002). Преди четвърт век известният френски природоизпитател Жак Ив 
Кусто обяви пред човечеството следното: „Днес само свръхнаселеността на 
планетата е катастрофална. След по-малко от 100 г. на земята ще живеят 16 млрд 
човека. В наши дни технологията позволява да се решат всички проблеми, с 
изключение на този. Числото 16 млрд е заплаха и тя е много по-силна от всички 
замърсявания. Тя е бомба със закъснител”. Във Франция демократичната общност в 
света (без САЩ), подписа Парижкото споразумение от 12.12.2015 г. за смекчаване 
на климатичните промени. Програмата на ЕС за наблюдение на Земята съобщи за 
рекордно затопляне през тази година. Изследванията показват, че за 12-месечен 
период до м.септември, планетата е била с близо 1,30 над прединдустриалните 
нива. Това е тревожно, близо до прага от 1,50, след който започват значими 
климатични въздействия върху почвеното биоразнообразие и околната среда. 
Досега земята се е затоплила средно с 10, в резултат на което се увеличава 
интензивността на смъртоносните горещи вълни, а сушите и тропическите бури са 
по-разрушителни от надигащите се морета. Учените съобщават още, че 19 години от 
последните 20 са най-топлите от началото на изчисляването на показанията в края 
на ХІХ век.  

 

Педоклиматът, фитобиоразнообразието и почвообразувателните процеси – 
генетично обусловени 

От съществено значение е да се изучава педоклимата, тъй като е генетически 
свързан с всеки жив растителен и животински организъм. Знанията за почвеното 
биоразнообразие и екологосъобразното и ефективно ползване на почвените ресурси 
имат определящо значение. Биопродуктивността на всяко растение и всяка 
отглеждана селскостопанска култура се определя съответно от тяхната генетична и 
агробиологична взаимообвързаност между климата и почвата, а температурните и 
водни режими на почвите са тези, които дефинират характеристиките на 
педоклимата. Бояджиев (1986) установява следните температурни и водни режими 
за нашата страна: 1. термоксеричен (горещ и сух); 2. мезоксеричен (топъл и сух); 3. 
мезоустичен (топъл и полусух); 4. мезоудичен (топъл и влажен) и 5. криоудичен 
(студен и влажен). Така характеризирани, те се покриват с климатичните области и 
райони на България, а именно: Преходно-средиземноморска, Преходно-
континентална, Умерено-континентална, Черноморска и Планинска (Динев и Мишев, 
1980; Станев, 1991). По продължителност на периода, през който почвите са сухи, 
районите в страната се подреждат в следния низходящ ред:  

1. Райони и подрайони с непрекъсната суша (от 79 до 90 дни).  
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2. Райони и подрайони с непрекъсната частична суша през периода 04.08. 
до 28.12. 

3. Райони и подрайони с прекъсната от влажен период частична суша. 

4. Райони, влажни през цялата година. 

Температурният режим на почвата е определен на 50 см дълбочина, а водният 
режим се отнася за дълбочина между 18 и 50 см от повърхността. Според Бояджиев 
(1986), почвите се определят за сухи, когато се намират във влажност на завяхване, 
за влажни – когато са в състояние на пределна почвена влага и за частично сухи – 
когато или влагата е повече от влажността на завяхване, но по-малка от пределната, 
или когато почвата е суха в една част от профила и влажна в друга част. Отделните 
климатични области и техните хидротермични режими имат важна роля за 
почвеното биоразнообразие и почвеното плодородие и в много голяма степен се 
покриват с хипсометричните (биоклиматични) и лесорастителни пояси на страната. 
Според Велчев и др. (1982), те са следните: 

1. Пояс на ксеротермалните дъбови гори (до 700 м н.в.) с ксерофитна 
растителност с доминанти от благун и космат дъб и широко 
разпространение на разновидни храстовидни формации. Те се явяват 
фитоиндикатори на почви със слаборазвит и илувиално-метаморфен 
почвообразувателен процес (южен тип) или на такива с профилна 
диференциация в хълмистите равнини.  

2. Пояс на мезофилните дъбови гори (от 600-700 до 900-1000 м н.в.) с 
ксеромезофитна и мезофитна растителност с доминанти зимен дъб (горун) 
и цер. Те са фитоиндикатори главно на почви със слаборазвит и/или 
илувиално-метаморфен почвообразувателен процес и такива с по-слаба 
профилна диференциация.  

3. Пояс на буковите гори (от 900-1000 до 1300-1500 м н.в.) с мезофитна 
растителност и доминант обикновен бук, който е фитоиндикатор на почви 
със сравнително висока акумулация на надземна биомаса, типичен 
метаморфен почвообразувателен процес и по-слабо биологично 
изветряне, в сравнение с почвите от пояса на мезофилните дъбови гори. 

4. Пояс на иглолистните гори с мезофитна растителност (от 1300-1500 до 
2000-2200 м н.в.) и доминанти смърч, ела, черен и бял бор, които са 
фитоиндикатори на почви с висока акумулация на надземна биомаса и 
органично вещество, по-слаб метаморфен и/или слаборазвит 
почвообразувателен процес. 

5. Пояс на субалпийското редколесие, клекови и хвойнови храсталаци (от 
2000-2200 до 2500 м н.в.) с хигрофитна и мезофитна растителност с 
доминант картъл, който се явява фитоиндикатор на почви със слаборазвит 
почвообразувателен процес, активно физично изветряне и 
чимообразуване, акумулация на органично вещество преди всичко от 
кореновата система. 

6. Пояс на алпийската психро и крио растителност, която се характеризира 
с по-слабо покритие (от 2500 до 2925 м н.в.) с доминанти планинска 
власатка и картъл, които се явяват фитоиндикатори на почви с по-слабо 
чимообразуване и акумулация на органично вещество, образуване на по-
малко количество биомаса от кореновата система и тревната постилка, в 
сравнение със субалпийския пояс, доминиране на физичното изветряне 
при високопланински условия, начално и слаборазвито почвообразуване. 
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Бондев (1991) посочва отделен пояс в низините, котловините и низинните полета с 
хигрофитна, мезофитна и халофитна растителност с доминанти елша, върба, 
топола, метлица, стъкленка, власатка и др., които са фитоиндикатори на почви с 
повишено преовлажняване, заблатяване и засоляване. Този пояс се характеризира 
и с широко отглеждане на културна растителност и трайно антропогенно 
въздействие върху промените на почвообразувателните процеси, енергийния 
баланс, динамиката на въглеродните и азотни запаси и околната среда. 

Растителността в отделните биоклиматични пояси определя почвеното 
биоразнообразие, което води до различни процеси, свързани с промени в 
органичната и минерална част на почвата и като цяло на почвообразуването. От 
особена важност за хумусообразуването и хумусонатрупването е акумулацията на 
надземна биомаса (горска листна и тревна постилка), определяна като 
постилкообразуване и формиране на надповърхностни органогенни хоризонти. 
Доказано е, че в иглолистните гори, където се формират тъмнооцветени горски 
почви, се образуват най-голямо количество надземна маса, въглеродни и азотни 
запаси (Жиянски, 2014). Те са бедни на калций, калий, магнезий, но богати на 
силиций, което води до процеси на оподзоляване (Теохаров, 2019). В 
широколистните гори надземната биомаса е богата на калций, калий и магнезий, но 
количеството й е по-малко. При тревната растителност протичат процеси на 
чимообразуване и биомасата и органичното вещество се акумулират от кореновата 
система, където те са най-високи в повърхностния хоризонт, а не в 
надповърхностните органогенни, (Теохаров, 2003).  

Разнообразието от отделните типове растителност и биологични видове са от 
съществено значение за голямото почвено биоразнообразие и различния 
педоморфизъм на минералната и органична част на почвите и протичането на 
елементарните почвообразувателни процеси. Особена е ролята на 
микробиологичния свят, който предизвиква протичането на сложни биогеохимични 
процеси на разлагане и синтез на органични и минерални вещества. В състава на 
почвените микроорганизми участват автотрофни (нитрифициращи бактерии, 
серобактерии, железобактерии, водородни бактерии) и хетеротрофни 
(азотфиксиращи, грудкови, спорообразуващи и неспорообразуващи бактерии) 
(Гюров и Колчева, 1969). Установено е, че лишеите и мъховете, актиномицетите, 
гъбите и водораслите (зелени, синьозелени, диатомови), още повече ускоряват 
биологичното изветряне на скалите, микробиологичните и биохимични процеси при 
разлагане и синтез на органичните съединения. Биологичните фактори (висши и 
низши растения, микроорганизми, безгръбначни и гръбначни животни) определят 
голямото почвено биоразнообразие. Те участват в протичането на малкия 
биологичен кръговрат и големия геологичен кръговрат на елементите и веществата 
в природата и обединяват системата литосфера – биосфера – педосфера. Тази 
взаимообвързаност определя генетичния характер на почвеното биоразнообразие и 
естествения ход на единния почвообразувателен процес.  

 

Генетичен и агробиологичен характер на микробиалното биоразнообразие 

От съществено значение за поддържане и повишаване на енергийния баланс на 
почвите и повишаване на добивите от селскостопанските култури е прилагането на 
съвременни микробиологични методи, които определят агробиологичния характер 
на почвеното биоразнообразие (Костов, 1996; Донкова и Чанова, 2007; Калоянова и 
др., 2008; Перфанова, 2012). Нови изследвания на Техногенни почви показват 
взаимовръзката между микробиологичните и почвени параметри (Nedyalkova et all, 
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2020). За отглеждане на бобови култури се препоръчват ефективни двойки щамове 
грудкови бактерии и адаптирани системи от щамове от същите бактерии и култури в 
условията на кисела среда на почвата. Върху Техногенни почви се прилага и 
ефективна комбинация от азотфиксиращи бактерии, органични материали и 
минерални хранителни елементи за отглеждане на фиево-овесени и тревни смески. 
Ефективни за практиката се оказват комбинации от грудкови бактерии и други 
ризосферни микроорганизми за смесена инокулация на голям набор бобови култури 
– фасул, соя, грах, нахут, люцерна и други. С голяма практическа насоченост е 
предложената инокулация с фосфороразлагащи микроорганизми, чрез която се 
въвежда чист агротехнически прийом за подобряване на фосфорния режим на 
почвата, а също и конверсия на природни фосфати, намиращи приложение при 
изготвяне на органо-минерални торове (Недялкова, Талева, 2007). На практика 
агробиологичното направление в микробиологията създава гъбни и бактериални 
препарати, които имат голямо значение за оранжерийното и фуражопроизводството 
(Джонова и др., 2011). Компостирането е важен агробиологичен метод, чрез който се 
дават нови оптимални параметри за приготвяне на компости, съдържащи 
микробиологични, органични и биохимични компоненти (Петкова и др., 2016). Всички 
агробиологични методи се обогатяват и усъвършенстват чрез музейни работни 
щамове от азотфиксиращи, фосфороразлагащи и целулозоразлагащи 
микроорганизми, микоризни гъби, актиномицети и микроорганизми, толерантни към 
тежки метали, пестициди и нефтозамърсители. Този микробиологичен фонд 
обезпечава разработването на нови агробиологични и биотехнологични методи за 
поддържане на почвеното биоразнообразие в селскостопанския фонд и устойчивото 
развитие на земеделието. Освен това, доказва необходимостта от развитието на 
почвената биология, в частност микробиология, като самостоятелна наука с 
генетично и агробиологично значение.  

 

Прогнози за промените в педоклимата, почвеното биоразнообразие и 
процесите на почвообразуване 

Направеният анализ показва, че микробиалното биоразнообразие,  
фитобиоразнообразието и животинския свят определят като цяло почвеното 
биоразнообразие. Промените в климата довеждат до промени в педоклимата, 
почвеното биоразнообразие и насоката на почвообразуване. В тази връзка, 
границата на отделните видове хидротермични режими на почвите, ще се измества 
в посока към по-високите лесорастителни пояси. Навлизането им в горните 
хипсометрични пояси ще измества и границата на гората към субалпийския пояс. 
По-продължителното и по-високо атмосферно засушаване, каквото вече се 
наблюдава (м.септември 2020 г. се посочва като най-горещият месец в историята на 
досегашните климатични и метеорологични наблюдения), ще се отрази на 
засушаването на почвите, т.е. на температурните и водни режими. На първо място, 
тези изменения в педоклимата ще доведат до промени в микробиалното 
биоразнообразие и фитобиоразнообразието. Соколовска (2010) съобщава за 
продължителни засушавания в горите и нестихващи процеси на съхнене в дъбовите 
гори от зимен дъб и цер, иглолистни гори от чер бор, бял бор и дъгласка ела, 
особено тези, създадени извън естествения им ареал на разпространение. 
Промените във фитобиоразнообразието променя почвената микрофлора, която е 
изключително чувствителна на външни въздействия, мощността на 
надповърхностните органогенни хоризонти и количеството и качеството на 
почвеното органично вещество. Като цяло, ще се ускоряват деградационните 
процеси по повърхността и деструктивните вътре в почвите. Изкуствено 
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предизвиканите пожари през последните 10-15 г. са се увеличили рязко и ще 
продължат да нарастват, поради високите температури, продължителните 
засушавания и ниската култура и безотговорност на хората. Това ще ускорява тези 
процеси и ще ограничава естествения ход на почвообразуването, на биологичното 
изветряне, акумулация и хумификация на почвеното органично вещество и 
образуването на устойчиви органо-минерални съединения и комплекси в почвите 
(Atanassova, Teoharov, 2010; Велизарова и др., 2014). Поради промените в климата и 
педоклимата, като цяло на почвеното биоразнообразие в горите, ще настъпят 
промени и в почвеното биоразнообразие в хълмисто-равнинната част и 
селскостопанския фонд на страната. Постепенно и трайно в Северна България 
(покрай р.Дунав и Северното Черноморие), ще започнат да се отглеждат южни 
средиземноморски култури като райска ябълка, смокиня, актинидия, хинап, фейхоа, 
фисташка и други. Водната ерозия, пороите и наводненията ще увеличават 
процесите на преовлажняване и заблатяване и делът на преовлажнените, 
засолените и заблатените почви в отводнените територии ще достигне 
първоначалния си статус, установен преди 50-60 години. Ще продължават да 
нарастват процесите на вкисляване и дехумификация, особено в обработваемите и 
плодородни почви, където почвената микрофлора и структура силно се нарушават 
поради монокултурното и интензивно земеделие през последните 30 години. 
Непланомерното изсичане на горите и лесозащитните пояси в черноземната зона и 
неприлагането на биозащитни залесителни мерки ще ускоряват процесите на 
ветрова и водна ерозия както в селскостопанския, така и в горския фонд на 
страната. 
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Резюме 

В доклада е предложена в синтезиран вид методика за експериментални полеви 
изследвания в земеделието и методика за лабораторни, вегатационни, 
лизиметрични и други изследвания в земеделието, където са отчетени 
достиженията на науката и практиката в научните изследвания. Анализирани са 
основни грешки, които се допускат от млади учени и докторанти при анализа на 
резултатите от експерименталните изследвания. 

Ключови думи: методика; полски експеримент; статистически методи; грешки 
при анализа 

 

Resume 

The report proposes in a synthesized form a methodology for experimental field research 
in agriculture and a methodology for laboratory, vegetation, lysimetric and other research 
in agriculture, which takes into account the achievements of science and practice in 
research. The main mistakes made by young scientists and PhD students in analyzing the 
results of experimental research are analyzed.  

Keywords: methodology; field experiment, statistical methods; analysis errors 

 

Резюме 

В докладе представлены в синтезированной форме методология 
экспериментальных полевых исследований и методология лабораторных, 
лизиметрических и других исследований в области сельского хозяйства, в которых 
учтены достижения науки и практики в научных исследованиях. Проанализированы 
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основные ошибки молодых ученых и аспирантов при анализе результатов 
экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: методология; полевой эксперимент, статистические методы; 
ошибки анализа 

 

Съвременната агрономическа наука е сложно и многостранно явление. Това е 
едновременно непрекъснато развиваща се система от знания, теоретични позиции и 
изследователски методи. Това е специфична форма на човешка дейност, творчески 
процес на получаване на нови знания, създаване на нови идеи. Това е най-важният 
инструмент за въздействие и управление на земеделското производство. 

Агрономическата наука се занимава с разработването на теоретични основи и 
агротехническите прийоми за допълнително увеличаване на производителността на 
култивираните растения и подобряване на качеството на реколтата. За решаването 
на тези проблеми е необходимо непрекъснато да се разширяват научните знания, да 
се намерят начини за насочени изменения в растенията, да се въведат различни 
нови форми и сортове земеделски култури, които са най-адаптивни към условията 
на средата, и да се променят условията на средата в съответствие с нуждите на 
растенията. Това се постига чрез провеждане на системни експериментални полски 
изследвания за изучаване на биологията на култивираните растения и техники на 
отглеждане, използване на нови възможности за подобряване на продуктивността 
на земеделието. 

Към основните методи за агрономически изследвания се отнасят лабораторните, 
вегетационните, лиземетричните и полските експерименти, които в съчетание с 
наблюденията за развитието на растенията и условията на външната среда 
представляват важен инструмент за научната агрономия. Сред тях основен е 
полският експеримент, т.е. опитът на полето. Експериментът на полето завършва с 
търсещо изследване, количествено оценяване на агротехническия и икономическия 
ефект на нови начини или нови технологии за отглеждане на растенията и дава 
обективно основание за внедряване на научните достижения в земеделското 
производство. 

Особеността на полския експеримент, което го отличава от другите изследователски 
методи, е, че култивираното растение се изучава заедно с цялата съвкупност от 
почвени, климатични и агротехнически фактори, много близо до производствени или 
директно в производствени условия. Само полевият експеримент може да установи 
връзка между добива от дадена култура и средствата за въздействие върху нея. 
Освен това има въпрос, който изобщо не може да се изучават извън полето, 
например система за обработка на почвата и грижи за растенията, 
сеитбообращение, използване на торове в сеитбообращение, комбинация от торове 
и хербициди с други агротехнически методи, механизация на прибиране на 
реколтата и др. (Доспехов, 1985;  Полоис, 2013). 

Ценността на резултатите от полевия експеримент зависи от спазването на 
определени методологични изисквания. Най-важните от тях са следните: 
1) типичност на опита; 2) спазване на принципа на единственото й различие 
3) провеждане на експеримент върху специалноотделен земен участък; 4) отчитане 
на реколтата и надеждността на опита по същество. 

Спазването на посочените методологични изисквания се гарантира с 
разработването на методика за полския експеримент. Под методика на полевия 
експеримент се разбира съвкупност от съставните му елементи, които определят 
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постановката и последователността на изследванията: броят на вариантите, площта 
на участъците, тяхната форма, продължителността на експеримента, повторението, 
разположението на повторенията на участъците и вариантите в района, методът на 
отчитане на реколтата и организацията на експеримента във времето. 

Методиката на полевия експеримент е съвкупност от положения, които определят 
постановката и последователността на изследванията. Тя включва следните 
основни етапи: формулиране на цели и задачи, избор на обект на изследване и 
условия за провеждане на експерименти, разработване на програма на 
експерименти и последователност на провеждането й, избор на необходимото 
оборудване и измервателни уреди, като се вземе предвид необходимата точност на 
получаване на резултати, постановка на експерименти, обработка и анализ на 
получените данни. Във връзка с комплексността на изучаваните обекти в научната 
агрономия се използват разнообразни методи на изследване, взаимствани от 
областта на точните науки - химия, математика, физика, физиолоигя, а така също 
свои специфични методи. На фиг.1 е показана структурата и елементите на 
методика за провеждане на полски експеримент, а методиката за провеждане на 
лабораторните, вегетационните, лиземетричните експериментални изследвания е 
дадена на фиг.2. 
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Увод:АП; П; ЦИ; ОПИ; МИ; 
МЕИ 

1. КАП; ЗИ 2.ТПП/ ХИ 

 

ВФ ИП 

МСИ 

ПЛ БИО ППЕ 

ТЗППЕ 

НКОИЕ 

ОД 

МКПП ОМРОК 

ДОПЕ 

4.МОРПЕ 5.МАРПЕ 

6.ФПРПЕ 

ИПТП 

Фиг.1.Структура и елементи на 
методиката за полски експеримент 

3. МПЕ 

ИПЗУ 

ТЕИ-тема на експерименталното 
изследване; АП-актуалност на 

проблема; П-проблем; ЦИ-цел на 
изследването; ОПИ-обект и 
предмет на изследване; МИ- 
методи за изследване; МЕИ-

методика за експериментално 
изследване; КАП критичен анализ 
на състоянието на проблема; ЗИ-
задачи на изследването; ТПП/ХИ-

теоретич на постановка на 
проблема /хипотеза на 

изследването; МПЕ-методика на 
полския експеримент; ВФ-входни 
фактори; ИП-изходни параметри; 

МСИ-методи и средства за 
измерване; ИПЗУ-избор и 

подготов ка на земния участък; 
ПЛ-параметри на лехите; БИО - 

брой на изпитваните обекти; ППЕ-
продължителност на 

експеримента; ТЗППЕ-техника на 
залагане и провеждане на 

полския опит; НКОИЕ-
наблюдение, контрол, измерване 

и отчитане; ОД-отчита не на 
добива; МКПП-методи за 

коригиране на проредените 
посеви; ОМРОК-особености на 

методиката за отделните култури; 
ДОПЕ-документи и отчетност на 
полския експеримент; МОРПЕ-
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За да се проведат видовете изследвания в агрономическата наука трябва да 
се:☻разработи хипотеза, която да бъде проверена; ☻създаде програма за 
експериментална работа; ☻ определят методите и приьомите за управление на 
факторите върху обекта на изследване; ☻ осигуряват условия за изпълнение на 
процедурите на експерименталната работна; ☻ разработят техники за записване на 
хода и резултатите от експеримента; ☻подготвят експериментални средства 
(прибори, оборудване, модели и др.); ☻ осигури експеримента с необходимия 
персонал за провеждане. 

Научното изследване по дефиниция е метод за проверка на теорията и хипотези 
чрез прилагане на определени правила за събиране на данни и интерпретация на 
данни в строго определени условия и правила на провеждане на експерименталното 
изследване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основните изисквания към методиката на експерименталното изследване са: ♦ 
Да съответства на поставените в изследването задачи, т.е. да осигурява 
решаването им; ♦ Да съответства на съвременното равнище на постиженията на 
науката (математиката, техниката и др.); ♦ Да осигурява повторяемост на 
изследването и достоверност на получената информация. ♦ Да е проста, ясна и 
достъпна за използване; ♦ Да се изследва един и същ обект през цялото време; ♦ Да 
се формулират ограниченията на обекта и на изследването моного точно; ♦ Да се 
изучава и средата, в която се намира обектът; ♦ Да се регистрират измененията в 
обекта; ♦ Да се получава необходимото и достатъчно количество фактически 

 

МАР 

ЦЕИ 

ЗЕИ 

ОПМ 

ОИ 
ВФ ИП 

УИ 

КСО 

МИ ОЕИ 

РПИ 

ВрИ БИО 

МОР 

ФПР 

Фиг.2.Методика за експериментално 
изследване: ЦЕИ–цел на 

експерименталното изследване; ЗЕИ–
задачи на експерименталното 

изследване; ОПМ–общи положения на 
методиката; ВФ–входни фактори; 

ИП– изходни параметри; ОИ–обект на 
изследване; УИ –условия на 

изследване; КСО–критерии за 
състояние на обекта; МИ–методи за 

измерване; ОЕИ – оборудване и 
екипировка за измерване; РПИ–ред за 
провеждане на изследването; ВрИ–
време за изследване; БИО–брой на 

изследваните обекти; МОР–методи за 
обработка на резултатите; МАР–
методи за анализ на резултатите; 

ФПР–форма на представяне на 

резултатите от изследването 
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материал; ♦ Да дава възможност за проверка при същия комплекс от условия; ♦ Да 
се организира успоредно или последователно друго изследване със същата цел, но 
на друго място със същата методика. 

При провеждане на експеримента е необходимо да се осигури: 

● целенасочено наблюдение над обекта за определяне на изходните данни 
(хипотеза, вариране на факторите); ● създаване и фиксиране на условия на 
експеримента (подбор на обектите, режима и условията им на работа, средства за 
измерване); ● определяне на границите на измерване и начините на провеждане; 
● определяне на начините за поддържане на постоянни условия и тяхното вариране; 
● преминаване от емпирични наблюдения към теоретични обобщения. 

За да се получат достоверни резултати от експерименталното изследване е 
необходимо да се извърши следното: ☻ анализ на характера на изследване на 
обекта в цялото многообразие на свойствата, предвидени в целта на провежданото 
дисертационно изследване, на основата на имащите сведения, получени от други 
изследователи и публикувани в информационните източници; ☻ разработване на 
методика и програма за експериментално изследване; ☻ обосноваване на избора на 
количествените параметри за оценка на свойствата на обект, избиране на тяхната 
размерност, метод и начин за измерване при изследване; ☻ определяне на всички 
фактори, влияещи на избрания параметър на обекта на изследване; ☻разглеждане 
(анализ) на причинно-следствените връзки между входните фактори и параметри за 
оценка на свойствата на обекта; ☻ ранжиране на факторите по степен на влияние 
върху параметрите и определяне на основните фактори; ☻ определяне на 
рационалните интервали на вариране на избраните фактори за установяване на 
съответните закономерности; ☻ фиксиране на останалите фактори на определено 
(възможно най-добро) ниво на вариране; ☻ разработване на конструктивно-
технологична схема на опитно-експерименталната установка, осигуряваща 
реализацията на програмата на изследването; ☻ изучаване на възможността за 
моделиране на обекта; ☻ подбор на измерителната апаратура; ☻ разработване на 
методика за калибриране на средствата за измерване; ☻ разработване на методика 
за обработка на първичните данни, с осигуряване на необходимата точност и 
достоверност на резултатите от изследване. 

Резултатите от всяко комплексно научно изследване в агрономическата наука може 
да бъдат потвърдителни и нови резултати (фиг. 3). Новите резултати в 

изследването са ценни и те се наричат приноси и се класифицират като: съществено 
научни приноси, научни приноси (научно-теоретически), научно-приложни, приложни 
и методични приноси. Изискванията за новост на резултатите от изследването са: 
достоверност, значимост и обоснованост. 

Приносът е това, което изследователят или колективът чрез своето научно 
изследване привнася към научното познание в дадено научно направление. 

Приносите от научно изследване са: 

1. Съществен научен принос е достижение, което поставя началото на ново научно 

направление или са получени съществени фундаментални резултати в 
съществуващо научно направление или пък резултат с характер на откритие. 

2. Научен принос (научно-теоретичен) е достижение, оригинално развитие на 
проблема от научното направление и има достатъчно общ характер и валидност. 

3. Приложен принос е конкретно решаване на тясно формулирана задача от 
дадено научно направление с непосредствена практическа приложимост, 
оригинални моменти в избора на метода на изследване и разработване и с важно 
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значение за практиката. 

4. Научно-приложен приносе оригинално решение или оригинално развитие на 

частен проблем в дадено научно направление, доведено до конкретни резултати и с 
общност валидна за третирания клас частни проблеми.  

5. Методичен принос е оригинално разработване на методични основи на 
определена научна или производствена област. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно е, че най-важна роля в съвременната агрономическа наука играят 
статистическите методи за планиране на изследвания и обработка на получените 
данни. Сравнително до неотдавна основното приложение на статистиката в полския 
ексеперимент се е свеждало до определянето на средните стойности и техните 
грешки. В момента математическата статистика е активен инструмент за планиране 
на експерименти, където основното му изискване е рандомизирането на 
неконтролирани условия на изследване, което дава възможност да се компенсират 
до известна степен систематичните грешки на експеримента. 

Опитът показва, че при значителна хетерогенност на неконтролираните условия на 
експеримента само рандомизираните планове осигуряват обективна, статистически 
надеждна оценка на резултатите от изследването. Тук е важно да се отбележи, че 
ако ефектът от изследвания фактор е малък, тогава рандомизиран план е по-
необходим, отколкото ако факторът е със значителен ефект. 

Наред с важната задача за планиране на експеримент, съвременните математически 
методи са неразделна част от процеса на обработка и интерпретация на резултатите 
от наблюденията и опитите. Те позволяват да се извлечете максималната 
информация от първоначалните данни, да се прецени колко значими и реални са 
разликите между опитите, да се установят коефициентите на уравненията на 
регресията и производствените функции - математически модели на добивите, 
качеството на продукцията, свойствата на почвата и други показатели. 

За новите и съществуващи модели, методи и резултати за научни изследвания 
младите учени, докторанти и специалисти научават главно от публикациите в 
научните списания, научните трудове на висшите училища и научно-
изследователските институти, сборниците доклади от научни конференции, 
симпозиуми и т.н. Познанията на читателите в областта на статистическите методи 
обикновено са скромни, затова изводите на авторите се приемат на доверие, като 
абсолютни истини. Това не би било така страшно, ако статистическите методи бяха 

 РПЕ 

ПР  НР/Н/ 

Д З О 

СН Н П М 

НП 

Фиг.3. Класификация на приносите  
 
РПЕ-резултати от проведения 
експеримент; ПР-потвърдителни 
резултати; НР/Н/ - нови резултати 
/новост/; Д-достоверни; З-значими; О-
обосновани; СН-съществено научни; 
Н-научни; П-приложни; М-методични; 

НП-научно приложни 
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правилно и коректно използвани и анализите прецизно извършени, а резултатите 
правилно използвани при изработване и вземане на решения. 

Без да цитираме от къде са взети неправилно анализираните статистически 
резултати, кой е авторът и т.н. ще си позволим да посочим в какво се състои 
същността на допусната грешка, която е причината за неправилното тълкуване и как 
трябва да се използва статистическият апарат. 

Основните грешки, които се допускат при използване на статистически методи за 
анализ на резултатите от проведените комплексни експериментални изследвания 
(Тасев и др., 2010;  Тасев и Панчев, 2017) са: 

1. При провеждане на статистически изследвания е необходимо да се 
съобразяваме с достоверността и статистическата значимост на 
получената информация. Създателите на препарати за борба с болести по 
растенията и дървесните видове изследват влиянието на препарат върху обекта и 
установяват, че резултатът (R) е пропорционален на приложената доза (х) (фиг. 4). 
От анализа на резултатите от изследването на фиг. 4а изследователят прави 
извода, че взаимовръзката между дозата и резултата е правопропорционална, т.е. с 
увеличаване на х се увеличава R. Полученият резултат позволява достоверно да се 
направи извода, че в проведените ПЕТ опита, резултатът R зависи от дозата, а що 
се отнася до това, какво ще бъде влиянието на дозата върху резултата, ако се 
проведат ПОВЕЧЕ опита, може само да се предполага. Друг изследовател поставил 
същия експеримент, но провел по-голям брой опити и получил резултатите, дадени 
на фиг. 4б, където с „●” са дадени новите резултати, а с полигон резултатите от фиг. 
4 а. От анализа на графичната зависимост следва, че няма никаква връзка между R 
и X. Следователно, изводът е че за да се докаже взаимовръзката между R и Х 
трябва да се проведат определен брой опити, гарантиращи определена 
достоверност на получените резултати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Грешки при определяне на средната стойност, модата и медианата при 
обединяване на групи случайни величини, т.е. числени характеристики на 
извадки от една и съща генерална съвкупност. Ако имаме три извадки и знаем 
техните оценки на средната стойност, модата и медианата, как да определим тези 
оценки за обединената съвкупност? По отношение на оценката на средната стойност 
всичко е много просто, но за определяне на медианата и модата трябва да се върнем 
към изходните данни в трите съвкупности и да проведем нови изчисления. 

RR●●● 
● ●●●● 
●●●●● 
●●●● 
●●●● 
 
●●●●● 
●●●●● 
●●● 
●●●●● 
●● 

а) X      б) XX X 

Фиг. 4. Характер на изменение на резултата (R) в зависимост от приложената доза (Х) 

X 

R 

X 
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Нека оценките на средните стойности и броя на случайните величини за трите 
извадки А, В, С да са: 

AX  =11,9 ; An  =24; BX  =14,2;
Bn  =30; CX  =10,8; Cn  =28. 

А. Определянето на оценката на средната стойност на обединената извадка при 
различен брой на случайните величини в извадките се намира по формулата: 
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Б. Определянето на оценката на средната стойност на обединената извадка при 
еднакъв брой на случайните величини в извадките се намира по формулата: 
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Грешката, която се допуска при определяне на средната стойност на обединената 
извадка, е, че се прилага втората формула, макар броя на случайните величини в 
извадките да не са равни. 

Ако се опитаме да определим медианата или модата на общата съвкупност от две 
извадки нещата са значително по-сложни. Допускаме, че извадката А има 6 случайни 
величини и модата е равна на 17, а извадката В- 6 случайни величини и модата е 19. 
Каква ще бъде модата на обединената извадка? Грешката, която се допуска, по 
аналогия на определяне на оценката на средната стойност, когато отделните извадки 
имат равен брой членове е 18=(17+19)/2. Това е не вярно! Защо? Ако извадките А и В 
имат следния вид: А: 15 ;15 ;17 ;17 ; 17; 18; В=15; 15; 17; 19; 19; 19, то когато обединим 
двете извадки, то модата на обединената извадка ще бъде 15, тъй като се среща в 
обединения статистически ред 4 пъти, т.е. най-много се повтаря. 

Аналогично за медианата: МеА=17; МеВ=18, а медианата на обединената извадка е 
17. Грешно ще бъда, ако приемем, че медианата на обединената извадка 

(17+18)/2=17,5. 

3. Не са редки случаите, когато в научните публикации не се уточнява 
броят на изследваните (наблюдаваните, изпитвани) обекти или броят на 
опитите. Това е важен въпрос, за да може читателят да прецени достоверността 
на получените резултати и да приеме или да не приеме взетите решения или 
направените предложения за теорията и практиката. 

Методите за определяне на минималния брой обекти на наблюдение са два: 
параметричен (при известен вид на закона на разпределение на изследваната 
случайна величина) и не параметричен (видът на закона на разпределение е 
неизвестен). И при двата метода определянето на минималния брой обекти на 
изследване се извършва по зависимости като предварително се задава от 
изследователя относителната грешка δ на средната стойност на наблюдавания 
параметър Х с доверителна вероятност β и очакваната стойност на коефициента й 
на вариация (υ). 

4. Много разпространена грешка в методиките на акредитирани 
лаборатории е неправилното определяне на средно квадратичното 
отклонение на измерваните параметри S. Същността на грешката се изразява в 
това, че оценката на средно квадратичното отклонение се определя по не вярна 

аналитична зависимост, т.е. по зависимостта  
 1

2






nn

xx
S i .Тази зависимост, в 
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същност, е за определяне на максималната възможна грешка на средната стойност (

xS )=  
 1

2





nn

xxi , тъй като 
n

S
S x   и като се замести S с равното му  

1

2





n

xxi  се 

получава зависимостта за xS .Средно квадратичното отклонение на измервания 

параметър се определя по следната формула  
 1

2






n

xx
S i  

5. Неправилно се използа критерия на Колмогоров-Смирнов )( n  и на Мизес 

 2  за проверка на вида на закона на разпределение на случайната величина. 

Грешката се състои в следното: а) грешно е да се групират данните преди 

използването на критериите n  и 2 , защото те са за не групирани данни; б) не 

правилно е да се използват критериите n  и 2  за проверка принадлежността на 

функцията на разпределение на наблюдаваната случайна величина към 
параметричните семейства, например към семейството на нормалното или други 
разпределения. Неизвестните параметри се оценяват по параметрите, получени от 
извадката, а трябва да се оценяват по параметрите на генералната съвкупност. 

Следователно, за проверка на вида на закона на разпределение се използва 
критериите на Пирсон, на Романовски или критерия W. 

6. Грешки, които се допускат при използване на критерия на Стюдънт (F) 
при определяне на статистическата разлика на средните стойности в 
извадки. На фиг.5 е показана принципна схема, чиято същност се изразява в 
следното: известни са двете плътности на разпределение на параметъра, който 
управляваме Х1 и Х2. Известни са и числените характеристики: средна стойност и 
средно квадратично отклонение на параметъра до прилагане на метод за 
управление, например на риска и след прилагане метод за управление на риска. Ако 
сравним резултатите само по числената характеристика оценка на средната 
стойност може да се окаже, че разликата е значителна и ефектът от проведеното 
мероприятие за намаляване на риска е значителен. Затова сравнението трябва да 
се проведе с отчитане и числената характеристика средно квадратично отклонение, 
тъй като двете плътности на разпределението на управлявания параметър се 
препокриват. Това може да се постигне с две групи методи за определяне на 

статистическата значимост: 
параметрични с представител критерия 
на Стюдент и непараметричен - Ман-
Уитни, Крускал – Уолис и Уилкоксон. 
Параметричният критерий на Стюдент 
се използва при големи извадки (n>30), 
а непараметричните критерии при 
малко извадки (n<30). 

 

Фиг. 5. Принципна схема на ситуация, 
когато се налага оценка на 

статистическата значимост 

 

При използване на критерия на Стюдент много често се допуска следната грешка: 
при сравняване на две извадки се използва формулата за изчислената стойност на 
критерия на Стюдент при равен обем на двете извадки (n1=n2), когато това условие 
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не е изпълнено, т.е. n1n2. Грешката се състои в това, че при различен обем на 
извадките се използва друга формула за изчисляване на критерия на Стюдент и 
степените на свобода. 

7. Често при използване на регресионния анализ изследователите се 
интересуват само от теснотата (силата) на връзката между У и Х. Това 
може да се характеризира с коефициента на корелация (r) и -1<r<+1. Допуска се, 
макар и по-рядко, неправилно тълкуване на знака пред коефициента r, като се 
смята, че когато знакът е (+) връзката е силна между У и Х. Знакът на коефициента 
на корелация показва направлението на връзката (права или обратна), а 
абсолютната стойност – теснотата (силата) на връзката. Така, че коефициентът, 
който е равен на -1, определя толкова силна връзка между Х и У, както и ако е равен 
на +1. Когато няма връзка между Х и У, r=0. 

Често млади учени и докторанти допускат следната грешка: определят коефициента 
на корелация и независимо от неговата стойност правят заключение, че е налице 
връзка между У и Х. Затова препоръчаме преди да решите да използвате апарата на 
регресивния анализ и коефициента на корелация е да проучите фиг.6 и да 
проверите дали не попадате в случаите, когато r=0 или близко до нула. Ако попадате 
в тази ситуация няма смисъл да прилагате този математически апарат. 

 

 

Фиг. 6. Взаимовръзка между X и Y 

 

Независимо от конкретното научно изследване, за отговор на въпроса, поставен 
пред изследователя, е необходимо да се провери нулевата хипотеза, с помощта на 
различни критерии, за това има ли ефект от изследването, има ли разлика между 
средните стойности и т.н. Таблица 1. може да ни помогне да се ориентираме в 
множеството от статистическите критерии (параметрични и непараметрични) за 
анализ на различни резултати от изследването. За да изберем правилно 
статистическия метод, е необходимо да отчетем преди всичко характера на 
изследвания признак (параметър): количествени, подредени или качествени и типа 
на разпределението (нормално или някакво друго разпределение). За сравняване на 
качествени променливи брой на градациите повече от две се използва статистически 
метод на сравняването на разпределенията, например χ2 или критериите на 
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сравняване на спрегнатите таблици на размерностите.  

Освен това, е необходимо да се различават ситуациите, свързани със сравняване на 
две или повече групи (при тези случаи се използват различни критерии), а така също 
сравняват ли се независими групи или не и т.н. За някои от случаите има по 1-2 
статистически метода във всяка клетка на таблицата, които са най-подходящи за 
използване. В резултат на използване на един от тези критерии изследователят ще 
установи резултатите статистически значими ли са или не. 

 

Таблица.1.Таблица за статистическите критерии, които обикновено се 
прилагат за решаване на типични задачи в областта на научните изследвания 

Признак 
Две независими 

групи 

Повече от две 
независими групи 

Една група със 
свързани 

измервания 

(до и след 
лечението) 

Една група с 
няколко свър-

зани измервания 
(или няколко 

вида лечение) 

Параметрични методи 

Количествени, 
нормално 

разпределение 

Критерий на 
Стюдънт, 

Дисперсионен 
анализ, критерий 
на Тюки, критерий 

на Шефе 

Дисперсионен анализ, 
Критерии на Стюдънт 

за множествени сравне 
ния, критерий на Тюки, 

критерий на Данет, 
критерий Шефе, 

критерий Нюмен-Кейлс 

Критерий на Стюдънт 
за свързани двойки, 

Дисперсионен анализ 
за повторни 
измервания 

Дисперсионен 
анализ за 
повторни 

измервания, 
критерии Шефе за 
зависими извадки 

Непараметрични методи 

Количествени, 
разпределението 

се отличава от 
нормалното, 
порядкови 

Критерий на 
Уилкоксон-Ман-

Уитни, Медианен 
критерий 

Критерий на Краскел- 
Уолис, медианен 

критерии 

Г-критерий на 
Уилкоксон, Критерий 
на знаците, критерий 
на знаковите рангове 

на Уилкоксон 

Критерий на 
Фридман 

Meтоди на сравняване на дялове 

Качествени, 

алтернативно 

разпределение 

Критерий χ
2
, 

Точен критерий на 
Фишер 

Критерий χ
2
 

Критерий на 

Мак-Нимар 

Критерий на 
Кохрен 

 

 

Съществуват най-различни подходи за решаване на проблемите на множествените 
сравнявания и учените не са на единно мнение по този въпрос. Някои предлагат още 
на етапа на планиране на изследването да се оценява броя на групите с отчитане на 
поправката на Бонферон за нивото на значимост, други справедливо възразяват, че 
такова многократно намаляване на нивото на значимост води до безкрайно големи по 
численост групи за изследване. Други предлагат на етапа на планиране да се оценява 
обема на извадката, като се отчита основната цел на изследването, а при анализа на 
данните в случаи на необходимост от допълнителни сравнения да се обърне особено 
внимание на тяхната статистическа значимост. Различни мнения съществуват и по 
отношение на разделянето на обектите на изследване на групи. Но всички учени са 
единни в мнението, че тъй като тази процедура също увеличава нивото на значимост, 
то към нея трябва да се отнасяме с по-голямо внимание. Желателно е, делението на 
подгрупите да бъде предварително извършено и записано в документите за отчитане 
на резултатите от експеримента. Това намалява риска от произволно деление на 
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стадия на анализа, за да се получат достоверни различия, макар в някои подгрупи. 
Освен това, делението на подгрупи по някакъв признак трябва да се извърши във 
всички групи на сравняване. 

Неприемливи се смятат сравняванията на резултатите, получени, например, в 
определени подгрупи на изследваната група, с резултатите за контролната, като цяло. 
Така нареченият проблем на множествените сравнения възниква и при провеждане 
на междинните статистически анализи на различни етапи от изследването. Ако при 
проверката на нулевата хипотеза вероятността за грешка от I род нараства, то това 
означава, че при планирането трябва да се въведе поправка в избраното ниво на 
значимост за поддържане на мощността на теста. 

Внимателно трябва да се отнасяме и към резултатите от междинните 
статистически анализи, особено, ако въз основа на тях може да се вземе 
решение за предсрочно прекратяване на изследването. 

На основата на резултатите от междинните изследвания може да се вземе решение и 
за необходимостта да се внесат изменения в плана на изследването. 

В заключение, при провеждане на изследвания в областта на биологията, 
земеделието, техниката и други области на научните изследвания, особено 
младите учени, е необходимо: 

1. Много добре да си изяснят същността на изследвания процес или явление и след 
това да пристъпят към разработване на методика за експериментално изследване и 
избор на математически модел за представяне (описание) и анализ. 

2. За същността и възможностите на математическия апарат за анализ на 
резултатите и вземане на решение да се запознаят от специализираната литература 
по статистически методи за изследване, а не от публикации, където са използвани 
тези методи, тъй като има вероятност да попаднат на неправилно използване на 
даден метод. Не случайно в специализираните медицински издания на САЩ, 
Великобритания, Франция, Германия, Япония, Русия и др. страни в редколегиите има 
специалиста по статистически методи и те рецензират постъпилите научни работи за 
приложението на статистическите методи за изследване. 

3. От правилното използване на даден статистически метод зависи правилното 
изработване и вземане на управленското решение или решение за продължаване на 
научните изследвания в дадено направление, т.е. резултатът от научното изследване 
е в пряка връзка от правилно използвания математически апарат за анализ. 
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Резюме 

Биологичното разнообразие, или многообразието на живите организми, е световно 
природно богатство.  Според проучване на ООН, растенията, животните и 
микроорганизмите, които имат решаващо значение за производството на храна, 
бележат рязък спад през последните десетилетия. В световен мащаб екосистемите, 
които обезпечават производството на храни се влошават. Със загриженост за 
проблема, ООН обяви периода 2011-2020 като Десетилетие за биологичното 
разнообразие. През настоящата година Световният ден на почвата акцентира върху 
темата с мотото „Да съхраним почвата жива, да опазим почвеното 
биоразнообразие“. Наша отговорност е да запазим почвите чисти за бъдещите 
поколения и да възстановим нарушените екосистемни функции. Биологичното 
разнообразие е незаменим ресурс и опазването му трябва да бъде ключова част от 
стратегиите за управление на страните. 

За предотвратяване загубите на почвено биоразнообразие е необходимо устойчиво 
управление на почвените ресурси, опазване на природата, инвестиране в научни 
разработки, знания и иновации, свързани с опазване на биоразнообразието, 
повишаване на обществената загриженост и внимание върху проблемите на 
биоразнообразието и акцентиране върху здравето на почвите. 

Ключови думи: почва, биоразнообразие, екосистемни функции, загуби, опазване 

 

Resume 

Biodiversity or the variability among living organisms, is a world natural wealth. UN 
investigation showed that plants, animals and microorganisms that are responsible for 
food production sharply declined in the last decades. Food providing ecosystems were 
worsened worldwide. Concerning the issue, UN declared 2011-2020 a Decade on 
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Biodiversity. This year, World soil day focused on the theme with the motto “Keep soil 
alive, protect soil biodiversity”. It is our responsibility to keep soils clean for future 
generations and to restore disturbed ecosystem functions. Biodiversity is an indispensable 
resource and its conservation must be a key part of countries' governance strategies. 

Prevention of soil biodiversity loss requires sustainable management of soil resources, 
nature conservation, investment in research, knowledge and innovation related to 
biodiversity conservation, increasing public concern and attention to biodiversity issues 
and focusing on soil health. 

 Key words: soil, biodiversity, ecosystem functions, loss, protection 

 

 

Проблема „биоразнообразие“  

Биологичното разнообразие, или многообразието на живите организми, се оценява 
като световно природно богатство. Загубата на биологично разнообразие дава 
съществено отражение върху икономиката и здравето на населението и 
представлява заплаха за устойчивото развитие на стопанството.  

Според проучване на ООН, растенията, животните и микроорганизмите, които имат 
решаващо значение за производството на храна, бележат рязък спад (UN: 
Biodiversity loss.., 2019). Констатира се, че “основите на нашите хранит елни системи 
са подкопани“. FAO отправи предупреждение, че в световен мащаб екосистемите, 
които обезпечават производството на храни се влошават.  

През последните две десетилетия приблизително 20% от стопанските площи, заети 
с култури са станали по-малко продуктивни. Същевременно се отбелязва 
„изтощителна” загуба на биоразнообразие – намаляли са горски площи, тревни 
пространства, коралови рифове, мангрови гори, находища на водорасли, а също и 
генетичното разнообразие на растителни и животински видове. Около 25 % от 
всички животински и растителни видове в света са застрашени от изчезване (UN: 
Biodiversity loss.., 2019). 

 

Конвенция за биологичното разнообразие 

През 1992 г на срещата на високо равнище в Рио представители на 150 държави 
подписаха Конвенция на ООН за биологичното разнообразие. Тя има за цел да 
повиши ангажираността за постигане на устойчиво развитие на страните в света. В 
конвенцията биоразнообразието се разглежда не само като една съвкупност от 
растения, животни, микроорганизми и техните екосистеми, но се обръща внимание 
на връзката на човека с биоразнообразието и екосистемите като основен фактор за 
здравословна околна среда, а оттам и за чисти храни, въздух,  вода, местообитания 
и пр. 

България е равноправен член на Конвенцията за биологично разнообразие от 1996 
г. Всички страни-членки работят за значително намаляване на загубата на 
биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, което включва и 
борбата с бедността и подобряване условията за съществуване на всички форми на 
живот на Земята. В съответствие с изискванията на Конвенцията, у нас е 
разработена национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 
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Международни инициативи 

По инициатива на ООН през 2001 г. бе взето решение всяка година на 22 май да се 
отбелязва Международен ден на биологичното разнообразие, с което да се повиши 
осведомеността на хората и разбирането за проблемите, свързани с 
биоразнообразието и да се насърчат правителствата да вземат решителни мерки и 
действия за ограничаване на загубите на биоразнообразие в световен мащаб. 

Темата за биоразнообразието се отразява и в други световни мероприятия. 
Световният ден на почвата през 2020 г. акцентира върху проблема под мотото „Да 
съхраним почвата жива, да опазим почвеното биоразнообразие“. Чрез него се 
насочва вниманието на обществеността към борба със загубите на почвено 
биоразнообразие и се подчертава необходимостта да се поддържа здравето на 
екосистемите. Под този надслов се призовават правителствата, обществените 
организации и хората  по света активно да съдействат за опазване на почвеното 
здраве, което е важен фактор и за здравето на населението. 

През 2020 година биоразнообразието бе тема и на Световния ден на околната 
среда. Участниците алармираха за необходимостта от спешни действия, тъй като 
поради човешката дейност природата се разрушава и се подлагат на риск от 
изчезване около един милион растителни и животински видове (World is ’on notice’..., 
2019). Бедствените събития в света през последните години - горските пожари, 
наводненията, пораженията от насекоми и микроорганизми, пандемията КОВИД 19 
също алармират за необходимостта от  спешни действия в защита на 
биоразнообразието.   

 

Десетилетие на ООН за биологичното разнообразие 

След проучване, направено в глобален мащаб ООН отчете слаб напредък в 
усилията за овладяване на загубите на биоразнообразие (Strategic plan for 
biodiversity 2011-2020). С цел да се насърчи прилагането на Стратегическия план от 
Конвенцията за 2011-2020г и постигане на живот в хармония с природата, периодът 
2011-2020 бе определен като Десетилетие на ООН за биологичното разнообразие 
(United Nations Decade on Biodiversity).  

 

 

 

 

 

Опазването на биологичното разнообразие е основен екологичен приоритет и за 
Европейския Съюз. През 2010 г. бе отчетен неуспех в усилията за предотвратяване 
на загубата на биологично разнообразие в Европа (Special report 12/2014; Biodiversity 
in the EU is declining..., 2020), затова  през юни 2011 г. бе приета „Стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.“ (EU Biodiversity Strategy to 2020, 2011) с 
главната и неотложна цел — спиране загубата на биологично разнообразие и 
влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 г. Най-важният финансов 
инструмент за опазване на биологичното разнообразие и горите в ЕС е програмата 
LIFE. 

У нас е приет Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020, който 
има за цел да подпомогне ефективното прилагане на Конвенцията. 
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Биологично  разнообразие в земеделските земи  

Според специалния доклад на Европейската Сметна Палата 13/2020 (Special report 
13/2020, 2020) биологичното разнообразие в земеделските земи намалява въпреки 
мерките, предприети от Европейския съюз по Общата селскостопанска политика 
(ОСП). Отчетен е спад на изобилието и разнообразието на естествената 
растителност, а оттам и на животните. За последните 30 години популациите на 
птиците и полските пепруди, които са добър показател за промените в земеделските 
земи, са намалели с повече от 30%. Разнообразието на важните за 
селскостопанското производство растения и животни също намалява. От практиката 
са известни примери за ползата от сортовото разнообразие на културите при 
преодоляване на кризи след поражения от вирусни болести - при картофите през 19 
век, при ориза в Азия, при кафето, царевицата и лозата в Америка през 70-80 те 
години на миналия век. 

 

Биологично  разнообразие на почвата  

Понижава се разнообразието и на живите организми, обитаващи почвата - 
почвената биота (Kohl t al., 2014). Изследвания на учени от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ в 
нашата страна показаха, че биоразнообразието на лумбрицидни червеи намалява в 
ерозираните, обработваемите и урбанизираните почви (Valchovski, 2010; Valchovski, 
2012). Показателите за микробиологичната активност в почвата (микробиално 
дишане, микробиална биомаса, ензимна активност, физиологични групи 
микроорганизми) се понижават в различни типове ерозирани (Donkova et al., 2015; 
Nedyalkova et al., 2013; Nedyalkova et al., 2017) и техногенни почви (Petkova et al., 
2017) у нас. 

 

Причини за намаляване на биоразнообразието 

Като основен фактор за загубите на биоразнообразие се посочва изсичането на 
горски масиви и разширяване на площите на обработваемите земи, както и 
нарастване на урбанизираните територии, където за целите на градовете земите се 
покриват с бетон при стоежа на битови и стопански сгради, и се запечатват при 
проправяне на пътища. Други причини за загубите са свръхексплоатация на водните 
източници, замърсяване с битови и промишлени отпадъци, изменението на климата 
(UN: Biodiversity loss..., 2019). 

Основна причина за загубата на биоразнообразие в земеделските земи и почвата са 
практиките, свързани с интензивно развитие на селското стопанство - увеличаване 
на площта на земеделските земи, отглеждане на инвазивни растителни и 
животински видове, неустойчиви земеделски практики, насочени към получаване на 
максимални добиви (Biodiversity loss: what is causing..., 2020). Други неустойчиви 
практики в използването на земните ресурси, които водят до намаляване на 
биоразнообразието са техногенното нарушаване и замърсяване на почвите. 

 

Почвата - важен резервоар на биоразнообразие 

Почвата е сложно, динамично и живо тяло, в което обитават повече от 25% от 
живите организми в природата. Тя е своеобразен резервоар на биоразнообразие, 
който поддържа земеделието и животновъдството,  регулира емисиите на парникови 
газове, осигурява храненето на растенията, животните и  хората.  
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Почвеното биоразнообразие включва многообразие от живи организми (почвена 
биота), сред които (Bunning&Jimenez, 2003): 

 Микрофлора (<0.1 мм) - бактерии, плесени, водорасли и др. 

 Микрофауна (<0.1 мм) – протозои, нематоди и др. 

 Мезофауна (0.1-2 мм) - акари, колемболи, енхитреиди и др. 

 Макрофауна (>2 мм) - насекоми, земни червеи, мекотели, скорпиони, змии, 
гризачи и др. 

Корените на растенията също могат да се разглеждат като почвени организми. Те 
черпят вода и дишат въздух от почвата, усвояват минерални и органични вещества 
от почвения разтвор, влизат в трофично взаимодействие с микроорганизмите 
(азотфиксация, микориза). Корените, грудките и луковиците служат за храна на 
микроорганизмите и животните. 

 

Почвата - среда на обитание на живите организми 

Почвите предоставят местообитания с различни свойства, климат и растителна 
покривка, в които живее многочислена биота - флора и фауна. Комплексната 
физична и химична природа на почвата, нейната порьозна структура, огромната 
специфична повърхност, наличието на органични и минерални вещества, 
хранителни източници и вода дават възможност много животни, растения и 
микроорганизми да живеят съвместно и да намерят подходящи ниши за развитие. 
Различните почвени организми взаимодействат помежду си, като образуват сложна 
мрежа от трофични връзки в екосистемата (NSP - Soil biodiversity). 

 

Функции на живите организми в почвата 

Почвените организми участват в редица основни процеси, отговорни за устойчивото 
функциониране на екосистемите и получаване на екологична продукция.  

Със своята дейност живите организми променят почвената среда и влияят върху 
нейните свойства. Положително влияние върху плодородието оказва изкопаването 
на дупки, тунели, тесни проходи и пукнатини от бизгръбначните и малките 
бозайници, което разрохква почвата. С това се улеснява проникването на въздух и 
вода в дълбочина, а и корените на растенията проникват лесно в дълбоките слоеве, 
особено в по-плътните почви. Животните раздробяват растителните остатъци, 
размесват ги с почва, преместват ги на различно разстояние и така ускоряват 
процесите на минерализация на органичните вещества от микроорганизмите и 
кръговрата на хранителните елементи. С разнообразната си биохимична дейност 
микроорганизмите поддържат почвеното здраве и плодородие. Основната им роля 
се състои в разграждане на мъртвите органични остатъци и освобождаване на лесно 
усвоими за растенията хранителни вещества. Микроорганизмите участват активно в 
детоксикация на замърсители, отблъскване на патогени, улавяне на въглерода в 
специфични органо-минерални съединения, усвояване на азот от въздуха и пр. 
Корените на растенията са в пряка връзка с микроорганизмите, чрез които получават 
хранителни вещества, растежни хормони и защита от неприятели. Многообразието 
от организми гарантира нормално осъществяване на основните екологични функции 
на почвата – здравословна среда за развитие и изхранване на растенията и 
получаване на здравословна растителна продукция (NSP – Agriculture and soil 
biodiversity).    
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Да спрем загубите на биоразнообразие в почвата 

Наша отговорност е да запазим почвите чисти за бъдещите поколения. Трябва да се 
има предвид, че биологичното разнообразие е незаменим ресурс и опазването му 
трябва да бъде ключова част от стратегиите за управление на страните. 

За да спрем загубите на почвено биоразнообразие е необходимо увеличаване на 
растителността в градските райони и опазване на природата, инвестиране в научни 
разработки, знания и иновации, свързани с опазване на биоразнообразието, 
повишаване на обществената загриженост и внимание върху проблемите на 
биоразнообразието и акцентиране върху здравето на почвите. Нужно е също 
устойчиво управление на почвените ресурси, редуциране на потреблението в 
разумни граници, повторна употреба на суровини и рециклиране на отпадъците. 

 

Връщане на природата в нашия живот - нова стратегия на ЕС за 
биоразнообразие до 2030 

На 20 май 2020г Европейската Комисия прие нова стратегия за биологичното 
разнообразие, в която се предлагат конкретни стъпки по пътя към възстановяване на 
биоразнообразието до 2030 г. Сред тях са трансформиране на най-малко 30 % от 
европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и 
връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразието на  
ландшафта. Набелязват се обвързващи цели за възстановяване на увредените 
екосистеми и реки, подобряване на състоянието на защитените местообитания и 
видове в ЕС, защита на пчелите (опрашителите), намаляване на замърсяването, 
озеленяване на градовете, стимулиране на биологичното земеделие и други 
земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване 
на състоянието на европейските гори. 

В помощ на стратегията ще се използват и международните партньорства, като 
Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, която 
ще се състои през 2021 г. и ще спомогне за разработването на нова глобална рамка 
на ООН за биологичното разнообразие (Vrashtane na prirodata v nashiya jivot…, 2020).   
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Resume 

The paper analyzes the dynamic development and the current state of organic production 
in Greece, as well as the evaluation of systemic and specific problems faced by producers 
of plant organic products. It is noted that the first farmers to engage in organic farming on 
small plots were in the early 1980s. In Greece, the main characteristics of the organic 
farming sector are the clear tendency to increase the cultivated area and their 
geographical inequality. According to statistics from the Ministry of Rural Development and 
Food, in 1993, the area of organic crops was only 591 hectares, in the following years it 
was increased significantly and in 2018 reached 156,918 hectares corresponding to 4.87% 
of the 3,221,680 hectares of arable agricultural land in the country. The main organic crops 
are olives, legumes, cereals, vines, vegetables and citrus fruits with different percentages 
of each crop. In 2018, 31,397 farmers were active in organic farming .The main problems 
that limit growth are the lower yields compared to conventional agriculture, the lack of 
technology, the small size of the holdings, the limited scope of the domestic market and 
the high prices. However, the existing, but also the potential comparative advantages for 
organic farming are so strong that our country can get a larger share in the global market 
of organic products. 

Key words: biological agriculture, clean agrrcultural production,organic farming, , crops, 
problems. 

 

 

Introduction 

Intensive agricultural activity has led to the pollution of rivers, lakes, seas, the degradation 
of forest ecosystems, the desertification of soil, the destruction of natural habitats and the 
extinction of rare species of flora and fauna. During the second half of the 20th century, 
another problem became significant: a reduction in the content of vitamins and trace 
elements in crop production and an accumulation of harmful substances (nitrates, 
pesticides, hormones, antibiotics, etc.) in both plant and animal products due to soil 
degradation.( Gustavsson et al,2011) High doses of mineral fertilizers, numerous 
treatments with chemical plant protection agents, violation of the technology of their use, 
intensive soil cultivation and deep plowing have led to a whole series of negative 
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environmental consequences. In 2015, organic farming was practiced in 179 countries and 
dependent regions of the world (in 2000 there were about half of them), and in almost half 
of them, the production, processing and consumption of organic products are regulated by 
the relevant local legislation. , establishing biological standards.Organic farming is one of 
the most promising agricultural sectors of any country with a rich resource potential, as 
evidenced by the following data: during the period 2000-2015, the area of agricultural land 
used in the world, adopting relevant technologies, increased by average rate of 10% per 
year and reached the level of 50.9 million hectares. The global market for organic products 
has grown more than fivefold - from $ 18 billion in 2000 to nearly $ 100 billion in 2015. 
According to some expert estimates, the market for organic food and beverages will grow 
by an average of 15.5% per year during the period 2016-2020. Organic farming in the 
world is a locomotive for the development of hundreds of thousands of small and medium 
agricultural producers. The production of organic agricultural products is a very promising 
direction of agriculture for small-scale producers, which requires the use of modern, 
organic agricultural technologies based on the synthesis of the latest achievements of 
biological science and engineering, adapted to local conditions. Organic farming holds its 
unique position and can coexist with intensive agricultural production. According to the 
International Federation of Movement for Organic Agriculture (IFOAM), organic agriculture 
aims to work with ecosystems, biogeochemical cycles of substances and elements, 
supporting them and gaining the result of their optimization.( According to IFOAM, “organic 
farming is a production system that supports the health of soils, ecosystems and humans. 
URL: https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/). 

In the structure of the needs of the modern consumer, the need for environmentally 
friendly products began to take a growing place. This is due to reasons such as the 
constantly deteriorating quality of the environment, the desire for a healthy lifestyle, the 
increase in morbidity and mortality due to the use of low quality products, the increase in 
popularity, especially among young people, the environmentally friendly behavior etc. In 
developed countries, with an environmentally friendly market, agricultural products are 
growing dynamically. The increase in living standards, especially in European countries, 
has helped to change the attitude of consumers towards food products in order to increase 
the demands not only for quantity but also for quality, as well as to minimize health risks. 
The demand for organic food has increased and abroad, the development of organic 
production has continued for the last 30 years. However, an important chapter in the 
history of organic agriculture was the creation of Rules and Legislation, which give specific 
directions, while the recording of the course of organic farming officially begins. 

In Greece, organic farming started in the early 1980s, by several amateurs and people 
interested in environmental protection. At a more professional level, Greek efforts were 
based mainly on export interest. In 1983, we have the first. For example, in the region of 
Aigio (Peloponnese), with the cultivation of Corinthian raisins for export to the Netherlands. 
This example was followed in 1985 by the area of Mani (Peloponnese), with organic olive 
oil, again for export. . Organic production started getting the appropriate attention in 
Greece, around 1992 and flourished since 1995 when the implementation of the financial 
assistance program was initiated under Regulation 2078/1992 and subsequent of 
Regulation 1257/1999 (Papatheodorou et al, 2007). Organic production in Greece is tested 
and certified by private operators approved by the Ministry of Agriculture, to test and certify 
organic products acording to Regulation (EC) No 834/2007 and the Regulation No 
889/2008. (Sdrolias et al,2014) .The inspection system does not include any economic 
factors. In general, prices of organic products are increased about 25-30% compared to 
those of conventional products. In Greece, the control and conversion period starts by 
signing the corresponding contract with the testing and certifying body and notice of entry 
to the competent department of Rural Development follows. Afterwards the field is 
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inspected in terms of fertility, ways of maintaining and increasing it, as well as storage 
facilities and how crops will be organically protected from pests and diseases (Tseles, D.& 
Α., Efthimiadou, 2011).) 

 

Materials and methods 

During the drafting of the article, such scientific research methods were applied as the 
study of domestic and foreign scientific literature and the regulatory framework for the 
research topic, generalization of the received information, economic and statistical 
analysis, analytical and comparative method. 

 

Results and Discussion 

 In the early 1990s, organic farming expanded to include both products and areas. Thus, 
we have the production of citrus in Laconia, viticulture in Naoussa, kiwis, cotton, cereals in 
various parts of Greece. The interest is growing, as most of these products, which are 
controlled and certified by European organizations, find a good way out mainly in Western 
European countries. For the period up to 1992, however, there are no official figures for 
the cultivation of organic products Then, a milestone in the development of organic farming 
was 1993, the year when the implementation of Community Regulation 2092/91 on 
organic farming began (albeit with a delay of two years). Since then, the official recording 
of the course of organic farming in our country begins, which is rapidly evolving. From 590 
hectares (ha) of farms in 1993, an increase of 267070 (ha) was achieved in 2000 (fig. 1).  

 

 

Fig. 1. Annual development of the areas (thousands of hectares) of organic farming in 
Greece. 

 

Then, a milestone in the development of organic farming was 1993, the year in which the 
implementation of Community Regulation 2092/91 on organic farming began (albeit with a 
two-year delay). Since then, the official recording of the course of organic farming in our 
country begins, which is rapidly evolving. From 590 acres of organic farms in 1993, it 
reached 26,700 ha in 2000. 

The higher increase in acres of organic farming is observed in 1996, when the EU 
Regulation 2078/92 on subsidies for the production of organic products began to apply in 
our country. The total area of organic agriculture at the end of 2000 corresponded to 0.72% 
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of the total cultivated area in Greece. This percentage, compared to the EU counterparts, 
is the lowest. On the contrary, the annual growth rate observed in Greece is one of the 
highest in the Community. Significant impetus to organic farming was given by the subsidy 
programs of the period 2004-2006 which resulted in the more than quadrupling of arable 
land (from 389,000 hectares to 170,000 hectares, ha) and the more than tripling of organic 
farmers (from 6,186 to 23,880). However, due to the limited scope of the new programs, 
there was some stabilization, while in 2010 and 2011 a significant reduction in size was 
recorded. In 2011 there was for the first time a reduction of arable land by -23% compared 
to the previous year. Given that the impact of the economic crisis was not decisive for this 
development (since the course of international markets remained positive) it is concluded 
that the main motivation for many farmers to be active in organic production was subsidies 
and not business vision, the ideology or ecological concerns. 

The total biological area in Greece in 2011 was 2,130,276 thousand hectares, of which 
121,305 thousand (ha). (56.9% were arable land and 43.1% pastures and meadows. Olive 
cultivation covered a total of 42.8% of the total cultivated organic land (31% olive oil and 
11.8% edible olives), cereals together with rice 22.1%, vineyards 4%. In Greece, there is a 
faster growth in the area of organic production. This figure in 2014 was 245.8 thousand 
hectares, which is 1.9 times more than in 2011. In percentages, this area is only 0.11%, 
the number of farms engaged in organic farming is 68, the number increased compared to 
2011 by 38.8%.(ELSTAT), 

 

Table 1. Number of BIO-Companies (Farmers and processors) and areas (cultivated and 
pastures) the period 2001-2019. 

 

 

In 2018 in Greece, there were approximately 492,627.46 hectares (ha) of biological land, 
including pastures, but also land that is in the process of conversion. Greece ranks tenth in 
Europe of 28, representing 3.3%. 68.30% of these areas, for Greece, cover the permanent 
pastures and meadows. The arable lands 31.85%, 52.17% concern areas with arable 
crops, while about 35.87% are covered by the permanent organic crops. In total, the areas 
of organic represent 1.53% of the cultivated areas of the country, as shown by the latest 
available data of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT), for 2018, while based on the 
same data 35.7% concerns areas which are in the process of conversion to organic. 

 

 
Table 1 : Number of ΒΙΟ-Companies (Farmers and processors) & areas (cultivated 

andpastures) the period 2001-2019 

YEAR 
NAMBER 

OF 
COMPANIES 

EVO- 
LUTION 

% 

CULTIVATED 
AREAS 

ha 

EVO- 
LUTION 

% 

PASTURES 
ha 

EVO- 
LUTION 

% 

TOTAL 
AREAS 

ha 

EVO- 
LUTION 

% 

         

2001 6,933 
_ 

31,118 - - - - - 

2004 9,002 
29.8 

70,625 
126.9 

196,234 - 267,1599 - 

2007 24,729 
174.7 

152,117 
115.4 

127,771 
-34.9 

279,894 
4.8 

2010 22,855 
-7.6 

157,606 
3.6 

150,215 
17.6 

309,821 
10.7 

2013 23,560 
3.1 

88,426 
-43.9 

295,180 
96.5 

383,606 
23.8 

2016 23,431 
-0.5 

102,165 
15.5 

240,419 
-18.6 

342,584 
-10.7 

2019 33,716 
43.9 

179,002 
75.2 

349,749 
45.5 

528,751 
54.3 
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Impressive is the unequal distribution, which is observed among the cultivated products, 
which have been included in organic farming. Thus, in 2018, essentially, six products 
account for about ¾ of the area of crops that have been included in organic farming: olives 
(50,085.34 ha) with 31.91%, cereals (including rice) (47,327.54 ha) with (30.16%), fruit 
plants (legumes and protein crops) (21,247.42 ha) with 13.54%, industrial plants (11,429 
ha) with 7.28%, vines (4,423.92 ha ) with 2.81% and citrus fruits (1,811.19 ha) with 
1.15%.www.minagric.gr). They follow in small percentages: acorns, fodder plants, fruit 
trees, etc (fig. 2). 

 

 

Fig 2. Distribution of biological areas in Greece. 

 

The reasons for the large differences in the cultivation rates of the various species and 
especially the dominance of olive cultivation are: 

 The organic production of olives is differentiated in terms of fertilization (green and 
animal fertilization) and the fight against thrush (traps instead of spraying). But there is 
already enough know-how in this type of crop, which does not exist in other crops. 

 Κόστος The cost of organic olive cultivation is not significantly higher than 
conventional. Also, the subsidy given to olive growing was quite satisfactory. This subsidy 
was an incentive for the development of small, abandoned olive groves in various 
mountain communities. 

 The demand for organic olive oil as a typical Mediterranean product is always high 
and its price abroad is good. The increase in this demand was also due to the very positive 
promotion of the Mediterranean diet, which is largely based on the use of olive oil. 

 The cultivation of olives has a tradition of centuries, especially in the semi-
mountainous areas of southern Greece. There are excellent indigenous varieties while in 
many parts of the country the traditional, extensive way of olive cultivation still survives. On 
the other hand, practically, organic olive cultivation does not differ in many respects from 
the traditional one. 

 There is an ease of converting some crops over others due to the existence of the 
necessary know-how. In general, in most tree crops (e.g. peaches, apricots, cherries, 

Fig 1. Distribution of biological areas in Greece. 

http://www.minagric.gr/
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pears) in Greece there are still significant technical problems that need to be investigated 
and solved. 

In the regions of the Peloponnese and Western Greece, we observe that the higher 
percentage of organic agriculture is distributed.  On the contrary, the percentages of 
Epirus, Eastern Macedonia-Thrace, Thessaly, Central and Western Macedonia are very 
small. There is also an unequal distribution even by prefectures of the same region. The 
first ten prefectures in organic farming areas are: Laconia, Achaia, Lesvos, Messinia, 
Heraklion, Boeotia, Argolis, Piraeus, Arcadia, Corfu. In Greece, organic farming started in 
the early 1980s, by several amateurs and people interested in environmental protection. At 
a more professional level, Greek efforts were based mainly on export interest. More 
specifically, in the regions of Peloponnese (16%) and Western Greece (21%), we observe 
that 37% of organic agriculture is distributed. On the contrary, the percentages are very 
small: 12% in the North Aegean, 11% in Thessaly, 10.3% in Central Macedonia, 7.9% in 
Crete, 6.7% in Central Greece, 6.4 % in Eastern Macedonia-Thrace, 4.7% in W. 
Macedonia, 2.8% in Attica, 1.3% in Epirus, 1% in the Ionian Islands and 0.3% in the South 
Aegean. (A.Dagkalakis,2013).There is also an unequal distribution even by prefectures of 
the same region. The first ten prefectures in organic farming areas are: Laconia, Achaia, 
Lesvos, Messinia, Heraklion, Boeotia, Argolis, Piraeus, Arcadia, Corfu. Due to the different 
climatic, soil and other conditions, there is a high specialization of the regions of the 
country. Thus, 88% of the farms of the North Aegean islands, 78% of the Peloponnese, 73% 
of Attica and 65% of Crete specialize in oil production, while in cereals 52% of the farms of 
Central Macedonia and 30% of Thessaly. (A.Dagkalakis,2013). 

Most manufacturing and trading companies operating in the sector are small in size and 
usually of a family nature, while in the larger ones the organic ones cover a relatively low 
percentage of their total turnover. According to the Ministry of Rural Development and 
Food, at the end of 2011 there were 18,415 organic farmers, 1,506 processors, 5 
importers and 27 wholesalers and traffickers, while in 2019 there were 31,967organic 
farmers, 1,642 processors, 44 importers and 52 exporters (Table 2)(www.minagric.gr). 

In 2011 the distribution of processors by activity results in a high concentration of 
companies in "Manufacture of vegetable, animal fats and oils" (mainly olive oil) with 721 
processors (38% of the total), in "Fruit and vegetable processing" with 278 (14.7%), in 
"Beverage production" with 233 (12.3%) and in "Wine production" with 207 (10.9%)  (A.Dagkalakis, 
2013). 

 

Table 2. Businessmen Categories in 2005-2019 periods. 

Businessmen Categories 2006-2019 

Rigistered Businessmen 2006 2011 2015 2019 

                  Total  Registered 
Businessmen 

24,660 19,953 22,765 33,705 

Α Producers 23,618 18,415 21,188 31,967 

Β Processors 1,039 1,506 1,526 1,642 

C Importers 3 5 9 44 

D Exporters 0 27 42 52 

http://www.minagric.gr/
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Conclusions 

The prospects of the Greek market despite the ongoing economic crisis remain positive 
while the development of the international market continues at high rates. Consumers' 
belief that organic products are more nutritious, safer, tastier and more environmentally 
friendly is becoming increasingly entrenched and an important factor in increasing their 
attractiveness. The scientific documentation of the above, despite the reaction of strong 
interest groups that question the results of the studies, contributes significantly to the shift 
of consumption to organic products.  

An important incentive to engage in organic farming is the possibility of achieving a higher 
income compared to conventional. Despite the lower acreage yields and the relatively 
higher production costs of organic farming, satisfactory efficiency seems to be achieved 
due to higher producer prices and subsidies. Production losses in organic farming 
compared to conventional vary depending on the product and growing conditions. 
According to the study of Piraeus Bank, it is noted that in a period of serious economic 
crisis such as the one that exists in our country, the development of organic farming can 
make a decisive contribution to combating unemployment and the more rational use of 
limited financial resources. The jobs created in organic farming are more than conventional 
ones since many jobs are not done by chemical but by manual or mechanical means, 
while the economic autonomy of the farms increases due to the lower inputs required. 

The main problems that limit growth are the lower yields compared to conventional 
agriculture, the high dependence of production on subsidies, the small size and limited 
size of the domestic market and the high prices that limit its expansion, the inadequacy of 
distribution networks and price competition from low-cost countries. According to the 
analysis of statistics for organic crops, from 2011 to 2018 it appears that more than 80% of 
organic land was covered by "easy" crops that do not require special care or know-how. 
Examining the outputs of the register of companies active in organic production, it is easy 
to see the opportunistic mentality of entrepreneurs, especially those involved in trafficking. 

Existing and potential comparative advantages for organic farming such as excellent 
climatic and soil conditions, very low pollution compared to other countries, high quality 
products, high international recognition, positive structural production conditions, ease and 
The low cost of converting large areas to organic, is so strong that Greece can in a 
reasonable time be turned into a "biological paradise" of Europe. 
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Resume 

An analysis of the pathogenic microflora of sunflower was performed and was determined 
by its composition. The degree of spread and development of pathogens on selection 
samples was determined. Dominant species have been identified. The factors contributing 
to the development and spread of diseases were analyzed. 

Key words: pathogens, microflora, sunflower, diseases. 

 
 

INTRODUCTION 

Among European countries, Ukraine is one of the leaders in terms of fertile soils and crop 
diversity. Historically, the territory of Ukraine has developed such agro-climatic conditions 
that allow the cultivation of cereals, legumes, industrial, vegetable and fruit crops. Odessa 
region is located in the southern steppe zone of Ukraine, in its western part. The climate is 
characterized by high temperatures and lack of humidity. Under such agro-climatic 
conditions, sunflower is of great national economic importance, widely used in the food 
industry, fodder production and technical industry (Nikitchin, 1993). Growing sunflowers is 
economically justified. Sunflower oil contains vitamins D, B, A, E, K, physiologically active 
compounds (phosphatides, stearins). Biologically active linoleic acid is indispensable in 
human nutrition.  

In the production of fodder, products obtained from the processing of sunflower are used: 
sunflower cake and meal, which contain up to 48% protein. Sunflower husk is used to 
produce pellets for heating, technical alcohol, yeast and furfural for the technical industry. 
Sunflower contains many nutrients: 1 ton of sunflower flour corresponds to 800-900 kg of 
oats or 700-800 kg of barley in nutritional terms. In addition, sunflower is an excellent 
honey plant, from 1 hectare of sunflower you can collect 20-40 kg of honey (Lukomec et 
al., 2011). 

Today in Ukraine are zoned varieties and hybrids of sunflower from local and foreign 
selection of different groups of maturity and resistance to herbicides. Under favorable 
agro-climatic conditions and modern cultivation technology, the yield of sunflower can 
reach 3 t/ha. Often, if crop rotation and agronomic measures are not observed and there is 
a shortage of funds for mineral fertilizers and preparations for crop treatment against 
harmful organisms, there is a high probability of spreading dangerous diseases (Balan, 
2001; Balan, 2002).  

According to their impact on plants, diseases can be divided into 2 groups. The first 
includes diseases that cause death and decay of sunflower baskets (sclerotinosis), white 
rot (Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) Korf & Dumont), gray rot (Botrytis cinerea Fr.) or severe 
oppression colored parasitic broomrape (Orobanche cumana Wallr.). Most of these 
diseases are characterized by a short period of development, as a result of which the 
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affected plants die quickly. The second group consists of leaf diseases that indirectly 
affect, do not cause death, but with strong development significantly reduce the yield. This 
group includes rust (Puccinia helianthi Schw.), Leaf spot septoria (Septoria helianthi Ell et 
Keel.), Alternaria (Alternaria Nees.), Phomosis (Phoma helianthi Aleks.) And false powdery 
mildew (Plasmopara helianthi Novot.f. Nova Helianthi). 

Particularly noteworthy is the sunflower phomopsis or the dark heliantia gray spot on the 
sunflower stems. This disease was subject to internal and external quarantine in Ukraine 
until 2002. Some questions of the etiology and pathogenesis of this pathogen are still 
being studied (Balan, 2002). The leaf spots have a long period of growth and as a result of 
their massive development the leaves dry out prematurely. Verticillium (Verticillium dahlia 
Kleb.) occupies an intermediate position. In connection with the oppression and drying of 
the plant, the disease can be attributed to the first group, but according to the 
manifestation of leaf spot disease in the beginning it can be referred to the second group. 
In addition to fungal diseases of sunflower, there are also bacterial, viral and micro plasma 
diseases (Petrenkova et al., 2004).  

The main goal of this study is to analyze the pathogenic microflora of growing sunflowers 
and to clarify its species composition. The secondary objective of the study is to determine 
the extent of spread and development of pathogens on breeding samples and to identify 
the dominant species. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

The object of the study are pathogens of infectious diseases of sunflower of 50 varieties 
and hybrids of sunflower demonstration variety testing of local and foreign selection of 
different groups of herbicide resistance from the collection of the Department of Selection 
of Oilseeds of the Breeding and Genetic Institute of Ukraine. 

The study was conducted in the experimental farm "Dachnaya" of the Breeding and 
Genetic Institute – National Center for Seed Production and Variety Research of the 
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (village Dachnaya, Belyaevsky district, 
Odessa region) in 2018-2019.  

The determination of the species composition of the pathogenic microflora was performed 
on sunflower plants in the filling and ripening phases of the baskets (August). The 
experimental fields are located in typical conditions for the Southern steppe of the flat relief 
of the southern chernozems. The counting area of each sample is 10 m2. The experiments 
were performed in duplicate. Sowing is done in late April - early May.  

Determining the species composition of the pathogenic microflora, the spread and 
development of diseases, great importance is given to the meteorological conditions 
observed during the growing season. The distinguishing feature of the summer vegetation 
period of the plants are the temperature drops from very high (35-45°C) to moderate (15-
20°C), and the drought is often replaced by heavy rains. The climatic conditions of the 
study period were extreme; the average daily air temperature was higher than the average 
for the region with 3-5°C with moisture deficit. 

The analysis of plant damage by diseases was performed visually, according to generally 
accepted field research methods (Dospekhov, 1979). Plants with signs of damage were 
labeled on scales, according to each disease from the samples taken. The spread and 
development of diseases are recorded. To determine the pathogenic microflora, 
phytopathological studies of the affected parts of the plant (leaves, baskets) were 
conducted in the Department of Phytopathology and Entomology at the Breeding and 
Genetics Institute of Ukraine. 
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External examination and microscopy were used during the phytopathological 
examination. The analysis of the affected tissues was performed by an anatomical 
method, using incisions of necrotic tissue and viewed under a binocular microscope. The 
plant material was further studied by biological method. The diagnosis of pathogenic 
microflora was made during the formation of sporulations (Bilay, 1982; Sokirko et al., 
2014). 

 

RESEARCH RESULTS 

The analysis of samples of 50 lines and hybrids of sunflower in demonstration testing of 
different groups of maturity and resistance to herbicides, 12 pathogens were identified: 11 
of fungal origin and tracheobacteriosis (vascular bacteriosis). The diseases were 
diagnosed by obvious external symptoms specific to a specific disease, which were 
confirmed by laboratory phytopathological studies. The results are shown in Table 1. 

 

Table 1. 

Species composition of the pathogenic mycobiota of sunflower in Odessa region in 2018-
2019 

Pathogen 
Name of the  

disease 
Symptoms of the disease 

Botrytis cinerea Pers. Gray rot 
The shape of the basket, there are greasy 

stains on it with a gray coating, the cap 
collapses 

Sclerotium bataticola 
Taub. 

Ash rot 
Brown spots on the stems, the parenchyma is 

destroyed, the plants wither 

Plasmopara helianthi 
Novot. 

Fake powdery 
mildew 

Growth retardation. Light green spots on the 
leaves, light gray color of the spores on the 

underside of the leaves 

Erysiphe 
cichoracearum  
DC. f.  Helian 

Powdery 
mildew 

Powdery color on the leaves, over time it turns 
brown, the leaves are fragile 

Puccinia helianthi 
Schw. 

Rust 
On the leaves below small, powdery orange-

brown pustules 

Phoma helianthi Aleks. Phomosis 
The leaves have brown spots, over time it 
spreads to the stalk and root of the stem 

(similar to phomopsis) 

Phomopsis helianthi 
Munt.-Cwet. 

Phomopsis 
On the leaves the brown spots pass to the 
stalk and the stem along the veins with a 

triangular shape 

Septoria helianthi  
Ell et Keel. 

Septoria 
The leaves have round yellow spots with a 

bright cover, which darken over time 

Ascohyta helianthi 
Abramow. 

Ascochitosis Dark brown spots on leaves and stems 

Alternaria Nees. Alternaria 
Necrotic spots with olive color on the leaves 

and stems 

Verticillium dahliae 
Kleb. 

Vertical wilting 
Systemic vascular damage, wilting, yellowing 

and drying of the leaves 

Bacteria of the genus 
Pseudomonas 

Bacterial wilt 
Oily spots on the leaves, the leaves wither and 
dry out. Black stripes on the stems and stalks 
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Table 1 shows that 12 pathogens were identified in sunflower samples – 11 of which were 
of mycological origin. Pathogenic microorganisms form a typical spore formation, which 
further determines their systematic position. There are 2 types of rot – gray (basket shape) 
and ash rot (stem shape). True and false powdery mildew have been diagnosed. Leaf 
spots have been identified: alternaria, ascochitis, septoria, phomosis, and phoma. They 
have their own characteristic shape and color of the spots. Rust is clearly visible on the 
leaves in the form of protruding orange pustules. Verticiliasis developed very actively, in 
the form of spots on the leaves, turning into wilting all over the plant. In isolated cases, the 
bacteriosis manifests itself in the form of black stripes on the stem and oily spots. 

The analysis of the phytosanitary condition of sunflower allowed us, in addition to the 
species composition of pathogens, to determine the degree of their distribution and 
development, to identify the dominant species, the results of which are presented in Table 
2. 

 

Table 2. 

Distribution and development of sunflower pathogens in Odessa region in 2018-2019 

Pathogen 
Name of the 

disease 

Development indicators 

Distribution, 
% 

Pathogen 
development,

% 
Level 

Sclerotium bataticola Taub. Ash rot 0,5 0,01 Min 

Botrytis cinerea Pers. Gray rot 2,0 1,0 Min 

Bacteria of the genus 
Pseudomonas 

Bacterial wilt 10,0 0,5 Min 

Phomopsis helianthi  
Munt.-Cwet. 

Phomopsis 15,0 7,0 Average 

Septoria helianthi  
Ell. et Keel. 

Septoria 16,1 7,0 Average 

Erysiphe cichoracearum  
DC. f.  Helian 

Powdery mildew 16,2 8,0 Average 

Ascohyta helianthi  
Abramow 

Ascochitosis 17,2 9,0 Average 

Alternaria Nees Alternaria 18,3 8,0 Average 

Puccinia helianthi Schw Rust 20,0 9,0 Average 

Plasmopara helianthi Novot. 
Fake powdery 

mildew 
25,0 10,0 Average 

Phoma helianthi Aleks. Phomosis 31,3 19,0 Max 

Verticillium dahliae Kleb. Vertical wilting 33,0 22,0 Max 

НСР 
 

0,34 0,38  

 

Analyzing the results of the research, 3 levels of distribution and development of 
pathogens on sunflower can be determined: 

 minimum – up to 10%; 
 on average – up to 25%; 
 maximum – over 25%. 
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At the minimum level of development, 0.5-2.0% of the prevalence and 0.01-1.0% of 
the development of pathogens from ash rot (stem form) and gray rot (basket shape), as 
well as bacterial wilt – 10% of the spread with 0.5% development. 

At the average level of spread and development, such pathogenic organisms 
appear as: 

 Phomopsis – 15% of the spread and 7.0% of the development. 
 Septoria – 16.1% of the spread and 7.0% of the development. 
 Erysiphe – 16.2% of the spread and 8.0% of the development. 
 Ascochitis – 17.2% of the spread and 9.0% of the development. 
 Alternaria – 18.2% of the spread and 8.0% of the development. 
 Rust – 20.0% of the spread and 9.0% of the development. 
 Powdery mildew – 25.0% of prevalence and 10% of development. 

At the maximum level of prevalence and development are: Phoma – 31.3% of the 
prevalence and 9% of the development and Verticilosis – 33% of the prevalence and 
22.0% of the development. 
 

CONCLUSIONS 

1. Analysis of the pathogenic mycobiota of sunflower in the agro-climatic conditions of the 
southern steppe of Ukraine allowed us to identify 12 pathogens, including 2 types of rot – 
gray rot (Botrytis cinerea Pers, basket shape) and ash rot (Sclerotium bataticola Taub, 
stem shape). True (Erysiphe cihoracearum DC. f. Helian) and false (Plasmopara helianthi 
Novot) powdery mildew was diagnosed on sunflower leaves. Leaf spots have been 
identified: Alternaria Nees, Ascohyta helianthi Abramow, Septoria helianthi Ell et Keel, 
Phoma helianthi Aleks, Phomopsis (Phomopsis helianthi Munt.-Cwet). They have their 
own characteristic shape and color of the spots. Rust (Puccinia helianthi Schw) in the form 
of protruding orange pustules was clearly visible on the leaves. Verticillium dahliae Kleb 
developed very actively, in the form of spots on the leaves, turning into wilting of the whole 
plant. In isolated cases, the bacteriosis manifested itself in the form of black stripes on the 
stem and oily spots. 

2. The analysis of the phytosanitary condition of sunflower allowed us, in addition to the 
species composition of pathogens, to determine the degree of their spread and 
development, to identify the dominant species. At the minimum level of development, 0.5-
2.0% of the spread and 0.01-1.0% of the development of pathogens from ash rot (stem 
form) and gray rot (basket form), as well as bacterial wilt are observed, respectively – 10% 
of the spread and 0.5% of the development. At the average level of spread and 
development, such pathogenic organisms appear as: fomopsis – 15% of the spread and 
7.0% of the development; septoria – 16.1% of the spread and 7.0% of the development; 
powdery mildew c 16.2% of the spread and 8.0% of the development; ascochitis – 17.2% 
of the spread and 9.0% of the development; Alternaria – 18.2% of prevalence and 8.0% of 
development; rust - 20.0% of the spread and 9.0% of the development; powdery mildew – 
25.0% of prevalence and 10% of development. At the maximum level of prevalence and 
development are: phomosis – 31.3% of prevalence and 9% of development and verticilosis 
– with 33% of prevalence and 22.0% of development. 

During periods of changing humidity and high temperatures, there is a possibility of latent 
development of diseases, some pathogens in the field are insignificant and may not be 
visually identified. Laboratory phytopathological examination is required. In general, the 
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weather and climatic conditions during the study period and the varietal characteristics of 
sunflower did not contribute to the mass development of pathogens. 
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Резюме 

Целта на този доклад е да покаже интегрирани политики, залегнали в основата на 
регламентите на ЕС и пакета от мерки, въведени през декември 2015 г. за 
въвеждането на „кръговата икономика“ за постигане на принципите за 
възстановяване на ресурси, въвеждане на интегрирани производства на    
нисковъглеродна енергия, регенерация и ре-карбонизация на почвите, развитие на 
почвената микрофлора, възстановяване на почвената защита от влага за 
гарантиране на почвеното плодородие. 

Ключови думи : практики за възстановяване на ресурси, защита и 
възстановяване на почвата 

 

Resume 

The purpose of this report is to show the integrated policies requirements underpinning EU 
regulations and the package of measures introduced in December 2015 for the 
introduction of the "Circular economy" to achieve the principles of resource recovery, 
introduction of production practices for low-carbon energy, regeneration and re-
carbonation of soils, development of soil micro flora, restoration of soil moisture protection 
for guaranty  soil fertility .  

Keywords: resource recovery practices, protection and restoration of soil    

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Прегледът и анализът на документи по отношение интегрирането на политики и 
мерки за реагиране на промени в климата в Споразумение за партньорство (СП)     и 
оперативни програми (ОП) на България за настоящия програмен период 2014-2020 г. 
най-общо показват добри намерения в началото и недобра реализация на тези 
намерения при изпълнението на ОП.  

Особеност на политиките за реагиране на промени в климата е осъществяването им 
на хоризонтален принцип – т.е., всички секторни оперативни програми следва да 

mailto:iordanovbg@gmail.com
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включват мерки, с които за постигане целите на климатичните политики от бюджета 
на ЕС да се изразходват съответно 20% (за настоящия програмен период) и 25% (за 
периода 2021-2027 г.) ( Yotova,2019). 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ  

Базовият документ за политики предложени от Европейската комисия, които трябва 
да направят Европа климатично неутрална до 2050 г е т.н   Зелената сделка (Green 
Deal).  Той предвижда да бъде намалено производството на парникови газове поне с 
50%, сравнено с нивата от 1990 г.  Европейска зелена сделка (ЕЗС), акцентира 
върху дълъг списък от политически инициативи, насочени към достигане на нулеви 
нетни емисии в борбата с глобалното затопляне до 2050 г. За да бьде реализиран 
плана за постигането и   Европейска комисия си е поставила за стратегическа цел 
постигането на климатичен неутралитет до 2030 г. Това означава актуализиране на 
климатичната амбиция на ЕС за 2030 г. с намаляване на емисиите на парникови 
газове с 50 % сьс стремеж да се достигне намаляване с 55 % спрямо тези от 1990 г. , 
което да замени настоящата цел от 40%.  За да се постигнат тези допълнителни 
намаления на емисиите на парникови газове,  ще бьдат предложени изменения на 
всички   инструменти на политиките  имащи отношение към климата ( The European 
Green Deal , 2019 ).   

България изостава сериозно по отношение на плановете за постигане на 
климатичен неутралитет, с които се ангажират страните в рамките на Европейския 
съюз (ЕС), показва проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 4 ”Кръгова и 
нисковъглеродна икономика“ на Националната програма за развитие "България 
2030".  От разгледаните в публикувания за обсьждане материал индикатори  става 
ясно че, страната ни изостава значително по отношение на усилията за постигане на 
кръгова икономика. При показателя „Дял на кръговото използване на материалите в 
икономиката“ текущата стойност за страната достига 4,3%, което е далеч от 
целевата стойност 11,7%. Подобно е положението и при „Индекс на екологичните 
иновации“, където стойността му за България е 50 пункта, или с 33% по-малко от 
целевото ниво  за ЕС от 83 пункта. Изоставаме  и при показателя „Производителност 
на ресурсите“, като текущата стойност на измерителя за страната е 0,322 евро/кг, 
което е по-малко от целевото ниво от 0,64 евро/кг и много по ниско от средното за 
ЕС ниво – 2,075 евро/кг. (Iliev, 2020) . За сьжаление в област на вьздействие 6.4 
Роля на  аграрния отрасъл за опазване на околната  среда  в Приоритет 6  
”Устойчиво селско стопанство”  липсва дори споменаване на  прилаганите в 
световната практика интегрирани мерки за вьвеждане на регенеративно земеделие , 
смекчаване на причините и последиците от климатичните промени , вьзстановяване 
на основни елементи на околната среда – почви,  вода и атмосфера , както и 
отношение и предприетите от Правителството действия за изпьлнение на 
подписаната през 2015 г. и от Р Бьлгария инициатива по време на Международната 
конференция за климата в Париж световна инициатива ”4 за 1000” ( Priority 6 
“Sustainable Agryculture”). 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Какви са   предизвикателствата пред бьлгарското земеделие ? 

Отчитайки все по-големите рискове и предизвикателства от климатичните промени в 
глобални, европейски и национални мащаби, ЕС продължава да фокусира 
политиките си и предвижда увеличаване на средствата в тази посока. Неприемливо 
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е в България досегашните практики да продължат и в следващия програмен период. 
Наличието на Националната стратегия и Плана за действие за адаптация към 
изменението на климата, приети от МС на 23.10.2019 г., е необходимо, но 
недостатъчно условие за адекватното интегриране на тези политики в новото СП и 
ОП (National Strategy and  Action Plan, 2019) . 

Едно  от стратегическите направления   залегнали   в  разработваните на 
национално ниво и на ниво  ЕС  за следващия програмен период до 2030 г. визии, 
стратегии, програми, е адаптирането и преодоляването на последствията от 
климатичните промени за което са изведени три приоритета за действия по климата: 
смекчаване на измененията на климата,  адаптиране кьм изменението на 
климата , управление и информация , свьрзани с климата .   

В подкрепа на изведената от Европейска програма за действия по изменениятя на 
климата  приетата  на   Световната среща по климата  в Париж , декември 2015 г. 
подкрепена  и от Бьлгария  инициатива ”4 на 1000: Почви за продоволствена 
сигурност и климат“  поставя  на дневен ред    вьвеждането на  
нисковьглеродни  децентрализирани практики  с цел   регенериране на основни 
хранителни вещества на почвите в т.ч.  рекарбонизация на почвите  за 

гарантиране  на почвеното им плодородие и   изхранването на населението, 
сьздаване  на условия за производство на декарбонизирана (нисковьглеродна) 
енергия чрез вьвеждане на интегрирани децентрализирани  BioCCS  практики и от 
тук постигане  на условия за смекчаване на причините пораждащи климатичните 
промени.   

В националните ни документи за сьжаление липсва реалистична оценка за все по 
ясно прояваващите се последици от климатичните промени застрашаващи  
изпьлнението на едни от стратегическите задачи в управлението на националната 
икономика – гарантиране на изхранването на населението , обезпечаване на 
общественото здраве чрез  управление за основните компоненти на околната среда 
– почви , вода и атмосферен вьздух ,  гарантиране устойчивост на екосистемите и  
териториите. Основния проблем произтича от липсата в практиката ни на   
иновативни подходи за оползотворяване на генерираните отпадьци в 
селскостопански произодства, преработвателни предприятия и дьрводобив и 
дьрвопреработка (чиито годишни количества се оценяват на над 9 мил.тона 
годишно)  като ресурси, използването им чрез децентрализирани  практики за 

генериране на алтернативна енергия и задьржане и сьхранение на органичен 
вьглерод в почвите (BioCCS практики) , изграждане и функциониране на 
хоризонтални системи за управление за регионално адаптиране кьм климатичните 
промени за устойчиво развитие на регионите в Бьлгария (Kostov et al.,2019) 

Вьвеждането на подобен подход  в управлението на дейностите по смекчаване на 
причините и преодоляване на последствията от климатичните промени чрез 
осьществими нисковьглеродни практики , би предотвратило и значително намалило 
икономически щети нанесени от последните природни проявления като (Iordanov  et 
al., 2018)   

 широкомащабните горски пожари причинявани най-вече чрез подпалване на 
стьрнища ( прилагане на вьглерод отрицателни практики за вьзстановяване и 
подьржане на почвеното плодородие ); 

 загубите - количествени и качествени в производството на основни зьрнени 
култури и най-вече пролетници вследствие на трайните засушавания 
(нисковьглеродни практики за гарантиране на влагозапасяемостта на почвите и 
почвеното плодородие); 
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 трайното намаляване на сьдьржанието на   органичен вьглерод в почвите -  
1.29 % при критичен минимум от 2 % за гарантиране на почвеното плодородие  
в основните ни земеделски  почви : 

Съществените причини за незавидниото сьстояние у нас на основни елементи на 
околната среда  -  почви , води , вьздух и др. е  и    липсата на научни изследвания и 
иновации в т.ч. и в направление за анализ и оценки на  съществуващите европейски 
практики  , разработка на  типови проекти и програми за управление (в т.ч. системи 
за охарактеризиране и мониторинг)  и оползотворяване на отпадъци от селското и 
горското стопанство ,както и от преработката на селскостопанската продукция чрез 
системи от нисковьглеродни   регенеративни практики ,  вьвеждане на системи за 
контрол и мониторинг  за резултатите  по отделните осьществими нисковьглеродни 
регионални практики за : 

   - почви и почвено плодородие, ограничаване на преките замърсявания чрез 
частична замяна на минералните торове с микробиологични, компости и 
биологичен въглерод при земеползване , подобряване влагозадържащите 
характеристики на почвата  за адаптиране към засушаванията  ;  

- оползотворяване на биоразградими селскостопански отпадъци за 
възстановяване и поддържане на почвеното плодородие, за възстановяване и 
повишаване на съдържанието  на почвен въглерод , BioCCS практики ;  

– ефективни технологии и системи за карбонизация на отпадъчна биомаса за 
децентрализирано производство на енергия и почвени подобрители  за 
преодоляване на последиците от климатичните промени, BioCCS практики;   

- преустановяване на опожаряване на стьрнищата и предотвратяване на 
мащабни горски пожари и атмосферно замьрсяване , сьздаване на 
икономически обосновани стимули за оползотворяване на отпадьчна 
биомасата,  подобряване на качествата на почвите и вьвеждане на 
високоефективни производства на биологична продукция;  

  От посочените по горе за сьжаление не добри  примери  може да се направи един 
генерален извод , а именно: прилагайки основните правила на науката Управление 
на околната среда да се анализират сьществуващите световни практики оценявайки 
ги  чрез следните три групи индикатори  : екологична ефикасност , иконоимическа 
ефентивност и социална приемливост и на тази база рьководейки се от поетите 
ангажименти от Европейския сьюз за вьвеждане на крьгови регионални икономики, 
ресурсно оползотворяване и регенериране на основни елементи на околната среда,  
да се определи сьвокупността от онези практики които в отделните региони на 
страната ни  ще гарантират постигането на трите основни стратегически цели за  
всяко едно управление :   

- изхранване на населението; 

- гарантиране на общественото здраве; 

- вьвеждане на регионални нисковьглеродни крьгови икономики с регенериране 
на основни елементи на околната среда и смекчаване причините и адаптиране кьм 
последствията от климатичните промени; 

С  реализирането  на подобна система от осьществими нисковьглеродни 
децентрализирани практики е вьзможно бьрзо и ефективно да се мултиплицират 
ефектите в чисто икономически и социален план и чрез  вьвеждане на  високо 
ефективни нисковьглеродни селскостопански и горски практики  да се изградят 
основите за вьвеждане икономически обоснована “зелена инфраструктура” и 
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“зелена икономика”.  

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 За преодоляване на посочените по горе проблеми , липсата на иновационни и 
социално приемливи решения , в т.ч. и сьздаване на условия и практики за 
осьществяване  на  инициатива ”4 на 1000: Почви за продоволствена сигурност 
и климат“   в условията на Бьлгария,  усилията ни , разработваната от нас тематика 

включваща технологични системи и технически средства са  насочени  (в рамките на 
нашите вьзможности) да демонстрират децентрализирани интегрирани практики за 
вьвеждане на нисковьглеродна регионална икономика за ресурсно оползотворяване 
на отпадьци ( в т.ч. и  тези от сектори селско и горско стопанство и преработваща 
промишленост)  и адаптация и смекчаване на причините и последствията от 
климатичните промени .  

Основно те са насочни за преодоляване на все по ясно проявяващите се  
последици от климатичните промени в т.ч.  и в сектори свьрзани с целия крьг от 

земеделски дейности ,   управлението на  пасища,  гори  , зелени площи и паркове, 
урбанизирани територии и др.  

Необходима е  следната последователност от действия  :  

1.  Оценка на последствията от засушаванията , ерозията и деструкцията , 
очерталите се тенденции на загуби в сьдьржанието на органичен вьглерод, хумус и 
силно нарушена почвена микробиология ,  проявяващите се   устойчиви тенденции 
на загуба на почвеното плодородие на земеделските земи в  Бьлгария;                     2.   
Разработка и вьвеждане на интегрирани мерки и практики за намаляване и 
предотвратяване на атмосферните замьрсявания от осьществяване на земеделски и 
др. дейности на разглежданите територии от една страна и сьздаване на условия за 
устойчиво управление на основни компоненти на околната среда – почви , води и 
атмосферен вьздух за гарантиране на почвеното плодородие , стабилна 
влагозапасяемост , сьхранение и подьржане на почвената микрофлора;                    
3.  Вьвеждане на децентрализирани системи за икономическо целесьобразно 
производство на енергия и стабилно натрупване и сьхранение на органичен 
вьглерод в почвите,  вьзстановяване на нарушени почви от увеличаващите се горски 
пожари, вьзстановяване на основни хранителни вещества и горния слой на почвите 
и предотвратяване на замьрсяването на подпочвените води , регенериране на 
почвената микрофлора и почвеното плодородие ;                                                   4. 
Вьвеждане на общински нисковьглеродни системи за отопление с мултиплициращ 
икономически ефект – от една страна намаляване на до 70 % разходите за 
системата по управление на отпадьците и от друга елиминиране разходите за 
фосилни горива: природен газ, дьрва , пелети и др.                                 5.    
Вьвеждане на високоефективни селищни екосистеми за извличане и задьржане на 
СО2 за устойчива превенция предотвратяване на природни бедствия;                                                                                                                           
6.   Вьвеждане на BECCS  практики за смекчаване на глобалните последствия от 
климатичните промени , определените като едни от  социално най-приемливи и  
препорьчани от изследванията на ООН , ЕС , Световната банка  и ФАО;                   7.    
Оценка на основни екоуслуги гарантирани от горите. Вьвеждане на ефективни 
практики за вьзстановяване на горите с оползотворяване на отпадьци;                                                                                                                                     
8.   Въвеждане на   устойчиви системи за регионално развитие и    смекчаване на 
последствията от климатичните промени чрез интегрирани нисковьглеродни 
практики;                                                                                                                              
9.   Въвеждане на децентрализирано очистване и оползотворяване на отпадни води 
вьв фамилния двор;  
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10.  Проекти  за осьществяване на мерки и практики  за интегриране на политиките 
за околната среда и политиките по изменение на климата чрез доказуеми социално 
приемливи Публично Частни Партньорства;  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По долу са посочени част от разработените и реализирани технологични схеми и 
технически средства  за вьвеждане на  интегрирани практики земеделските практики 
за :  

- оползотворяване на биоразградимите селскостопански отпадьци за 
рекарбонизиране  на почвите , гарантиране почвеното плодородие и 
изхранването на населението; 

-   децентрализирано очистване на отпадьчни води за директно използване в 
селскостопански производства;  

-    производство на декарбонизирана енергия от селскостопански отпадьци;  

Приоритет при осьществяване на посочените практики  е   оползотворяване на 
генерираните отпадьци като ресурс за опазване и вьзстановяване на почвите и 
почвеното плодородие, макро и микро организмите,  опазване от замьрсяване на 
подпочвените води и атмосферния вьздух, смекчаване на причините  и  адаптиране  
кьм климатичните промени.    
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Резюме 

В работе приведены результаты изучения влияния субстратов на выход и качество 
вегетирующих саженцев Родиолы розовой при выращивании в теплице, и их 
приживаемость при высадке на постоянные места. В результате исследований 
установлено, что наибольший выход вегетирующих саженцев, 94 % и 90 % был у 
черенков, высаженных на смеси Кокосовый субстрат + перлит (1:1) и Кокосовый 
субстрат+почва+песок (1:1:1).  Минимальный выход вегетирующих саженцев был в 
контрольном варианте, где черенки выращивали на почве 50 %. Самыми лучшими 
по приживаемости на постоянном месте были саженцы, выращенные на субстратах 
торф+почва+песок (1:1:1) и кокосовый субстрат+почва+песок (1:1:1) приживаемость 
этих вариантов составила 98 %. Минимальную приживаемость имела рассада, 
выращенная на субстрате почва+песок (1:1:1) 90%. 

Ключевые слова: субстрат, черенки винограда, вегетирующие саженцы, 
кильчевание, корни, побег, теплица  

 

Resume 

The paper presents the results of studying the effect of substrates on the yield and quality 
of vegetative grape seedlings when grown in a greenhouse, and their survival rate when 
planted in permanent places. As a result of the research, it was found that the highest yield 
of vegetative seedlings, 94% and 90%, was in cuttings planted on a mixture of Coconut 
substrate + perlite (1: 1) and Coconut substrate + soil + sand (1: 1: 1). The minimum yield 
of vegetative seedlings was in the control variant, where the cuttings were grown on soil of 
50%. The best in terms of survival in a permanent place were the seedlings grown on peat 
+ soil + sand (1: 1: 1) and coconut + soil + sand (1: 1: 1) substrates, the survival rate of 
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these options was 98%. The seedlings grown on the substrate soil + sand (1: 1: 1) 90% 
had the minimum survival rate. 

Keywords: substrate, grape cuttings, vegetative seedlings, salting, roots, shoot, 
greenhouse 

 

 

Введение 

В СССР площадь виноградных насаждений составляла около 1, 5 млн. га, для 
закладки новых виноградников и ремонта плодоносящих виноградников потребность 
привитых виноградных саженцев составляла около 250 млн. в год. Производство 
саженцев в СССР колебалась от 180 до 200 млн, дефицит саженцев перекрывался 
импортом из Болгарии, Югославии, Венгрии. В настоящее время площади 
виноградников в России равна 90 тыс. га, при этом потребность саженцев 
составляет 5-6 млн шт., а производится около 3 млн. 

 Крупнейшими производителями виноградных саженцев является Италия и Франция, 
но из-за санкций импорт саженцев из ЕС запрещен. В связи с этим дефицит 
саженцев восполнить не откуда. Поэтому исследовательские работы в 
питомниководстве стали актуальными. При этом наибольший интерес и значение 
должно удалятся разработке технологии выращивания вегетирующих саженцев с 
использованием теплицах.  

Исследованием по выращиванию вегетирующих саженцев впервые начали в 
Германии 30-е годы прошлого столетия учеными Бирком и Беккером. В СССР 
огромный вклад по исследовательской работе в виноградном питомниководстве 
были проведены исследователями Малтабаром, Субботовичем, Мишуренко, 
Николенко, Дженеевым, Грамаковским, Тихвинским, Радчевским, Заманиди и др. 
Для выращивания вегетирующих саженцев исследователями предлагался большой 
набор субстратов, использовались различные смеси где в качестве компонентов 
применяли: торф, дерновую почву, перегной, перлит, опилки, и др. [1-6,14,18,21,22] 

Целью данной работы является изучить влияние субстратов на выход и качество 
вегетирующих саженцев винограда при выращивание их в теплицах. 

Методика исследования  

Исследования были проведены в ФГБОУ ВО Волгоградском Государственном 
Аграрном Университете, культура винограда корнесобственная, укрывная. Для 
опытов использовались черенки нового сорта Профессор Л.М. Малтабар. 

Осенью в октябре месяце провели заготовку стандартных черенков диаметром 8-10 
мм. Черенки после заготовки замачивали в воде в течении двух суток, а затем 24 
часа в растворе 1 % медного купороса. После этого черенки слегка просушили, 
упаковали в полиэтиленовые мешки и отнесли на хранение в холодильные камеры. 
Температурный режим хранения черенков 0…+ 2С°. Весной в марте месяце черенки 
вынесли из холодильных камер, разрезали на 3 – 4 глазковые, длинною около 30 – 
35 см. Затем нарезанные черенки увязывали по 50 шт. в пакеты и вымачивали в 
течении 24 часов в воде. Далее верхнюю часть черенков парафинировали на длину 
15-20 см. Для парафинирования использовали парафин марки «Т», температура 
парафинирования 105 С°. После парафинирования черенки укладывали на 
кильчевание. Для кильчевание использовали электронагревательные коврики, 
которые устанавливали на слой песка высотой 10 см, поверх ковриков расстилали 
увлажненный кокосовый субстрат слоем 8-10 см. Пучки черенков заглубляли в 
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увлажненный кокосовый субстрат на глубину 5-6 см. Кильчевание проводилось в не 
отапливаемом помещении. Продолжительность кильчевания 10-12 дней [8,11,14,17-
19]. Температурный режим в зоне базальных концов черенков поддерживался на 
уровне 22-25 С°(Рис.1). 

  

 

Рис.1 Кильчевание черенков 

 

Высадку черенков проводили в конце марта в полиэтиленовые мешочки 

объемом 1 л (Рис.2). 

 

                      

 

 

В качестве компонентов для субстрата использовали: светло-каштановую почву, 
торф верховой (pH-5), промытый речной песок, перлит, кокосовый субстрат, 
перепревший конский навоз, саженцы выращивали в обогреваемой карбонатной 
теплице. Технология выращивания вегетирующих саженцев общепринятая 
[5,6,9,10,12,14,20]. В качестве субстратов использовались смеси: почва+песок (1:1); 
торф+почва+перлит (1:1:1); торф+почва+песок (1:1:1); Конский 
перегной+почва+песок (1:1:1); кокосовый субстрат +перлит (1:1); кокосовый 

Рис.2 

Выращивание 

саженцев в 

теплице 

Рис.3 Закаливание 

вегетирующих 

саженцев 

Рис.4 Посадка 

вегетирующих саженцев 
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субстрат+почва+песок (1:1:1); почва-контроль. В мае месяце сорока дневную 
рассаду вегетирующих саженцев сортировали и первосортные саженцы укладывали 
на закаливание (Рис.3). Закаливание проводили в течение 10 суток - первые пять 
дней рассаду притеняли сеткой, остальные 5 дней закаляли под открытым солнцем. 
Вегетирующую рассаду высаживали в конце мая на заранее подготовленный 
орошаемый участок (Рис.4). 

Изучение регенерационных процессов у вегетирующих растений проводили по 
традиционной методике [1-6,12], статистическую обработку данных средних 
значений и стандартных отклонений рассчитали методами вычисления 
коэффициент корреляции (r). А выявление долей влияния параметров – с помощью 
двухфакторного дисперсионного анализа [7].  

 

Результаты исследования 

Одним из основных сегментов питомниководства является выращивание саженцев в 
теплицах на искусственно приготовленных субстратах, где главным показателем 
является выход растений в процентах от высаженных черенков. 

В результате трёхлетних исследований было отмечено, что максимальный выход 
вегетирующих саженцев составил 94%, при выращивании растений, на смеси 
кокосовый субстрат+перлит (1:1), что на 44% больше в сравнении с контрольным 
вариантом почва (табл.1). При выращивании растений на субстратах в вариантах № 
1 и №3 был получен низкий выход вегетирующих саженцев всего 55 и 80 %, в 
сравнении с другими вариантами опыта.  

В смесях где присутствовал Кокосовый субстрат получен максимальный выход 
саженцев 90- 94 %, эти же субстраты обеспечили и высокую приживаемость при 
высадке рассады на постоянное место 97-98%. Хороший выход саженцев, так же 
был получен на субстратах, где один из компонентов является конский перегной 
87%, а также и на субстратах с применением торфа 80-85%. Эти же субстраты 
обеспечили и хорошую приживаемость саженцев при закладке ими виноградника 92-
98% (таб.1). 

В целях экономии при посадке саженцев мы не разрезали, а снимали мешочки с 
цель повторного их использования в связи с этим у вариантов №1 и №2 в которых 
одним из компонентов смесей были песок или перлит, мешочки с субстратом 
рассыпались больше чем в других вариантах, поэтому эти варианты обеспечили 
несколько меньшую приживаемость 90-92%. 

 

Таблица 1. Влияние субстратов на выход и приживаемость саженцев при высадке на 
постоянное место. (Сорт Л.М. Малтабар, среднее за 2019-2020 гг.) 

Название субстрата № 
 Варианта 

Выход 
вегетирующих 

саженцев, 
% 

 (от  высаженных 
черенков) 

Приживаемость 
на постоянном 

месте, 
%  

(от  высаженных 
саженцев) 

Почва+песок  
(1:1) 

1 55 90 

Торф+почва+перлит 
(1:1:1) 

2 85 92 
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Регенерация корней у вегетирующих растений, проходит по-разному в зависимости 
от применяемых субстратов (Рис.5).  

 

  
 

Рисунок 5. Влияние различных субстратов на развитие корневой системы 
вегетирующих саженцев винограда сорта профессор Л.М. Малтабар  

(среднее за 2019-2020 гг.) 
 

Максимальное количество корней и их длинна были получены у растений, 
выращенных на субстрате конский перегной+почва+песок (1:1:1), где количество 
корней равнялось 35 шт., и их длинна 29 см. У саженцев, выращенных на смеси 
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Кол-во корней,d≥2 шт. Длинна корней, см 

Торф+почва+песок 
(1:1:1) 

3 80 98 

Конский перегной 
+почва+ песок  

(1:1:1) 

4 87 96 

Кокосовый субстрат + 
перлит 

(1:1) 

5 94 97 
 

Кокосовый 
субстрат+почва+песок 

(1:1:1) 

6 90 98 

Почва-контроль 7 50 95 
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кокосовый субстрат+почва+песок (1:1:1), так же регенерация корней протекала 
интенсивно при этом количество корней, и их длина составила соответственно 32шт. 
и 39 см. 

Минимальное количество корней и их длинна были получены в контрольном 
варианте 15 шт. и 12 см, а также в варианте почва+песок (1:1), где количество 
корней составило 17 шт. и длинна 15 см. 

От роста побегов при выращивании саженцев зависит интенсивность фотосинтеза и 
питание растений (Рис.6). Исследованиями установлено, что максимальная длинна 
побегов у вегетирующих растений получена в тех же вариантах, где получено 
большее количеств корней и составила 34-36 см в вариантах № 4, № 5 и№ 6. 

 

 

Рисунок 6. Влияние различных субстратов на рост побегов вегетирующих 
саженцев винограда сорта профессор Л.М. Малтабар  

(среднее за 2019-2020 гг.) 
 

Проведенная нами статистическая обработка экспериментального материала 
однофакторного опыта методом дисперсионного анализа (табл.2), с последующим 
вычислением доли влияния фактора, позволила дать достоверное объяснение 
выявленным в опыте закономерностям. 

 

Таблица 2 – Доля влияния факторов на выход саженцев винограда при 
выращивании их в теплицах на искусственно приготовленных субстратах. 

Фактор Доля влияния, % 

А - субстрат 45 

В - год исследований 55 
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Анализ таблицы 2 показал, что доля влияния фактора, в год исследований на выход 
вегетирующих саженцев была максимальной и составила 55 %, а доли влияния 
фактора субстрата была ниже и составила соответственно 45%. 

Математической обработкой данных установлены положительные корреляционные 
зависимости: между выходом саженцев и длиной прироста r = + 0,7; между 
количеством корней и выходом саженцев r = + 0,8; между количеством корней и их 
длинной r = + 0,9. 

 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показали, что выращивание саженцев 
на искусственно приготовленных субстратах приводит к активизированию 
регенерационных процессов вегетирующих растений в период их роста в условиях 
защищённого грунта и повышает выход вегетирующих саженцев. Улучшает качество 
саженцев, что позитивно влияет на укоренение, и развитие при высадке растений в 
открытый грунт. 

1. Максимальный выход саженцев 87 и 94% был получен при выращивании 
черенков на субстрате конский перегной+почва+песок в соотношении (1:1:1), 
кокосовый субстрат+почва+песок в соотношении (1:1:1) и кокосовый 
субстрат+перлит в соотношении (1:1). 

2. Наибольшая длина побега 35 см и 36 см отмечена у вегетирующих 
саженцев, выращенных на смеси кокосовый субстрат+перлит и на субстрате конский 
перегной+почва+песок в соотношении (1:1:1). 

3. Регенерация корней лучше протекает у вегетирующих саженцев, где одним 
из компонентов субстрата был перепревший конский перегной или кокосовый 
субстрат. 
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Резюме 

В доклада се представя нова експериментална схема за четирифакторен 
експеримент. Същата позволява вариране на факторите на пет нива. Експерименти 
заложени по тази схема дават възможност за получаване на емпирични и 
полуемпирични модели - линейни или нелинейни, адитивни или мултипликативни, с 
брой неизвестни коефициенти, които не надвишават 15. При определяне на 
регресионните коефициенти се използва селекция чрез обратна елиминация като се 
започне от модела, съдържащ всички възможни членове за дадения клас от модели 
и отхвърляйки последователно членове един по един. Процедурата на селекция 

завършва, когато външният критерий 2R  достигне максимална стойност. Описва се 
алгоритъмът за провеждане на статистическия анализ, който е реализиран с кодове 
на програмата MATLAB, които могат да се изпълняват с помощта на безплатния 
софтуерен пакет GNU Octave. 

Ключови думи: четирифакторен експеримент, регресионен анализ, 
самоорганизация на модели, алгоритъм 

 

Resume 

The report presents a new experimental design for a four-factors experiment. It allows the 
factors to vary at five levels. Experiments set out by this design make it possible to obtain 
empirical and semi-empirical models - linear or nonlinear, additive or multiplicative, with a 
number of unknown coefficients not exceeding 15. In determining the regression 
coefficients using selection by backward elimination starting from the model, containing all 
possible members for the given class of models and rejecting the members one by one. 

The selection procedure ends when the external criterion 2R  reaches a maximum value. 
Describes the algorithm for conducting statistical analysis, which is implemented with 
codes of the MATLAB program, which can be executed using the free software package 
GNU Octave. 

Keywords: four-factors experiment, regression analysis, self-organization of models, 
algorithm 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Научни експерименти се планират и се провеждат за решаване на различни 
проблеми като: изграждане на интерполиращи формули, избор на значими фактори 
(скрининг), напасване на емпирични модели, определяне на оптимални условия на 
работа, постоянна оценка на теоретични модели, избор на най-допустимите сред 
брой хипотези за механизма на явлението. 
Както посочват редица автори (Klevtsov & Sadovski, 1981), построяването на 
регресионни модели на отзивчивостта (response functions) трябва да се основава на 
многофакторни експерименти с повече (5 - 7) нива на факторите. Увеличаването на 
броя на нивата в значителна степен намалява нуждата от голям брой повторения на 
опита. 
В продължение на десетилетия в експерименталната работа на селскостопанските 
научни институти по света и в България се използуват широко пълните факторни 
схеми. Тези схеми, в които се изучават всички възможни комбинации от нивата на 
различните фактори, включват голям брой експериментални единици (парцелки), 
когато броят на факторите, тяхните нива и повторения става по-голям. Така 
например, опит с три фактори (хранителните елементи азот, фосфор и калий), всеки 
от които се среща на три нива и в три повторения, изисква  3х3х3х3 = 81 парцелки. С 
увеличаване броя на факторите и нивата, практическата реализация на пълни схеми 
от факторен тип става невъзможна. Това обосновава нуждата от експериментални 
схеми от друг тип, например - дробни факторни схеми, съставни и композиционни 
схеми. В тази публикация се представя нова схема за четирифакторен експеримент. 

А. Ивахненко (Ivakhnenko, 1970) въвежда индуктивен метод за самоорганизация на 
модели, с който могат да бъдат построявани автоматично модели с оптимална 
сложност на различни видове процеси и системи. Садовски обосновава нова 
регресионна процедура (Sadovski, 1987),  която е свободна от редица недостатъци и 
като резултат дава единствен модел на множествена линейна регресия, който 
достига екстремума на външния критерий - максимума на корегирания коефициент 
на множествена корелация 
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     (1) 

 Нека търсеният модел принадлежи на класа 

 0 1 1 2 2 ... k kY b b x b x b x     ,         (2) 

където 1 2, ,..., kx x x  са някакви функции на предикторните променливи. 

Тъй като истинската структура на модела не е известна предварително, то са 
възможни два вида грешки: първата - когато в модела има някои “излишни” 
предикторни променливи (повече членове от необходимите), втората - когато в 
модела отсъствуват някои променливи (по-малко членове от необходимите). 
Показано е (Demidenko, 1981), че в случая, когато един модел има повече членове 
от “истинския” модел, то методът на най-малките квадрати дава неизместени и 
състоятелни оценки, макар и с по-голяма дисперсия. В случая, когато в модела не 
достигат членове, оценките по МНК се явяват изместени и несъстоятелни. Поради 
тези причини генерирането на различните модели по метода на Садовски се 
извършва чрез обратна елиминация като се започне от модела, съдържащ всички 
възможни членове за дадения клас от модели и отхвърляйки последователно 
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членове един по един. Процедурата на селекция завършва, когато външният 

критерий 2R  достигне максимална стойност. 

Класът от математически модели, в който се извършва индуктивната 
самоорганизация, е полином от втора степен спрямо квадратни корени на  N, P и K 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Y a a N a P a K a N a P a K a NP a NK a PK          .  (3) 

Определянето на параметрите на модела се извършва по вътрешен критерии 
метода на най-малките квадрати (МНК). Изборът на структурата на модела следва 

обратната стъпкова процедура на Садовски с външен критерий максимума на 2R . По 
описания алгоритъм са получават регресионни уравнения, които позволяват 
определяне на максималните стойности на изследваните четири фактори. 

 

МЕТОД 

Разработено е ново семейство от почти наситени схеми за изграждане на модели, 
включващо от 3 до 16 контролируеми фактора (различни минерални хранителни 
вещества, напояване, дълбочина на обработка, плътност на посевите; и др.), 
варирани също на 5 нива (Sadovski, 1985). Тези експериментални схеми са 
композиционни и начинът на тяхното изграждане може да бъде илюстриран в случая 
с брой фактори k = 4. 
Основната конфигурация се състои от: една нулева точка (0, 0, 0, 0), една централна 
точка (2, 2, 2, 2), и  2k звездни точки (0, 2, 2, 2), (4, 2, 2, 2), (2, 0, 2, 2), (2, 4, 2, 2), (2, 2, 
0, 2), {2, 2, 4, 2), (2, 2, 2, 0), (2, 2, 2, 4). 
Тази конфигурация осигурява степени на свобода за оценка на постоянния член, 
четири линейни и четири квадратични члена и грешката. За оценка на 
двуфакторните взаимодействия от първи ред тя се комбинира с   k(k-1)/2 
точки, представящи част от наситените схеми на Rechtschaffner (1967): (3, 3, 1, 1), (3, 
1, 3, 1), (3, 1, 1, 3), (1, 3, 3, 1), (1, 3, 1, 3), (1, 1, 3, 3). Броят на вариантите. в 
зависимост от броя на факторите - k, може да се определи от следващата формула 
n = [(k+1)(k+2)]/2 + 1. На Таблица 1 е показана схемата от композиционен тип с 16 
варианти и 4 фактора, варирани на 5 нива. 
 

Таблица 1. Схема от типа  4C
16

48 

Variant 
 

Factors 
 No А B C D 

1 0 0 0 0 
2 0 2 2 2 
3 4 2 2 2 
4 2 0 2 2 
5 2 4 2 2 
6 2 2 0 2 
7 2 2 4 2 
8 2 2 2 0 
9 2 2 2 4 

10 2 2 2 2 
11 3 3 1 1 
12 3 1 3 1 
13 3 1 1 3 
14 1 3 3 1 
15 1 3 1 3 
16 1 1 3 3 
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Новата фамилия асиметрични схеми е предназначена за получаване на регресионни 
модели във формата на пълни полином от втори ред. Анализът може да бъде 
постигнат лесно след ортогонализацията на Gram-Schmidt. Същите схеми могат да 
се използват успешно и за идентифициране на други емпирични и полуемпирични 
модели - линейни или нелинейни, адитивни или мултипликативни, с брой неизвестни 
коефициенти, които не надвишават [(k+1)(k+2)]/2. Препоръчва се броят на 
повторенията на експеримент по тази схема да бъде  

 

РЕЗУЛТАТИ 

Статистическият анализ на данните от четирифакторния експеримент се 
осъществява по следния алгоритъм (Sadovski, 2020; page 182-183): 

 Въвежда се матрицата X от коефициентите със 16-те варианта на схемата 
(тяхните кодове или действителните величини на променливите). 

 Въвежда се колоната Y от наблюдаваните експериментални резултати. 

 Тъй като матрицата X е неортогонална, върху нея се извършва 
ортогонализацията на Gram-Schmidt. 

 Пресмятат се стойностите на регресионните коефициенти ai, тяхните t – 
критерии на Стюдент и съответните вероятности pt. 

 Пресмятат се статистическите характеристики:  
SST - Обща сума на квадратите, 

SSE - Сума от квадратите на грешката, 

Sigma - Стандартната грешка, 

R2 - Коефициентът на множествена регресия, 

F-критерия на Фишер, 

Вероятността на F-стойността, 

Изчислените стойности Yc на зависимата променлива. 

Алгоритъмът е реализиран с кодове на програмата MATLAB и могат да се 
изпълняват с помощта на безплатния софтуерен пакет GNU Octave, версия 5.2.0 
(Eaton et al, 2020). Програмата може да бъде предоставена по желание на 
интересуващите се. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В доклада се представя схема за експериментиране на четири фактора, всеки от 
които се варира на 5 нива. Препоръчва се броят на повторенията на експеримента 
по тази схема да бъде 
от експеримент, заложен по представената схема. Същият е реализиран с кодове на 
програмата MATLAB и е достъпен за ползване. 
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Resume 

Forty-year-old, self-rooted olive (Olea europaea L. cv. Koroneiki) trees were assessed in 
Messinia district (southern Greece). The trees were grown in two orchards with different 
types of soil: acidic (AC) and alkaline (AL), respectively. Inorganic fertilizers were applied 
through soil following four different schedules:   

1. No fertilizer (treatments AC1 & AL1)  

2. Nitrogen, 0.8 kg/ tree (treatments AC2 & AL2) 

3. Nitrogen, 0.8 kg/ tree, and potassium, 0.5 kg /tree (treatments AC3 & AL3) 

4. Nitrogen, 0.8 kg/ tree, and potassium, 1 kg /tree (treatments AC4 & AL4). 

In all treatments, nitrogen was applied as granular fertilizer (type 26-0-0, calcareous nitric 
ammonium for acidic soil; type 21-0-0, ammonium sulfate for alkaline soil) and potassium 
as potassium sulfate (type 0-0-50 for both types of soil), on January.  

The results showed that treatments and interaction between treatment and soil type 
influenced leaf N, K, Ca and Mg concentration. Moreover, the experimental data showed 
that soil type influenced Ca and Mg concentrations in leaves. Any significant changes in 
leaf P concentration recorded were due to interaction between treatment and soil type. No 
significant effects on leaf B concentrations were observed.  

Keywords: nutrition, olive tree, fertilizer, nutrient status, interaction. 

 

 

INTRODUCTION 

In Greece, the olive tree has been cultivated since ancient times, where the cultivation of 
the olive dates from 4,000 BC, with a presence already from the Minoan civilization. 
Greece is the third greatest oil producer in the world, after Spain and Italy and globally, is 
first in the production of black olives. The olive is fertilized to achieve balanced vegetation 
and flowering. For intense vegetation, high percentage of perfect flowers, high fruit set and 
good fruiting, the olive requires nitrogen. Nitrogen contributes to protein synthesis (growth 
and yield). Nitrogen deficiency leads to reduced fruiting. Olive has not been found to react 
most of the time to phosphate fertilization. This is evident from the low phosphorus 
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cultivation needs but also from the properties of the soils, to bind phosphorus and release 
it gradually over the years. As it is well known, phosphorus contributes to cellular division 
and formation of energetic structures. The requirements of olives for potassium are high 
and therefore the potassium fertilization should be done regularly depending on the 
outputs of the element. The functions of potassium are transport of sugars, stomata 
control, cofactor of many enzymes, reduces susceptibility to plant diseases. Calcium 
contributes to building block in cell wall and reduces susceptibility to diseases. Magnesium 
deficiencies have been found several times in the olive and the need for fertilization with 
the above element of many intensive olive groves is possible. Magnesium is an important 
element as central part of chlorophyll molecule. Boron helps to better absorb and move 
other minerals and therefore helps significantly in the growth and productivity of the olive 
tree. Finally, boron contributes to formation of cell wall, germination and elongation of 
pollen tube and participates in the metabolism and transport of sugars (Xiloyannis, et al., 
2002; Dag, et al., 2009; Chouliaras, et al., 2008; Chatzissavvidis and Therios, 2010; Erel, 
et al., 2018).  

The aim of this work was to study the effect of inorganic fertilization, applied on the soil 
close to the roots on forty-year-old, self-rooted olive trees (Olea europaea L. cv. Koroneiki) 
assessed in Messinia district (Southern Greece), grown in acidic and alkaline soils. More 
specifically, the effect of inorganic fertilization on leaf N, P, K, Ca, Mg and B 
concentrations was studied. 

 

MATERIALS AND METHODS 

2.1. Experimental location experimental plan and olive tree orchards  

The study was conducted in two olive orchards with forty year-old, self-rooted olive trees 
(Olea europaea L. cv. Koroneiki). The two olive orchards had two types of soil: acidic (AC) 
and calcareous-alkaline (AL). The tree trunk diameter 15-20 cm above ground was 
approximately 30 cm on average. The experimental olive orchards are located in the 
village of Neochorio, prefecture of Messinia in Peloponnese, Greece. The orchard with 
acidic soil (Ε21°54΄47.022΄΄, latitude Ν37°02΄20.283΄΄, altitude 152 m) had a planting 
density of 8 m X 8.5 m while the second one with limestone-alkaline soil (E21°54΄27.110΄΄, 
N37°02΄10.963΄΄, altitude 178 m) had a planting density of 6 m X 7 m. The experiment was 
carried out during the year 2019, including four fertilization treatments through soil, as 
follows:  

• No fertilizer (treatments AC1 & AL1); 

• Nitrogen, 0.8 kg/ tree (treatments AC2 & AL2);  

• Nitrogen, 0.8 kg/ tree, and potassium, 0.5 kg /tree (treatments AC3 & AL3);  

• Nitrogen, 0.8 kg/ tree, and potassium, 1 kg /tree (treatments AC4 & AL4).  

The fertilizers used are ammonia sulphate (21-0-0) for alkaline soils, calcareous ammonia 
sulphate for acidic soils (26-0-0) and potassium sulphate for both soils (0-0-50). 

2.2. Laboratory soil and plant analyses  

In order to determine the existing physicochemical parameters of soils, samples were 
collected on December (2018), before the application of the fertilizers which took place on 
January 20, 2019 (Table 1). Leaf samples were collected on 10 December 2019, from the 
middle of the shoot. All laboratory soil analyses were made according to standard methods 
such as, soil texture by Bouyoucos method, total CaCO3 by Bernard method, organic 
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matter by Walkey-Black method, and cation exchange capacity (C.E.C.) by CH3COONH4 
method (SSSA, 1990; Okalebo et al., 2002).  

2.3. Experimental pattern and statistical analysis 

The experimental pattern was completely randomized with four replications (one tree per 
replication), thus including 16 trees for each soil type, that means totally 32 olive trees. 
The statistical analysis includes an analysis of variance (ANOVA) with the Duncan test 
using the SPSS statistical package. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The two soils of the experiment are characterized as medium in texture, acidic (AC) and 
calcareous-alkaline (AL) with low organic matter concentration and sufficient levels of 
C.E.C (Table 1) (Tisdale et. al., 1993). 

 
Table 1. Physicochemical properties of acidic (AC) and alkaline (AL) soils of the 

experiment. 
 

Type soil Soil 
texture* 

EC 

(mS/cm) 

pH CaCO3 

(%) 

Οrg. matter 

(%) 

Saturatio
n (%) 

Bulk 
density 
(g/cm3) 

C.E.C. 

(meq/100 g) 

ΑC SL 0.100 6.58 0.03 2.00 35 1.28 25.21 

AL SL 0.092 7.90 33.0 1.06 47 1.18 27.08 

*CL= Clay loam; SiL= Silty loam; SCL= Sandy clay loam; CL= Clay loam 
 

The nutrient status in both types of soils is poor as far available P, Mg, B concentrations 
and total N, available K in alkaline soil (Table 2) (Tisdale et. al., 1993). 

 

Table 2. Nutrient status of acidic (AC) and alkaline (AL) soils of the experiment. 
 

Type soil 
Total Ν 

(% w/w) 

P-Olsen 

(mg/kg) 

Κ 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

B 

(mg/kg) 

ΑC 0.11 7 147 2793 59 0.41 

AL 0.06 4 82 4736 52 0.36 

 
In general, Table 3 shows that the treatments and the interaction between treatments and 
soil type affected significantly N, Ca and Mg leaf concentrations. Soil type affects 
significantly Ca and Mg leaf concentrations.  

The results also showed that treatment AC3 increased significantly the N leaf 
concentration of trees in acidic soil, whereas treatments in the alkaline soil enhanced 
significantly it with the higher recorded value in AL2 (Table 4, figures 1 and 2). Also, the 
AC3 treatment significantly decreased P leaf concentration in alkaline soil. The treatments 
involving inorganic fertilizations significantly decreased K leaf concentration in AC4 in 
acidic soil, whereas treatments in the alkaline soil enhanced significantly it with the higher 
recorded value in AL4. As far Ca leaf concentration, in acidic soil, treatments recorded a 
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significant decrease with the lower value in AC4, while in alkaline soils there was a 
significant decrease in AL4 and significant increase in AL3 treatments. For the 
concentration of Mg in the leaves in acidic soil, a significant increase was observed in AC2 
with the higher value being noted in AC4, while in alkaline soil there was a significant 
increase in AL3 and AL4 treatments. Finally, no significant affection was observed on B 
leaf concentration in both soil types. The above should also be attributed to the different or 
low nutrient concentrations in the two soil types examined. Finally, the relatively low levels 
of N and K concentrations in olive leaves should be taken in consideration (Koukoulakis 
and Papadopoulos, 2003). 

 

Table 3. Effect of treatments, type soil and interaction Treatments X Soil on all the 
examined parameters in the experimental olive trees. 

Source Dependent Variable df F Sig. 

Τreatments 

N leaf concentration 3 29.921 0.000 

P leaf concentration 3 0.932 0.441 

K leaf concentration 3 3.286 0.038 

Ca leaf concentration 3 98.217 0.000 

Mg leaf concentration 3 42.000 0.000 

B leaf concentration 3 0.373 0.773 

Soil 

N leaf concentration 1 0.407 0.530 

P leaf concentration 1 2.892 0.102 

K leaf concentration 1 0.622 0.438 

Ca leaf concentration 1 61.589 0.000 

Mg leaf concentration 1 5.535 0.027 

B leaf concentration 1 0.821 0.374 

Τreatments X Soil 

N leaf concentration 3 22.245 0.000 

P leaf concentration 3 2.412 0.092 

K leaf concentration 3 15.068 0.000 

Ca leaf concentration 3 25.127 0.000 

Mg leaf concentration 3 36.569 0.000 

B leaf concentration 3 0.170 0.916 

    

 
 
Table 4. Effect of treatments on leaf N, P, K, Ca, Mg (g/100 g d.w.) and B concentrations 

(mg/kg d.w.) in the experimental olive trees. 

Treatments 

 
N  
 

 
P  

 
K  

  
Ca  

 
Mg  

 
B  

AC1 1.752dc 0.146a 0.609ab  1.600b 0.240c 25.742a 

AC2 1.627dc 0.138ab 0.629ab  1.200c 0.351b 25.242a 

AC3 2.390b 0.106b 0.567bc  1.200c 0.180c 24.642a 

AC4 1.275ed 0.130ab 0.482cd  0.800d 0.440a 24.442a 

AL1 0.500e 0.106b 0.388d  1.600b 0.200c 27.742a 

AL2 3.145a 0.124ab 0.544bc  1.600b 0.200c 28.942a 

AL3 2.039bc 0.122ab 0.582bc  2.000a 0.480a 24.342a 

AL4 1.047d 0.117ab 0.698a  0.800d 0.480a 26.242a 
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Figure 1. Effect of treatments, on leaf N, P, K, Ca, Mg concentrations in the experimental 
olive trees grown in acidic and alkaline soil. 

 

 

 

Figure 2. Effect of treatments on leaf Β concentration in the experimental olive trees 
grown in acidic and alkaline soils. 
 
The correlation analysis among leaf N, P, K, Ca, Mg and B concentrations was conducted 
to investigate possible relationships among these parameters (Tables 5, 6). Negative 
correlation was observed among N and Mg concentration in leaves (only in acidic soil). On 
the other hand, a negative correlation between Ca and K concentration in leaves in 
alkaline soil was recorded. Exactly the opposite, positive correlation was recorded 
between Ca and K concentration in leaves in acidic. Moreover, there was negative 
correlation between Ca and Mg concentration in leaves in acidic soil, while a positive 
correlation was recorded between the concentration of K and Mg in the leaves in the 
alkaline soil. The above can be attributed to the different soil environment and mainly the 
difference of the carbonates that these soils contain (Olsen, 1972; Chouliaras, et al., 2008; 
Chatzissavvidis and Therios, 2010). 
. 
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Table 5. Correlation among nutrient concentrations in leaves in acidic soil. 
 

Treatments 
 

N  
 

 
P  

 
K  

  
Ca  

 
Mg  

 
B  

N  1 ns ns  ns -0.551* ns 

P  ns 1 ns  ns ns ns 

K  ns ns 1  0.571* ns ns 

Ca  ns ns 0.571*  1 -0.633** ns 

Mg  -0.551* ns ns  -0.633** 1 ns 

B  ns ns ns  ns ns 1 

ns: non significant; ** : significant at P<0.01 

 
 

Table 6. Correlation among nutrient concentrations in leaves in alkaline soil. 
 

Treatments 
 

N  
 

 
P  

 
K  

  
Ca  

 
Mg  

 
B  

N  1 ns ns  ns ns ns 

P  ns 1 ns  ns ns ns 

K  ns ns 1  -0.513 0.698** ns 

Ca  ns ns ns  1 ns ns 

Mg  ns ns ns  ns 1 ns 

B  ns ns ns  ns ns 1 

ns: non significant; ** : significant at P<0.01 

 
 

CONCLUSIONS 
It is clear that the treatments with the inorganic applications and the interaction between 
treatments and soil type affected significantly N, Ca and Mg leaf concentrations and Ca, 
Mg leaf concentrations affected by soil type. No affection was recorded as far B leaf 
concentration.  

In general, treatments and the interaction between treatments and soil type affected 
significantly N, Ca and Mg leaf concentration have a significant effect on N, K, Ca and Mg 
leaf concentration. Soil type affects significantly Ca and Mg leaf concentration. Also, both 
the positive correlation in the acidic soil and the negative one in the alkaline soil between 
the concentrations K and Ca in the olive leaves are remarkable and in fact with the same 
intensity. 

Finally, it is obvious that the experiment should be continued the following year, in order to 
obtain a better view of the effect of inorganic fertilizers applied on trees grown in different 
soil types.  
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METHODS FOR OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF GRAIN COMBINE 
HARVESTING AND TRANSPORT COMPLEXES 
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Резюме 

Обоснованы методы оптимизации состава зерноуборочных комбайнов основного 
звена уборочно-транспортных комплексов через основные факторы, 
регламентирующие работу уборочных машин. Предлагаются зависимости 
изменения урожайности зерна и относительных потерь от сроков выполнения 
уборочных работ. Решается задача по определению оптимальных сроков уборки 
зерновых колосовых культур и потребности техники уборочно-транспортных 
комплексов для выполнения уборочных работ по допустимым потерям урожая. 
Представлены теоретические исследования и зависимости определения суточной 
производительности зерноуборочных комбайнов, потерь урожая и состава основного 
технологического звена уборочно-транспортных комплексов для разных схем и 
способов уборки зерновых колосовых культур. 

Ключевые слова: оптимизация, состав, зерноуборочные комбайны, уборочно 
транспортный комплекс, зерновые культуры, потери урожая, 
производительность, сроки уборки. 

 

Resume 

The methods for optimizing the composition of the grain harvesters of the harvesting and 
transport complexes are substantiated. The correlations are determined, which determine 
the grain yield and the relative losses, depending on the harvesting period. The optimal 
terms for the harvest and the necessary equipment of the harvesting and transport 
complexes for harvesting with permissible losses have been determined. Theoretical 
researches and dependences for determination of the daily productivity of the grain 
harvesters, the losses and the composition of the harvesting-transport complexes with 
different schemes and ways for harvesting the cereals are presented. 

Key words: combine harvesters, harvesting and transport complex, grain crops, crop 
losses, productivity, harvest time, optimization. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Когда не представляется возможным избежать потерь урожая зерновых колосовых 
культур от несвоевременного выполнения технологического процесса уборки, то 
необходимо так выбрать сроки начала его выполнения, чтобы свести потери урожая 
к минимуму. В связи с этим и возникает задача по определению оптимальных сроков 
уборки урожая и определения количественного и качественного состава техники 
уборочно-транспортных комплексов для выполнения технологического процесса по 
допустимым потерям урожая. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для определения состава зерноуборочных комбайнов уборочно-транспортных 
комплексов, в каждом хозяйстве должны быть решены вопросы технологии уборки, а 
также установлены агротехнические сроки и продолжительность выполнения 
технологических операций (Домущи и Енакиев, 2019). 

Эксплуатационные факторы, регламентирующие работу уборочной техники при 
выполнении технологических операций, характеризуются параметрами трех типов: 
количественными, качественными и временными (Сидорчук и др., 2011). 
Количественные параметры характеризуют расход технологических материалов и 
потери убираемой продукции. Качественные параметры характеризуют изменения в 
производственных условиях и технологическом материале уборочного процесса 
(высота среза, степень дробления, загрязнение продукции и т.д.). К временным 
параметрам относятся продолжительность работы техники уборочно-транспортных 
комплексов в течение суток и календарные агротехнологические сроки выполнения 
уборочных работ. 

Установлено, что временные параметры оказывают наибольшее влияние на объем 
урожая зерновых колосовых культур и качество убираемой продукции (Домущи и др., 
2019). Так как преждевременное или позднее выполнение технологического 
процесса уборки урожая снижает объем урожая из-за увеличения потерь убираемой 
продукции. Относительные потери от недобора урожая зерновых культур в процессе 
уборочных работ можно выразить кривой типа параболы (рис.1).  

 

  Восковая спелость    Полная   спелость 

Рисунок 1. Зависимость урожайности зерновых культур (1-4) и влажности зерна (5) 
от фазы созревания: 

1 – рожь; 2 – пшеница; 3 – ячмень; 4 – овес. 
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При слишком ранних сроках проведения уборки урожая, когда зерновые культуры 
еще не созрели, получается щуплое зерно с пониженным содержанием сухих 
веществ. Увеличение сроков уборки приводит к полеганию хлебной массы, 
осыпанию зерна и повышенным потерям при работе техники уборочно-транспортных 
комплексов.  

Количественные изменения урожайности зерновых культур в зависимости от 
технологических сроков выполнения уборочных работ – U = f(t) имеет определенную 
закономерность, имеющую максимум объема урожая при оптимальных сроках 
уборки зерновых культур. 

Надо иметь в виду, что зависимость U = f(t), т/га может быть выражена различными 

функциями, во многом зависящими от производственных, технологических и 

технических условий получения экспериментальных данных. Отмечаем, что график 

этой функции имеет вид дугообразной кривой при необходимом диапазоне времени 

его определения (рис. 2).  
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Рисунок 2. Изменение урожайности зерновых культур и интенсивность потерь зерна 
в зависимости от сроков выполнения уборочных работ 
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Правая и левая ветви этого графика, по аналогии с ходом естественного процесса, 
могут быть представлены такой зависимостью: 

          U(t,topt) =

U at bt

U at b t

t t

t t

opt

opt
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Отсюда, интенсивность потерь зерна до наступления К1, т/сут  и после наступления 
К2, т/сут готовности зерновых культур к уборке зерновых культур можно определить 
уравнениями: 

                  К1=  
dU

dt
a bt 1 12 .                                             (2)  

                  К2=  
dU

dt
a b t  2 22 .                                                (3)  

Следующие зависимости К1, т/сут и К2, т/сут получим после их преобразования в 
относительных единицах: 

                  К1 = К01 – А1t,                                                     (4)                                 

                  К2 = К02 + А2t,                                       

где К01, К02 – интенсивность потерь урожая зерновых культур в момент начала 
выполнения технологического процесса уборки до наступления готовности зерновых 
культур к уборке и после него, соответственно; 

А1, А2 – коэффициенты пропорциональности. 

 

Известно, что все естественные временные процессы, а также рассматриваемый 
процесс созревания зерновых культур, развиваются по описанным S-образным 
зависимостям (Горячкин, 1965). Но надо отметить, что их использование в 
практических и технологических расчетах сопряжено со некоторыми затруднениями. 
В связи с этим эту зависимость необходимо аппроксимировать с помощью другой 
более простой функции, например, прямолинейной. Это позволит следующую 
зависимость площади убираемых зерновых культур – функцию F = f(t), га/сут 
представить в виде уравнения:  

                                           F= P(t2 - t1)                                               (5) 

Тогда темп наступления готовности зерновых культур к уборке Р, га/сут 
определяется зависимостью: 
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– общая площадь уборки зерновых культур, га;  

      t1 – ранний срок наступления готовности зерновых культур к уборке, ч.;  

      t2 – поздний срок наступления готовности зерновых культур к уборке, ч.  
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Если суточная производительность используемых зерноуборочных комбайнов 
соответствует темпу наступления готовности зерновых культур к уборке, то потери 
урожая будут равны нулю (т.е. при Wс = Р, то К = 0). 

Количественный состав зерноуборочных комбайнов основного технологического 
звена во всех используемых способах уборки урожая зависит от убираемой площади 
F, га, объема урожая U, т/га, темпа наступления готовности зерновых к уборке Р, 
га/сут, продолжительности рабочего времени суток Тс, ч, интенсивности потерь 
урожая до наступления готовности зерновых к уборке К1, т/сут и после него К2,  
т/сут и других факторов. 

Необходимое количество зерноуборочных комбайнов m, ед. основного 
технологического звена, обеспечивающих допустимые потери, можно определить по 
формуле: 

                         m=
W

WТ

c

т с

,                                                          (7) 

где Wc – суточный темп проведения уборки зерновых культур, га/сут.;  

       Wт – часовая производительность зерноуборочных комбайнов, га/ч;  

        Тс – продолжительность рабочего времени суток, ч. 

Для унификации расчетов методы оптимизации уборки разделим на простые, 
сложные и комбинированные (Скибчик, 2017).  

Рассмотрим методику расчета технологического процесса уборки зерновых культур 
при самом распространённом способе организации уборки – однопроходной прямой 
уборке зерноуборочным комбайном. 

Рассмотрим такой вариант технологического процесса уборки, когда к моменту 
времени tа, ч. будет убрано площади Fа, га. Потери урожая dQ, т/га с элементарной 
площади dF, га из-за преждевременной уборки зерновых культур составят:  

                dQ U K A t t t t dF
в a в a1 01 1    ,                              (8) 

Временный отрезок (tв - tа) можно выразить через зависимость: 
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 11                                             (9)   

где Fc – площадь, убранная до наступления готовности зерновых к уборке, га. 

Подставив зависимость (9) в формулу (8), получим уравнение: 
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В первый период уборки зерновых культур общие потери урожая Q1, т с площади Fc, 
га можно выразить, проинтегрировав уравнение (10) в пределах от 0 до Fc: 
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А после некоторых преобразований получим такую зависимость: 
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Во втором периоде уборки зерновых культур, т.е. при t > tc, ч, когда 
производственный процесс выполняется с запаздыванием по отношению к 
наступлению готовности зерновых культур к уборке, общие потери урожая Q2, т 
вычисляем, выразив величину потерь урожая с элементарной площади dF при 
уборке ее в момент времени tk: 

           dFttttAKUdQ ekek  2022                 (12) 

Дальше находим величину временного отрезка (tк - te) и, подставив полученное 
выражение в зависимость (12), после интегрирования этого выражения в пределах 
от 0 до F-Fc получим: 
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Соответственно, общие потери урожая зерновых культур Q, т можно определить с 
зависимости: 
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Представленные зависимости указывают на то, что при заданных производственных 
и технологических условиях величина потерь урожая зерновых культур – Q, т 
зависит от значения площади – Fc, га, которую необходимо выделить для уборки до 
наступления готовности зерновых к уборке. Необходимо найти такое значения Fc, га, 
при котором можно получить наибольший сбор урожая зерновых культур, т.е. 
минимально возможные потери из-за несвоевременности уборки урожая зерновых 
культур.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

После некоторых преобразований получим потери при оптимальной организации 
производственного процесса прямой уборки зерноуборочными комбайнами 
зерновых колосовых культур: 
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Тогда суточную производительность зерноуборочных комбайнов Wc, га/сут 
обеспечивающую заданную величину потерь [Q], т/га, можно рассчитать по 
формуле: 
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Таким образом, зная площадь, выделенную для прямого способа уборки урожая 
зерновых колосовых культур, можно определить суточную производительность 
зерноуборочных комбайнов, обеспечивающих допустимые потери урожая на этих 
площадях уборки. 

Для других способов уборки зерновых культур суточная производительность 
комбайнов рассчитывается по таким же зависимостям. 

 

ВЫВОДЫ 

Приведенные зависимости позволяют получить изменение потерь урожая зерновых 
культур в зависимости от состава и структуры технологического звена, 
используемого на выполнении данного технологического процесса. При этом должно 
соблюдаться условие, что содержание дополнительной техники должно окупаться 
снижением потерь урожая. С этих позиций и следует подходить к обоснованию 
оптимальной продолжительности уборки и определению количественного и 
качественного состава зерноуборочных комбайнов основного технологического 
звена уборочно-транспортных комплексов. 
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Резюме 

Поддържането на околната среда в добро екологично състояние и в частност на 

водите е от съществено значение за намаляването на риска за човешкото здраве. 

Европейския съюз създава рамка за превенция и контрол на замърсителите във 

водните обекти и обособява група от 45 приоритетни вещества, които представляват 

съществен риск. Пълното или поетапно отстраняване на заустване, емисии или 

увреди от приоритетни опасни вещества е от първостепенно значение. Р. България, 

като страна членка е поела ангажимент да постигне съответствие с Европейското 

законодателство. Басейновите дирекции, чрез програмите си за мониторинг и 

разработването на планове за управление на речните басейни, целят покриване на 

изискванията от ЕС. В българското законодателство е зададена рамка за 

определяне на следените приоритетни вещества в зависимост потенциалните 

източници на замърсяване. 

Ключови думи: мониторинг на води, стандарти за качество на околната среда, 

опасни вещества, екологично състояние на води, допустими емисии 

 

Resume 

Maintaining the environment in good ecological condition, and water in particular, is 

essential to reducing the risk to human health. The European Union establishes a 

framework for the prevention and control of pollutants in water bodies and identifies a 

group of 45 priority substances that pose a significant risk. Complete or phased elimination 

of discharges, emissions or damage from priority hazardous substances is of paramount 

importance. Bulgaria, as a member state, is committed to achieve compliance with 

European legislation. The Basin Directorates, through their monitoring programs and the 

development of river basin management plans, aim to meet EU requirements. The 

Bulgarian legislation sets a framework for determining the monitored priority substances 

depending on the potential sources of pollution. 
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1. Въведение 

Състоянието на повърхностните и подземни водни тела е от съществено значение 
за запазване на добрия екологичен статус на околната среда и екосистемите. 
Отпадъчните води от населените места и промишлеността могат да доведат до 
качествени изменения на водните обекти. В световен мащаб, мониторинга на 
различните аспекти на околната среда е от особена важност за проследяване на 
измененията в качеството ѝ. Уреждането на норми и стандарти за качество и 
максимално допустими концентрации на определени приоритетни и опасни 
вещества се определят от международни и национални законодателни рамки. 

Директива 2000/60/ЕО определя като приоритетни вещества отделни замърсители 
или групи такива, представляващи съществен риск за или посредством водната 
среда, включително подобни рискове за водите, използвани за черпене на питейна 
вода. Мерките, предприети спрямо тези замърсители, целят прогресивното им 
намаляване и/или пълно отстраняване.  

Възможните източници на замърсяване с приоритетни и опасни вещества са 
основно антропогенни процеси като отпадъчни води от населени места и 
промишленост, както и други източници. Провеждането на регулярен мониторинг, 
фокусиран върху конкретни замърсители, може да послужи като основа за 
прогнозиране на бъдещи изменения в качествата на околната среда. 

 

2. Материали и методи 

2.1.Европейско законодателство 

В европейското законодателство проблемите, свързани с приоритетни вещества са 
уредени в Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/105/ЕО и Директива 
2013/39/ЕС.  

Директива 2000/60/ЕО има за цел да установи рамка за опазване на 
повърхностните вътрешнотериториални и трансгранични водни тела и подземните 
води. Тук попада и изискването за разработване на планове за управление на 
речните басейни от всяка държава членка на ЕС.  

Европейският парламент и Съветът приемат специфични мерки срещу 
замърсяването на водите с отделни замърсители или групи замърсители, 
представляващи съществен риск за или посредством водната среда. Представен е 
списък с приоритетни вещества, приоритизирани спрямо риска за или посредством 
водната среда, съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета, Директива 
91/414/ЕИО на Съвета и Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 
Съгласно Директива 2000/60/ЕО, трябва да се постигне пълното или поетапно 
преустановяване на заустванията, емисиите и увредите от веществата по 
отношение на приоритетните опасни вещества за срок не по-дълъг от 20 год. от 
приемането ѝ. Съответно, към 2020 год. би трябвало всички страни членки на ЕС да 
са постигнали съответствие с изискванията в тази директива. Предложеният списък 
с приоритетни вещества включва 45 вещества или групи вещества, като 21 от тях са 
посочени като приоритетни опасни вещества. 
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Съгласно Директива 2008/105/ЕО химическото замърсяване на повърхностните 
води представлява заплаха за водната среда с последици, като остра и хронична 
токсичност за водните организми, натрупвания в екосистемата, загуба на естествени 
местообитания и на биологично разнообразие, а също така и опасност за човешкото 
здраве. Държавите членки е необходимо да проучат източниците на приоритетни 
вещества и начините на замърсяване за установяване на ефективен контрол. 
Директивата установява стандарти за качество на околната среда (СКОС) за 
приоритетни вещества и някои други замърсители с оглед постигане на добро 
химично състояние на повърхностните води. 

2.2.Национално законодателство 

Гореспоменатите директиви на ЕС са заложени в българското законодателство в 
Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни 
вещества и някои други замърсители от 09.11.2010 год. и Наредба № 6 от 
9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Също така, 
Плановете за управление на речните басейни са изработени като част от 
изискванията на Директива 2000/60/ЕО и Директива 2008/105/ЕО.  

В Наредбата за СКОС е посочено за всяко приоритетно вещество, къде е характерно 
да бъде открито. Например, когато става дума за промишленост (табл. 1), 14 от 
приоритетните вещества е вероятно да бъдат открити във водните обекти след 
заустване на отпадъчните им води.  

 

Табл.1. Извадка от Наредбата за СКОС за съдържание на приоритетни вещества в 
повърхностните води от промишленост 

№ Наименование Промишленост 

6 
Кадмий и неговите 
съединения 

Минно-добивна дейност за цинк, рафиниране на олово и 
цинк, производство на кадмий и цветна металургия; 
Производство на съединения на кадмия; 
Производство на пигменти; 
Производство на стабилизатори; 
Производство на нови и втора употреба акумулатори; 
Галванични предприятия 

29 (а) Тетрахлороетилен 

"Производство на трихлоретилен (TRI) и перхлоретилен 
(PER); 

Производство на тетрахлорметан (TETRA) и 
перхлоретилен (PER); 

Използване на PER за почистване на метали" 

 

3. Резултати и обсъждания 

Въз основа на европейското и българско законодателство, Басейновите дирекции у 
нас разработват програмите си за мониторинг на подземните и повърхностни 
водните тела, както и плановете за управление на речните басейни. 

В програмата за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води на 
територията на Източнобеломорски район в периода 2019 - 2020 год. са дадени 
приоритетните вещества, които се следят във всеки пункт.  



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

105 
 

За водните тела в района на р. Тополница и притоците ѝ може да се приеме, че има 
висок риск от замърсяване от отпадъчните води на металургичната промишленост. 
Около заустванията на предприятията и по цялото поречие на реката се наблюдават 
приоритетни вещества, представляващи метали и техните съединения, а именно 
приоритетни вещества № 6 - кадмий (Cd), №20 - олово (Pb), №21 - живак (Hg) и № 23 
- никел (Ni). (табл. 2). 

 

Табл. 2 Извадка от програмата за мониторинг на БДИБР за пунктовете в района на 
р. Тополница. 

№ код на пункта име на пункта 
име на 

река 
код на ВТ 

Приоритетни 
вещества 

вещест
во 

честот
а 

1
7 

BG3MA08911MS
1270 

р. Тополница – 
мост на пътя 
Панагюрище-
Пирдоп   

Тополниц
а  

BG3MA800R
223 

6,20,23 12 

1
8 

BG3MA00853MS
1170 

р. Тополница – 
преди яз. 
"Тополница", с. 
Поибрене   

Тополниц
а  

BG3MA800R
223 

6,20,23 12 

1
9 

BG3MA00811MS
1080 

р. Тополница – 
с. Драгор, след 
вливане на р. 
Елшишка 

Тополниц
а  

BG3MA800R
225 

6,20,23 12 

2
0 

BG3MA00811MS
1070 

р. Тополница – 
гр. Пазарджик 
преди устие 

Тополниц
а  

BG3MA800R
225 

6,9,20,2
3 

12 

2
1 

BG3MA08912MS
1280 

р. Медетска - 
преди устие  

Медетска  
BG3MA800R
174 

6,20,21,
23 

12 

2
2 

BG3MA00882MS
1260 

р. Пирдопска –
устие  

Пирдопск
а  

BG3MA800R
226 

6,20,21,
23 

12 

2
3 

BG3MA00884MS
1230 

р. Златишка – 
след вливане 
на р. 
Пирдопска    

Златишк
а  

BG3MA800R
226 

6,20,21,
23 

12 

2
4 

BG3MA00874MS
1200 

р. Воздол - 
преди устие с. 
Чавдар 

Воздол 
BG3MA800R
227 

6,20,23 12 

2
6 

BG3MA08121MS
1090 

р. Елшишка - 
устие 

Елшишка  
BG3MA800R
224 

6,20,23 12 

 

В мониторинговата програма на БДИБР максималния брой изследвани приоритетни 
вещества е 9 само в един пункт - р. Марица при гр. Свиленград. Това са приоритетни 
вещества № 2 – анрацен, №6 – кадмий, № 9 – хлорпирифос, № 15 – флуорантен, 
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№20 – олово, № 21 – живак, № 23 – никел, № 28 – полиароматни въглеводороди, № 
41 – циперметрин. Този набор от показатели е подходящ за изследвания пункт, но 
установяването на нови източници и видове замърсители би подобрило качеството 
на провеждания мониторинг.  

В списъка с приоритетните вещества присъстват множество пестициди, като голяма 
част от тях не са заложени за следене в мониторинговите програми на басейновите 
дирекции. Вероятна причина за това е, че много от тези вещества са забранени за 
употреба у нас. Въпреки това, няма система за контрол върху прилагането им, 
следователно не може да се отхвърли възможността за наличието им в 
повърхностните и подземни води. Подобряването на мониторинговите програми би 
спомогнало за обогатяване на европейската база данни, което е част от 
изискванията заложени в Директива 2000/60/ЕО и Директива 2008/105/ЕО. 

 

4. Заключение 

Предотвратяването на заустване, емисии и щети от наличието на приоритетни 
вещества във повърхностните и подземните води е от първостепенна важност за 
намаляване на здравния риск за човека и постигане на съответствие с европейското 
законодателство. Правилното определяне на потенциалните източници на 
замърсяване е важно за избора на приоритетни вещества, които да бъдат следени. 
Ревизирането на броя приоритетни вещества би довело до намаляване на 
разходите за набиране и изследване на проби. Честотата на вземане на водни 
проби трябва да е избрана така, че да отразява антропогенната дейност в 
изследвания район. 

Провеждания мониторинг на повърхностни и подземни води до голяма степен 
отразява съществуващата информация за възможни източници на замърсяване с 
приоритетни вещества и отговаря на изискванията на ЕС за следенето им. 
Провеждането на допълнителни изследвания за определяне на други източници на 
замърсяване с приоритетни вещества може да обогати съществуващите 
мониторингови програми. Разглеждането на околната среда като цялостна система, 
а не като отделни компоненти, би подобрило определянето на възможните 
източници на замърсяване и техния характер.  

Контрола върху използването на пестициди и залагането им в мониторинговите 
програми, би довел до подобряване екологичното състояние на водите. 
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Резюме 

Понеже е най-старата икономика, земеделието има много обяснения-политически, 
икономически, социални, исторически, географски…Напредъкът на науката отдавна 
показа предимствата на интегралните обяснения, които изискват участието на 
няколко науки заедно. Едно такова обяснение дава използването на парадигмите, но 
за разлика от Кун, земеделските парадигми са свързани в една хронологична верига 
и правят една времева линия на земеделието. Последната парадигма изисква 
решаването на нови и стари проблеми, при което човекът се нуждае от 
„съавторството“, от „помощта“ на природата. Земеделието вече носи една от 
големите опасности за човечеството - повредите на природата - и тя е не по-малко 
страшна от атомната бомба, СПИН, коронавирус… 

Ключови думи: България, земеделски парадигми, екология  

 

Resume 

Because it is the oldest economy, agriculture has many explanations-political, economic, 
social, historical, geographical.… Advances in science have shown the advantages of 
integrated explanations, which require the participation of several sciences together. One 
explanation is given by the use of paradigms, but unlike Kuhn, agricultural paradigms are 
linked in a chronological chain and make a timeline of agriculture. The last paradigm 
requires the solution of new and old problems, in which man needs the "co-authorship", 

mailto:p_patarchanov@abv.bg
mailto:vaskoggf@gmail.com


“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

109 
 

the "help" of nature. Agriculture already carries one of the great dangers for humanity - the 
damage to nature - and it is no less terrible than the atomic bomb, AIDS, coronavirus… 

Key words: Bulgaria, agricultural paradigms, ecology 

 

 

Въведение 

Като начин за обяснение на развитието на земеделието, парадигмите носят 
определени предимства.Може би на първо място се избягва политическото влияние 
с неговите обикновено разделителни за обществото и краткотрайни идеи.  

За разлика от Томас Кун и неговия възглед за липсата на пряко наследство между 
парадигмите, в земеделието е възприета хронологическата връзка с наследствената 
обществена полезност.  

Земеделието е майката на икономиката, защото е свързано с един от трите вроден 
рефлекси, с който се раждаме: да се нахраним. Този инстинкт е вечен и 
земеделското развитие е неговото задоволяване в условията на менящите се 
обществени реалности.  

 

Материали и методи 

Структурата на предложената разработка обхваща въведение, материал и методи, 
резултати и обсъждане, заключение, литература.  

Обект на изследване е българското земеделие и агробизнес, а предмет –
парадигмите, през които преминава земеделието.  

Основната цел на настоящия труд е да се направи кратка характеристика на 
парадигмите, да се посочи, според своите белези, къде се намира българското 
земеделие. Изводът не е радостен.  

Основните използвани методи са описателен, сравнителен, ретроспективен анализ, 
синтез. 

Българското земеделие по една или друга причина е преминало през всички 
парадигми. За разлика от развитите страни, обаче, у нас се прехожда от една 
парадигма в друга без ясен преход, без старата парадигма да е довършена и в най-
ново време преходът от една парадигма в друга е свързан с чуждото влияние. 
Пресен е примерът с българското земеделие от 70-те години на ХХ век насам. Под 
съветско влияние и първи в Източна Европа ние се опитахме да направим 
социалистически агробизнес. Опитът излезе неуспешен.  

Кандидатстването в ЕС ни застави да приемем прехода от постпродуктивистката 
парадигма към последната „зелена“ парадигма. Ние го направихме по документи. 
Функционално обаче, нито сме развили постпродуктивистката парадигма, камо ли 
пък да сме я завършили. Затова европейските аграрни политики звучат много кухо. 
Трудно е все още да се оре с животни и да се прави европейска зелена аграрна 
политика. Трудно е 70 % - 80 % от храната да се внася от чужбина и в същото време 
да се твърди, че имаме модерен агробизнес. Още повече, че за своето 14 вековно 
съществуване България никога не е била в това унизително състояние на нетен 
вносител.  
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Резултати и обсъждане 

В структурата на агробизнеса земеделският ешелон остава с постоянни задачи, 
предмет и обект, докато преработващият и реализационният ешелон се развиват с 
други измерения. Основна причина е много по-слабата им зависимост от природния 
фактор. Тук от географска гледна точка с най-голямо влияние са глобалното 
механично движение на населението във всякакъв мащаб, както и глобалното 
разпространение на земеделски растения, животни и технологии между Стария свят 
и Новия свят. Към тези два фактора вече твърдо се налага глобалното затопляне, 
което видимо предизвиква промени в териториалната организация на земеделието. 
Тук ще приведем само два примера, които пряко ни засягат. Само преди 40-50 
години северната граница на маслината бе на няколко десетки километри на юг от 
гръко-българската граница. Днес маслината се е преместила на север, минала е 
през Рупелския пролом на р. Струма между Беласица и Сенгелската планина и се 
среща в Петрич, Кресна, в Пловдив, Созопол. Вторият пример е с кивито. Днес киви 
се отглежда до 600 м височина в цяла Южна България и прохожда на север. 

Първата от историческа гледна точка земеделска парадигма е 
предпродуктивистката. Това е натуралното производство, при което огромната част 
от произведеното служи за самозадоволяване на непосредствените производители. 
Целта е задоволяване на хранителните нужди и борбата с глада. Основен проблем 
е неравномерното производството, което в своята примитивност и ниска 
производителност е изцяло зависимо от сезонността, докато потреблението е много 
по равномерно във времето. Въпреки, че тази рождена парадигма се свързва с 
доиндустриалната икономика, у нас и в миналото, и днес тя все още съществува. 
Членството ни в ЕС дори наложи статистиците да измислят категорията 
„полупазарни стопанства“ . „Полу“ в природата няма, но пък как да изразим по-меко 
натуралното стопанство днес като стоварим цялата отговорност на природата.  

Втората парадигма е продуктивистката. При нея индустриализацията и пазарната 
икономика тласкат земеделието толкова напред, че настъпват невиждани промени в 
пропорциите и структурата му, създава се системата на агробизнеса и световния 
общ пазар. Различията между хората и териториите нарастват. Ражда се теорията 
за златния и за черния милиард при изхранването, която не е отменена и до днес. 
Провеждат се всякакви политики, реформи, ражда се понятието „зелена революция“. 
Целта е постоянно растящо производство с надеждата, че неговите изпреварващи 
потреблението темпове, ще смекчат и преборят глада. Продължава промяната в 
географията на земеделски растения и породи животни. Всеки нов сорт и порода се 
разпространяват само за няколко години в целия свят. В това отношение Великите 
географски открития бледнеят. Типични „растителни“ примери са кафето и лозата в 
най-ново време, а при животните масовото налагане на холщайн-фризийското 
говедо, което, както се случва не за първи път, бе преведено у нас неправилно като 
черно-шарено?! 

В края на периода на запълване на тази парадигма настъпват най-големите 
обществени промени: световни войни, социалистически държави, разпадане на 
колониалната система, обвързване на международните отношения със световни 
организации, включая ФАО, както и задължаващи договори. Индустриалното 
общество се изчерпва и наред с оказалите се вечни проблеми за глада и жаждата, 
за мира и здравето, се явяват проблемите с отпадъците и разнообразните 
нарушения на природната и околната среда.  
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Третата земеделска парадигма е постпродуктивистката. Тя съответства на 
постиндустриалното общество. Формално започна с един парадокс. В страните на 
златния милиард,  част от които останали без колониите си,  се стигна до невиждано 
в историята свръхпроизводство на храни. Делът на пряко заетите в земеделието е 
нищожен, все по-голяма част от земеделската продукция търпи все по-дълбочинна 
обработка и преработка, а търговията търси все нови и нови форми за реализация 
на свръхпроизводството. Многонационалните компании и подчинените им 
международни организации и национални правителства не могат, дори и да искат, 
да спрат омагьосания кръг с инвестициите и научния напредък, да насърчават, по 
израза на един европейски политик, производството на излишните „планини от месо 
и реки от мляко“.  Акселерацията и увеличението на населението не могат да скрият 
здравословните проблеми от преяждането.  Желанието за печалби вдигна дела на 
некачествените и вредните храни.   

Проблемът с глада не само остана, но придоби и по-сложна структура. Класическото 
разбиране за недостиг на калории отдавна е допълнено с недостига на витамини, 
вода, с режима на храненето. Броят на гладуващото население не намалява. Част 
от това население се прехранва с калории, но те в случая са непълноценни и дори 
вредни, ако не подсигуряват правилната обмяна на веществата. 

Разпадането на колониалната система накара бившите колониални империи да 
инвестират в агробизнеса и те не претърпяха очакваните в тогавашните 
социалистически страни хранителни кризи, пред вид съкратения внос от бившите 
колонии. Напротив, започна свръхпроизводство. В новите свободни държави 
оттеглянето на колонизаторите доведе до рязко съкращаване на земеделското 
производство по различни причини, включително и поради липса на квалифицирани, 
дисциплинирани и съзнателно работещи кадри. Неоколониализмът се опита, а 
продължава и днес да помага с готови хранителни продукти. В  новините постоянно 
се виждат чували с брашно и други продукти, които с всевъзможен транспорт, 
включително и чрез хвърляне от въздуха, идват от бившите колониални центрове до 
бившите колонии. После дойде опитът да се научи местното население само да се 
изхранва. Политиката на „зелената революция“ някъде успя, например в Индия и 
Пакистан, но някъде не – в банановите републики на юг от Рио Гранде. Там 
обявяваното американско „зелено чудовище“- Юнайтед фруктс къмпани, дълги 
години отнасяше критиката, но и след нея няма положителен прелом.  

Населението по Андите отглежда кока, а от там идва кокаина и въоръжените и 
мирни опити на местните правителства са толкова неуспешни, колкото отглеждането 
на мак за опиум и хероин в Азия, особено в т.н. Златен триъгълник-Тайланд, 
Мианмар и Лаос, и Златния полумесец-Афганистан, Иран и Пакистан. Да добавим и 
индийския коноп, наподобяващ нашите гръсти, който медиите прочуха с латинското 
му име канабис. Въпреки съпротивата на нашите държавни органи, нелегалното му 
отглеждане продължава, защото за нашето бедно население продажбата му на 
нелегалните организации осигурява необходими доходи.  

В  края на 60-те години и в началото на 70-те години на ХХ век в тогавашния Общ 
пазар в Западна Европа се постави началото на една нова политика-политиката на 
ограничаване или поне на опити за това, на свръхпроизводството. Определяха се 
квоти за производство и при превишение са търсеха редица ограничения и 
наказания. Свикналите още след Втората световна война фермери да бъдат 
насърчавани и продукцията им редовно да бъде субсидирана и изкупувана, 
реагираха бурно и отрицателно. Редовно се даваха по телевизията колони от 
трактори, които протестират по магистрали и по площадите на големите градове, 
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стада овце под Айфеловата кула, политизацията на многовековните фестивали, 
карнавали и фестове, посветени на различни храни и питиета.  

Все повече храни и напитки чрез реклама и агресивна наднационална стратегия 
получиха световна известност-Кока кола и Пепси кола, американският продукт с 
италиански произход-пицата. Високите стандарти поставиха на изпитание 
снабдяването с питейна вода и на пазара се наложиха не само безброй 
безалкохолни напитки, но и минералната вода. Така бе разрушен монополът на 
някои курорти, известни с бърдучетата за минерална вода за пиене, особено в 
Централна Европа.  

Най-трудно се оказва прокарването на ясна граница между продуктивистката и 
наследилата я постпродуктивистка земеделска парадигма. Много от посочените 
вече особености са характерни и за двете. Коя все пак може да е ясната граница? 
Според нас, без да е универсална, новата обществена роля на екологията може да 
се приеме за граница. У нас, макар и със обяснимо закъснение от няколко 
десетилетия, в сравнение с развитите индустриални страни, като символ на 
проблемите с околната и природната среда екологията започна плахо да се 
споменава от 70-те години на ХХ век. Тогава завършваха строежите на големите 
индустриални обекти. Екологичната проблематика от чужбина вече не можеше да 
служи за критика към буржоазния начин на живот, защото съвпаденията с родните 
климатични ситуации, особено в котловините и край реките, растяха. 
Стихотворението Завод на Вапцаров вече се преценяваше друго яче, растеше 
значението на климатичните училища, славата на Сандански.  

Количеството на произвежданата земеделска продукция в развитите страни отмря 
като цел и политика. Обърна се внимание на храненето и нашите западни колеги 
установиха, че в традиция вече се е превърнало само частичното изяждане и 
изхвърлянето на част от годния хранителен продукт. Както вече сме имали 
възможност да отбележим, още преди десетилетие количеството на изхвърляните 
годни храни в Германия може да напълни влакова композиция от Берлин до Пекин! 
Помни се как при първите ни посещения в хранителните магазини на Западна 
Европа бяхме удивени от разнообразните разфасовки и безбройните разновидности. 
А ние бяхме възпитани, че нашето овче бяло саламурено сирене е най-добро и е без 
конкуренция. По-късно се видя колко сме конкурентно способни… 

Търсеха се одобрявани в обществото причини за ограничаване на 
свърхпроизводството, защото не е тайна, че икономиката и печалбите определят 
общественото развитие. През 1972г. президентът на САЩ Ричард Никсън обяви 
“политиката на агросилата“. Американските спътници бяха снимали лошото 
състояние на съветските ниви и предвижданията за лоша реколта вещаеха, че 
бившия СССР ще трябва да внесе около 50 млн. тона зърно и в същото време се 
нуждае и от американски тръби за своите нефто- и газопроводи. Така че днешните 
политики на ембарго не са някаква новост.  

През 80-те години бунтарите от терористичните групи в Германия и Италия 
затихнаха и на тяхно место се появиха зелените екологични движения. Техните 
искания първоначално нямаха пряка връзка с агробизнеса, но такава бе направена 
по-късно от новите зелени партии, в чиито програми изискванията за качествените 
храни и напитка намираха централно място. Френските и особено испанските 
комунисти в лицето на генералния си секретар Сантяго Карильо обявиха отказ от 
съветските възгледи, наложени в Източна Европа и заговориха за „еврокомунизъм“ и 
„социализъм с човешко лице“. Разликата от чешката пролет от 1968г. и унгарската 
революция от 1956г. беше именно в съществуването на екологията, която все още 
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липсваше в политиките и ръководните програми и документи от СССР и Източна 
Европа.  

По същото време започна една епохална тиха промяна в организацията на 
територията, в която агробизнесът и екологията имаха водещо значение. Иде реч на 
края на проповядването и модерността на урбанизацията в най-развитите страни. 
Прииждането на население и развитието на икономика в градовете, довело до 
образуването на конурбации и агломерации с десетки хиляди квадратни километри 
площ и десетки милиони население-потребител стресна политици, всякакви 
общественици, учени, богатите и интелектуалните елити. Папата и днес продължава 
„на инат“ да призовава “Urbi et Orbi”, сиреч „Към града (Рим) и към Света“. Неговото 
традиционно многовековно обръщение от десетилетия не е модерно за римските 
граждани и на площада Сан Марко го слушат изключително вярващи туристи. 

След САЩ от края на миналия век в Западна и Централна Европа (тогавашния 
формат на ЕС) ясни очертания започна да придобива рурализма като опонент на 
урбанизма не само в организацията на територията и икономиката, но и в бита и 
културата на хората.  

Моделът „център-периферия“, който в земеделието заложи фон Тюнен още през 
1826 г. в своята „Изолираната държава“ в периода на продуктивната и 
постпродуктивната парадигма се проявяваше главно чрез крайградското земеделие.  
Градовете се разширяваха за сметка на околните земеделски земи и земеделието 
отстъпваше и се трансформираше в угода на същите тези градове. Бурното 
развитие на транспорта и търговията разми в голяма степен различията между 
крайградското земеделие и земеделието на специализираните райони, но в 
развитите страни държавата съзнателно субсидира крайградското земеделие като 
част от модерната политика на руралните райони край големите градове. Но тази 
политика е вече част от търсената нова парадигма. Тази, четвърта по ред, 
земеделска парадигма прави първите си стъпки и още не е намерила ясната си цел 
и съответните подкрепящи политики. За нея се употребяват понятия като екология, 
зелена икономика, териториален подход, кръгова икономика, стратегии, НАТУРА 
2000 и други.  

Ако приемем нидерландската гражданска инициатива Leader за прощъпалника на 
програмирането на политиките за рурално развитие, то новата земеделска 
парадигма придобива по-ясни очертания. Явно тя вече не е толкова или само 
икономическа, както нейните предшественички. В основата на руралната политика е 
наваксващото развитие на доходите, образованието и здравеопазването на 
руралното население по отношение на по-високия жизнен стандарт в градовете. 
Явиха се понятията деурбанизация и рурализация като контрапункт на 
урбанизацията, а зелената икономика е съсредоточена в зони извън големите 
градове.  

Предвид значимостта на института-домакин и колегиалното традиционно 
взаимодействие и колегиалност с географите от Университета, ще отбележим 
новото отношение към земеделските земи. Земеделските борси, електронните 
кадастри и особено постоянно растящите цени на земеделските земи и изискванията 
към тяхното качество са всекидневие и реалност в развитите държави.  

Все още няма стабилен и ясен механизъм като отношение към свръхпроизводството 
на земеделска продукция. Типичен пример е ЕС и неговата Обща политика. 
Обявяваните на книга политики и принципи на кохезия и субсидиарност са в пълен 
провал. И по вертикалата-производството-и по хоризонталата-междурегионалните 
различия-различията нарастват. Т.е. богатите стават все по-богати и т.н. 
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Не може да се избегне главният въпрос,-„Как стои земеделието в България“? Както 
вече сме имали възможност да кажем, българското земеделие е много по-различно 
от земеделието на водещите страни в ЕС. У нас се срещат белезите на всички 
земеделски парадигми едновременно. Тази ситуация може от теоретична гледна 
точка и от гледната точка на фермерското земеделие, което у нас липсва, да е 
парадоксална, но тя е реалност. Тази реалност показва, че България продължава 
наследството от социализма да не довършва развитието си и да минава от задача и 
цел в нови такива, от период в период, без да отчита постигнатото и да поема 
отговорност.  

Свидетели сме на изумлението на чужди фермери и учени при вида на впряг от 
крава и магаре, при магарешка и конска оран. Натуралната размяна на зърно или 
животни, затвореното за пазара дворно домашно земеделие, и още наши реалности 
са остатък от далечни векове и от предпродуктивистката парадигма. Поучителен е 
неуспехът на държавата към домашното производство на храни и алкохолни 
напитки. Държавните органи си затварят традиционно очите към нелегалното 
производство на алкохол. А в същото време производството на буркани и туршии, на 
кисело зеле по мазетата у нас е забравено от век в развитите страни!   

 

Заключение 

В стремежа си да изглеждаме равни с другите и по-този начин да избегнем 
коментара, че сме в ЕС по геополитически, а не по други причини, ние не сме 
активни членове, не участваме в дебата за бъдещата обща земеделска, а не 
селскостопанска, политика. И как да участваме, след като в организацията на 
нашето земеделие има елементи на развитие, които на Запад отдавна са в музея. С  
какво модерно и ново да участваме? Например, все още голяма част от нашето 
население е дребен земеделски производител, който съзнателно е държан от 
българската държава извън обсега на субсидиите. Дори се чуха чиновнически 
определения, че това дребно, нерегистрирано в общината земеделие, е в „сивия 
сектор“ и по този начин е незаконно и вредно! А какво да кажем за образованието и 
квалификацията на нашите земеделци? След колко време, да не кажем 
десетилетия, българското земеделие ще се прави от професионалисти и няма да е 
сюнгер и пристанище за изхвърлените от останалата икономика хора, няма да 
ангажира цялото дневно време на повечето пенсионери?  

В края ще поставим на дискусия като въпроси някои от съвременните земеделски 
проблеми: 

1. Политиката и нейната програма защо е наречена „селска“, със „селски 
райони“, а в цял свят, включително и в съседните славянски страни е рурална. 
Защо не са разбира разликата и не се познава рурализма? 

2. Защо вторият стълб на програмата за руралните райони е миниатюра и 
всъщност имаме една земеделска, по новому секторна, а по старому 
земеделска отраслова програма, в която постоянно се правят опити и малкото 
пари за рурално развитие да бъдат прехвърлени в земеделието? 

3. След като една програма е национална и надхвърля в обхвата си 9/10 
от територията на страната, тя не е ли регионална и защо не е към 
регионалното министерство, или то е само министерство на пътните строежи? 
Ключовото понятие е „райони“, министерството „им“ е „регионално“, а 
програмата е в земеделието и няма никакви регионалисти в ръководството й. 
В програмата няма регионализъм. 
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4. Защо не се финансират пряко изследванията и не се приема план за 
преустройството на нашето земеделие във връзка с протичащите природни 
промени, особено в териториален план? 
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Resume 

Grapes is a very requested.nutritious product with nutritional and pharmaceutical 
properties. The varieties of table grapes are appreciated by the consumer for the loose 
and moderately dense, beautiful grapes, for the large size  and beautiful rails of different 
colors, with a pleasant taste and with a harmonious content of sugar and acidity.In grapes, 
the absence of seeds is considered a special form of infertility and is characterized by the 
complete absence of them in the berry or the presence of only their basic elements in the 
embryonic state. For this reason, it is necessary to breed varieties without seeds.This 
paper presents the new white, green-yellow, pink, Greek resistant table seedless grapes 
varieties «Callinicos», "Savvas", “Elkistikos”, “Giannakis”, and“Vorios” ” which were 
created from 2012 to 2016 by breeder P. Zamanidis with the method of hybridization at the 
Athens vineyard of the Institute of Olive, Subtropical Plants and Vine. The varieties created 
by crossing of the varieties between American, European grapevine species and Far East 
varieties (V. Amurensis). The duration of these varieties from budburst to maturity are 134-
155 days. The varieties are very strong with large shoots growth (2, 1 - 3, 0 m). The 
growth of shoots is higher over 95%. The flowers are morphologically and physiologically 
hermaphrodite. The yield is high (30-40 t grapes / ha). The skin is of thick and high 
strength. Peel is thin and strong. The pulp is juicy, with a varietal flavor. The sugar content 
is high. They have high resistance to fungal diseases, insects, high resistance to low 
temperatures, high resistance to drought and tolerant in Phylloxera.. They are intended for 
edible use and raisin. They are kept for a long time in refrigerators and has excellent 
transport behavior. 

Some of them can be used as a resistance donors, in fungal diseases, low temperature 
and insects, in the genetic improvement of vitis venifera varieties. 

Key words: seedless, grapes, weight of bunches and berries, interspecific hybrid, 
productivity, rudiments of seeds, breeding, variety, yield.  

 

 

Introduction 

In the multi-year study of the International Grapevine Genetic Bank it has been shown that 
seedless table varieties with resistance disease and cold are minimal. The main factor in 
increasing the productivity of vineyards was and is the improvement of the varieties 
through selection and introduction of varieties. The method of obtaining grape varieties 
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with group resistance to biotic and abiotic environmental conditions remains remains 
intermediate hybridization. In the last quarter of the century, interest in seedless grapes 
has increased worldwide, with consumer demand growing more for fresh seedless grapes 
than for raisins. This fact shows the relevance of the work for the selection of grapes for 
seedlles. In all countries where ongoing breeding work on creating varieties of seedless 
grapes, using hybridization methods both within the species Vitis vinifera L. and among 
other vine species. The main goal of genetic improvement of the vine is to create high-
quality, productive and adaptable varieties resistant to phylloxera and mycological 
diseases, suitable for growing self-rooted. The created cultivars are complex hybrids 
between European - American and Asian species of vine. 

 

Material and methods  

A thorough study of the genetic material of the Bank of the Vine Department parents 
selected for the crossing (2,7). This paper presents the new Greek table varieties grapes 
with the method of hybridization at the Athens vineyard of the Institute of Olive, Subtropical 
Plants and Vine. The vineyard is located in Lykovrisi, on the north-eastern side of Attica 
(37 58 north latitude) and at an altitude of about 200 meters above sea level. The climate 
of the area is subtropical, Mediterranean, with warm and dry summer and mild winter. The 
rainfall varies from 350-600 mm per year and the rains prevail during the winter months. 
The absolute high temperatures reach 46oC (2007), while the critical temperatures for the 
vine (400C and above) are recorded in this zone almost every year with strong winds 
(Kifissia Meteorological Station) (1). The breedings ware made between varieties of 
different ecological and geographic zones, ware applied the process of crossing 
(emasculation, isolation of emasculated flower, pollen harvest and breeding) (4) (9).  
Harvest grapes stratification seeding, seeding planting, cultivation of hybrid seedlings and 
selecting the best seedlings for candidate varieties. The cultivations of the varieties ware 
done in a linear one-sided royat shape and a trunk height of 0.80m. Cultivations of the new 
varieties (pruning, soil treatment, fertilization, irrigation, pest and disease) ware done with 
established know-how. (8). This paper describes the creation and study of the new 
tabcompared to other varieties of Vitis vinifera.les grapes varieties with resistance to 
phylloxera, fungal diseases and unfavorable cold climatic conditions in line with the 
methodology of the International Organization of Vine and Wine (OIV 2013) (3). This paper 
presents the new white, green-yellow, pink, Greek resistant table seedless grapes 
varieties «Callinicos», "Savvas", “Elkistikos”, “Giannakis”, and “Vorios” ” which were 
created from 2012 to 2016 by breeder P. Zamanidis with the method of hybridization at the 
Athens vineyard of the Institute of Olive, Subtropical Plants and Vine. 

 

Results and Discussion 

Callinicos The variety created by crossing by resistant table variety "Georgakis" with the 

variety "Soultanina". The duration of the "Callinicos" variety from budburst to maturity is 
135-145 days (629-5). The variety is strong with large shoots growth (2.1 - 3.0 m). (351-7). 
The growth of shoots is higher over 95% (604-9). The flowers are morphologically and 
physiologically hermaphrodite (151-3). The yield is moderate (3-4 t grapes / ha) (504-5). 
Figure 1-2 shows the top of a young stem, in Fig.compared to other varieties of 
Vitisvinifera. 3-4 the young leaf of the variety. The shoots growth is strong. The vine 
ripening degree and the yield are high. The bearing grapevine percentage is 90%. The 
average cluster weight is very big 900g. The cultivar is distinguished for its high winter 
hardiness, drought resistance and advanced fungal disease immunity; it is also phylloxera 
tolerant. A blossom bud has green color with yellowy-brown tones. Mature leaf is 
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symmetric. Leaf plate is medium, green color, five bladed, it is divided weakly. In same 
lobs has sort teeths. One arm usually has two inflorescences, on 4th and 6th knots. 
Inflorescences are formed both on the arms which have grown from replacing buds, and 
from the arms which have been developed from sleeping buds on a long-term wood. The 
cluster is big sized (202-9), cone-shaped (208-2), medium density (204-5). The berry is 
medium (220-5), sort elliptical (223-3), green-yellow colored (225- 1). The berry weight is 5 
g. The berry skin is thin and firm. The pulp is juicy, with varietal flavor. The content of 
sugar is high. The grapes can be consumed fresh and be used for raisin production. 

 

Savvas is a complex seedless very early table grape cultivar. The variety created by 

crossing of the Russian resistant table variety "Talisman" with the newly Greek variety 
"Voreos" The resulting cultivar is a complex interspecific Eurasian cross-breed. The 
duration of the "Savvas" variety from budburst to maturity is 116-125 days. Its productive 
period is 116-125 days. The variety is strong with large shoots growth (2.1 - 3.0 m). The 
growth of shoots is higher over 95%.The shoots growth is strong. The vine ripening degree 
and the yield are high. The bearing grapevine percentage is 90%. The average cluster 
weight is 420g. The cultivar is distinguished for its high winter hardiness, drought 
resistance and advanced fungal disease immunity; it is also phylloxera tolerant. A blossom 
bud has green color with yellowy-brown tones. Adult leaf is symmetric. Leaf plate is 
medium, green color, five bladed, it is divided weakly. Both parts of a local teeth form 
straight lines. One arm usually has two inflorescences, on 4th and 6th knots. Inflorescences 
are formed both on the arms which have grown from replacing buds, and from the arms 
which have been developed from sleeping buds on a long-term wood. The flower is 
hermaphrodite. The cluster is medium sized, cone-shaped, winged, of medium-density. 
The berry is big, long, ellipsoidal, green-yellow colored. The berry weight is 7 g. The berry 
skin is thin and firm. The pulp is juicy, with varietal flavor. The content of sugar is high. 
Seed rudiments are small. The grapes can be consumed fresh and be used for raisin 
production. 

 

Elkistikos is a pink seedless, early-maturing, and resistant table grape variety that was 
created in by crossing of the varieties “Georgakis” and “Attiki”. “Elkistikos” is a cross-

breeding between American and European grapevine species and also of V. Amurensis. 
The time between budburst and grape maturity is 146-155 days. The variety is strong with 
large shoots growth (2.1 - 3.0 m). The growth of shoots is higher over 95%. Although shoot 
vigor is high, the shoot maturation is excellent and the productivity high. The percentage of 
the fruitful shoots is greater than 90% and the average cluster weight is 700 gr. It is 
distinguished for, it is resistant to drought conditions and fungal diseases, and it is also 
tolerant to Phylloxera infestation. The shoot and the tip of the young shoot are green-
colored and hairless. The mature leaf is symmetrical, of medium size and five, deep lobs. 
The flowers are hermaphrodite. The cluster is medium sized, conical, winged and of 
medium density. The berry is big - average berry weight 8 gr - with a long elliptical shape, 
green-yellow color, and thin but hard skin. The taste of the berry pulp is characteristic of 
the «Elkistikos» variety. The content of sugar is high. Berry seeds are present but not 
developed. The «Elkistikos» variety is suitable for table and died grape production. 

 

Vorios The seedless table grape variety resistant "Vorios", was created. The variety 
created by crossing by of Russian-resistant table variety "Talisman" with pollen mixture of 
seedless varieties "sultana" and "Perlet". The duration of the " Vorios " variety from 
budburst to maturity is 146-155 days (629-6). The variety is strong with large shoots 
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growth (2.1 - 3.0 m). (351-7) The growth of shoots is higher over 95% (604-9). The flowers 
are morphologically and physiologically hermaphrodite (151-3). The yield is high (20 t 
grapes / ha) (504-9). The cluster is medium sized (202-5), cone-shaped (208-2), medium 
density (204-5). The berry is medium (220-5), sort elliptical (223-3), green-yellow colored 
(225- 1). The flesh of the berry is crisp with a specific flavor. The content of sugar is high 
(505- 9). The grapes are raisined in autumn and kept for a long time on the vine. It is kept 
for a long time in refrigerators and has excellent transport behavior. The "Vorios" variety is 
intended for cultivation in Northern Greece, where absent due to cold growing seedless 
table grapes varieties. 

 

Giannakis” 

The duration of the " Giannakis " variety from budburst to maturity is 146-155 days (629-6). 
The variety is strong with large shoots growth (2.1 - 3.0 m). (351-7). The growth of shoots 
is higher over 95% (604-9). The flowers are morphologically and physiologically 
hermaphrodite (151-3). Τhe percentage of fruiting shoots is over 90%, while the number of 
inflorescences per shoot is usually two (201-2). The yield is high (30-40 t grapes / ha) 
(504-9). The cluster is medium or high sized (202-5,7), cone-shaped (208-2), medium 
density (204-5). The berry is medium (220-5), oval (223-3), green-yellow colored (225- 1). 
The content of sugar is high (505- 9). The grapes are raisined in autumn and kept for a 
long time on the vine. The grapes can be consumed fresh, be used for raisin production 
and dry white wine. It has high resistance to fungal diseases (453-7 and 455-7), insects 
(462-7), high resistance to low temperatures (631-7), high resistance to drought (403-7) 
and tolerant in Phylloxera (426-7) compared to other varieties of Vitisvinifera . 

 

 

Fig. 1-2-3 grapes varieties Callinicos ,  Giannakis, Vorios 
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Резюме 

Важным этапом переработки части сельскохозяйственной продукции является 
сушка. Этот процесс характеризуется высокой энергоемкостью. Традиционные 
способы повышения эффективности тепломасообмена при конвективной сушке 
основаны на повышении температуры сушильного агента или повышении его 
скорости. Повышение температуры сушильного агента ограничено допустимой 
температурой нагрева продукта, а повышение его скорости приводит к увеличению 
его расхода и, следовательно, к увеличению потерь энергии с уходящими газами. 
Решение возникшего противоречия представляется в организации направленной 
доставки необходимого количества энергии к продукту. Организовать такую доставку 
энергии можно при помощи градиентных и безградиентных методов. Реализация 
градиентных методов основана на использовании высокоэффективных тепловодов, 
таких как тепловые трубы и термосифоны. Градиентные методы легли в основу 
создания таких устройств как слоевой подогреватель зерна, регенератор теплоты 
зерновых потоков, блочная зерносушилка, в которой при помощи двухфазных 
испарительно-конденсационных контуров организована передача энергии из топки 
теплогенератора к зерновому слою и сушильному агенту. Специальные формы 
конденсационных участков позволяют не только подводить тепловую энергию к 
зерновому слою, но и производить его перемешивание. При необходимости 
интенсивного перемешивания возможно применение аппаратов с вращающимися 
термосифонами. Безградиентные методы основаны на непосредственном подводе 
энергии к воде, находящейся в продукте с использованием электромагнитного 
излучения. При этом в середине продукта возникает градиент давления, 
способствующий перемещению воды к его поверхности. Для реализации этих 
методов разработана ленточная сушилка с комбинированным микроволновым и 
инфракрасным подводом энергии и камерная микроволновая вакуумная сушилка 
при некоторых режимах работы которой, часть воды удаляется из продукта в жидком 
виде. Это открывает возможность к достижению уровня энергопотребления сушилок 
ниже теплоты фазового перехода. 

Ключевые слова: оборудование для сушки, растительное сырье, ленточная 
сушилка, вакуумная сушилка. 
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Resume 

Drying is an important stage in the processing of a part of agricultural products. This 
process is highly energy intensive. Traditional ways of increasing the heat and mass 
transfer efficiency during convective drying are based on increasing the temperature of the 
drying agent or its speed. Increasing the temperature of the drying agent is limited by 
permissible heating temperature of product, and its rate increasing leads to an increase in 
its flow and, therefore, to an increase in energy losses with exhaust gases. The solution to 
this contradiction is in the organization of the directed delivery of the necessary amount of 
energy to the product. Such energy delivery can be organized using gradient and 
gradientless methods. The implementation of gradient methods is based on the use of 
heat pipes and thermosyphons. Gradient methods formed the basis for the creation of 
such devices as a layer grain heater, a heat regenerator of grain flows, a block grain dryer, 
in which by means of two-phase evaporative-condensation circuits the transfer of energy 
from the furnace of the heat generator to the grain layer and the drying agent is organized. 
Special forms of condensation sections can not only supply heat to the grain layer, but 
also to make its agitation. If intensive mixing is required, it is possible to use devices with 
rotating thermosyphons. Gradientless methods are based on direct energy supply to the 
water contained in the product by using electromagnetic radiation. In this case, a pressure 
gradient arises in the middle of the product, which facilitates the movement of water to its 
surface. To implement these methods, a belt dryer with a combined microwave and 
infrared energy supply and a chamber microwave vacuum dryer, in some operating modes 
of which, part of the water is removed from the product in liquid form, have been 
developed. This opens up the possibility of reaching a level of energy consumption of 
dryers below the heat of vaporization. 

 Key words: drying equipment, vegetable raw materials, belt dryer, vacuum dryer. 

 

 

Введение 

В промышленности применяют самые разнообразные сушилки, в которых 
высушивают разные материалы и продукты. Наиболее крупные и принципиальные 
различия в конструкции зерносушилок зависят от способа сушки зерна 
(конвективного, контактного, радиационной, с применением токов высокой частоты). 
При всем разнообразии существующих методов сушки абсолютное большинство из 
них используют конвективный механизм энергоподвода. Основными проблемами, 
требующими решения, есть сокращение времени сушки, снижение температуры 
проведения процесса, равномерное подведение энергии к продукту и повышение 
энергетической эффективности процесса. Методом интенсификации процессов 
тепломассообмена при сушке является повышение скорости движения 
теплоносителя, то есть его расхода. Однако это связано с повышением потерь 
энергии с отработанным теплоносителем. Таким образом, для повышения 
производительности сушилок необходимо увеличить расход энергии для 
интенсификации влагопереноса для чего повышают расход теплоносителя, что, в 
свою очередь, приводит к большим потерям в окружающую среду. Кроме того, 
процесс регламентируется конечной температурой продукта. Это подтверждает 
положение, что конвективные сушилки свои резервы исчерпали (Burdo 2013). 
Поскольку традиционные способы сушки не способны обеспечить равномерное 
распределение подведенной энергии в объеме материала, возникает 
необходимость поиска новых способов энергоподвода, с более качественными 
характеристиками.  
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Много лет на кафедре ПОЭМ ОНАПТ проводятся исследования, посвященные 
эффективному использованию энергии и обеспечению экологической безопасности 
пищевых продуктов. Теоретическими и экспериментальными исследованиями 
показана высокая эффективность использования автономных двухфазных 
испарительно-конденсационных модулей для утилизации и рекуперации теплоты 
тепловых выбросов (Burdo, 2010). Также разработаны схемы использования 
двухфазных испарительно-конденсационных модулей для сушки и охлаждения 
сыпучих продуктов, с помощью которых теплота эффективно подводится к продукту 
и отводится от него. Так, блочная зерносушилка, разработанная на кафедре, 
реализует принцип подвода энергии непосредственно к продукту, а также 
обеспечивает глубокую рециркуляцию энергоносителя. Предложенные системы 
охлаждения сыпучих продуктов обеспечивают отвод тепла именно из тех мест, где 
есть перегрев, то есть с середины слоя продукта. Адресный подвод энергии туда, 
где она нужна позволяет значительно повысить энергоэффективность процессов за 
счет отсутствия потерь энергии с промежуточным теплоносителем, уменьшения 
перегрева или переохлаждения внешних слоев продукта и, соответственно затрат 
энергии на этот процесс. Но во многих случаях технологическая схема позволяет 
реализовать много вариантов направления потоков энергии. Решение задач 
энергосбережения при конкретном способе энергоподвода требует индивидуального 
подхода с учетом специфики каждого вида продукта.  

Также в последние годы перспективными являются способы подвода энергии 
непосредственно к продукту или даже к влаге, находящейся в продукте при помощи 
электромагнитного излучения инфракрасного (Wang & Sheng, 2004) и 
микроволнового диапазона. Исследователи отмечают, что применение 
инфракрасного энергоподвода позволяет сократить время сушки, и это сокращение 
времени пропорционально мощности подводимого излучения (Doymaz, 2012). При 
микроволновой сушке если материал сначала очень сырой парообразование 
происходит в середине материала и давление внутри его повышается очень быстро, 
часть влаги может быть удалена из продукта в жидком состоянии под влиянием 
общего градиента давления (Burdo, 2018). Сравнение различных способов 
энергоподвода при сушке (Roknul et. al., 2014) показало, что применение СВЧ-
энергоподвода позволяет не только снизить время сушки, но и обеспечить 
равномерность обезвоживания материала.  

Анализ исследований в области сушки позволяет сделать вывод, что использование 
СВЧ излучения ускоряет перенос влаги с середины материала наружу, а ИК 
излучения эффективно передает энергию к влаге на поверхности материала. Таким 
образом, комбинация последовательного воздействия СВЧ и ИК излучения может 
существенно ускорить процесс сушки и улучшить энергоэффективность процесса. 

 

Материалы и методы 

Для решения проблем адресной доставки энергии к зерну и снижения 
энергопотребления процесса сушки разработана конструкция рекуперативной 
сушилки (рис. 1). Сушилка работает следующим образом. При подведении энергии 
нагревается испарительный участок 4 термосифона. Дисперсный материал, 
например зерно, поступает сверху, сталкивается с нагретой поверхностью 
конденсационного участка 3 термосифона и нагревается до температуры сушки. 
Материал в слоевом подогревателе 1 и сушильной камере 2 движется плотным 
гравитационным слоем. Насыщенный влагой воздух удаляется из сушильной 
камеры 2 в атмосферу через каналы 7 на корпусе камеры с помощью вентилятора 8. 
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Зерновой поток движется плотным гравитационным слоем вдоль пучка, который 
является конденсационным участком термосифона. Оригинальная конструкция 
пучка обеспечивает эффективное перемешивание слоя зерна. Обоснование формы 
пучка проведено по результатам исследования механики обтекания зерном труб 
различной ориентации и формы (Burdo, 2009). 

 

 

Рис. 1 - Конструкция рекуперативной зерносушилки 

1 - слоевой подогреватель зерна, 2 - сушильная камера, 3 - конденсационный 
участок термосифона, 4 - испарительный участок термосифона, 5 - торовые 
камеры, 6 - пучок труб, 7 - каналы для отвода влажного воздуха, 8 - вентилятор, 9 
- частотный преобразователь, 10 - аналогово-цифровой преобразователь, 11 - 
датчик для измерения параметров воздуха, 12 - термопара 

 

Еще большей интенсификации перемешивания слоя сыпучего материала можно 
достичь в аппарате с вращающимся термосифоном (РТС) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Конструкция экспериментальной установки на базе РТС 

1 - корпус; 2 - ротационный термосифон; 3 - испаритель; 4 - электродвигатель; 5 
- патрубок; 6 - муфта; 7 - термопара; 8 - аналого-цифровой преобразователь; 9 - 
частотный преобразователь; 10 - манометр; 11 - шарнир 
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Для эффективного согласования температурных потенциалов потребителя и 
генератора энергии разработан проект модифицированной блочной зерносушилки 
производительностью 6 т / ч., основанной на принципах адресной доставки энергии и 
использовании систем термотрансформации с двухфазным контуром (рис.3).  

 

 

Рис. 3. Модифицированная блочная зерносушилка 

 

Сушилка состоит из двухконтурного теплогенератора 1, слоевого подогревателя 
зерна 2, калорифера 3 и шахты 4. Давление в первом контуре теплогенератора 
составляет 85 кПа, а давление во втором контуре - 400 кПа. Подъемные трубы 
второго контура образуют топочный экран и воспринимают теплоту непосредственно 
от факела и горячих топочных газов. Пар, образующийся в подъемных трубах 
второго контура, конденсируется в калорифере 3. Трубы первого контура 
воспринимают теплоту от топочных газов, уходящих из топки (температура 900 - 
1000 ° С). Пар из подъемных труб первого контура конденсируется в трубах слоевого 
подогревателя зерна при температуре 95 ° С. 

Для термолабильных продуктов предложено инновационную вакуумную сушилку, в 
которой теплопередача к поверхности продукта осуществляется с помощью 
двухфазного испарительно-конденсационного контура (рис. 4). Проведенные 
исследования показывают, что за счет этого неравномерность температурного поля 
при сушке продукта не превышает 1°С. К тому же, расположение поверхности для 
конденсации пара внутри сушильной камеры позволило отводить из установки не 
пар, а конденсат, что значительно снизило гидродинамическое сопротивление линии 
отвода влаги и упростило эксплуатацию установки. Установка состоит из вакуумной 
сушильной камеры 1, в которой на поддонах 2 размещается слой сырья. Поддоны 
устанавливаются на полках 3, которые являются конденсаторами двухфазной 
испарительно-конденсационной системы, состоящей из парогенератора 4, 
паропровода, парового коллектора 6, коллектора конденсата 7 и конденсатопровода. 
Пар, образующийся при сушке, конденсируется на холодной поверхности 5, 
охлаждаемой охлаждающей жидкостью. Вакуум в камере 1 обеспечивается с 
помощью вакуум-насоса (ВН). 
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Рис. 4. Инновационная вакуумная сушилка 

 

Для реализации адресного подвода энергии к продукту посредством 
электромагнитного излучения была рассчитана и создана экспериментальная 
ленточная установка, предназначенная для сушки растительного сырья 
электромагнитным полем МВ и ИК диапазонов (рис. 5). Скорость ленточного привода 
и грузоподъемность регулируются в широком диапазоне (0,007 ... 0,025 м/с). 
Мощность излучателей имеет пошаговое управления в диапазоне 30 ... 100% от 
номинальной мощности магнетрона. Ленточная сушилка имеет последовательные 
зоны микроволнового и инфракрасного воздействия на продукт. 

 

Рис. 5. Инновационная ленточная сушилка. 

 

Контроль мощности осуществляется с помощью импульсной модуляции. Сырой 
продукт на сушку поступает в установку через бункер загрузки с которого поступает 
на ленточный конвейер, который последовательно проходит через три группы МХ и 
ИК модулей, где продукт поочередно влияют микроволновое и инфракрасное 
излучение. Высушенный продукт выгружается в бункер выгрузки Корпус установки 
покрытий тепловой изоляцией. 

Особенностью ленточной сушилки является то, что, нагрев подвижного, плотного 
слоя сырья осуществляется за счет нагрева влажного диэлектрического материала 
частей сырья (зерна) в среде микроволнового и инфракрасного излучения. Удаление 
влаги, которая испаряется с поверхности зерновки вследствие микроволнового и 
инфракрасного нагрева, проходит при помощи воздушного потока, 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

127 
 

транспортирующего влагу за пределы сушильных камер. Расчетная 
производительность экспериментальной установки 58 кг / ч, при снижении влажности 
с 25 до 14%. 

 

Результаты и обсуждение 

Экспериментальные исследования рекуперативной зерносушилки показали, что по 
сравнению с конвективной сушкой, в рекуперативную большую часть энергии 
(69,4%) затрачивается на испарение влаги (в конвективной – 40%), на нагрев зерна 
16,3%, потери в окружающую среду 13,2%, на подогрев воздуха всего около 1,1%.  

Результаты промышленных испытаний инновационной вакуумной сушилки показали 
возможность использования разработанного оборудования для технологии 
производства сушеного чеснока и морепродуктов. Термограммы продукта, 
полученные путем тепловизионной съемки, свидетельствуют о незначительном (в 
пределах 1°С) отклонении температур во всех кассетах. Внедрение системы 
термотрансформации в вакуумную сушилку позволит привести удельные затраты 
энергии до 1,19 МДж на кг удаленной влаги. Срок окупаемости предложенной 
системы составит 1,16 лет. 

Для ленточной сушилки лучшие показатели удельного энергопотребления 2,55 
МДж/кг.уд.вл. были достигнуты при сушке сои с плотностью излучения 7,33 кВт/м2. 

 

Заключение 

Обеспечение эффективного подвода энергии, адресной ее доставки к элементам 
пищевого сырья может осуществляться на базе современных устройств - тепловых 
труб, термосифонов, микроволнового излучения, что позволяет эффективно 
доставлять тепло потребителям, более полно использовать теплоту топочных газов, 
уменьшить температуру поверхности, контактирующей с продуктом при сохранении 
низкого внутреннего термического сопротивления. Минимизировать потери энергии 
на нагрев продуктов при адресной доставке энергии возможно, если обеспечить 
доставку только необходимого количества энергии.  
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Резюме 

В работе приведены результаты изучения влияния субстратов на выход и качество 
вегетирующих саженцев родиолы розовой (Rhodiola rosea L.), выращенных в 
карбонатной обогреваемой теплице, и их приживаемость при высадке в открытый 
грунт. В опытах испытывали десять вариантов различных субстратов. По каждому 
варианту опыта в полиэтиленовые мешочки, заполненные различными субстратами 
было высажено по тридцать отрезков корневищ, десять штук в каждой повторности, 
всего 300 штук. 

В результате исследований установлено, что наибольший выход вегетирующих 
саженцев 98 % и 97 % отмечен в вариантах, где отрезки корневищ, были высажены 
на искусственно приготовленные смеси, а именно: кокосовый субстрат + почва + 
конский перегной (1:1:1) и на субстрате конский перегной + почва+ опилки (1:1:1). 
Эти же субстраты были лучшими по ризогенезу корней и росту надземной части, что 
обеспечило высокую приживаемость вегетирующих саженцев при высадке их на 
постоянное место в открытый грунт - 99 и 100%. Минимальный выход вегетирующих 
саженцев -70 и 65% был в контрольном варианте и на торфе.  

Ключевые слова: Субстрат, отрезок корневища, вегетирующие саженцы, полив, 
корни, побег, теплица  

 

Resume 

The paper presents the results of studying the influence of substrates on the yield and 
quality of growing seedlings of Rhodiola rosea L., grown in a heated carbonate 
greenhouse, and their survival in a permanent place in the open ground. In the 
experiments, ten variants of various substrates were tested. For each variant of the 
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experiment, thirty pieces of rhizomes were planted in polyethylene bags filled with various 
substrates, ten pieces in each replication, a total of 300 pieces. 

As a result of the research, it was found that the highest yield of vegetative seedlings is 
98% and 97% in the variants where the rhizome segments were planted on an artificially 
prepared mixture: coconut substrate + soil + horse humus (1: 1: 1) and horse humus + soil 
on the substrate + sawdust (1: 1: 1). The same substrates were the best in root 
rhizogenesis and the growth of the aboveground part, which ensured a high survival rate 
of vegetative seedlings when they were planted in a permanent place, 99 and 100%, 
respectively. The minimum yield of vegetative seedlings of 50% was in the control variant, 
where the segments of rhizomes were grown on soil; it also had the lowest survival rate 
when planting vegetative seedlings in a permanent place - 93%.  

 

 

Введение 

Родиола розовая (Rhodiola rosea L.)  – многолетнее двудомное травянистое 
растение с толстым мясистым клубнеобразным корневищем и стержневым стеблем, 
насчитывает около 60 видов. Ценное лекарственное растение, относится к числу 
редких и исчезающих видов, занесено в Красную книгу. На территории России 
основной участок ареала охватывает горы Южной Сибири: Алтай, Западный и 
Восточный Саяны, горы Тувы и Забайкалья. Оптимальным местообитанием вида 
являются долины горных рек и ручьёв, влажные высокогорные луга среди 
редколесья, заросли субальпийских кустарников. 

Родиола розовая легко интродуцируется, отличается экологической 
приуроченностью и пластичностью. Вид возделывают и на приусадебных участках, 
где он при своевременных (поливах, прополки, рыхлении, окучивании, 
мульчировании, удобрении и др.) хорошо растёт и образует мощную корневую 
систему. В южных степных зонах родиола розовая требует тщательный уход, 
особенно регулярные частые, обильные поливы. В противном случае происходит 
миниатюризация растений, уменьшается объём надземной части, толстые 
корневища теряют свою массу, становятся мочковатыми, мелкими и растения 
погибают. Размножают родиолу розовую в основном семенами или в качестве 
посадочного материала используют разрезанные корневища взрослых растений, 
имеющих 2-5 почек возобновления. В изученных литературных источниках нами не 
найдено достаточное количество весомых работ по изучению субстратов для 
выращивания вегетирующих саженцев родиолы розовой в теплицах [1-13]. 

Целью данной работы является изучить влияние субстратов на выход и качество 
вегетирующих саженцев родиолы розовой при выращивании их в теплицах, в 
сосудах на различных субстратах. 

 

Методика исследования  

Исследования проведены в ВолГАУ, культура родиолы новая, погодные условия не 
благоприятные для возделывания. Солнечное, жаркое, сухое лето и осень, без 
дождей с постоянно дующими ветрами и тяжелые почвы негативно влияют на 
технологию выращивания. Позитивом является великая река Волга, воды которой 
позволяют проводить обильные поливы. Для опытов использовались отрезки 
корневищ длиною 5-6 см с 2-3 почками возобновления.  
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Высадку отрезков корневищ проводили в конце февраля. Подготовку посадочного 
материала делали следующим образом: корневища вынесли из хранилища, 
разрезали на кусочки длиною 5-6 см с 2-3 почками возобновления. Срезы корневищ 
обрабатывали слабым раствором марганцовки, слегка подсушивали и опудривали 
древесной золой (Рис.1). Высадку отрезков корневищ проводили в конце февраля в 
полиэтиленовые однолитровые мешочки предварительно наполненными 
различными субстратами. В качестве компонентов для приготовления субстратов 
использовали: светло-каштановую почву, торф верховой (pH-5), промытый речной 
песок, кокосовый субстрат, конский перегной, опилки лиственных древесных пород 
[12,13,15-20]. 
 Для опытов в качестве субстратов были приготовлены смеси: 
1. Почва + конский перегной в соотношении (1:1);  
2. Торф + почва +конский перегной+ опилки в соотношении (1:1:1:1);  
3. Торф +конский перегной +опилки + песок в соотношении (1:1:1:1);  
4. Конский перегной +торф +опилки в соотношении (1:1:1); 
5. Конский перегной +опилки +песок в соотношении (1:1:1);  
6. Кокосовый субстрат+ почва + конский перегной в соотношении (1:1:1); 
7. Почва-контроль; 
8. Торф; 
9. Почва +конский перегной +опилки в соотношении (1:1:1):  
10. Почва+ конский перегной +песок +опилки в соотношении (1:1:1:1).  
Посадку проводили таким образом; нижнюю часть корневища заглубляли в субстрат, 
а верхнюю с почкой, на уровне верхней части сосуда. После посадки, сосуды с 
корневищами полили. В течении вегетации по мере осадки и уплотнения субстрата в 
сосудах проводили рыхление и мульчирование, слоем 1-2 см. В качестве 
мульчирующего материала использовали те же субстраты, в которые были 
высажены отрезки корневищ. Вегетирующие саженцы родиолы выращивали в 
обогреваемой карбонатной теплице. Температурный режим в теплице 
поддерживали на уровне 25-28 °С. Полив осуществляли дождеванием. 
Относительную влажность воздуха в теплице поддерживали на уровне 80-90 %. 
Технология выращивания рассады родиолы в теплице общепринятая. В конце марта 
вегетирующие саженцы родиолы укладывали на закаливание (Рис.2).  
 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

131 
 

 

 

Закаливание проводили на открытом участке, в течение 10 суток - первые пять дней 
рассаду притеняли сеткой, остальные 5 дней закаляли под открытым солнцем. 
 

 

 

Рассаду родиолы в открытый грунт высаживали в первой декаде апреля по схеме 50 
см в ряду и 90 см между рядами на заранее подготовленный орошаемый участок 
(Рис.3-4). Технология выращивания растений, высаженных на постоянное место в 
открытый грунт общепринятая.  

Изучение регенерационных процессов у вегетирующих растений проводили по 
традиционной методике [9,12,13,16-20], статистическую обработку данных средних 
значений и стандартных отклонений рассчитали методами вычисления 
коэффициента корреляции (r). А выявление долей влияния параметров – с помощью 
двухфакторного дисперсионного анализа [14].  

 

Результаты исследований 

Одним из основных звеньев питомниководства является выращивание саженцев в 
теплицах на искусственно приготовленных субстратах, где главным показателем 
является выход растений в процентах от высаженных отрезков корневищ. 

В результате исследований установлено, что максимальный выход вегетирующих 
саженцев - 98% был у растений выращенных, на смеси кокосовый субстрат +почва 
+конский перегной (1:1:1) и на субстрате почва +конский перегной + опилки (1:1:1), 
где выход рассады составил 97%. Эти же варианты имели и наибольшую 
приживаемость рассады при высадке ее в открытый грунт на постоянное место 100 и 
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99 % соответственно (табл.1). У растений, выращенных на субстратах в вариантах 
№ 7 и № 8 был получен низкий выход вегетирующих саженцев всего 70 и 65%. 

 

Таблица 1. Влияние субстратов на выход и приживаемость саженцев родиолы 
розовой при высадке на постоянное место. (Среднее за 2019-2020 гг.) 

Название субстрата № 
Вари
анта 

Выход вегетирующих 
саженцев, % 

(от высаженных 
корневищ) 

Приживаемость на 
постоянном месте, % 

(от высаженных 
саженцев) 

Почва + конский 
перегной (1:1) 

1 95 98 

Торф + почва + 
конский перегной + 

опилки (1:1:1:1) 

2 90 97 

Торф + конский перегной 
+ опилки + песок (1:1:1:1) 

3 95 98 

Конский перегной + торф 
+ опилки (1:1:1) 

4 90 98 

Конский перегной + 
опилки + песок (1:1:1) 

5 94 97 
 

Кокосовый субстрат + 
почва + конский перегной 

(1:1:1) 

6 98 100 

Почва-контроль 7 70 93 

Торф 8 65 94 

Почва + конский 
перегной+ опилки (1:1:1) 

9 97 99 

Почва+ конский 
перегной+ песок+ опилки 

(1:1:1) 

10 94 96 

 

Регенерация корней у вегетирующих растений родиолы розовой в зависимости от 
применяемых субстратов протекала не одинаково (Рис.5). Максимальное количество 
корней было получено у растений, выращенных на смеси: кокосовый субстрат 
+почва + конский перегной в соотношении (1:1:1) -37 шт., и на субстрате: почва + 
конский перегной + песок + опилки в соотношении (1:1), где количество корней 
равнялось 35 шт. Минимальное количество корней имела рассада, выращенная на 
субстрате: торф – 10 шт.  

От роста побегов при выращивании саженцев зависит интенсивность фотосинтеза и 
питание растений. Исследованиями установлено, что максимальная длина побегов у 
вегетирующих растений получена в тех же вариантах, где получено наибольшее 
количеств корней и составила 25 см в варианте, где рассаду выращивали на смеси 
кокосовый субстрат + почва + конский перегной. А также в вариантах № 1, почва + 
конский перегной (1:1) и № 9 почва + конский перегной + опилки (1:1:1) в которых 
длина основного побега составила 22 и 17 см соответственно. 
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Наблюдениями установлено, что температура воздуха в теплице в зависимости от 
погодных условий среды может повышаться, при этом резко падает и влажность 
воздуха в теплице. Нами выявлено, что температура воздуха выше 30 °С и 
относительная влажность воздуха в теплице ниже 80 % негативно влияют на рост 
растений в защищённом грунте. 

Исследованиями установлено, что при соблюдении технологии, родиола хорошо 
развивается и в год посадки, зацветает и дает семена(Рис.4). 

Проведенная нами статистическая обработка экспериментального материала 
однофакторного опыта методом дисперсионного анализа (табл.2), с последующим 
вычислением доли влияния фактора, позволила дать достоверное объяснение 
выявленным в опыте закономерностям. 

 

Таблица 2. Доля влияния факторов на выход саженцев Родиолы розовой при 
выращивании их в теплицах на искусственно приготовленных субстратах. 

Фактор Доля влияния, % 

А - субстрат 43 

В - год исследований 57 

 

Анализ таблицы 2 показал, что доля влияния фактора, в год исследований на выход 
вегетирующих саженцев была максимальной и составила 57 %, а доля влияния 
фактора субстрата была ниже и составила соответственно 43%. 

Это объясняется тем, что в различные годы погодные условия по-разному влияют на 
качество исходного материала отрезков корневищ, условий возделывания и др. 
Математической обработкой данных, установлены положительные корреляционные 
зависимости: между выходом саженцев и длиной прироста r = + 0,7; между 
количеством корней и выходом саженцев r = + 0,8; между количеством корней и 
длиной побегов r = + 0,9. 

 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показали, что выращивание саженцев 
на искусственно приготовленных субстратах, приводит к активизированию 
регенерационных процессов вегетирующих растений в период их роста в условиях 
защищённого грунта и повышает выход вегетирующих саженцев. Улучшает качество 
саженцев, что позитивно влияет на укоренение, и развитие при высадке растений в 
открытый грунт. 

1. Максимальный выход саженцев 98% был получен при выращивании отрезков 
корневищ на смеси: кокосовый субстрат + почва +конский перегной в соотношении 
(1:1:1) и на субстрате конский перегной + почва + опилки в соотношении (1:1:1) 
равный 97%. Приживаемость рассады родиолы розовой при высадке в открытый 
грунт независимо от вариантов опыта была очень высокой и составила более 93 %. 

2. Наибольшая длина побега (25 см и 22 см) отмечена у вегетирующих саженцев, 
выращенных на смеси: кокосовый субстрат + почва + конский перегной в 
соотношении (1:1:1) и на субстрате конский перегной + почва в соотношении (1:1). 

3. Регенерация корней лучше протекает у вегетирующих саженцев, где одним из 
компонентов субстрата был перепревший конский перегной или кокосовый субстрат. 
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4.Температура воздуха выше 30 °С и относительная влажность воздуха ниже 80 % 
угнетают рассаду родиолы розовой при выращивании в закрытом грунте. 

5. Вегетирующие саженцы выращены в теплице; при высадке в начале апреля в 
открытый грунт, вступают раньше в пору первого плодоношения в год посадки, 
растения зацветают и дают семена. 
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Резюме 

Общественият разговор за биоикономиката и търсенето на решения за нейната 
устойчивост е едно от съвременните глобални предизвикателства. От философския 
прочит за същността на процесите, до ролята на учени и производители, 
изследването на тази чувствителна тематика се нуждае от холизъм и 
интердисциплинарност. Биоикономиката, разглеждана като научен проблем, 
извежда стопанската дейност като призма, в която се събира комплексността и 
сложността на влиянието на човешкото действие върху природната среда. Редица 
теоретични конструкти разглеждат отношенията общество-човек-природа в системна 
връзка и релация общо-единично и единично-общо. Целта на изследването е да 
установи връзка между стопанисването на придворните градини и изграждането на 
модел на устойчива биоикономика на микро равнище. Прилага се казусния 
изследователски метод (Case research), методът на кабинетно проучване (Desk 
research), лонгитюден метод и др. Познаването на процеса на съчетаване на 
биологичните закони с технологията на производство е основен елемент от модела 
за устойчива биоикономика в рамките на малките семейни стопанства. Това са 
релации, които извеждат ролята на стопанската дейност в семейните градини от 
микро през мезо, на макро ниво. Те се превръщат в еталон за устойчива 
биоикономика. Опазва се не само качеството на поземления ресурс, но се 
съхраняват ценни местни селекции, намалява се загубата на биоразнообразие и др. 
жизненоважни за околната среда дейности преоткриват своята значимост. 

Ключови думи: биоикономика, устойчивост, малки семейни градини 

 

Resume 

Public discussion about the bioeconomy and the search for solutions to its sustainability is 
one of today's global challenges. From philosophical reading of the nature of processes, to 
the role of scientists and producers, the study of this sensitive topic needs holism and 
interdisciplinarity. Bioeconomics, considered as a scientific problem, presents economic 
activity as a prism, which brings together the complexity of the impact of human action on 
the natural environment. A number of theoretical constructs examine the relations society-
man-nature in a systemic connection and relation general-singular and singular-general. 
The aim of the study is to establish a link between the management of small family 
gardens and the construction of a model of sustainable bioeconomy at the micro level. The 
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case research method, the desk research method, the longitudinal method, etc. are 
applied. Knowledge of the process of combining biological laws with production technology 
is a key element of the model for sustainable bioeconomy within small family farms. These 
are relations that bring the role of economic activity in family gardens from micro through 
meso to macro level. They are becoming a benchmark for a sustainable bioeconomy. Not 
only the quality of the land resource is preserved, but valuable local selections are 
preserved, the loss of biodiversity is reduced, etc. environmentally vital activities are 
rediscovering their importance. 

Key words: bioeconomy, sustainability, small family gardens 

 

 

Въведение 

Глобалните и регионални политики за снижаване на натиска от човешката дейност 
върху околната среда и вграждането им в предстоящия общностен програмен и 
бюджетен период преоткрива значението на селскостопанските системи и откроява 
ролята на всички субекти в първичния отрасъл. Разговорът за биоикономиката и 
търсенето на решения за нейната устойчивост е едно от съвременните глобални 
предизвикателства. От философския разговор за същността на процесите до ролята 
на учени и производители, изследването на тази чувствителна тематика се нуждае 
от холизъм и интердисциплинарност . 

Социумът все по-често открива значимостта на научните решения за преодоляване 
на натиска върху околната среда. Проблемът е глобален, с макро, мезо и микро 
измерения, съответно решения. Редица теоретични конструкти разглеждат 
отношенията общество-човек-природа в системна връзка и релация общо-единично 
и единично-общо. Биоикономиката, разглеждана като научен проблем, извежда 
стопанската дейност като призма, в която се събира комплексността и сложността на 
влиянието на човешкото действие върху природната среда. Идеализацията на 
пазарното стопанство все повече отстъпва пред сериозността на проблема за 
съхраняване на природния фактор за осигуряване на бъдещо устойчиво развитие.  

Преходът от конвенционална към кръгова икономика е белег на залеза на homo 
economicus. Последователната рационалност при преследването на субективно 
определени цели отстъпват пред общи ценности в името на съхраняване на 
ресурсите за бъдеща стопанска дейност в здравословна среда и съхранена 
природа. Предизвикателство в този план се явява и Ковид-19. 

 

Материали и методи 

Настоящата публикация е част от качествено емпирично изследване10, проведено в 
региона на гр. Троян. Теренната работа е проведена в периода 2019-2020 г. Прилага 
се казусния изследователски метод (Case research). Осъществени са казусни 
изследвания/дълбочинни интервюта (Silverman, 2006) със стопани на малки 
придворни семейни градини. Последната теренна работа е проведена в началото на 

                                                             
10

 Изследването е проведено в изпълнение на Национална научна програма „Здравословни храни за 
силна биоикономика и качество на живот“, РП 1.3., финансирана от МОН, одобрена с РМС № 
577/17.08.2018 г.  
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месец юни 2020 г. В този регион авторът провежда дългогодишни наблюдения и 
прилага лонгитюдния метод на изследване. Интерес към този модел на устойчивост 
на малките семейни градини проявяват изследователи от областта на социалните, 
агрономическите, биологическите и др. клонове на науката.   Следователно, 
изучаването на придворни/малки семейни градини предполага прилагане на 
холистичен подход (Gradinarov, 2018), което разкрива връзката на съдържанието на 
доклада с тематичния прочит на концепцията за провеждане на конференцията: 
„Екология и агроекологии: фундаментална наука и практическа реализация“. 
Зададените основни панелни направления са възможност за 
всеобхватно/съдържателно представяне на въпроси, все по-актуални към настоящи 
и бъдещи производствени дейности в селското стопанство, осъществявани на 
различни нива. В изследването се прилага и метода на кабинетното проучване (Desk 
research), както и монографичния метод. 

В хода на проучването се използва и вторичен анализ на представителни данни, 
получени от емпирично социологическо изследване (EСИ)11, проведено през 2010 г. 
с участието на автора.  

 

Резултати и обсъждане 

Въвеждащо начало при анализа на резултатите от изследването е прилагането на 
кабинетния метод. С негова помощ се разкрива актуалността на тематиката, от 
гледна точка на все по-интензивното и интердисциплинарно изследване на 
въпросите с въглеродния отпечатък. Европейски научни центрове анализират 
въглеродния отпечатък в контекста на резолюции на ЕП от края на 2019 г., в които 
се обявява извънредна климатична ситуация в Европа и се обосновава 
необходимост от разработване на стратегия, за осигуряване неутралитет към 
въглерода до 2030 г. 12 . Анализът взема предвид различни източници на ЕП, 
допринасящи за емисии на парникови газове. Документът е изготвен от 
Политическия отдел за икономически, научни политики и политики за качество на 
живота и от Отдела за екологично управление и одит (EMAS) по искане на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI). 
Разработката откроява ролята на политиките, поведението на общностите и на 
индивидите за преодоляване на негативите от стопанската активност върху 
природния фактор. 

Постигане на поставената в изследването цел, се базира на резултати от  поведени 
три броя казусни изследвания във вид на индивидуални интервюта със собственици 
на малки семейни градини, намиращи се в  махали от региона над град Троян. 
Избраният метод позволява целево да се изберат лица, чиято дейност е във фокуса 
на дългогодишния и траен изследователския интерес на автора. Проведените казуси 
са индивидуализирани, прилежащи към целта на изследването - да се установи 

                                                             
11Авторът се позовава и на резултати от емпирично социологическо изследване (ЕСИ): „Екологичната 
култура на производителите на селскостопанска продукция“, проведено през 2010 г. в рамките на 
проект: „Трансформация на националната ценностна система и нейната синхронизация с 
европейските модели: развитие на екологичната култура като показател за транслация на европейски 
ценности в българското общество” с ръководител дсн Анна Мантарова, професор от Института по 
социология при БАН. 
12

 През м. септември 2020 г. Европейският парламент публикува изследване за въглеродния 
оптечатък и прехода към въглероден неутралитет. 
ttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf. 
През м. декември 2019 г. ООН провежда конференция за климатичните промени. 
https://unfccc.int/cop25 
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връзка между стопанисването на придворните градини и изграждането на модел на 
устойчива биоикономика на микро равнище. Целеполагането съдържа въпроса защо 
провеждаме изследването. Получената информация е надеждна и подходяща база 
за потвърждаване на съждения, релевантни към характера на изследването.  

Трите „основни респондента“ са в широка възрастова граница от 30  години. Най-
младият е на 50, а най-възрастният респондент е на 80 години. Единият от тях е със 
средно, останалите са с висше образование. Общото между тях е, че полагат грижи 
да семейни градини, заложени още при строителстото на къщите: „Тази круша е на 
300 години“, споделя респондентът от най-високата махала и гостоприемно ме 
настанява на пейка под крушата с посока на погледа към градината. С гордост 
пояснява, че сорта, който е засадил пра-пра-дядото е с високо съдържание на сухо 
вещество и захари. Лесно се суши, а и става хубава ракия, която вече няма кой да 
вари. Съпругът починал, синът работи в столицата. Прибира се редовно и с 
удоволствие се занимава със земеделски дейности в семейната градина. По всичко 
личи, че крушата и ягодите между плочите са вид атракция, а цялата грижа е 
насочена към зеленчуковата градина. В първите дни на юни тя е в цъфтеж и в 
начално плододаване. Доминира грахът, който е като посребрен под живителната 
топлина на юнските слънчеви лъчи. На площ не повече от 100 квадратни метра 
посевът е образувал своеобразна монолитна скулптурна група, извисена на почти 
метър височина и изградена/оформена от сплетените от ластуните си хиляди 
растения. Насажденията от зелен и зрял фасул създаваха известно притеснение на 
респондента, но оптимизмът, че местният сорт “ще се докаже“, доминираше. 
Последва вкусен разказ за чудесните гозби, който стават от „бързоувиращия“, 
семейна селекция, боб. На въпрос дали сменя местата на отглежданите в градината 
култури, последва беседа за ежегодно, почти седемполно сеитбообръщение. В 
отговора се кодираше модел за устойчива биоикономика. Собственичката рязко 
смени посоката си и показа срещуположния край на градината, където сега са 
насадени картофи и домати. Обясни как добре се развиват всички култури, които се 
сеят или засаждат след грах, зелен и зрял фасул. Поясни, че това го помни от дете, 
когато е пускала семенцата в браздата и баба ѝ е говорела за растенията като за 
живи същества. Вид колективна памет, която е белег на социокултурна традиция, 
откриваща се както в рамките на семейството и локалната общност, така и в 
национален мащаб. При подобни монографични изследвания винаги си задавам 
въпрос, дали заради тази кодирана у българина обич към земята ние сме известни 
като аграрна страна, дали заради изключително благоприятните условия за 
развитие на селско стопанство и висококачествените плодове, зеленчуци и месни 
продукти, дали заради това, че нашата природа позволява под открито небе да се 
отглеждат 145 култулни вида растения. Вероятно, всички тези условия 
благоприятстват изграждането на модел за земеделие с българска специфика, 
модел, който винаги е бил, е и ще бъде същностно прилежащ към белезите на 
кръговата икономика и устойчивата биоикономика.  

Слизайки към по-ниската махала, срещнах дъщерята в едното семейство в което 
предвиждах да проведа второто казусно изследване. Здравен работник от Троян, 
при възможност, винаги се качва при родителите си и помагайки им в грижите покрай 
семейната градина, се разтоварва от натрупаното напрежение. Предвид 
напредналата възраст на родителите, все по-често посвещава повече грижи на 
отглежданите растения. С радост споделя, че нейните синове, с висше образование 
и сериозни професии, редовно идват в махалата и се включват с физически труд 
във всички по-тежки дейности в градината. Обожават вкуса на всички отглеждани 
зеленчуци, но, най-вече на белтъчните култури. Грахът и баклата са предпочитани, 
но и останалите бобови са „на почит“. Интересен щрих от разговора е, че синовете 
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живеят близко до т.н. Женски пазар в столицата, но почти не се усеща аромат на 
свежи плодове и зеленчуци, така както е било преди години, и така, както е в 
момента в семейната градина. И тук респондентите ползват собствени семена за 
отглежданите бобови култури. Ротацията  се спазва задължително. Подхранването 
на посевите е с оборски тор в срокове, които в най-висока степен на точност 
опредеят възрастните стопани на дома. Градината често се посещава от семейни 
приятели, най-младите членове на семейството идват и с гости от столицата, които 
си „правят селфи“ сред лехите на слънчевите домати. 

Третият казус включва интервю при второто семейство в по-ниската махала, което, 
след пенсионирането се установява в родовата къща на съпругата. Това са двете 
къщи от махалата, в които целогодишно живеят хора. Разказват, че с нетърпение 
очакват още млади пенсионери да оживят родовите си домове. Засега връзката с 
тях, наричат ги виладжии, е напролет, когато щедро им раздават от разсада, 
приготвен в обем съществето превишаващ нуждите на своята семейна градина. 
Семената за бобовите култури, които са най-вкусните в региона също биват 
споделени със съседите. Технологията и методите за отглеждане на растенията в 
семейната градина са наследено знание от предшестващите поколения. Познава се 
всяка педя земя отредена за зеленчукови култури и стрикто се спазва ежегодната 
смяна на площта на всяка една от тях. И тук традиционно за фамилията, доминират 
протеиновите култури. Имат си семейна генбанка, както се шегуват, както и близки, 
които ценят високо качествата на придворното производство от семейната градина. 
Този казус също очертава устойчив модел за биоикономика. Всички растителни 
остатъци се компостират, като подхранването на растенията се подсилва с оборски 
тор, сторо дозиран и разпръснат на подходящо място в подходящо състояние.  

Проведените три казуса с полуструктурирано интервю захранва авторовия социален 
модел. Включените въпроси, целящи събиране на информация за съзнанието и 
поведението на респондентите осигуряват набор от знания за оформяне на малките 
семейни градини като единица/еталон/модел на устойчива биоикономика. 
Рационални, емоционални и волеви елементи се кодират посредством групи 
въпроси, чиито отговори осигуряват надежност при оценката за съзнанието на 
субектите. Поведението се идентифицира от поведенчески намерения и реални 
действия, които се извеждат от разбирането на всички наши респонденти от трите 
казуса, че за тях земята е семейна ценност и същевременно, общо благо. 

Това разбиране, споделено в началото на месец юни от интервюираните в региона 
на град Троян, се явява надграждане на опита на автора и разширяване няучната 
експертиза при провеждането на представително социологическо изследване през 
2010 г., което вече споменахме. Проведената анкета по метода „лице в лице“ 
осигурява широк набор от инфомация за проекологични практики на пълнолетните 
селски жители от региона на Благоевград, който е типичен с дребноплощно 
производство. Резултатите „се припокриват“ с проведеното теренно изследване в 
региона на гр. Троят. Това дава основание, с помощта на лонгитюдния метод, да 
преведем и съотнесем тогава направения анализ към мнението на днешните 
собственици на придворни/малки семейни градини. Устойчивостта е неизменна 
характиристика при общуването с природата на субектите както от региона на 
Благоевград, така и от района на Троян. Корените на тази устойчивост са 
забелязани и „институализирани“ в Държавен вестник от 1958 г., в който се 
упоменава статута на придворното стопанство. В този акт е кодиран сериозен 
политически знак. В годините на сложна трансформация и преход от частно към 
обобществено стопанисване на земеделската земя и създаване на нови стопански 
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структури, тогавашните управляващи са запазили/отчели ролята на придворното 
стопанство, имали са воля и са намерили начин да го запазят в правния мир.  

Това потвърждава, че моделът на взаимодействие човек-природа има устойчиви и 
дълбоки социокултурни традиции в българското село. Малките семейни градини са 
еталон за релацията/симбиозата между стопанска активност и щадящо отношение 
към околната среда. Познаването на процеса на съчетаване на биологичните закони 
с технологията на производство е основен елемент от модела за устойчива 
биоикономика в рамките на малките семейни стопанства. Това е микро ниво на което 
процесът на преобразуване/трансформиране на природния фактор в материално 
благо се осъществява под въздействието на субекти/продуценти, които са 
собственици на поземления ресурс и на произведените материалните блага. 
Реализацията на продукцията е основно за собствена консумация и за най-близкото 
роднинско обкръжение 13  (Tilkidjiev, 2008). Дребното частно земеделие и 
животновъдство, при което основната част от произведеното е за собствена и на 
близките роднини консумация в миналото и сега е мотив земята да се възприема 
като семейна ценност. От тук произтича щадящото отношение към поземления 
ресурс и съзнаването, че от нейното състояние до голяма степен зависи 
благосъстоянието в дома. Този вътрешен за семейството мотив преминава мащаба 
на единичното и придобива значимост за опазването на земята като общо благо. 
Това са релации, които извеждат ролята на стопанската дейност в семейните 
градини от микро през мезо, на макро ниво. Те се превръщат в еталон за устойчива 
биоикономика. Опазва се не само качеството на поземления ресурс, но се 
съхраняват ценни местни селекции, намалява се загубата на биоразнообразие и др. 
жизненоважни за околната среда дейности преоткриват своята значимост. 

Предвид нейната актуалност, привеждаме пример за добра практика от Чехия, към 
която нашите респонденти се отнесоха с интерес и внимание, проявиха 
любопитство, изказаха одобрение и, поглеждайки към безлюдните улици, изразиха 
съгласие да се включат в евентуална подобна инициатива и у нас. Става дума за 
това, че освен традиционни фермерски пазари, чешкото министерство на 
земеделието и органите на местна власт прилагат и мярка «Продажба от двора», 
която се радва на голям обществен интерес. Подобно институционално решение би 
разширило модела на устойчива биоикономика, каквато е същността на малките 
семейни градини, би скъсило връзката призводител-потребител, би оживило 
селските региони и не на последно място, би дало възможност на градското 
семейство по време на традиционната съботно-неделна разходка да покаже на 
децата си елементи от селски бит и да си осигури свежи хранителни продукти «от 
лехата». Възпитателният ефект е с потенциал да се мултиплицира многократно. 

В тази връзка, дефинираната цел в настоящото изследване – да се установи 
значението на малките семейни градини в контекста на модел за устойчива 
биоикономика, е постигната. Резултатът от теренната работа доказва, че 
придворното стопанство има непреходна поливалентност и устойчивост. 

 

                                                             

13
СИНИТЕВО '96. Новото социално разслояване в българското село /монография/. Авторски 

колектив -  Станка Добрева, Галина Колева, Мариана Драганова, Красимира Трендафилова, Веска 
Кожухарова-Живкова,  ръководител – проф. Николай Тилкиджиев от Институт по социология при 
БАН. Издателство "Омда" 2008. ISBN 978-954-9719-06-2. Изданието е резултат от монографично 
социологическо изследване "Новото социално разслояване в българското село", проведено през 
1996-1998 година, финансирано от ФНИ.  
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Заключение 

Опазването на жизнената среда на човека, нейното детайлно изучаване на различни 
равнища, може да открои специфични параметри на кръговата икономика и да 
очертае модел за устойчива биоикономика. Това се постига на микро ниво, което е 
същността на изследването на малките семейни/придворни градини. 
Придворните/малките семейни градини са модел за устойчива биоикономика със 
съществена икономическа, социална и агроекологична/екологична значимост. В 
България тези стопански модели  са носители/пазители и на богати социокултурни 
традиции, което предполага проява на потенциални синергийни ефекти. 
Монополните природно-климатични условия за развитие на селско стопанство, 
поколенческите знания и умения са предпоставка за производство на местни 
земеделски продукти с високи органолептични качества, богат витаминен състав, 
произведени по щадящ природата начин. Масово отглежданите протеинови култури 
са част от хранителната култура на местнит еобщности и на нацията като цяло. 
Тази, по същество, своеобразна земеделска система, която представляват 
придворните/малките земеделски стопанства, е утвърден, но недефиниран модел на 
устойчива биоикономика. На микро ниво това е проекция на оптимално отношение 
на субекта към предмета и обекта, проявен в хода на своя трудов процес. 
Мотивацията да се опази природния ресурс е резултат не само от прилагане на 
традиционно знание, наследено от предходните поколения ведно със семейната 
градина. Значението на запазването на качествата на собствения поземлен имот 
прехвърля «границите на нотариалния акт и кадастралната скица» и придобива 
значимост за естетическия облик на местността, за съхраняване на местни 
агроекосистеми и биотопи, за социалното общуване в рамките на общността и 
редица други ползи, на които са посветени други наши проучвания.  

Изследването представя социален модел, включващ исторически установен 
комплекс от усвоени/научени знания, набор от ценности,  норми, нагласи, практики и 
поведения, отнасящи се до взаимодействието човек–природа, директно 
преносими/съотносими от субекта на изследването към членовете на семейството 
му и индиректно към локални и по-широки общности. В резултат от теренна работа и 
проведени казусни изследвания се извежда значимостта на веригата на 
трансформиране на ценности от микро към мезо и макро равнище. Малките семейни 
градини са модел за устойчива биоикономика. Със своята стопанска роля, социална 
и екологическа значимост, те са фактор, който има потенциал да разшири своята 
роля в условията на непредсказуемост в която ни поставя Ковид 19. 
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Resume 

The objectives of the study are to discuss and provide appropriate climatic and soil 
characteristics and crop parameters for decision making on maize irrigation relative to five 
agro-climatic regions in the form of: a) quantiles of inter-annual and inter-regional 
variability of precipitation and reference evapotranspiration ET0; b).Bulgarian maps with 
average precipitation and average ET0; c) Bulgarian soil classes in terms of texture, field 
capacity, wilting point and total available soil water (mm m-1); d) validated crop modelling 
parameters, as limiting dates of local maize development stages, appropriate crop 
coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress p. Finally, the conventional 
maize irrigation depths are compared with that simulated through the validated soil water 
balance (SWB) WinISAREG model application to identified agro-climatic regions. 
Considered ET0 and precipitation are the main climate variables that influence crop water 
requirements for irrigation. However, irrigation requirements are also influenced by soil 
characteristics, mainly Field Capacity (FC, % by vol), Wilting Point (WP, % by vol.) and 
Total Available Water TAW (mm m-1), also crop parameters as rooting zone depth (m), 
validated Kc - coefficients and p - fractions relative to the crop development stages and 
respective limiting dates. All these parameters are also required input for SWB and 
irrigation scheduling WinISAREG model (Pereira et al, 2003) and other models’ 
application. Map of Bulgarian soils and results of previous studies support identification of 
soil classes of small, average and large water holding capacity for each agro-climatic 
regions. 

Keywords: maize irrigation requirements, WinISAREG model, precipitation, reference 
evapotranspiration PM–ET0, soil classes, agro-climatic regions identification, spatial 
distribution maps  

 

 

Introduction 

Climatic and soil characteristics and crop ET parameters are indispensable in the 
development of national irrigation requirement and scheduling system (Popova (Ed.) 2012; 
Pereira & Paredes, 2018). In our former studies the simulation soil water balance SWB 
and irrigation scheduling ISAREG model (Teixeira & Pereira, 1992; Pereira еt al., 2003) 
used to be validated to maize crop grown at several experimental fields, representing the 
“soil-climate-irrigation management” conditions of Bulgarian plains (Popova, 2008; Ivanova 
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and Popova, 2011; Popova & Pereira, 2011; Ivanova, 2013). The validated crop 
parameters, as the dates limiting crop growth periods and related to them crop coefficients 
Kc, that is a ratio between crop and reference evapotranspiration, and depletion fractions 
p, that is the soil water fraction that may be extracted by the crop without causing water 
stress, used to be implemented latter on to assess the vulnerability of Bulgarian agriculture 
to drought and to optimise irrigation scheduling options for maize crop in terms of “soil-
irrigation technology-climate” under historical, present and scenario built weather 
conditions (Popova, 2008; Popova & Pereira, 2011; Alexadris et al. (Ed.G.Gregorich), 
2012; Popova et al., 2015).  

In our last studies the validated SWB WinISAREG model used to be applied also to 
simulate net irrigation requirements and scheduling for maize in the scale of Agro-Climatic 
regions (AC), identified on the basis of average reference evapotranspiration for July and 
August PM-ET0

July-Aug computed for the period 1951-2004 (Popova et al., 2018).  

The objectives of present study are to discuss and provide the required climate and soil 
characteristics and crop parameters for these AC regions in terms of: a) Quantiles of 
“inter-annual” and “inter-regional” variability of precipitation and ET0; b). Bulgarian maps 
with average precipitation and average reference evapotranspiration ET0; c) Bulgarian soil 
classes in terms of texture, Field Capacity, Wilting Point and Total Available soil Water 
TAW (mm m-1); d) Validated crop ET modelling parameters, as appropriate crop 
coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress p relative to the duration of 
local crop growth stages and limiting dates; e) Comparing simulated net irrigation 
requirements using WinIsareg model with the conventional depths (Zahariev et al., 1986).  

 

Material, Methods and Results 

Climatic characteristics for identified AC regions 

Climate of the identified Agro-Climatic regions (AC) was characterised on the basis of a 
long-term (1951-2004) data relative to representative meteorological stations at: Sofia field 
(AC I), Silistra (AC II), Lom and Varna (AC III), Pleven, Plovdiv and Stara Zagora (AC IV) 
and Sandanski (AC V) (Fig. 1).  

 

Figure 1 Experimental fields of ISSAPPNP and meteorological stations of NIMH in 
Bulgaria 
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The climate is featured as a moderately continental in Sofia field (AC I) and northern 
locations of Silistra, Lom and Pleven (AC II, AC III and AC IV) and a transitional 
continental over the Thracian plain, South Bulgaria, as represented by the stations in Stara 
Zagora and Plovdiv (AC IV). The climate is a northern Black Sea in Varna (AC III), while it 
is a transitional Mediterranean in Sandanski (AC V). 

Monthly precipitation and reference evapotranspiration (ET0) relative to the period 1951 to 
2004 at selected locations are presented in Fig. 2. Precipitation represents wet, average 
and dry years, i.e., when the probability for being exceeded is respectively 10, 50 and 
90%. The precipitation during the maize cropping season (“May-Sept”) shows a great 
inter-annual variability and a non-negligible seasonality, with less precipitation during the 
months of July, August and September, when maize flowering and yield formation occur 
(Fig. 2a, 2c, 2e, 2g and 2i). 
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Figure 2 Average monthly precipitation (mm) and reference evapotranspiration PM-ET0 
(mm day-1) (□) relative to the period 1951-2004; bars represents 80% confidence interval 
for the averages during the whole period 1951-2004г; I AC Region (a) и (b) Sofia; II AC 
Region (c) и (d) Silistra; III AC Region (e) и (f) Varna and Lom; IV AC Region (g) и (h) 

Pleven and Plovdiv; V  AC Region (i) (j) Sandanski. 

 

Due to the Balkan mountain that crosses the country from East to West, there is also an 
evident spatial variability with larger precipitation in the stations of large elevation (like 
Sofia, 550 m a.s.l., AC I, Fig. 2a) and in the northern locations representing AC regions II 
(Silistra, Fig. 2c), III (Lom, Fig. 2e) and IV (Pleven, Fig. 2g). 

ET0 was computed with the PM–ET0 equation (Allen et al., 1998) using only temperature 
data as described by Popova (2008), Ivanova (2013) and Popova et al. (2015). ET0 refers 
to low, average and high climatic demand conditions, when ET0 values are exceeded with 
a probability 90, 50 and 10% respectively. ET0 shows much less inter-annual variability 
than precipitation, as indicated by the bars representing the 80% confidence interval, and 
is predominantly higher in southern regions, reaching in July 5.6 mm day-1 at AC region V 
(Sandanski, Fig. 2j) and 5.3 to 5.2 mm day-1 at AC region IV (Plovdiv/Pleven and Stara 
Zagora, Fig. 2h). 

High Peak Season ET0 is 4.9-4.7 mm day-1 in the northern regions AC III (Lom, Varna) and 
AC II (Silistra) (Figs. 2f and 2d) and reaches a minima of 4.4-4.0 mm day-1 in AC region I 
(Sofia field) (Fig. 2b). ET0 follows a regular seasonal distribution, with maxima in July and 
August when precipitation is smaller (Fig.2). 

 

Results and Discussions  

Probability curves of occurrence for seasonal precipitation and reference 
evapotranspiration ET0, relative to the whole “May-Sept” season and the high demand 
“July-Aug” period are compared for the representative locations in Figs. 3 and 4. 
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Figure 3 Comparison of precipitation (mm) probability of exceedance curves for eight 
climate stations, representing the identified AC regions and relative to: а) Cropping 

Season “May-Sept” and b) High Demand Season “July-Aug”, 1951-2004 

 

The “May-Sept“ seasonal precipitation is the highest and practically identical at AC regions 
I (Sofia) and IV (Pleven), varying between 120 and 550-700 mm and could be quite 
different within the AC regions IV (Plovdiv vs. Pleven) and III (Varna vs. Lom) (Fig. 3a). As 
it may be observed comparing the probability curves in the figure, the curves for Sofia and 
Pleven are above all others. Comparing the eight curves, it may be also concluded that 
seasonal precipitation “May-Sept” for maize should increase in the following order: 
Sandanski (AC V), Varna (AC III), Silistra (AC II), Lom (AC III), Plovdiv and Stara Zagora 
(AC IV), Pleven (AC IV) and Sofia (AC I).  

Regarding the peak demand period “July-Aug”, inter-regional precipitation differences are 
about half of those related to the whole cropping season. Except for Silistra (AC II), they 
increase in a similar order as that relative to “May-Sept” (Fig. 3b). However, “inter-regional” 
differences become much smaller in the dry years (P>90%) and augment over the 
average and wet years. It could be concluded that seasonal and high demand season 
precipitation are the lowest at AC V (Sandanski) and AC III (Varna) and the highest at AC 
regions I (Sofia) and IV (Pleven) (Figs. 3a and 3b). 

The inter-seasonal variability of reference evapotranspiration totals PM-ET0 “May-Sept”, 
compared with precipitation, is much lower (Fig. 4).  

Seasonal evapotranspiration demands PM-ET0 “May-Sept” are the largest in the driest AC 
Region V (Sandanski) ranging 740 to 840 mm and about 30-110 mm less than that in AC 
Region IV (Stara Zagora, Plovdiv and Pleven). ET0 “May-Sept” are 70-90 mm lower than 
that in AC Regions III and II (Lom, Silistra and Varna) and the least in AC Region I (Sofia) 
(Fig. 4a).  

During the high demand season “July-Aug” the differences between locations in terms of 
ET0 are half than those relative to ET0 “May-Sept” (Fig. 4b). 

In order to characterise the distribution of seasonal precipitation and monthly PM-ET0 over 
the agricultural country territory, references on respective maps based on more than 40 
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agro-meteorological stations of good spatial coverage in elevation and climate zones were 
studied as well (Alexandrov, 2011; Moteva et al., 2015). 

 

  

  

Figure 4 Comparison of reference evapotranspiration РМ-ЕТ0 (mm) probability of 
exceedance curves for eight climate stations, representing the identified AC regions and 

relative to: а) Cropping Season “May-Sept” and b) High Demand Season “July-Aug”, 1951-
2004. 

  

Spatial distribution of seasonal precipitation in Bulgaria is characterised as a nonuniform 
over the country territorry (Alexandrov, 2011; Fig. 5a).  

 

 
 

a) b) 

Figure 5 Spatial distribution of: a) Seasonal Precipitation “April-September” (mm)  and b) 
Summer Precipitation (mm) (V. Alexandrov (Ed.) 2011) 
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During the warm half of the year (April to September) most of the Eastern communities 
and those along the Blacksea coast are exposed to a greate  risk of drought (Fig. 5a). The 
same holds thrue for the communities of Petrich and Sandanski (AC region V) in 
Blagoevgrad region. It is important to drow attention to the whole South-East Bulgatia 
(except for the community of Malko Tarnovo) that is potentially vulnarable to atmosheric 
drought during the period from April to September (AC regions IV and V, Fig. 5a).  

It is observed also that the territories around Yambol (AC region IV) and along the river 
valley of lower Struma (AC region V), around Sofia (AC region I) and Plovdiv (AC region 
IV), South Bulgaria, are potentially vulnerable to drougth in spring. Gulyantsi community 
near by Pleven, North Bulgaria (AC region IV) is at risk of seasonal drougth too (Fig. 5a). 
The communities around Haskovo and Svilengrad (AC region V), Yambol and Burgas (AC 
region IV) and Karnobat (AC region III), South Bulgaria, and Dobrich (Balchik and 
Kavarna, AC region II) and Shabla (AC region I) and the extreme South-West part of the 
country are the most vulnerable to drought due to the scarce precipitation in summer (Fig. 
5b). During summer the Danube plain gets more precipitation than the Thracian Lowland 
while in autumn the former is potentially vulnerable to smaller precipitation (Alexandrov, 
2011). 

Monthly (average for the period 1981-2010) distribution of ET0 (mm) indicates that the 
stations of Sandanski, Petrich, Haskovo & Kardjali (AC V) and Yambol, Sliven, South 
Bulgaria & Pleven, North Bulgaria (AC IV), have the greatest evapotranspiration demand 
in all months (Fig. 6, Moteva et al., 2015). 

 

   

a) June                                                                          b) July c) August 

Figures 6 Spatial distribution of the average reference evapotranspiration PM-ЕТ0 (mm) 
in: a) June, b) July and c) August, 1981-2010 (Moteva, Kazandjiev, Georgieva, 2015) 

 

The stations of Sofia and Dragoman, South Bulgaria and Shabla, North-East Bulgaria (AC 
I), have the lowest ET0 demands (Figs. 6a, 6b, 6c). According to Moteva et al. (2015) the 
ET0 monthly climatic values vary over the country in the following ranges: in April – 62.9-
92.3 mm; in May – 86.9-130.3 mm; in June – 107.7-162.0 mm (Fig. 6a); in July –127.4-
184.2 mm (Fig. 6b); in August – 109.8-157.8 (Fig. 6c); in September – 70.8-103.5 mm. 

The statistical and graphical analysis of average ET0 in terms of the identified unified agro-
climatic regions shows that: 

• The climate in AC region V is a Transitional-Mediterranean having the highest reference 
evapotranspiration during July and August ЕТ0

July-Aug= 5.6-5.2 mm/d in this country (Fig. 
2j). It spreads over the blue and black zones in extreme southern Bulgaria covering a 
range of 166<ЕТ0

July<185 mm month-1 (Fig.6b) and 146<ЕТ0
Aug<160 mm month-1 (Fig. 6с).  

• It is followed by the AC region IV that covers the gray and green zones of average 
reference evapotranspiration within the range 156<ЕТ0

July<165 mm month-1 (Fig. 6b) and 
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the blue zone of 141<ЕТ0
Aug<150 mm month-1 (Fig. 6с) corresponding to a daily rate of 

ЕТ0
July-Aug=5.4-5.2mm/d in Plovdiv, Pleven and Stara Zagora (Fig. 2h).  

• AC region III unifies the communities of Varna, Lom, Vidin, Kyustendil, Blagoevgrad and 
Karnobat that experience a highest risk of atmospheric drought during the warm half of the 
year (Fig.5a). AC III is characterized as a region of lower reference evapotranspiration in 
July and August (4.9 - 4.7 mm/d, Fig.2f) relative to dark yellow zones of 146<ЕТ0

July<156 
mm month-1 (Fig.6b) and green to grey zones of 130<ЕТ0

Aug<140 mm month-1 (Fig.6с). 

• AC Region II spreads over the white to yellow areas around Targovishte, Shumen, 
Dobrich, Silistra, Pavlikeni and Kneza communities in the Danube Plain (Fig.6b) where 
maximums of average ET0  July-Aug=4.7-4.2 mm/d have been observed (Fig.2d). Monthly 
ET0 totals range within the limits 130<ЕТ0

July<146 mm month-1 (Fig.6b) and 
125<ЕТ0

Aug<135 mm month-1 respectively of the yellow and green zones in Fig.6с. 

• AC Region I consists of Sofia field, Dragoman, Elin Pelin and Shabla communities. It 
should be characterized as a region of the lowest average monthly maximums of ET0

 July-

Aug=4.4-4.0 mm/d in this country (Fig.2b). AC I covers the white and light-yellow zones of 
130<ЕТ0

July<146 mm month-1 in July (Fig.6b) and 110<ЕТ0
Aug<125 mm month-1 in August 

(Fig.6с). 

• In final analyses the highest ET0 maximums and the scarce summer precipitation are 
inherent to AC regions V (Sandansky, Svilengrad, Haskovo and Kardjali, Figs.2i 2j 5b 6a 
6b 6c). The minimum average ET0 values from April to June are calculated for the Black 
Sea Region (Varna, AC Region III, Fig. 2f) and from July to September – for the Danube 
Plain (Targovishte, Shumen and Dobrich, AC region II, Figs. 6b and 6c). 

• Up to the period “April-September”, the lowest minimal, maximal and average ET0 values 
are peculiar to AC regions I, II and III, while the highest ones – to AC regions IV and V 
(Figs. 4a and 6).  

Fig.7 shows” one-to-one” relationships derived between the average monthly values of 
reference evapotranspiration PM-ЕТ0-FAO56 (mm/month), computed with climate data 
observed in the agro-meteorological stations at Sofia, Plovdiv, Stara Zagora, Sandanski, 
Lom, Pleven, Silistra and Varna during two different periods: from 1951 to 2004 (Popova et 
al., 2015) (Х - axis) and from 1981 to 2010 (Moteva et al., 2015) (Y - axis).  

  

Figures 7 “One-to-one” relationships between the average monthly ET0values relative to 
the periods 1951- 2004 (Popova, Ivanova, Alexandrov, 2014) (Х - axis) and 1981-2010 

(Moteva, Kazandjiev, Georgieva, 2015) (Y - axis) for: а) June, b) July, c) August. 

Statistical analyses show that the best coincidence between the ЕТ0 results (R2=0.89) is 
found for the month of August. The coefficient of determination relative to June and July is 
slightly lower (R2=0.80 and R2=0.83), showing acceptably precise relationship at a 
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standard error of estimation below 5.80 mm/month and a slope coefficient ranging from 
0.90 for June to 0.99 for July.  

Soil characteristics of identified agro-climatic region (B) 

Soil characteristics for identified AC regions are based on former studies on physical, 
hydraulic, hydrological, mineralogical and other soil properties (Doneva, 1976; Eneva, 
1993; Varlev et al., 1994; Koinov et al., 1998; Stoyanov, 2008; Mikova, 2002; Boneva, 
2012), carried out in the experimental fields of “N. Poushkarov” Institute of Soil Science at 
Bojurishte, Chelopechene and Gorni Lozen (AC Region I), Slivo Pole (AC II), Sadievo and 
Kovachitsa (AC III), Tsalapitsa, Zora, Pustren, Gorni Dabnik (AC IV) and others (Fig.1).  

Detailed data on soil genesis and texture, field capacity FC (cm-3 cm-3), wilting point WP 
(cm-3 cm-3), mineral content in % of clay fraction in the soil have been defined for a number 
of soil profiles (peddons) and used to build a dataset on TAW (mm m-1) (Eneva, 1997; 
Varlev & Popova, 1999; Varlev, 2008; Stoyanov, 2008; Popova et al., 2006; Popova, 2008; 
Popova et al., 2015). Three soil classes in terms of TAW have been defined for the 
purpose of multiplication of WinISAREG model results in the scale of the country (Bоnevа, 
2012).  

Typical soils in the plains of South Bulgaria are the Leached Cinnamonic Forest soils of 
small, medium to large water holding capacity, as: TAW=106 mm m-1 at Chelopechene EF 
(AC I); TAW=136 mm m-1 at Zora EF (AC IV) and TAW=171-178 mm m-1 at Gorni Lozen 
(AC I) and Sadievo (AC III) EFs (soil №8 in Fig. 8). 

 

 

Figure 8 Soil Map of Bulgaria in Atlas of the soils in Bulgaria. (V. Koinov, I. Kabakchiev, K. 
Boneva, 1998) Zemizdat, Sofia 

 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

152 
 

The Vertisols are soils of predominantly large TAW that varies within the limit 
173<TAW<180 mm m-1, as it is observed in the fields at AC I (Bojurishte) and AC IV 
(Pustren) (Figs. 1 and 8; Popova, 2008). Except for Sofia field and Stara Zagora region, 
the Vertisols are also wide-spread around Burgas (AC IV), Haskovo (AC V) and Karnobat 
(South-East Bulgaria, AC III) (Stoyanov, 2008; Mikova, 2002).  

Soils of small to average water holding capacity (106≤TAW≤133 mm m-1), as coarse-
textured Luvisols and Alluvial/Deluvial-meadow soils, are found on the river terraces 
located in Sofia field (Chelopechene EF) and Thracian Lowland (Tsalapitsa EF), as well as 
in the valleys along The Struma and The Mesta Rivers, Soth Bulgaria (soil №12,Fig.8). 

The most wide-spread soils in North Bulgaria are the Chernozems (Коinov et al., 1998). 
Total Available Water of these soils ranges within the limits 157 mm m-1 (Slivo Pole) 
≤TAW≤180 mm m-1 (Kovachitsa) (Stoyanov, 2008; Boneva, 2012). Chernozems are soils 
of MI (Montmorillonite - Illite) type that are constituted predominantly of Montmorillonite 
mineral, consisting 10 to 20% of the soil. That percent changes gradually from the Danube 
River to the south, i.e. from Calcareous (soil №1) to Leached (Slivo Pole EF) and 
Degraded (Gorni Dabnik EF) chernozems (soils №3 and №4, Fig.8). A feature 
characteristic of the later is a larger content of Vermiculite, which in combination with the 
Montmorillonite, determines larger TAW values of chernozems located in the Middle 
Danube Plain and the “Ludogorska-Dobrichka” chernozems’ subzone (Boneva, 2012).  

Some Vertisol clay soils of large water holding capacity (TAW≥180 mm m -1) are 
widespread around Vidin, North-West Bulgaria. Small spots of “Karasolutsi”  soils of 
TAW>180 mm m-1, which in terms of water holding capacity are similar to the Vertisols, are 
specific for the “Ludogorska-Dobrichka” region in North-East Bulgaria (Fig. 8).  

Soils of smaller water holding capacity (106≤TAW≤116 mm m-1), as the coarse-textured 
Alluvial/Deluvial-meadow soils, are located on the river terraces in The Danube plain (soil 
№12 in Fig.8; Koinov et al., 1998; Boneva, 2012)  

Thus, soil water holding capacity in Bulgaria, herein the total available soil water TAW 
values, is used to define three main soil classes occurring in the identified AC regions 
represented by the locations referred above, namely “small” (106≤TAW≤133 mm m-1), 
“medium” (about 136≤TAW≤157 mm m-1) and “large” (168≤TAW≤180 mm m-1) (Fig. 8). 

     Crop parameters for the identified agro-climatic regions, as duration of crop 
growth stages, limiting dates and maize varieties for Zahariev and WinISAREG 
model  applications) (B) 

Comparing crop parameters requires knowing if duration of crop growth stages and limiting 
dates are the same for Zahariev et al. (1986) and for WinISAREG SWB model (Pereira et 
al., 2003) applications. While “Planting” and “Full maturity/Harvesting” dates of maize are 
found to be the same for both approaches, names of some crop growth stages, as well as 
average night and day air temperature, are not completely identical (Fig. 9).  

Six Agro-climatic groups were defined in Zahariev et al. (1986) by using the temperature 
conditions characteristics in spring, pronounced by the date of a permanent increase of 
average night and day air temperature Tav over 5, 10 and 15oC, and the temperature sums 
during vegetation period. Average air temperature for Zahariev Tav is computed as an 
average of observed air temperatures at 7am, 1pm and 9pm, using following equation:  

Tav = (T7am + T1pm +2*T9pm)/4  (eq. 1) 

Thus, the starting date of each vegetation period is considered to be the first day of a 
decade, during which the average air temperature Tav (eq.1) is constantly over 5oC. The 
regions, having stable increase of the average temperature Tav above 10 and 15oC, are 
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separated in two more groups. The existing network of 97 Hydro-meteorological stations, 
having a complete 35-year (1946-1980) observation period at least, served as a basis for 
“Zahariev” irrigation regions identification.  

 

 

Figure 9 Comparing the duration of observed crop growth stages according to Bulgarian 
standards, including Planting and Harvesting date, required in WinISAREG model 

application. Kc-curve and crop development stages are relative to maize hybrid H708, 
Tsalapitsa experimental field, 1987. 

 

The application of WinISAREG model requires observation of real maximum Tmax and real 
minimum Tmin air temperatures that are also used for the estimation of average night and 
day air temperature (Allen et al., 1998):  

Taverage= (Tmax + Tmin )/2    (eq. 2) 

Relative to other simulation models, like the mechanistic Water Fluxes and Yield (W&Y) 
WAVE model (Vancloster et al., 1994), crop development is based on application of the 
DVS (development stage) approach. The DVS is proportional to the sum of effective air 
temperatures required by the crop to reach the beginning/the end of “vegetative” (1) and 
“reproductive” (2) phase (Feddes et al., 1978; Varlev & Popova, 1999; Doneva & Popova, 
2016). In the modified CERES-NC-maize model (Jones & Kiniry, 1989; Gabrielle et al., 
1995; Popova, 2008) a water flow sub-model has been implemented, while crop 
development stages are six and each one is related to a new organ appearance that is 
simulated by applying the calibrated so called “degree days” approach. 

Regarding Zahariev et al. (1986) and Bulgarian standards, the duration of maize crop 
growth stages is based on observation of the occurrence dates relative to: Planting “A”, 
Emergency, 2-3d to 10-12th leaf appearance “B”, Tasseling “C”, Flowering, Milky 
ripening “E”, Waxy ripening and Full ripening “F”, (Fig. 9, Table 1).  

The duration of crop growth stages in the SWB WinISAREG model (Pereira et al., 2003) is 
also based on regular field observations, but the limiting dates and stages are that defined 
by FAO (Fig.9):  

Initial stage starts at “A“ (Planting) and ends at “B” when 10% of the ground is covered or 
when, according to Bulgarian standards, “2nd-3rd leaf” has appeared (Popova et al., 2006b; 
Popova & Pereira, 2011; Ivanova & Popova, 2012). Crop coefficient for this stage Kc ini 
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refers generally to soil evaporation, which is small except when numerous wetting events 
occur.  

Crop Development Stage starts at “B” and ends at “C”, i.e. its duration is from “10% 
ground cover” to “Full ground cover”, when leaf area index is higher than 3 (LAI>3) that 
also corresponds to the Bulgarian “Tasseling” stage for maize crop (Popova, 2008; 
Ivanova, 2013). 

 

Table 1 Limiting dates of main crop development stages, observed for the maize hybrids 
grown at Sadievo Experimental field (II and III AC regions) over the period 1964-1993. 

 

 

Stage “D” Mid-Season (Yield formation) is from effective full ground cover “C”, when Kc mid 

is maximum and could be considered constant to “E” (“Start of senescence” or “Maturity”) 
when “Milky ripening“ stage occurs for maize crop in Bulgarian field observations (Varlev & 
Popova, 1999; Doneva & Popova, 2016).  

Late season stage is from “E” (“Start of senescence” or “Maturity”), or from “Milky 
ripening“, to “F” “Full senescence”/”Full ripening” and “Harvest”. 

The construction of Kc-curve requires Kc ini, Kc mid and Kc end and the length of each crop 
development stage (Fig. 9) that is of great importance in crop water requirements 
estimations for evapotranspiration and irrigation. 

When considering a long-term period of past and present weather conditions however, it is 
important to know how maize varieties have changed over the years. A description of 
maize hybrids grown at Sadievo EF from 1964 to 1993 is provided with the assistance of 
Mikova (2002) (Table 1). 

“A“ “B“ “C“ “E“ “F“

FAO Planting
10% ground 

cover

Full ground 

cover

Start of 

Senescence/Maturity
Full ripening

Bulgarian 

standards
Planting Emergency 2

nd
-3

rd
 leaf Tasseling Milky ripening Waxy ripening

Full ripening/

harvest

№ years

1 1964 26/04/1964 12/05/1964 18/05/1964 14/07/1964 09/08/1964 26/08/1964 07/09/1964 Viskonsin - 641 АА

2 1965 20/04/1965 14/05/1965 21/05/1965 16/07/1965 12/08/1965 30/08/1965 06/09/1965 Viskonsin - 641 АА

3 1966 27/04/1966 09/05/1966 14/05/1966 18/07/1966 06/08/1966 29/08/1966 14/09/1966 Kanzas - 1859

4 1967 06/05/1967 19/05/1967 24/05/1967 12/07/1967 07/08/1967 20/08/1967 02/09/1967 Kanzas - 1859

5 1968 22/04/1968 06/05/1968 12/05/1968 10/07/1968 10/08/1968 24/08/1968 04/09/1968 Kanzas - 1859

6 1969 26/04/1969 10/05/1969 16/05/1969 10/07/1969 07/08/1969 20/08/1969 07/09/1969 Kanzas - 1859 the  AVG

7 1970 04/05/1970 14/05/1970 19/05/1970 26/07/1970 09/08/1970 04/09/1970 16/09/1970 Kanzas - 1859 the latest

8 1971 06/05/1971 18/05/1971 27/05/1971 12/07/1971 07/08/1971 27/08/1971 07/09/1971 Kanzas - 1859

9 1972 14/04/1972 27/04/1972 17/05/1972 06/07/1972 04/08/1972 26/08/1972 14/09/1972 Vir - 42

10 1973 13/04/1973 03/05/1973 05/05/1973 04/07/1973 03/08/1973 14/08/1973 02/09/1973 SK - 4

11 1974 25/04/1974 07/05/1974 09/05/1974 16/07/1974 10/08/1974 26/08/1974 08/09/1974 Вс - 6625

12 1975 12/04/1975 29/04/1975 12/05/1975 10/07/1975 05/08/1975 08/08/1975 04/09/1975 Kneja - 601 the AVG

13 1976 07/04/1976 28/04/1976 06/05/1976 10/07/1976 05/08/1976 24/08/1976 16/09/1976 Вс - 6625

14 1977 25/04/1977 04/05/1977 09/05/1977 20/06/1977 22/07/1977 10/08/1977 27/08/1977 KWS - 725

15 1978 28/04/1978 08/05/1978 12/05/1978 10/07/1978 02/08/1978 22/08/1978 08/09/1978 Вс - 6625

16 1979 23/04/1979 04/05/1979 08/05/1979 06/07/1979 04/08/1979 26/08/1979 14/09/1979 Н - 708

17 1980 21/04/1980 04/05/1980 07/05/1980 15/07/1980 10/08/1980 30/08/1980 18/09/1980 Н - 622 the AVG

18 1981 16/04/1981 26/04/1981 28/04/1981 02/07/1981 28/07/1981 14/08/1981 22/08/1981 Kneja - 2Л - 611 the earliest
19 1982 02/04/1982 22/04/1982 29/04/1982 08/07/1982 06/08/1982 18/08/1982 31/08/1982 Kneja - 2Л - 611

20 1983 07/04/1983 22/04/1983 28/04/1983 06/07/1983 06/08/1983 20/08/1983 02/09/1983 Kneja - 611

21 1984 14/04/1984 05/05/1984 23/05/1984 17/07/1984 22/08/1984 15/09/1984 04/10/1984 Н - 708

22 1985 23/04/1985 11/05/1985 19/05/1985 24/07/1985 14/08/1985 26/08/1985 15/09/1985 Н - 708

23 1986 25/04/1986 12/05/1986 26/05/1986 12/07/1986 05/08/1986 28/08/1986 15/09/1986 Н - 708

24 1987 20/04/1987 09/05/1987 25/05/1987 15/07/1987 28/07/1987 04/08/1987 21/09/1987 Alfa

25 1988 24/04/1988 08/05/1988 19/05/1988 07/07/1988 25/07/1988 04/08/1988 19/09/1988 Alfa

26 1989 23/04/1989 10/05/1989 15/05/1989 16/07/1989 25/07/1989 03/08/1989 18/09/1989 Alfa

27 1990 23/04/1990 30/04/1990 07/05/1990 10/07/1990 27/07/1990 26/08/1990 20/09/1990 Alfa

28 1991 17/04/1991 02/05/1991 09/05/1991 31/07/1991 18/08/1991 28/08/1991 22/09/1991 Н - 708

29 1992 20/04/1992 25/04/1992 08/05/1992 19/07/1992 25/08/1992 10/09/1992 25/09/1992 Н - 708 the latest

30 1993 21/04/1993 05/05/1993 13/05/1993 12/07/1993 06/08/1993 22/08/1993 11/09/1993 Н - 708

Average 1964-1993 21-Apr 05-May 13-May 12-Jul 06-Aug 22-Aug 11-Sep

Full ripening

Duration (days) 11-Sep

STDEV (days) 8 7 8 8 8 10 10

Cv (%) 7 6 6 4 4 4 4

Average 1964-1978 22-Apr 07-May 13-May 10-Jul 05-Aug 23-Aug 08-Sep

Full ripening

Duration (days) 08-Sep

STDEV (days) 8 6 6 8 5 7 6

Cv (%) 7 5 5 4 2 3 2

Maize growth stages

Initial Stage Mid Season ''D"

22 25

hybrid

Initial Stage Mid Season ''D"

21 26

Crop 

growth 

stages :
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Obviously, maize varieties have certainly changed over the years. The old varieties, as 
“Golden horse tooth” and others had been grown before 1960. The transition period from 
the old varieties to more productive maize hybrids took part around 1962 (Varlev, 2008).  

Early KWS (100-200 according to FAO), semi-early SK4 and Vir42 (300-400 according to 
FAO) and semi-late Kanzas-1859 and Viscosin-641 AA (600 according to FАО) maize 
hybrids had been introduced in Bulgaria during the period 1964-1978 (Table 1).  

Highly productive maize hybrids, as the American late H708 (700-800) and semi-late H622 
(600-700), and the adapted to local conditions “drought – resistant” semi-late Bulgarian 
hybrids, as Kn-2L-611, Kn-611 and BC- 66-25 (600-700 according to FАО), have been 
predominantly grown after 1978 up to 1994.  

The semi-early maize hybrids Px-20 and P-37-37 had been grown during the 1975-1991 
period, while Kn 530, Kn 509 Bulgarian hybrids have been introduced after 2000 (Varlev, 

2008). Most of the hybrids grown at Sadievo EF however were Semi-Late (600) or Late 
(700) according to FАО during the 1964-1993 periods (Table 1, Fig. 10a). 

 

 

Figure 10 Comparing the limiting dates of FAO maize crop development stages, observed 
in years representing the earliest (1981), the average (1980) and the latest (1992) crop 
development in 1964-1993 (Fig. 10 a); Considering the earlier half period (1964-1978) 

when semi-late (600 according to FAO) and semi-early (200-400 according to FAO) maize 
hybrids had been preferably grown there (Table 1, Fig. 10b). 

 

Figure 10a compares the limiting dates of FAO maize crop development stages, observed 
in years representing: the earliest (1981), the average (1980) and the latest (1992) crop 
development relative to semi-late (Kn – 2L-611, Kn 601 and H-622) and late (H708) 
maize hybrids grown at Sadievo EF (III AC Region), 1964 -1993. 

Figure 10b compares the limiting dates of crop development stages, observed during 
seasons representing: an “early” (1977), an “average” (1969) and a “late” (1970) crop 
development relative to “early” (KWS) and “semi-late” (Kanzas-1859 and BC-6625) maize 
hybrids grown at Sadievo EF (AC III), 1964 -1978. 

Regardless variability of grown hybrids at Sadievo EF over the periods referred above 
(Figs. 10a and 10b), statistical average of the dates, limiting main crop development 
stages (parameters of Kc-curve) during the whole (1964-1993) and the first half (1964-
1978) periods are identical (Fig. 10c).  
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Figure 10c Comparing the limiting dates of crop development stages relative to 
statistically average Kc-curves relative to two periods: 1964-1993 (“semi-late” Kn-2L-611, 
Kn-601, H-622 and “late” H708 maize hybrids) and 1964-1978 (“semi-late” Kanzas-1859 

and BC-6625 and “early” KWS maize hybrids), Sadievo EF (AC III Region). 

 

Since the duration of crop development stages depends mostly on planting date and MTO 
conditions during the vegetation period, there is no zoning of corn varieties in Bulgaria. 
The principle is to choose a lower maize hybrid group according to FAO at sites of shorter 
vegetation period (those of higher altitude and smaller sum of active temperatures).  

Crop parameters for identified agro-climatic regions (computed Kc-coefficients and 
p-fractions for ISAREG model, root zone depth used for Zahariev and WinISAREG 
applications) 

The maize crop, considered in this study, was parameterized using detailed data from field 
experiments, as described by Popova (2008), Popova & Pereira (2011), Ivanova & Popova 
(2011). Main characteristics relative to the limiting dates of crop growth stages, calibrated 
crop coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress p are summarized in 
Tables 2-5.  

Three-year field experiments with observation of soil water, crop development and LAI 
dynamics under fully irrigated and rainfed maize provided data for crop parameters 
calibration and validation at Chelopechene (1997-2000) and Bojurishte (2003-2005) EFs. 
These fields represent the soil classes of “small” and “large” TAW in AC I (Popova, 2008; 
Ivanova, 2013). Detailed soil characteristics, including soil water retention and water 
conductivity curves (WRC and WCC), field capacity (FC), wilting point (WP) for genetic soil 
layers and total available soil water TAW, relative to a local Chromic Luvisol soil 
(Chelopechene) and a Vertisol soil (Bojurishte) were taken from references (Koleva, 
1973; Doneva, 1976; Popova, 2008). Dates, limiting maize crop development stages were 
those observed under the semi-early maize hybrids Kn-530 and Kn-509 grown at both 
fields, while initial crop coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress p 
were those recommended by Allen et al. (1998) and then calibrated by minimising 
differences between simulated and observed soil water for both irrigation and rainfed 
treatments in 2004, as summarised in Table 2.  
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Table 2 Dates of maize development stages in 2004, model calibrated crop coefficients Kc 
and soil water depletion fraction for no stress p relative to a Chromic Luvisol (TAW=106, 
mm m-1, Chelopechene experimental field EF) and a Vertisol soil (Total Available Water 
TAW=180mm m-1, Bojurishte EF), AC I – Sofia field, South Bulgaria RZ=1.15 m. 

Crop growth stages Dates 2004 Kc p - fractions 

Experimental field AC I, Bojurishte Chelopechene Bojurishte 

 

Soil 
  

a Chromic Luvisols 

TAW=106, mm m-1 

a Vertisol 

TAW=180, mm m-1 

Maize hybrids Semi-early  Kneja 530 Kneja 509 

Initial stage 05/05 to 06/06 0.4 0.80 0.46-0.75 

Mid season 01/08 to 01/09 1.28 0.66 0.60 

End season 20/10 (harvest) 0.6 0.80 0.78 

The calibrated Kc-curve and p-curve were validated using the independent field data for 
2003.  

Crop parameters, namely the dates limiting maize development stages in Table 3, are 
relative to the semi late H-622 hybrid, grown at Sadievo EF, AC III, during the average 
1980, as evidenced in Fig. 10a and Table 1.   

 

Table 3 Dates of maize development stages in 1980 (a semi-late H-622 hybrid, extended 

from Sadievo EF), model calibrated crop coefficients Kc and soil water depletion fractions 
for no stress p relative to three soils: an Alluvial (TAW=116mm m-1Tsalapitsa EF), a 
Leached Chernozem (TAW=157mm m-1Slivo pole EF) a Calcic Chernozem(TAW=178mm 
m-1 Kovachica EF), AC II – Silistra, AC III -Varna and Lom, North Bulgaria, RZ=1.15m. 

Crop growth 
stages 

Dates 1980 Kc 

 

p - fractions 

 

Experimental 
field 

AC III Sadievo 

(Karnobat) 
 Tsalapitsa 

AC II Slivo 
pole 

(Silistra) 

AC III  

Kovachica (Lom) 

hybrid / soil 
Semi-late 

hybrid H-622 

Kn-
2L-
611 

an Alluvial 
soil 

TAW=116, 

mm m-1 

a Leached 
Chernozem 

TAW=157, 

mm m-1 

a Calcic Chernozem 

TAW=178, 

mm m-1 

Initial stage 21/04 to 07/05 0.28 0.80 0.45-0.75 0.46-0.75 

Mid season 15/07 to 10/08 1.28 0.66 0.65 0.60 

End season 18/09 (harvest) 0.35 0.80 0.80 0.78 

 

The considered regions of Silistra, Varna, Lom and Karnobat are normally exposed to a 
greatest risk of seasonal drought, as identified by “the yellow zone” in Fig.5a (Alexandrov, 
2011). Related parameterization and dates for 1980 at Sadievo (Fig.10a) were extended to 
the other EFs located nearby Lom, Varna (AC III) and Silistra (AC II) (Table 3). Soil 
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characteristics required in present model calibration were taken from references 
(Stoyanov, 2008; Mikova, 2002). Soil water depletion fractions for no stress p relative to 
the soil class of “small TAW” were extended from Tsalapitsa EF (Popova and Pereira, 
2011), while p-fractions for the chernozem soils of “average TAW” (Slivo Pole EF, 
Silistra, AC II) and “large TAW ”(Kovachitsa EF, Lom; Sadievo EF, Karnobat and Varna, 
AC III), were those recommended by Dorenboss & Pruitt (1977) and Allen et al. (1998). 

Detailed information on soil water dynamics, irrigation management and crop growth 
stages for maize crop, previously used to validate WinISAREG model at Plovdiv 
(Tsalapitsa EF, Popova and Pereira, 2011) and Stara Zagora (Pustren and Zora EFs, 
Popova, 2008), AC IV, South Bulgaria, originated from long-term (9 to 16-year) field 
irr+igation experiments, as reported by Varlev et al. (1994), Eneva (1993, 1997), Varlev & 
Popova (1999) and Varlev (2008) (Tables 4.1 and 4.2).  

Table 4.1 Dates of maize development stages in 1988, model calibrated crop coefficients 
Kc and soil water depletion fractions for no stress p relative to an Alluvial (TAW=116mm 
m-1, Tsalapitsa EF), a Vertisol (TAW=173mm m-1, Pustren EF) and a Degraded 
Chernozem soil (TAW=168mm m-1, Gorni Dubnik EF), AC IV – Plovdiv and Pleven 
community, South and North Bulgaria, RZ=1.15. 

Crop growth 
stages 

Dates 1988 Kc p - fractions 

Experimental 
field 

AC IV Tsalapitsa Pustren 
Gorni Dubnik 

hybrid / soil late hybrid H 708  
an Alluvial soil 

TAW=116 m m-1 

a Vertisol 

TAW=173mm m-1 

a Degraded 
Chernozem 

TAW=168mm m-1 

Initial stage 30/04 to 19/05 0.3 0.8 0.45-0.75 

Mid season 10/07 to 26/07 1.26 0.66 0.60 

End season 30/09 (harvest) 0.23 0.8 0.78 

 

Table 4.2 Dates of maize development stages in 1976, model calibrated crop coefficients 
Kc and soil water depletion fractions for no stress p for a Chromic Cambisol soil 
(TAW=136mm m-1, Zora EF), AC region IV –  Stara Zagora community, RZ=1.15 m. 

Crop growth 
stages 

Dates 1976, 

late hybrid 
            Kc                       p - fractions 

Experimental 
field 

             Zora  
 

hybrid / soil Kn-2L-611   
a Chromic 
Cambisol 
TAW=136 m m-1 

 

Initial stage 26/04 to 19/05  0.28  0.8 

Mid season 07/07 to 09/08  1.28 0.65 

End season 30/09 (harvest)  0.35 0.35 
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Table 5 Dates of maize development stages, model calibrated crop coefficients Kc and 
soil water depletion fractions for  

no stress p relative to an Alluvial/Delluvial/meadow soil (TAW=116 mm m-1, extended 
from Tsalapitsa EF) and a Leached Cinnamonic Forest soil (TAW=178 mm m-1, 
extended from Sadievo EF), AC region V – Sandanski, RZ=1.15 m.  

 

Regarding the region of Pleven (also AC IV, Table 4.1), North Bulgaria, dates of crop 

development stages, model calibrated crop-coefficients Kc and depletion fractions for no 
stress p relative to an Alluvial soil were these extended from Tsalapitsa EF, while in the 
case of Degraded Chernozems soil of large TAW at Gorni Dubnik EF p-fractions were 
those recommended by Doorenbos & Pruitt (1977). Dates of maize development stages, 
model calibrated Kc-coefficients and p-fractions, adapted to the soil classes of 
“small” (116 mm m-1) and “large” (178 mm m-1) TAW were those used for WinISAREG 
model application to Sandanski (AC V), as given in Table 5. 

Using the updated limiting dates of crop development stages observed at Sadievo EF 
(Table 3) and root zone depth RZ=1m, as accepted in Zahariev et al. (1986) produced 
improvements in model simulated net irrigation requirements NIRs relative to Lom, Varna 
and Silistra (AC III and AC II) and to the past 1951-1980 period by approaching them to 
the traditional “Zahariev-86“irrigation requirements (Popova et al., 2018). 

 

Conclusions 

The study solves some drawbacks and provides innovation in improving modeling 
efficiency of irrigation requirements for maize crop in the scale of the country by identifying 
five agro-climatic AC regions on the grounds of average reference evapotranspiration PM-
ET0 July-Aug.  

In terms of climate characteristics for these AC regions relative to 1951-2004 period, it is 
found that: 

1. “Inter-annual” variability of monthly precipitation (mm) is much larger than that of 
monthly reference evapotranspiration ET0 (mm/day-1). Regarding precipitation, deviation 
from the average value is over 100% while for ET0 it is below 15-20%. In terms of the high 
irrigation demand season “July-August”, precipitation totals vary over the years in a ratio 
1:35 (Plovdiv), while the respective ET0 values vary only in a ratio 1:1.36.  

Crop growth 
stages 

Dates  1988 Kc p - fractions 

Experimental 
field 

Tsalapitsa Sadievo 

 

Hybrid/soil 

late hybrid 

H 708 
 

an Alluvial/Delluvial/ 

meadow soil 

TAW=116 m m-1 

a Leached Cinnamonic 
Forest soil 

TAW =178 mm m-1 

Initial stage 30/04 to 19/05 0.3 0.8 0.45-0.75 

Mid season 10/07 to 26/07 1.26 0.66 0.60 

End season 30/09 (harvest) 0.23 0.8 0.78 
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2. Comparing climate variables relative to the peak demand “July- August” period, the 
average precipitation totals are the highest, about 55 mm/month, at Sofia (AC I) and 
Pleven (АC IV) and the least, 30 mm/month, at Sandanski (АC V region). Considering 
Silistra (AC II), Varna and Lom (AC III) and Plovdiv (АC IV), average precipitation in July 
and August is about 40 mm/month. It is important to know that there are years with rainfall 
sum less than 15-20 mm for July and August, when drought brings influence to all summer 
crops in this country. 

3. The least average monthly reference evapotranspiration values ЕТ0
July and ЕТ0

Aug, 
ranging from 4.0 to 4.4 mm d-1, are inherent to Sofia field (АC I) while the peak average 
evapotranspiration demands of 5.6 - 5.2 mm d-1 are relative to Sandanski (АC V region). In 
terms of АC IV (Plovdiv, Pleven and Stara Zagora), the average maximum ЕТ0 is 5.4 - 5.2 
mm d-1. In final analyses, regardless of a medium size country territory, the average 
reference evapotranspiration for July and August varies within a comparatively small range 
– from 4.0 to 5.6 mm d-1. 

4. “Inter-regional” variability of average reference evapotranspiration totals PM-ET0 July-Aug 
shows a range from 270 to 340 mm (fig.4b), while respective average precipitation relative 
to the same months varies from 110 to 60 mm only (fig.3b). Respective precipitation totals 
are less than 10-20 mm in the dry years (having probability of occurrence Р>90%), when 
significant drought consequences are expected over the country territory. 

Considered ET0 and precipitation are the main climate variables that influence crop water 
requirements for irrigation. In terms of soil and crop characteristics however, irrigation 
requirements and scheduling depend substantially also on water holding capacity of the 
soil, root zone depth, maize hybrids grown and, at last but not at least, on the appropriately 
calibrated and validated ET  modeling crop parameters, as duration of crop development 
stages and respective crop coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress 
p. Using information on soil water observations and respective limiting dates for crop 
development stages is indispensable for reliable ISAREG model calibration, validation and 
application for irrigation management under climate uncertainties in the scale of identified 
AC regions.  

Having average precipitation and average ET0 values laid down in maps (Alexandrov, 
2011; Moteva et al., 2015), together with the locations, representing each of the identified 
agro-climatic regions helps decision making for maize irrigation management in these 
regions (Popova et al., 2015, 2018).  
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Резюме 

Проведен анализ существующих исследований использования обработки 
электромагнитным полем жидкостных пищевых продуктов. Приведены технические 
характеристики экспериментальной установки для обработки растительных масел. 
Представлены экспериментальные исследования данного процесса.  

Ключевые слова: гидратация, растительное масло, электрическое поле, 
пищевые продукты. 

 

Resume 

The analysis of existing research on the use of electromagnetic field processing of liquid 
food products is carried out. The technical characteristics of an experimental plant for 
processing vegetable oils are presented. Experimental studies of this process are 
presented. 

Key words: hydration, vegetable oil, electric field, food products. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержание сопутствующих веществ, в том числе и фосфатидов, в растительных 
маслах колеблется в значительных пределах и зависит от их вида, а также от 
способа и режима их получения. 

С физиологической точки зрения крайне желательно употреблять в пищу масла с 
максимальным содержанием фосфатидов. Практически же осуществить это не 
удается, так как фосфатиды, легко растворяются в маслах при температурах их 
получения, в дальнейшем при охлаждении самопроизвольно из них выделяются. 
Осадок, образующийся быстро портится за счет протекания интенсивных 
окислительных, ферментативных и гидролитических процессов. Учитывая это, в 
процессе производства и переработки подсолнечное масло, как правило, 
подвергается частичной или полной рафинации [1,2]. 
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Актуальность. В связи с ростом потребительского спроса на растительные масла в 
фасованном и нефасованном виде для домашней кулинарии, сети общественного и 
диетического питания. Одной из самых актуальных задач в условиях рыночной 
экономики, остается повышение качества и конкурентоспособности отечественных 
видов растительных масел, которые обладают повышенной биологической 
ценностью и стабильностью в процессе длительного хранения. 

Анализ литературных источников. В работе [3,4] рассматривается новое 
понимание изъятия сопутствующих соединений из отходов и побочных продуктов, 
образующихся в процессе производства оливкового масла. Представлены 
использования электромагнитных импульсов для извлечения полифенолов, жирных 
кислот, красящей пигментов и др. Однако в данном случае электромагнитное поле 
не применяется для очистки готового продукта. 

В работе [5] приведены опыты, которые показали возможность использования 
импульсных электрических полей для различных технологий в пищевые 
промышленности. Акцентировано внимание, что данные технологии являются 
ценным инструментом, который может улучшить функциональность, 
экстрагируемость и высвобождения ценных пищевых веществ, а также 
биодоступность микроэлементов и компонентов в различных пищевых продуктах. 
Однако при том, что освещается положительный эффект от использования 
электромагнитных полей в работе не приведены его применения при очистке 
растительных масел. 

В работе [6] приведено преимущество использования электромагнитных полей над 
термическими технологиями, которые используются при обработке жидких пищевых 
продуктов. Обобщены основные результаты, достигнутые в рамках 
интегрированного проекта FP6 ЕС «NovelQ», который касается влияния 
электромагнитных полей на основные соединения, влияющие на свойства, 
связанные с качеством продукции. Однако опыты приведены для разнообразного 
вида не вязких жидкостей. В работе [7] приведены явление электропорации, 
вызванное после применения импульсных электрических полей при обработке 
пищевых тканей, что приводит к улучшению связей между внутри- и внеклеточным 
содержанием, что позволяет увеличить вероятность образования коагуляции. 
Однако данные опыты проводились с целью интенсификации льдообразования. 

Опираясь на приведенные опыты можно допустить, что, используя 
электромагнитное поле, будет наблюдаться интенсификация процесса образования 
мицелл при удалении фосфатидов из растительных масел. Подтверждение этому 
также приводится в работах [8, 9, 10, 11]. Где показано, что для каждой стадии 
очистки (рафинации) подсолнечного масла характерна своя определенная 
характеристическая частота внешнего синусоидального поля, при которой 
электропроводность масла остается постоянной, и она называется 
характеристической электропроводностью. Проведение исследования 
использования электромагнитной обработки для получения воска и воскоподобных 
веществ из подсолнечного масла. Полученные положительные результаты в 
интенсификации данного процесса. 

Однако актуальным остается проведение опытов по воздействию электромагнитного 
поля на процесс гидратации растительных масел с целью удаления 
фосфороутримуючих веществ. 

Цель исследований. Целью исследования является определение технологических 

параметров электромагнитной обработки сырья путем проведения экспериментального 
моделирования процесса гидратации растительных масла под действием 
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электромагнитного поля. Это позволит увеличить количество удаления фосфолипидов и 
интенсифицировать процесс гидратации. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 создать конструкцию экспериментальной установки для обработки масла 
электромагнитным полем; 

 разработать методику определения эффективной полосы напряженности 
электромагнитного поля, температуры мисцелы и времени гидратации 
растительных масел; 

 провести экспериментальные исследования с помощью которых 
рекомендовать рациональные технологические параметры использования 
электромагнитного поля при гидратации масла.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Несмотря на ряд исследований и разработок, до сих пор еще нет рационального способа 
удаления из масла комплексного осадка, который образует в масле при понижении 
температуры так называемую сетку, ухудшает товарный вид готовой продукции. 

Как показали исследования, в подсолнечном прессовой нерафинированном масле 
количество гидрофильных фосфороутримуючих веществ достигает в среднем 0,4-0,5%. 
Молекулы этих веществ состоят из двух частей: гидрофильные, образованные остатками 
фосфорной кислоты и спирта, и гидрофобные, включающие длинные цепи остатков, 
жирных кислот. 

Наиболее распространенным методом извлечения фосфатидов из масел является 
гидратация. Этот процесс сочетает обработки масел водой или сильно разбавленными 
водными растворами щелочей, солей и кислот. В производственной практике применяют 
различные режимы, отличающиеся друг от друга по количеству гидратирующего агента, 
его состава и т.д. Чаще всего для гидратации используют воду. 

Таким образом, благодаря наличию полярных группировок фосфаты имеют сродство к 
воде, они обладают свойствами гидрофильных коллоидов, что позволяет предположить 
положительное влияние электромагнитного поля при проведении процесса гидратации. 
Поэтому для интенсификации процесса гидратации и увеличения выделения количества 
фосфорсодержащих веществ. Нами были проведены исследования влияния 
электромагнитного поля на данный процесс. 

Эксперимент заключался в следующем. Для процесса гидратации использовалось 
стандартное оборудование УГРМ - 20.2 с применением электромагнитной установки. 

Она представляет собой следующее. Аппарат состоит из двух концентрических труб 
разного диаметра, расположенных одна в другой. По внешней трубе протекает масло, она 
оцинкованная, а внутренняя латунная или нержавеющая. 

Во внутренней трубе расположены три катушки, которые образуют импульсное магнитное 
поле с полярностью, что чередуется между полюсами катушки и внешней трубой. 
Центрирования внутренней трубы осуществляется тремя ребрами, расположенными под 
углом 1200. Подача подсолнечного масла осуществляется через нижний патрубок, а 
выход через верхний. Омагничивание подсолнечного масла происходит в 
концентрическом кольцевом зазоре между внутренней и внешней трубой. 

Технична характеристика аппарата 
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Электромагнитный аппарат может работать в сырых отопительных и не 
отапливаемых помещениях при влажности воздуха до 90%. 
Номинальная производительность - 1,5 м3/час. 
Номинальная скорость масла - 0,3 м/с. 
Максимальная напряженность магнитного поля - 200 кА/м. 
Максимальный ток аппарата - 1,2 А 
Максимальная мощность потребления - 25 Вт. 
Габариты: длина - 750 мм. 
Диаметр трубы - 48 мм. 
Длина патрубков 60 мм. 
Диаметр патрубков - 1/2'' 
Масса не более - 15 кг. 
Блок питания импульсный предназначен для работы в сухих отапливаемых 
помещениях при температуре воздуха 15-35 0С и влажности воздуха не более 80%. 
Напряжение сети питания - 220 В. 
Максимальный ток нагрузки - 1,2 А. 
Диапазон регулирования пульсаций тока - 2-10 Гц. 
Диапазон регулирования амплитуды пульсации тока - 0,5-1 А. 
Габариты: высота - 150 мм. 
Ширина - 150 мм. 
Длина - 180 мм. 
Масса не более - 2 кг. 
 
При прохождении смеси масла с водой через электромагнитную установку менялась 
напряженность электромагнитного поля, а также температура самой мисцелы. При 
этом фиксировалось время выпадения осадка и его масса в процентном отношении, 
относительно общего количества фосфорсодержащих веществ в подсолнечном 
масле. Результаты проведенных исследований приведены на рисунках 1 и 2. 

 

 

Рис. 1. Определение количества удаленных фосфатидов при изменении 

напряженности магнитного поля: 1 - без электромагнитного поля,  

2 - 115 кА / м; 3 - 135 кА / м; 4 - 155 кА / м; 5 - 175 кА/м. 
 

Анализируя рис. 1 можно отметить наблюдения положительного эффекта 
воздействия электромагнитного поля на процесс выделения фосфороутримуючих 
веществ. Из семейства кривых видно, что количество удаленных фосфатидов без 
использования электромагнитного поля меньше на 15 процентов. Сравнивая, 
проведения процесса гидратации с напряженностью магнитного поля от 115 кА/м до 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

167 
 

175 кА/м видим, увеличение этих показателей. Однако разница в диапазоне 155-175 
кА/м незначительна. Поэтому определяем рациональную напряженность магнитного 
поля 155 кА/м. 

 

 

Рис. 2 Определение количества осадка при напряженности магнитного поля 155 кА / 
м., и различной температуре мисцелы: 1 - 20 0С, 2 - 30 0С, 3 - 40 0С, 4 - 50 0С, 5 - 60 0С. 

 

Из семейства кривых рис.2 видно, что количество удаленних фосфатидов при 
изменении температуры мисцелы увеличивается прямо пропорционально 
увеличению температуры. Разница между удалением осадка, при минимальной и 
максимальной температуре мицеллы, составляет 15 процентов. Сравнивая, 
проведения процесса гидратации с температурой мисцелы от 20 0С до 60 0С при 
напряженности магнитного поля 155 кА/м видим увеличение скорости коагуляции и 
количества осадка. Однако разница в диапазоне от 50 0С до 60 0С незначительна. 
Поэтому определяем рациональную температуру мисцелы 55 0С. Также, опираясь на 
полученные экспериментальные зависимости можно определить рациональное время 
обработки электромагнитным полем, которое составляет один час. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана конструкция экспериментальной установки для обработки масла 
электромагнитным полем. 

2. Приведенна методика определения эффективной полосы напряженности 
электромагнитного поля, температуры мисцелы и времени гидратации растительных 
масел; 

3. Определены рекомендованные технологические параметры, при которых 
наблюдается интенсификация процесса гидратации растительных масел посредством 
использования электромагнитного поля. 
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Резюме 

В исследовательской работе приведены результаты изучения влияния стимуляторов 
роста на регенерационные процессы гибридных сеянцев винограда при 
выращивания их в теплице в сосудах на субстрате торф+ почва+ песок (1:1:1). В 
результате этой работы установлено, что наибольший выход сеянцев, 80 % и 77 % 
отмечен при использовании препаратов Гумат Калия и Экопин.  И наименьшей 
выход сеянцев был в контрольном варианте, на почве 27 %. При этом самым 
лучшим вариантом по качеству саженцев длинны основного побега сеянцев, 
диаметром междоузлия между 2 и 3 глазком, кол-во корней и их масса была в 
варианте с использованием Гумата калия и составила соответственно 234 см, 5.2 
мм, 18 шт. и 185 гр. Наименьшее развитие имели растения в контрольном варианте 
на субстрате почва. 

Ключевые слова: семена, гибридный сеянец, субстрат, препарат, выход сеянцев, 
длинна основного побега, стимулятор роста, регенерационные процессы. 

 

Resume 

The research work presents the results of studying the effect of the growth stimulant 
Ecopin and Potassium Humate on the regeneration processes of hybrid seedlings of 
grapes when grown in a greenhouse in vessels on a substrate of peat + soil + sand (1: 1: 
1). As a result of this work, it was found that the highest yield of seedlings, 80% and 77%, 
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was observed when using the preparations Potassium Humate and Ecopin. And the least 
yield of seedlings was in the control variant, on the soil of 27%. At the same time, the best 
option for the quality of seedlings was the length of the main shoot of the seedlings, the 
internode diameter between the 2 and 3 eyes, the number of roots and their weight was in 
the version using potassium humate and amounted to 234 cm, 5.2 mm, 18 pcs. and 185 
gr. Plants in the control variant on the soil substrate had the least development. 

Keywords: seeds, hybrid seedling, substrate, preparation, seedling yield, length of the 
main shoot, growth stimulator, regeneration processes. 

 

 

Введение 

Выведение методом и гибридизации новых, высококачественных, урожайных, 
адаптированных к местным условиям и устойчивых против болезней и вредителей 
сортов винограда, являются актуальной проблемой виноградарства [1-6,8,18,19]. 
Одним из ключевых звеньев метода гибридизации являются приемы, 
способствующие выходу семян из покоя их прорастанию и ускоренному развитию 
(хранение гибридных семян, их стратификация, подготовка к посеву, выращивание в 
защищенном грунте на искусственно приготовленных субстратах и др.). 

Подробно о материале и методики комбинативной селекции и регенерации черенков 
винограда, сказано в предыдущих наших работах [8,9,13] и представлены в 
традиционных методиках [4,6,8,10,11,14-17]. 

Для получения высокого выхода саженцев, используют различные смеси где одним 
из ведущих компонентов является торф, саженцы стали выращивать в теплицах, при 
этом нами не найдено достаточное количество научных работ по влиянию 
стимуляторов роста на выход гибридных сеянцев винограда, выращиваемых в 
теплицах на искусственно приготовленных субстратах. Изучениям этих вопросов 
посвящена данная работа. 

Целью работы является изучение влияния стимуляторов роста Гумата калия и 
Экопина на выход и качество гибридных сеянцев винограда при выращивании в 
теплице. 

 

Методика исследования 

Исследования были проведены на семенах гибридной комбинации Македонас × 
Траминер черный [9,13]. 

Грозди винограда, на которых была проведена гибридизация (кастрация цветков, 
изоляция соцветий, опыление и др.), в сентябре были срезаны с кустов и упакованы 
в ящики, затем их поместили на хранение в холодильные камеры с температурным 
режимом - 19°С. В феврале ящики с гроздями вынесли из холодильной камеры и 
произвели выделение семян из ягод. Выделенные семена промыли, уложили в 
ящички переслаивая речным песком и установили на стратификацию в холодильную 
камеру с температурным режимом 0…+2°С. В марте провели предпосадочное 
вымачивание семян, в течение 10 суток в проточной воде (Рис.1). 

Набухшие семена посеяли в 25 литровые сосуды, наполненные субстратом 
торф+почва+песок (1:1:1). Глубина заделки семян 2-3 см (Рис.2). 
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Рис.1 Рис.2 Рис.3 

 

Для приготовления субстратов использовали почву – светло каштановую, торф 
верховой pH – 5, песок речной. 

Для приготовления базового жидкого раствора, препарат Гумат Калия растворяли в 
воде в соотношении 2 мл на 1 л воды. 

В состав препарата Гумат калия входят такие компоненты:гуминовые кислоты – 80 
г/л;соединения азота – 20 г/л;соединения калия – 5 г/л;фосфаты – 2 г/л.В 
незначительных (в сумме 0,02 г/л) количествах присутствуют 
микроэлементыжелезо;медьбор;кобальт цинк;марганец. 

Цвет смеси темно-коричневый. Показатель кислотности (pH среды) составляет 6,8 
(слабокислый, близок к нейтральному 7,0). 

За вегетационный период провели четыре корневые подкормки базового раствора 
Гумата Калия в количестве 1 литр на один 25-ти литровый сосуд. 

Базовый раствор Экопина приготовили, растворяя 1 гр.порошкообразного вещества 
на 10 л воды. 

Действующее вещество: Поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний 
сернокислый + калий фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид 

За вегетационный период провели четыре корневые подкормки базового раствора 
Экопина в количестве 1 литр на один 25-ти литровый сосуд. 

Технология выращивания сеянцев в теплице общепринятая. 

Сеянцы выращивали в обогреваемой карбонатной теплице (Рис.3). 

Изучение регенерационных свойств гибридных сеянцев проводили по традиционной 
методике [14-17]. Статистическую обработку данных средних значений и 
стандартных отклонений рассчитали методами вычисления коэффициент 
корреляции (r). А выявление долей влияния параметров – с помощью 
двухфакторного дисперсионного анализа [7]. 

 

Результаты исследования 

Одним из основных приемов селекции винограда является выращивание гибридных 
растений в теплицах на искусственно приготовленных субстратах, где главным 
показателем является выход растений в процентах от высеянных семян. 

В результате трёхлетних исследований было отмечено, что максимальный выход 
сеянцев составил 80%, на субстрате торф+почва+песок (1:1:1) при выращивании 
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растений, прошедших обработку препаратом Гумат калия, что на 39% больше в 
сравнении с вариантом №2 в котором были использованы сеянцы без обработки 
препаратом (табл.1). При выращивании растений на субстрате почва в вариантах № 
3 и №4 не зависимо от применения стимулятора был получен низкий выход 
гибридных саженцев всего 38 и 27 процентов. 

В вариантах с применением препарата Экопин был получен результат аналогичный, 
как и на препарате Гумат калия. Высокий выход растений получен при выращивании 
сеянцев на субстрате торф+почва+песок (1:1:1) - 77% однако он был на 3 % ниже в 
сравнении с вариантом где использовали препарат Гумат калия. Минимальный 
выход гибридных саженцев не зависимо от обработки семян Экопином или без 
обработки был отмечен при выращивании растений на почве 33 и 27 %. 

Сила роста сеянцев и длина основного побега один из важных показателей качества 
гибридных саженцев винограда. Существуют противоречивые мнения о влияние 
различных факторов на рост гибридных сеянцев. Ряд исследователей считают, что 
на рост и развитие сеянцев больше всего влияет гетерозис (гибридная сила сеянца), 
однако некоторые исследователи считают, что высокая агротехника при 
возделывании: орошение, применение удобрений, стимуляторов роста и др., могут 
позитивно влиять на рост и развитие сеянцев. Большинство исследователей 
селекционеров считает, что чем мощнее сеянец, тем мы ближе к достижению 
поставленной цели получения нового сорта с желаемыми признаками. 

Полученный экспериментальный материал показывает, что стимуляторы роста и 
субстрат торф+почва+песок позитивно воздействуют на рост гибридных сеянцев. 
Так наибольшая длина основного побега 253 см была получена у сеянцев, 
обработанных препаратами Гуматом калия и Экопином, и выращенных в сосудах на 
субстрате торф+почва+песок в соотношении (1:1:1)., соответственно 253 см у 
Гумата Калия и 188 см у Экопина. В вариантах №3, №4, №7 и №8 в которых 
гибридные семена выращивались в сосудах на субстрате почва, гибридные 
растения имели минимальную длину побегов (табл.1). 

Растения, выращенные в защищённом грунте, характеризуются сильным ростом 
надземной части и не большим диаметром побега междоузлия между вторым и 
третьим глазком, так как произрастают в условиях меньшего освещения в сравнении 
с растениями выращенных в открытом грунте. Данные исследования показали, что 
при обработке семян препаратом Гумат калия и посеве их на субстрат 
торф+почва+песок в соотношении 1:1:1 был получен максимальный диаметр 
междоузлия между вторым и третьим глазками равный 5.2 мм. В вариантах №2, №5 
и №6 в которых одним из компонентов субстрата использовали торф, также был 
получен хороший результат с диаметром побега равным – 5,0 и 3.7 мм 
соответственно. Самые тонкие побеги были получены при выращивании гибридных 
семян на почве. 

Регенерация корней у гибридных растений. Вырастить сильный гибридный саженец 
с закрытой корневой системой возможно при наличии теплиц, грамотном 
применении технологии выращивания саженцев с использованием субстратов, 
стимуляторов роста и соблюдением всех агротехнических мероприятий в школке 
закрытого грунта. 

 

Таблица 1 - Влияние стимуляторов роста на выход и качество виноградных сеянцев 
выращивание их в теплицах среднее за (2017…2019 гг.). 
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№
 

В
а
р
и
а
н
т
а 

Субстрат Препарат, 
обработка 

Выход 
сеянце, % 

от 
высеянных 

семян 

Длина 
основно

го 
побега, 

см 

Диаметр 
междоузли
я между 2 и 
3 глазком, 

мм 

Кол-во 
корней 

d≥2 
мм, шт 

Ма
сса 
кор
не, 
гр. 

1 Торф+почва
+песок 
(1:1:1) 

С 
обработкой 
Гумат калия 

80 253 5.2 18 204 

2 Торф+почва
+песок 
(1:1:1) 

Без 
обработки 

41 234 5 12 58 

3 Почва С 
обработкой 
Гумат калия 

38 129 3.5 14 98 

4 Почва 
(контроль) 

Без 
обработки 

27 125 3 8 45 

5 Торф+почва
+песок 
(1:1:1) 

С 
обработкой 

Экопин 

77 188 5 18 185 

6 Торф+почва
+песок 
(1:1:1) 

Без 
обработки 

41 234 3.7 12 59 

7 Почва С 
обработкой 

Экопин 

33 131 3.6 13 87 

8 Почва 
(контроль) 

Без 
обработки 

27 125 3.3 8 45 

 

Гибридные саженцы с длиною основного побега 150 см и более, с сильно развитой 
корневой системой, хорошо приживаются при высадке их на постоянное место в 
открытом грунте, а самые мощные из них, раньше вступают в пору первого 
плодоношения. Нами было установлено влияние стимуляторов роста и субстратов 
на количество и массу корней. Наибольшее количество корней диаметром более 2 
мм – 18 шт. и их массой – 204 г отмечен в варианте №1 в котором растения были 
обработаны препаратом Гумат калия и выращены на субстрате торф+почва+песок 
(Рис. 4). Этот же препарат показал хороший результат по количеству корней 
диаметром более 2 мм – 14 шт. и в варианте №3, где сеянцы выращивались в 
сосудах на субстрате светло-каштановой почвы (Рис. 5). Второй по количеству и 
весу корней результат отмечен в варианте №5 (18шт., 185г), где гибридные растения 
были обработаны препаратом Экопин, и выращивались в сосудах на субстрате   
торф + почва + песок (Рис. 5). 

Проведенная нами статистическая обработка экспериментального материала 
двухфакторного опыта методом дисперсионного анализа, с последующим 
вычислением доли влияния каждого фактора, позволила дать достоверное 
объяснение выявленным в опыте закономерностям (табл.2). 
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Таблица 2 – Доля влияния факторов на выход сеянцев винограда при выращивании 
их в теплицах на искусственно приготовленных субстратах. 

Фактор Доля влияния, % 

А - субстрат 28 

В - стимулятор роста 15 

С - год исследований 60 

 

Анализ таблицы 2 показал, что доля влияния фактора, в год исследований на выход 
сеянцев была максимальной и составила 60 %, а доли влияния факторов субстрат и 
стимулятор роста были ниже и составили соответственно 28 и 15 %. 

Математической обработкой данных установлены положительные корреляционные 
зависимости: между выходом саженцев и длиной прироста r = + 0,7; между 
количеством корней и выходом сеянцев r = + 0,6; между количеством корней и их 
массой r = + 0,9. 

 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показали, что обработка гибридных 
растений препаратами Гумат Калия и Экопин приводит к активизированию 
регенерационных процессов у гибридных сеянцев в период роста в условиях 
защищённого грунта. Улучшает качество саженцев и позитивно влияет на 
укоренение, и развитие при высадке растений в открытый грунт. 

1. Максимальный выход сеянцев 80 и 77 % был получен при выращивании 
гибридных семян на субстрате торф+почва+песок в соотношении (1:1:1), 
обработанных препаратами Гумат Калия и Экопин соответственно. 

2. Наибольшая длина основного побега 253 см и диаметр междоузлия между вторым 
и третьим глазком 5,2 мм отмечен на гибридных растениях, обработанных 
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стимулятором Гумат Калия и выращенных на субстрате торф+почва+песок в 
соотношении (1:1:1). 

3. Регенерация корней лучше прошла у сеянцев с применением препарата Гумат 
Калия на субстрате торф+почва+песок в соотношении (1:1:1), где получено 
максимальное количество корней диаметром более 2 мм и достигает 18 шт. с их 
массой 204 грамм. А у растения, которые обработали препаратом Экопином и 
выращенных на том же субстрате число корней составила 18 шт. и массой 185 г 
соответственно. 
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Resume 

Two-year-old, self-rooted olive (Olea europaea L. cv. Koroneiki) trees were tested. The 
potted plants were grown in two types of soil: acidic (AC) and alkaline (AL) and they were 
fertilized with a liquid organic product containing fulvic and humic acids, following four 
different schedules:    

 Treatments AC1 & AL1: No application of organic product; 

 Treatments AC2 & AL2: Application of organic product (1.66 ml/kg soil) at the petal 
fall stage (PFS);  

 Treatments AC3 & AL3: Application of organic product (1.66 ml/kg soil) at the PFS 
and 20 days after the PFS;  

 Treatments AC4 & AL4: Application of organic product (1.66 ml/kg soil) at the PFS, 
20 and 40 days after the PFS.  

In all treatments, nitrogen (0.8 kg/ tree) was applied as granular fertilizer (type 26-0-0, 
calcareous nitric ammonium for acidic soil; type 21-0-0, ammonium sulfate for alkaline soil) 
and potassium sulfate (type 0-0-50 for both types of soil), on 20 January 2019.  

The results showed that treatments, soil type and interaction between treatment and soil 
type influenced leaf N, Ca and Mg concentrations. Moreover, the experimental data 
showed that treatments affected P concentration in leaves. No significant changes in leaf 
B concentration were observed.  

Keywords: nutrition, olive tree, fertilizer, organic product, nutrient status, interactions. 

 

 

INTRODUCTION 

In Greece, the olive tree has been cultivated since ancient times. Οlive tree is the 
registered trademark for Greek agricultural production. It is cultivated all over Greece and 
produces very good quality olive oil and edible fruit compared to all Mediterranean 
countries. Olive fertilization is a cornerstone in the production of fruits and olive oil. To 
achieve balanced vegetation and flowering with a high percentage of perfect flowers, high 
fruiting and good fruiting, the olive requires nitrogen. Nitrogen deficiency leads to reduced 
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fruiting. Also, boron is the element that is often missing in Greece. Boron helps in better 
absorption and movement of nutrients from the root to the productive organs of the tree. 
The fertilization requirements of olive trees depend on soil type, organic matter 
concentration, and pH. Organic fertilizers help plants grow, increase yields and improve 
the quality and commercial value of production while at the same time are safe for humans 
and the environment. They provide energy in times of stress and contribute to the creation 
of a large and healthy root system. They are based on many ingredients such as 
phytohormones (auxins, gibberellins, cytokinins), natural growth biodegraders (betaine), 
substances of high biological value for plants (polysaccharides, amino acids, proteins, 
vitamins etc.), macro-micro elements (N, P, K, Fe, Zn, etc.), oligosaccharides, etc. and 
thus help plant to develop all their productive potential (Canellas et al., 2002; Canellas et 
al., 2009). The aim of this work was to study the effect of a liquid organic product 
containing fulvic and humic acids, applied on the soil close to the roots on two-year-old, 
self-rooted olive trees (Olea europaea L. cv. Koroneiki) assessed in Messinia district 
(southern Greece), grown in acidic and alkaline soils. More specifically, the effect of the 
above product on leaf N, P, K, Ca, Mg and B concentrations was studied. 

 

MATERIALS AND METHODS 

2.1. Experimental location experimental plan and olive tree orchards  

The study was conducted in two-year-old self-rooted olive trees (Olea europaea L. cv. 
Koroneiki) in two soil types in an outdoor protected area. The young olive potted trees 
were growing in two types of soil: acidic (AC) and calcareous-alkaline (AL). The young 
trees were automatically irrigated with a drip system and the frequency was determined 
based on the water capacity of the soils. The experimental young olive trees are located in 
of the University of Peloponnese in Kalamata, Messinia, Greece (Ε22°03΄44.784΄΄, latitude 
Ν37°03΄38.376΄΄, altitude 0 m). The experiment was carried out during the year 2019, 
including four fertilization treatments through foliage with a liquid organic product 
containing fulvic and humic acids, as follows:  

• Treatments AC1 & AL1: No application of organic product; 

• Treatments AC2 & AL2: Application of organic product (1.66 ml/kg soil) at the petal 
fall stage;  

• Treatments AC3 & AL3: Application of organic product (1.66 ml/kg soil) at the petal 
fall and 20 days after the petal fall stage;  

• Treatments AC4 & AL4: Application of organic product (1.66 ml/kg soil) at the petals 
fall, 20 and 40 days after the petal fall stage.  

In all the above treatments 0.42 g N/kg soil were applied as granular fertilizer (type 21-0-0; 
ammonium sulfate for acidic soil and 26-0-0; calcareous nitric ammonium for alkaline soil), 
at the beginning of the experiment (on 20 January 2019). The organic product contains 
26% humic and fulvic acids as well as nutrients (N 0.1%, P2O5 0.01%, K2O 5%, CaO 
0.03%, MgO 0.03%, trace elements, organic C 10.5%). 

 

2.2. Laboratory soil and plant analyses  

In order to determine the physicochemical parameters of soils, samples were collected, 
before the application of the fertilizers (Table 1). Leaf samples were collected on 10 
December 2019, from the middle of the shoot. All laboratory soil analyses were made 
according to standard methods such as, soil texture by Bouyoucos method, total CaCO3 by 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

179 
 

Bernard method, organic matter by Walkey-Black method, and cation exchange capacity 
(C.E.C.) by CH3COONH4 method (SSSA, 1990; Okalebo et al., 2002).  

 

2.3 Experimental pattern and statistical analysis 

The experimental pattern was completely randomized with four replications (one tree per 
replication), thus including 16 trees for each soil type, that means totally 32 olive trees. 
The statistical analysis includes an analysis of variance (ANOVA) with the Duncan test 
using the SPSS statistical package. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The two soils of the experiment are characterized as medium in texture, acidic (AC) and 
calcareous-alkaline (AL) with low organic matter concentration and sufficient levels of 
C.E.C (Table 1) (Tisdale et. al., 1993).  

 

Table 1. Physicochemical properties of acidic (AC) and alkaline (AL) soils of the 
experiment. 

Type soil Soil 
texture* 

EC 

(mS/cm) 

pH CaCO3 

(%) 

Οrg. matter 

(%) 

Saturation 
(%) 

Bulk 
density 
(g/cm3) 

C.E.C. 

(meq/100 g) 

ΑC SL 0.100 6.58 0.03 2.00 35 1.28 25.21 

AL SL 0.092 7.90 33.0 1.06 47 1.18 27.08 

*CL= Clay loam; SiL= Silty loam; SCL= Sandy clay loam; CL= Clay loam 

 

The nutrient status in both types of soils is poor as far available P, Mg, B concentrations 
and total N, available K in alkaline soil (Table 2) (Tisdale et. al., 1993). 

 

Table 2. Nutrient status of acidic (AC) and alkaline (AL) soils of the experiment. 

Type soil 
Total Ν 

(% w/w) 

P-Olsen 

(mg/kg) 

Κ 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

B 

(mg/kg) 

ΑC 0.11 7 147 2793 59 0.41 

AL 0.06 4 82 4736 52 0.36 

 

In general, Table 3 shows that the treatments have a significant effect on N, Ca and Mg 
leaf concentration. Soil type affects significantly N, P, Ca and Mg leaf concentrations. The 
interaction between treatments and soil type affected significantly N, Ca and Mg leaf 
concentrations. The results also showed that organic treatments decreased significantly 
the N leaf concentration of trees in acidic soil, whereas the organic treatment AL4 in the 
alkaline soil enhanced significantly it (Table 4, figures 1 and 2). The treatments involving 
two treatments with the organic product significantly decreased P leaf concentration in 
alkaline soil. The treatments also involving three treatments with the organic product 
significantly increased K leaf concentration in acidic soil. As far Ca leaf concentration, in 
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acidic soils AC3 and AC4 treatments recorded a significant increase while in alkaline soils 
there was a significant decrease in AC4 treatment. For the concentration of Mg in the 
leaves in acidic soil, a significant reduction was observed with the use of organic 
preparations with the lowest value being noted in AC4, while in alkaline soil there was a 
significant reduction in AL2 treatment, recovery in AL3 and further reduction in AL4 
treatments (the lowest value). Finally, no significant affection was observed on B leaf 
concentration in both soil types. The above should also be attributed to the different or low 
nutrient concentrations in the two soil types examined. Finally, the relatively low levels of N 
and K concentrations in olive leaves should be taken in consideration (Koukoulakis and  
Papadopoulos, 2003). 

 

Table 3. Effect of treatments, type soil and interaction TretmentsXSoil on all the examined 

parameters in the experimental olive trees. 

 

Source Dependent Variable df F Sig. 

Τreatments 

N leaf concentration 3 23.681 0.000 

P leaf concentration 3 2.300 0.103 

K leaf concentration 3 1.118 0.361 

  Ca leaf concentration 3 10.796 0.000 

  Mg leaf concentration 3 60.993 0.000 

B leaf concentration 3 0.335 0.800 

    

Soil 

N leaf concentration 1 26.554 0.000 

P leaf concentration 1 8.454 0.008 

K leaf concentration 1 1.682 0.207 

  Ca leaf concentration 1 21.006 0.000 

  Mg leaf concentration 1 87.424 0.000 

B leaf concentration 1 2.949 0.099 

    

Τreatments X Soil 

N leaf concentration 3 54.937 0.000 

P leaf concentration 3   1.576 0.221 

K leaf concentration 3   1.692 0.195 

  Ca leaf concentration 3 28.358 0.000 

  Mg leaf concentration 3 13.533 0.000 

B leaf concentration 3  0.501 0.685 
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Table 4. Effect of treatments on leaf N, P, K, Ca, Mg (% w/w d.w.) and B concentrations 

(mg/1Kg d.w.) in the experimental olive trees. 

Treatments 

 

  N  

    

 

P  

 

K  

  

Ca  

 

Mg  

 

B leaf 
concentrati
on 

AC1 1.2417b 0.292abc 0.540b  0.800bc 0.700a 20.142a 

AC2 0.536de 0.2592bc 0.629ab  0.800bc 0.470b 19.742a 

AC3 0.775bc 0.2736bc 0.609ab  1.200a 0.450bc 22.042a 

AC4 0.4686e 0.248c 0.683a  1.250a 0.380c 22.942a 

AL1 0.8013c 0.349a 0.667ab  1.200a 0.470b 22.542a 

AL2 0.634bcd 0.310abc 0.609ab  1.200a 0.240d 25.242a 

AL3 0.793c 0.263bc 0.667ab  1.200a 0.480b 23.342a 

AL4 1.938a 0.320ab 0.659ab  1.000b 0.120e 23.8412a 

 

 

 

 

Figure 1.Effect of treatments, in acidic and alkaline soil on on leaf N, P, K, Ca, Mg 
concentrations in the experimental olive trees. 

 

The correlation analysis among leaf N, P, K, Ca, Mg and B concentrations was conducted 
to investigate possible relationships among these parameters (Tables 5, 6). In acidic soil, 
negative correlation was observed among N and P concentration in leaves while on the 
contrary, a positive correlation was recorded between the concentrations of N and B in 
leaves. On the other hand in alkaline soil, negative correlations between N and Ca, N and 
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Mg concentrations were recorded. Also in alkaline soil, a positive correlation was observed 
between the concentrations of Ca and Mg in olive leaves. 

 

 

Figure 2.Effect of treatments, in acidic and alkaline soil on leaf Β concentration in the 
experimental olive trees. 

 

The above can be attributed to the different soil environment (physicochemical 
parameters) and mainly the difference of the carbonates that these soils contain (Olsen, 
1972; Chouliaras, et al., 2008; Chatzissavvidis, and Therios, 2010). (Olsen, 1972; 
Chouliaras, et al., 2008; Chatzissavvidis, and Therios, 2010). 

 

 

Table 5. Correlation among the examined variables in acidic soil. 

Treatments 

 
 N leaf 
concentr
ation 
    

 
P leaf 
concentr
ation 

 
K leaf 
concent
ration 

  
Ca leaf 
concentra
tion 

 
Mg leaf 
concentr
ation 

 
B leaf 
concen
tration 

N leaf 
concentration 

1 -0.647** ns  ns ns 0.653** 

P leaf 
concentration 

-0.647** 1 ns  ns ns ns 

K leaf 
concentration 

ns ns 1  ns ns ns 

Ca leaf 
concentration 

ns ns ns  1 ns ns 

Mg leaf 
concentration 

ns ns ns  ns 1 ns 

B leaf 
concentration 

0.653** ns ns  ns ns 1 

ns: non significant; ** : significant at P<0.01 
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Table 6. Correlation among the examined variables in alkaline soil. 

Treatments 

 
 N leaf 
concentr
ation 
    

 
P leaf 
concentr
ation 

 
K leaf 
concent
ration 

  
Ca leaf 
concentra
tion 

 
Mg leaf 
concen
tration 

 
B leaf 
concen
tration 

N leaf 
concentration 

1 ns ns  -0.675** 
-
0.634** 

ns 

P leaf 
concentration 

ns 1 ns  ns ns ns 

K leaf 
concentration 

ns ns 1  ns ns ns 

Ca leaf 
concentration 

-0.675** ns ns  1 0.613* ns 

Mg leaf 
concentration 

-0.634** ns ns  0.613* 1 ns 

B leaf 
concentration 

ns ns ns  ns ns 1 

ns: non significant; ** : significant at P<0.01 
 
 
CONCLUSIONS 

From the above, it is clear that the treatments with the organic applications, the soil type 
and their interaction affected significally N, Ca and Mg leaf concentration and P leaf 
concentration was affected only by soil type. No affection was recorded as far B leaf 
concentration. Also, the concentrations between N and P, N and B concentrations, 
presented high positive correlations in acidic soil. On the other hand, in alkaline soil, a 
negative and a positive correlation between Mg and N, Mg and Ca concentrations 
respectively was recorded. The experiment should be continued the following year, in 
order to obtain better view of the effect of organic fertilizers applied on trees grown in 
different soil types. 
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Резюме: 

Целта на докладa е да се предложат осъществими практики, залегнали в основата 
на регламентите на Европейски Съюз и списъка на земеделските практики от полза 
за климата и околната среда 2020 г. При въвеждането на екологичното 
законодателство и такъв вид практики в България е необходимо да се вземе в 
предвид, разработването на технологии, които водят до цялостно намаляване на 
концентрациите на парникови газове в атмосферата чрез осигуряване на 
отрицателен въглероден баланс, като се вземе под внимание наличните 
оползотворими отпадъци, който биха довели до социално приемливи практики и 
икономически ръст. Рециклирането на въглерод е от съществено значение за 
земеделието и производителността на почвата и е важно за устойчивия въглероден 
жизнен цикъл. Основно предложение е използване на биомаса за по-ефективно 
оползотворяване на биологичните отпадъци като ресурс за земеделие или за 
производство на енергия. 

Ключови думи: устойчив въглероден цикъл, отпадъчна биомаса 

 

Resume  

The purpose of this report is to propose feasible practices underlying the EU regulations 
and the list of agricultural practices beneficial for climate and the environment in 2020. 
When introducing environmental legislation and this type of practice in Bulgaria it is 
necessary to take into account the development of technologies that lead to an overall 
reduction in greenhouse gas concentrations in the atmosphere by ensuring a negative 
carbon balance, considering the available recoverable waste that would lead to socially 
acceptable practices and economic growth. Carbon recycling is essential for agriculture 
and soil productivity and it is important for the sustainable carbon life cycle. The main 
proposal is the use of biomass for more efficient utilization of bio-waste as a resource for 
agriculture or energy production. 

Keywords: sustainable carbon cycle, waste biomass 
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ВЪВЕДЕНИЕ  

Всеки процес в селскостопанската дейност оказва въздействие върху околната 
среда. Генерират се странични продукти, отпадъци и се отделят емисии във въздуха 
с възможно въздействие върху околната среда (Lehmann & Joseph, 2009).  

Ресурсите от отпадъци включват дървесни отпадъци, селскостопански култури и 
техните отпадъчни вторични продукти, твърди битови отпадъци, животински 
отпадъци, отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, водни растения и 
водорасли (Kwapinski et al., 2010). Рециклирането на различни органични отпадъци в 
селското стопанство зависи от няколко фактори, включително характеристики на 
отпадъците, както и наличие на хранителни вещества, съдържание на тежки метали, 
енергийна стойност, мирис, генерирана от отпадъците, наличност, транспортни 
разходи, разходи за селското стопанство и регулаторни съображения (Agblevor еt al., 
2010). Прилагане на смеси е начин да се рециклират хранителни вещества и да се 
ограничи потреблението на невъзобновяеми ресурси (Lehmann & Joseph, 2009). 

Използването на отпадъците като суровина биха били по-устойчива алтернатива 
(Lehmann & Joseph, 2009). Редица държави са въвели практиката за събирането, 
преработката и повторно използване на отпадъците, за да се увеличи количеството 
на материалите, които биват рециклирани и да се намали количеството на 
органичната маса за депониране.  

В Р. България има твърде малко реализирани добри практики за използване на 
биоотпадъците като вторичен енергиен или суровинен ресурс (Kwapinski et al., 2010). 
Този проблем не е намерил най-доброто решение и в глобален мащаб. Едно от 
стратегическите направления, залегнали в разработваните на национално ниво и 
ниво Европейска Комисия, визии, стратегии, програми и насоки за развитие в 
областта на околната среда и селско стопанство за следващия програмен период до 
2030 г., е смекчаване на причините и преодоляването на последствията от 
климатичните промени. Базовите разработки, имащи пряко отношение за постигане 
на целите през следващия програмен период до 2030 г. в областите - околната 
среда и селско стопанство, са концентрирани в стратегиите за осъществяване на 
кръговата икономика и Европейска Зелената Сделка - Green Deal. В тяхната основа 
е заложена, приетата на Световната среща по климата в Париж, декември 2015 г., 
подкрепена и от Р. България, инициатива ”4 на 1000: Почви за продоволствена 
сигурност и климат“, поставяща на дневен ред въвеждането на нисковъглеродни 
децентрализирани практики, с цел регенериране на основни хранителни вещества в 
почвите за гарантиране на почвеното плодородие и изхранването на населението, 
създаване на условия за смекчаване на причините, пораждащи климатичните 
промени (Kostov et al., 2020). 

През декември 2015 г. Европейската комисия публикува „План за действие за 
налагане на кръгова икономика“, поставяйки я на централно място за въвеждането 
на политика за устойчиво развитие. Планът предлага преосмисляне на политиката 
на Европейския Съюз (ЕС), чрез въвеждане на промени в етапите на жизнения 
цикъл на продуктите: дизайн; производство; потребление; управление на 
отпадъчните продукти, с цел повторно използване на вторичните материали (Ei, 
2017). Политиките на ЕС за отпадъците вече допринасят за развитието на кръговата 
икономика, чрез мерки, които благоприятстват рециклирането им. Областите, в 
които се наблюдават най-съществени ползи от прехода към кръгова икономика, са в 
сектор околната среда - регенерирането на основните ѝ елементи и действия за 
смекчаване на причините за климатичните промени, въвеждането на 
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икономическите ефективни и социално приемливи практики, в т.ч. и в сектор селско 
стопанство за гарантиране изхранването на населението.  

Базовият документ за политики предложени от Европейската комисия, които трябва 
да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. е т.нар. Европейска Зелената 
Сделка (ЕЗС) (фигура 1). Тя предвижда да бъде намалено производството на 
парникови газове поне с 50%, сравнено с нивата от 1990 г. ЕЗС акцентира върху 
дълъг списък от инициативи, насочени към достигане на нулеви нетни емисии в 
борбата с глобалното затопляне до 2050 г. Това означава актуализиране на 
климатичната амбиция на ЕС за 2030 г. с намаляване на емисиите на парникови 
газове с 50%, със стремеж да се достигне намаляване с 55 % спрямо тези от 1990 г., 
което да замени настоящата цел от 40%. За да се постигнат тези допълнителни 
намаления на емисиите на парникови газове, ще бъдат предложени изменения на 
всички инструменти на политиките, имащи отношение към климата (The European 
Green Deal, 2019). Предвидените в документа мерки за устойчиво управление на 
почвите са развити в предложените от Европейската комисия и са: ”Стратегията за 
биологичното разнообразие до 2030 г.”, ”От фермата до Трапезата” и Европейският 
закон за климата. И в трите документа са заложени амбициозни цели, които трябва 
да бъдат постигнати до 2030 г.: 50% намаляване на пестицидите, 50% намаляване 
на излишъка на хранителни вещества, 20% намаление на торове, биологично 
земеделие при 25% от земеделските земи, увеличаване на защитените територии с 
30%, възстановяване на влажните зони и преустановяване на деградацията на 
почвите.  

 

Фиг. 1. Елементи на Европейската зелена сделка (COM (2019) 640final) 

 

Следователно почвите ще играят важна роля в бъдещата селскостопанска политика 
(стратегия „От Фермата до Трапезата”), опазване на околната среда (Стратегия за 
биоразнообразие) и климатични промени (Европейски закон за климата). За да се 
постигне неутралност на климата до 2050 г., ще е необходимо да се използва 
пълният потенциал на почвите за смекчаване и адаптиране към климатичните 
промени. Увеличаването на почвения органичен въглерод в земеделските почви 
чрез прилагане на интегрирани практики за устойчиво управление на почвите ще 
допринесе за окончателното постигане на тази амбициозна цел. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ  

Птичият тор (ПТ) е съставен от преработена биомаса, екскременти, пера, фураж, 
които се натрупват по пода на сградите, където се отглеждат животните. ПТ е ценен 
източник на лесно достъпни растителни хранителни вещества като N, P, K и други 
микроелементи. Поради това, той се използва от земеделските производители като 
органичен тор. Той увеличава съдържанието на органични вещества в почвите и ги 
прави по-плодородни. Включването му в състава на кисели почви, води до 
повишаване на pH. Въпреки предимствата му, съществуват опасения по отношение 
на безопасността на храните и опазването на околната среда, при използването му 
като непреработен в селското стопанство. Прекомерната употреба на ПТ може да 
доведе до сериозни екологични проблеми, крие рискове за здравето на хората и 
животните, замърсява подземните води. Поради тази причина, превръщането му в 
биологичен въглен е добър метод за намаляване на теглото, обема и неговата 
миризма. При влагането на такъв биологичен въглен в почвата, той встъпва в много 
биофизични взаимодействия и процеси, водещи до промени в нейните 
характеристики. Той може да бъде получен чрез пиролиза, като се оползотворява и 
енергията от процеса или чрез смесване с други отпадъци. 

Интегрираният подход е икономически изгоден и социално насочен, поради 
възможността за оползотворяване на няколко отпадъка, получаване на продаваем 
продукт и откриване на нови работни места, при въвеждане на инсталацията. 
Разгледани са няколко отпадъка в различни смеси, за оползотворяване, с крайна 
цел увеличаването на почвения органичен въглерод в земеделските почви. 

Като главни компоненти в смесите са използвани: птичи екскременти, дървесна 
пепел и варовиков шлам в различни комбинации по между им. 

Използвана е сканираща електронна микроскопия (СЕМ) за изучаването на 
топографията на повърхности. С нея се обосновават структурните характеристики на 
образеца и по-доброто охарактеризиране на пробата. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Получаване на биологичен въглен 

На фигура 2а е представена сканираща електронна микроскопия на образец от 
птичи екскремент, показващ силно изразена структура с люспеста повърхност, която 
предполага хетерогенна природа на птичия отпадък, принципно характерна за този 
тип отпадък. При образците от птичи отпадък се установява високо влакнеста 
структура. Формите с по-добре изразена кристална структура на частиците, вероятно 
е от неорганична фаза, като калцит. Всичко това предполага добри предпоставки за 
оползотворяване. 

На фигура 2б е илюстрирано нарастване на микропорестата повърхност Тази 
пореста структура има висока вътрешна повърхност и способност да абсорбира 
разтворими органични вещества, газове и органични хранителни вещества и е 
подходящо местообитание за колонизиране, растеж и развитие на микроорганизми. 

Тази физическа характеристика предопределя получаването на биологичен въглен. 
Тази порестост се проявява и при смесите, което има изключително важно значение 
при участието на дадената смес в почвените процеси. Микропорите допринасят за 
увеличаване на повърхността на биологичния въглен и способността му да 
адсорбира молекули с малки размери. Макропорите са свързани с течната и 
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газообразната фаза на почвата, проникването на корените, и са местообитание за 
голямо разнообразие от микроорганизми. 

 

 
Фиг.2 а) птичи екскременти без обработка,       б) смес с птичи екскременти 
 

Получаване на подобрители за почви на основата на дървесна пепел и 
варовиков отпадък 

Както е известно, над 30% от обработваемите земи в Р. България се нуждаят от 
мелиориране срещу вкисляване. За нормализиране на рН на почвения разтвор на 
вкислени почви е необходимо периодично извършване на така нареченото 
„варуване”, което се осъществява чрез внасянето на неутрализиращи продукти 
/подобрители/. За да може да се използва конвенционалната техника в селското 
стопанство се налага предварително гранулиране на подобрителите. Изчислява се 
нормата за варуване, с оглед на мобилизирането на почвените съединения на 
фосфора и молибдена и за подобряване на физичните свойства на почвата. Това 
изисква непременно съобразяване с резултатите от пълния агрохимичен анализ на 
почвата. Положителният икономически резултат е, че ще се реализира в селското 
стопанство. Проведените агрохимически изследвания показват, че може да се 
очаква добивът на зелена маса и селскостопанска продукция от площи с 
мелиорирани почви да се повиши с около 30%. 

За съжаление в националните ни документи липсва реалистична оценка за все по-
ясно проявяващата се необходимост от въвеждане на интегрирани 
децентрализирани практики, смекчаващи причините и последиците от климатичните 
промени, застрашаващи изпълнението на едни от стратегическите задачи в 
управлението на националната икономика – гарантиране на изхранването на 
населението и обезпечаване на общественото здраве. Съществен проблем е и 
липсата на иновативни подходи за осъществяване принципите на кръговата 
икономика за оползотворяване на генерираните отпадъци в селскостопански 
производства, преработвателни предприятия, дърводобив и дърво преработка 
(чиито годишни количества се оценяват на над 9 мил. тона годишно) като ресурси, 
чрез въглерод отрицателни практики, така и чрез децентрализирани практики за 
регенериране на основни елементи на околната среда (Kostov et al., 2020). 

Въвеждането на подобен подход в управлението на дейностите по смекчаване на 
причините и преодоляване на последствията от климатичните промени чрез 
осъществими нисковъглеродни практики, би предотвратило и значително намалило 
икономически щети нанесени от последните природни проявления (Iordanov  et al., 
2018).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличието на биологичен въглен в почвата, влияе на структурата, порьозността, 
площта на насипната повърхност, разпределението на порите и размера на 
частиците. Характеристиките на биологичния въглен (химичен състав, 
разпределение на частиците и размер на порите), както и физико-химична 
стабилизация определят ефекта му върху функциите на почвата. Производството на 
биологичен въглен от птичи екскременти има редица ползи за земеделските 
производители - особено ако той се произвежда на място: намалени нужди от 
енергия за отопление, намалени разходи за управление на отпадъци, намаляване 
на загубите на хранителни вещества. 

Прилагането на подобрителя при кисели почви и направените разходи за 
третирането им ще могат да бъдат компенсирани от селскостопанските 
производители чрез повишената продукция още през първата година след 
третирането.  

Превръщането на посочените отпадъци в суровинен ресурс за производството на 
продукт с положителен ефект в селското стопанство следва да се оценява и в 
светлината на все по-големия дефицит на суровинни ресурси и възможността за 
постигане на по-висока устойчивост в този сектор на селскостопанското 
производство.  
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Резюме 

Определена е средно претеглената бонитетна категория на земеделските земи 
(включваща обработваеми земи и ливади и пасища) за всяко землище в България. 
За определяне на категорията на земите е ползвана „Методика за работа по 
кадастъра на селскостопанските земи в НРБ”. Представена е карта на България по 
области и землищни граници на населени места, в която е отразена средно 
претеглената категория на земеделската земя.  

Картата е резултат от получената категория за всяко почвено различие и площното 
му участие на територията на населеното място.  

Средно претеглената категория представя тенденции за качеството на земите в 
землището. На територията на землището може да има и земи, които са оценени в 
по-висока или в по-ниска категория, но осреднената стойност е показана в 
резултатите на картата. 

Когато средно претеглена категория е 2-ра, 3-та и 4-та почвеното плодородие на 
земите е „много добра” и добра и има възможност за отглеждане на голям набор от 
селскостопански култури. 

В землищата, които имат по-ниска средно претеглена категория (5-та, 6-та, 7-ма, 8-
ма), също могат да се отглеждат селскостопански култури, но трябва да се подбират 
такива, които са подходящи за определените почвено-климатични условия. 

Ключови думи: бонитетна категория, землища, карта по средно претеглена 
бонитетна категория 

 

Resume 

The evaluated average quality category of agricultural lands (including arable lands, 
meadows and pastures) has been determined for each part of land in Bulgaria. To 
determine the category of lands, the "Methodology for work on the cadastre of agricultural 
lands in the People's Republic of Bulgaria" was used. A map of Bulgaria by districts and 
land boundaries of settlements is presented, which reflects the evaluated average 
category of agricultural land.  
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The map is a result of the assessed category (land evaluation) for each soil difference and 
its area participation on the territory of the settlement. 

The average land evaluation presents trends in land quality. On the territory of the land 
there may be lands that are valued in a higher or lower category, but the total value is 
shown in the results of the map. 

Where the evaluated average category is 3rd or 4th, the soil fertility of the lands is very 
good and there is an opportunity to grow a large range of crops. 

In lands with a lower evaluated average category (5, 6, 7, 8), crops can also be grown, but 
those that are suitable for the specified soil and climatic conditions must be selected. 

Key words: land evaluation, lands, map by average land evaluation 

 

 

Увод 

Почвеното плодородие е свойството на почвата да осигурява растенията с всички 
необходими условия за техния растеж и развитие (хранителни вещества, вода, 
въздух, топлина и др.). Различните почви в нашата страна са образувани под 
влиянието на определени природни фактори. Почвообразуването по своята същност 
е биологичен процес, в който участват както абиотични фактори (почвообразуваща 
скала, климат, релеф и време) така и биотични фактори (висши зелени растения, 
почвени микроорганизми, почвена фауна и производствена дейност на човека). 
Действието на тези фактори върху почвообразователния процес е комплексно. 

Естественото плодородие на почвите е продукт на почвообразователния процес и се 
определя от физичните, химичните и биологичните им свойства. То е присъщо на 
природните (целинните и горските) почви, незасегнати от производствената дейност 
на хората. 

Замяната на естествената растителност с културна и грижите за нея, като 
обработка, торене, химична и физична мелиорация напояване и др водят до 
изменение в свойствата на почвата и до превръщане на естественото плодородие в 
ефективно (изкуствено). Нашите почви са усвоени от човека преди много години и 
притежават предимно ефективно плодородие. 

Един от научните методи за определяне плодородието на почвите е чрез бонитетна 
оценка и категоризация на земеделските земи. 

Целта на разработката е да се определи средно претеглената бонитетна 
категория на земеделските земи по землища. От получените резултати да се 
състави карта. 

 

Материали и методи 

Бонитацията е сравнителна оценка на земеделските земи, която се основава на 
техните характеристики и/или качества и показва пригодността им за отглеждане на 
една или група култури при дадено равнище на агротехниката. Главната цел на тези 
изследвания е определяне на оптималните условия за земеползване на 
териториалната единица, отчитайки екологичните условия.(Penkov et al., 1992; 
Penkov, 1995). Бонитацията на земите в България се извършва по разработена 
методика.    
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Като основен източник за бонитация на земите е информацията от  почвените карти 
(М 1:10 000 или М 1:25 000) от едромащабни почвени проучвания, списък на почвите 
и определени диагностични показатели (физични и химични). При определяне 
бонитета на земите се вземат под внимание основни свойства и характеристики, 
които в най-голяма степен обуславят почвеното плодородие и влияят най-
съществено върху развитието на земеделските култури.  

Чрез прилагане на “Методика за работа по кадастъра на селскостопанските земи в 
НРБ” (Petrov et al.,1988; Georgiev, 2007) е извършено определяне на бонитетната 
категория за всяко почвено различие в землището по почвени параметри и 
характеристики, които се оценяват по следните стойности и характеристики: 
механичен състав на повърхностния хоризонт, а на трайните насаждения - подорния 
хоризонт [физична глина, (частици < 0.01mm)в %]; мощност на хумусния хоризонт 
(cm); мощност (дълбочина) на почвата (cm); текстурен коефициент [съотношението 
между съдържанието на ил (частици<0.001 mm) на В хоризонт и хоризонт А]; 
почвена реакция на орницата (pH); хумусно съдържание на орницата (%); ниво на 
подпочвените води (cm).Почвените свойства, които обуславят развитието на 
растенията, се оценяват поотделно в зависимост от степента на влиянието им. 
Оценката на всеки почвен показател според изискванията на културата се определя 
в алгебрични стойности от 0 до 100. Оптималните стойности получават числото 100, 
а всички останали имат по-ниско число. Крайната оценка на почвата за определена 
култура се получава като средноаритметично число от стойностите на всички 
почвени показатели участващи в оценката и се изразява чрез  „Почвен бал”. Когато 
някой от оценяваните показатели на почвата има стойност 0, то и  Почвения бал има 
стойност 0. 

Наличието на степен на ерозия, засоленост, каменистост, заблатеност е описано в 
разширения систематичен списък на почвите в България и се включва в оценката 
чрез корекционни коефициенти  със стойности  0 до 1. 

„Почвения бал” за всяко почвено различие (което е установено на територията на 
землището) по  култури (за всяка култура се изчислява стойност на почвен бал в 
зависимост от изискванията й към почвените условия) се умножава последователно 
с корекционни коефициенти за ерозия, каменистост, заблатеност, засоленост (при 
наличие на такива процеси) и климат, в резултат на което се получава “полско 
бонитетно число” (ПБЧ) и се определя категорията на земята при неполивни 
условия. ПБЧ може да се определи и при поливни условия, като се ползват 
корекционни коефициенти, определени на база агроекологичен район, текстурата на 
почвата (механичен състав) и надморската височина.  

Климатичните условия участвуват при бонитетната оценка (категория) на земите, 
чрез отчитане на основни климатични фактори, свързани с специфичните 
изисквания на растенията по топло- и влагообезпеченост (Kyuchukova et al., 1979; 
Kyuchukova et al., 1982; Kyuchukova et al., 1983; Kyuchukova et al.,  1986).  

Всяко почвено различие в землището се оценява за основни селскостопански 
култури - пшеница; ранна царевица; средно ранна царевица; средно късна 
царевица; късна царевица; много късна царевица; средно ранен ориз; късен ориз; 
средно ранна соя; средно късна соя, слънчоглед; захарно цвекло; ориенталски 
тютюн; едролистен тютюн; памук; лен (влакнодаен и междинен); ранни домати; 
средно ранни домати; късни домати; пипер; ранни картофи; късни картофи; 
люцерна; ливади и пасища; ябълки; круши; сливи; праскови; череши; малини; ранни 
лозя; средно ранни лозя и късни лозя. В методиката са взети предвид 
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биологическите изисквания на всяка от изброените селскостопански култури към 
почвено-климатичните условия (Hershkovich., 1960;. Hershkovich., 1970)  

Въз основа на стойносттите на “полските бонитетни числа” ,(ПБЧ)  от 
гореизборените култури се определя „Среден бонитетен бал”, за почвеното 
различие, който дава неговата обща, агрономическа стойност, изразена числено. 
Той се формира като средноаритметична величина от бонитетните балове на 
избрани 10 култури измежду включените в петте основни групи 18 селскостопански 
култури. 

 В петте основни групи участвуват култури от зърнени, технически, трайни 
насаждения (лозя, семкови, костилкови овощни видове), фуражни, зеленчуци. 
Колкото по-висока стойност има "средния бонитетен бал ", толкова по-висока 
категория има оценяваната земя. Получените оценки на екологичните условия 
(полски бонитетни числа по култури или среден бонитетен бал) се обединяват в 5 
бонитетни групи (с интервал от 20 бала) или в 10 бонитетни категории (с интервал от 
10 бала), представени в табл. 1. 

Средно претеглената категория на землището се получава като категорията на 
всяко почвено различие се умножава по площта на почвеното различие и се разделя 
на общата селскостопанска площ на землището. В зависимост от получената 
стойност на средно претеглената категория, земеделската земя се класифицира  
според табл.1.  

 

Таблица 1. Бонитетна класификация на земеделските земи 

Table 1. Land evaluation rating of agricultural lands 

Бонитетна група 
Credit rating group 

 

Бонитетна категория 
Credit rating category 

Полски бонитетни числа  
(ПБЧ) 

Credit rating 

Първа/много добри земи/ 
First / very good lands / 

1  > 90 
2 80  90 

Втора /добри земи/ 
Second / good lands / 

3 70  80 

4 60  70 

Трета /средно добри 
земи/ Third / medium good 
lands / 

5 50  60 

6 40  50 

Четвърта /лоши земи/ 
Fourth / bad lands / 

7 30  40 

8 20  30 

Пета /непригодни земи/ 
Fifth / unsuitable lands / 

9 10  20 

10 0  10 

 
Получените стойности на средно претеглените бонитетни категории на 
обработваемите земи по землища са представени на фиг.1. 

 

Резултати и обсъждане 

За първи път е създадена карта за средно претеглената категория на всяко землище 
в България. Картата е в резултат от използване и прилагане на бази данни за 
почвите и климата за всяко отделно населено място в България. 
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Фигура 1. визуализира средно претеглената категория на земеделските земи по 
землища при неполивни условия. 

 

 

 

Фиг.1 Средно претеглена категория на земеделските земи по области и землища на 
населени места 

Fig.1 Weighted average land evaluation of agricultural land by land of settlements 

 

От картата се вижда, че в България няма землища с 1-ва средно претеглена 
бонитетна категория. В области Добрич, Разград и Монтана има по две землища с 2-
ра средно претеглена бонитетна категория (бонитетна група – много добри земи).  

Най-много землища с 3-та средно претеглена бонитетна категория (бонитетна група 
– добри земи) има в Северна България- областите- Добрич, Разград, Велико 
Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин. 

В Южна България са значително по-малко землищата определени в 3-та средно 
претеглена категория – област Бургас (6 бр.) , Стара Загора -6 броя населени места; 
област Сливен – 3 броя и област Пловдив -1 брой, Ямбол-1 брой. 

В 4-та средно претеглена бонитетна категория (бонитетна група – добри земи) има в 
областите Добрич, Силистра, Варна, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Велико 
Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин. 

В Южна България малка част от населените места в Пазарджишка област са с 4-та 
средно претеглена бонитетна категория (бонитетна група – добри земи); по-голям 
брой са землищата от тази категория в Пловдивска, Старозагорска, Хасковска, 
Ямболска, Сливенска  и Бургаска области. 

В области Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян и Кърджали средно 
претеглената категория на землищата е в границите 5-та -10-та бонитетна категория 
(бонитетна група – средно добри земи; лоши  и непригодни земи). 
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 В Софийска област, земите на 7 населени места са със средно претеглена 
бонитетна категория -4-та(бонитетна група – добри земи), а останалите варират от 
5-та до 10-та категория (бонитетна група – средно добри земи; лоши  и непригодни 
земи). 

На фиг.2 са представени землищата по стойности на средно претеглена категория и 
са очертани границите на планинската част на България-землища, които са 
разположени на надморска височина над 600 м. 

 

 

Фиг.2. Среднопретеглена бонитетна категория по землища с очертани граници на 
планинската територия. 

Fig.2 Weighted average land evaluation for lands with delineated borders on the mountain 
territory. 

 

Заключение: 

Съставена е карта по средно претеглена категория за селскостопанската земя на 
землищата в България. Картата е резултат от обработка и обобщаване на бази 
данни (почвени и климатични) за всяко отделно землище, оценени по „Методика за 
работа по кадастъра на селскостопанските земи в НРБ”. 

Средно претеглената категория представя тенденции за качеството на земите в 
определеното землище.  На територията на землището може да има и земи, които 
са оценени в по-висока или в по-ниска категория, но общата стойност е показана в 
резултатите на картата. Там, където средно претеглена категория е 3-та и 4-та 
производителността на земите е много добра и добра  и има възможност за 
отглеждане на голям набор от селскостопански култури. 

В землищата, които имат по-ниска средно претеглена категория е (5-та, 6-та, 7-ма, 8-
ма, 9-та, 10-та), също могат да се отглеждат селскостопански култури, но трябва да 
се подбират такива, които са подходящи за определените почвено-климатични 
условия. 
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Резюме 

Целта на този доклад е да покаже предизвикателствата при изграждане  и 
осьществяване на национални политики в сектор селско стопанство  за постигане на 
целите за регенериране на основни елементи на околната среда, смекчаване на 
причините и опазване на околната среда заложени в стратегиески за ЕС документи – 
”Кръгова Икономика” , Европейска Зелена Сделка (ЕЗС) и Обща Селскостопанска 
Политика (ОСП) за периода 2021-2027 г. с цел  гарантиране изхранването на 
населението. 

 Ключови думи: национални селскостопански  политики , околна среда, климат.   

 

Resume 

The purpose of this report is to show the challenges in building and implementing national 
policies in the agricultural sector to achieve the goals of regeneration of key elements of 
the environment, mitigation and environmental protection set in EU strategic documents - 
"Circular Economy ”, European Green Deal (EA) and the Common Agricultural Policy 
(CAP) for the period 2021-2027 in order to ensure the nutrition of the population. 

Keywords: resource recovery practices, protection and restoration of soil    

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Основните    политики в сектор селско стопансто предложени от Европейската 
комисия (ЕК) и целящи да осигурят регенерирането на основни компоненти на 
околната среда за гарантиране изхранването на население и постигането на    
климатично неутрална Европа  са заложение в  стратегическите документи на ЕК   -   
”Кръгова Икономика” , Европейска Зелена Сделка (ЕЗС) и Обща Селскостопанска 
Политика (ОСП) за периода 2021-2027 г.  

mailto:iordanovbg@gmail.com
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Стемежът е с реализирането им да се постигнат целите на ”Кръгова Икономика” за 
намаляване на депонирането на отпадъци (в т.ч. и биоразградимите отпадьци от 
сектор селско и горско стопанство ) до максимум 10 % от всички отпадъци до 2030 г. 
и насърчване на ефикасното им използване  чрез интегрирани практики за 
регенериране на  качествата на почви , води и атмосферерен въздух и постигане на 
икономически ефективни селскостопански производства. 

Това би се постигнало чрез политики за  сьчетаване на взаимодействията между 
кръговата икономика и смекчаването на причините и адаптирането кьм 
климатичните промени   както на ниво  Европейски Съюз (ЕС),   така и на 
национално ниво с регулаторна рамка за сертифициране на измиване  и трайното 
задьржане  на въглеродни емисии  в почвите   чрез интегрирани   практики  (A New 
Circular Economy Action Plan , 2020) . 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ  

Европейска зелена сделка (ЕЗС) обосновава необходимостта  за    достигане на 
нулеви нетни емисии в борбата с глобалното затопляне до 2050 г. За 
осьществяването и ЕК си е поставила за стратегическа цел постигането на 
климатичен неутралитет до 2030 г. Това означава актуализиране на климатичната 
амбиция на ЕС за 2030 г. с намаляване на емисиите на парникови газове с    55 % 
спрямо тези от 1990 г (European Council conclusions,10-11 December 2020)      

Едни от основните предизвикателства залегнали в  Обща Селскостопанска Политика 
(ОСП) за периода 2021-2027 г. са свьрзани с амбициозни цели във връзка с 
опазването на околната среда и изменението на климата . На Селското стопанство в 
ЕС е определена  ключова роля за изпълнението на ангажиментите по Парижкото 
споразумение (в т.ч. и приетата инциатива ”4 за 1000” :  Почви за 
продоволствена сигурност и климат“) и постигане на неутралност по отношение 

на климата чрез нови интегрирани техники за управление на стопанствата и 
основните елементи на околната среда – почви , води и атмосфера (Визия на ОСП 
след 2020).   

Прегледът и анализът на националните ни документи по отношение интегрирането 
на политики и мерки за реагиране на промени в климата за настоящия програмен 
период 2014-2020 г. най-общо показват добри намерения в началото и недобра 
реализация на тези намерения при изпълнението на ОП.  

Особеност на политиките за реагиране на промени в климата е осъществяването им 
на хоризонтален принцип – т.е., всички секторни оперативни програми следва да 
включват мерки, с които за постигане целите на климатичните политики от бюджета 
на ЕС да се изразходват съответно 20% (за настоящия програмен период) и 25% (за 
периода 2021-2027 г.). ( Yotova,2019) 

Целта на тези предложения е да се подобри способността на ОСП да реагира на 
настоящи и бъдещи предизвикателства както в следствие на промените в   климата,   
така и да  обезпечи  подкрепа на европейските земеделски стопани за постигане на 
устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор. 

България изостава сериозно по отношение на плановете за постигане на 
климатичен неутралитет, с които се ангажират страните в рамките на Европейския 
съюз (ЕС), показва проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 4 ”Кръгова и 
нисковъглеродна икономика“ на Националната програма за развитие "България 
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2030" (The National   Development Program “Bulgaria 2030”).  Налице са сериозни 
изоставания по отношение на усилията за постигане на кръгова икономика.  

По показателя „Дял на кръговото използване на материалите в икономиката“ 
текущата стойност за страната достига 4,3%, което е далеч от целевата стойност 
11,7%. Подобно е положението и при „Индекс на екологичните иновации“, където 
стойността му за България е 50 пункта, или с 33% по-малко от целевото ниво  за ЕС 
от 83 пункта.  

Изоставаме  и при показателя „Производителност на ресурсите“, като текущата 
стойност на измерителя за страната е 0,322 евро/кг, което е по-малко от целевото 
ниво от 0,64 евро/кг и много по ниско от средното за ЕС ниво – 2,075 евро/кг. 
България е последна в ЕС по производителност на природните си ресурсите. Този 
показател измерва връзката между икономическата активност (БВП) и 
потреблението на природни ресурси, разкривайки колко ефективно се ползват тези 
ресурси.  На върха на класацията по производителност на ресурсите през миналата 
година пък са Люксембург - 3,94 евро/кг, Холандия - 3,82 евро/кг и Великобритания - 
3,28 евро/кг.  (Iliev, 2020) , (Trifonov et al. 2018) 

В националните ни документи за сьжаление липсва реалистична оценка за все по 
ясно прояваващите се последици от климатичните промени застрашаващи  
изпьлнението на едни от стратегическите задачи в управлението на националната 
икономика – гарантиране на изхранването на населението , обезпечаване на 
общественото здраве чрез  управление за основните компоненти на околната среда 
–почви , вода и атмосферен вьздух ,  гарантиране устойчивост на екосистемите и  
териториите.  

Основния проблем произтича от липсата в практиката ни на   иновативни подходи за 
оползотворяване на генерираните отпадьци от селскостопански производства, 
преработвателни предприятия, дьрводобив и дьрвопреработка (чиито годишни 
количества се оценяват на над 9 мил.тона годишно)  като ресурси, използването 

им чрез децентрализирани  практики за генериране на алтернативна енергия и 
задьржане и сьхранение на органичен вьглерод в почвите (BioCCS практики) , 
изграждане и функциониране на хоризонтални системи за управление за регионално 
адаптиране кьм климатичните промени за устойчиво развитие на регионите в 
Бьлгария (Kostov et al.,2019) 

Вьвеждането на подобен подход  в управлението на дейностите по смекчаване на 
причините и преодоляване на последствията от климатичните промени чрез 
осьществими нисковьглеродни практики , би предотвратило и значително намалило 
икономически щети нанесени от последните природни проявления като :  щетите 
върху селското и горското стопанство от засушавания, пожари и др., нарастването 
на честотата и интензитета на екстремните климатични събития. (Iordanov  et al., 
2018)   

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 Отчитайки все по-големите рискове и предизвикателства от климатичните промени 
в глобални, европейски и национални мащаби, ЕС продължава да фокусира 
политиките си и предвижда увеличаване на средствата в тази посока. Неприемливо 
е в България досегашните практики да продължат и в следващия програмен период. 
Наличието на Националната стратегия и Плана за действие за адаптация към 
изменението на климата, приети от МС на 23.10.2019 г., е необходимо, но 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

201 
 

недостатъчно условие за адекватното интегриране на тези политики през  новия 
програмен период. (National Strategy and  Action Plan, 2019) . 

В представените за анализ документи за разработване на ОСП 2021 – 2027 г. 
липсват  задьлжителните оценки за междусекторни политики основаващи се на 
принципите заложени в науката ”Теория на управлението”  за оценки  на 
потребностите и възможностите за развитие на селските райони от гледна точка 
тяхната икономическа ефективност , екологична ефикасност и социална 
приемливост .   

Липсват мерки   на  интегрирани практики за вьвеждане на нисковьглеродна 
регионална крьгова икономика и регенеративно земеделие, за  адаптация и 
смекчаване на причините за промени в климата , за преодоляване на все по ясно 
проявяващите се  последици от климатичните промени,  както в широк крьг от 
икономически сектори така и в най-чуствителните зони свьрзани с  земеделски 
дейности , управлението на  пасища,  гори  , зелени площи и паркове, урбанизирани 
територии и др.(Project, 2020) .  За целта е необходимо да бьдат разработени , 
демонстирани и оценени  за последващо вьвеждане чрез конкретни регионални 
системи за анализ , оценка и мониторинг на генерирани в посочените сектори 
отпадьци с цел тяхното оползотворяване като ресурси при вьвеждане  на 
интегрирани  децентрализирани нисковьглеродни практики за устойчиво адаптиране 
кьм климатичните промени , вьвеждане на принципите на крьговата икономика и 
регенеративното земеделие , сьздаване на условия за осьществяване на целите на 
Европейската комисия за реализиране на Европейската зелена сделка . (Kostov et 
al.,2020) 

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приоритет при осьществяване на Основните    политики в сектор селско стопансто 
предложени от  ЕК  е  и  оползотворяването  на генерираните отпадьци в сектора  
като ресурс за опазване и вьзстановяване на почвите и почвеното плодородие, 
макро и микро организмите,  опазване от замьрсяване на подпочвените води и 
атмосферния вьздух, смекчаване на причините  и  адаптиране  кьм климатичните 
промени.    

За преодоляване на посочените по горе проблеми , липсата на иновационни и 
социално приемливи мерки в националните ни документи  е необходимо с 
целенасочени действия от страна на всички участници в сектор селско и горско 
стопанство да бьдат разработени и предвидени мерки в новата ОСП 2021 – 2027 г. 
за осьществяване на децентрализирани интегрирани практики за вьвеждане на 
нисковьглеродна регионална икономика както за ресурсно оползотворяване на 
отпадьци от сектори селско и горско стопанство и преработваща промишленост, 
така  и за смекчаване на причините и  адаптация кьм последствията от 
климатичните промени .  
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Резюме 

В настоящата статия са показани основните физико-механични характеристики на 
гранулирания органоминерален тор. Определени са размерните и тегловните 
характеристики на получения тор. В резултат на изследването бяха определени 
якостните свойства на гранулите. Отбелязани са предимствата при използване на 
органоминералните торове в гранулиран вид. 

Ключеви думи: гранулиран органоминерален тор, физико-механични 
характеристики, якостните свойства, PDI (Pellet Durability Index). 

 

Resume 

This article shows the main physical and mechanical characteristics of granular 
organomineral fertilizer. The dimensional and weight characteristics of the obtained 
fertilizer are determined. As a result of the study, the strength properties of the granules 
were determined. The advantages of using organomineral fertilizers in granular form are 
noted. 

Key words: granular organomineral fertilizer, physico-mechanical characteristics, PDI 
(Pellet Durability Index). 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

С химизацията на земеделието през последните четири десетилетия, използването 
на органоминерални торове придоби особена актуалност. Органоминералните 
торове съдържат балансиран състав на основните компоненти и микроелементи, 
които допринасят за увеличаване на добивите от селскостопанските култури и за 
подобряване на структурата на почвата и нейното плодородие (Enakiev et al., 2010). 
Хранителните вещества се намират в благоприятно за растенията и почвената 
микрофлора съчетание, бързо се разтварят във вода и се усвояват лесно. 
Разширява се разнообразието на типовете машини за подготовката им във вид 
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подходящ за внасяне в почвата, както и за самото внасяне в почвата (Bozhkov, 
2020). 

В процеса на образуването на органоминералния тор, при ферментацията,  протича 
минерализация на съединенията на азота, фосфора и калия, вследствие на което в 
тора се запазват всичките хранителни елементи (Belopukhov et al., 2019).  
Органичните съединения се разлагат като се получават съединения с по-проста 
молекулна верига в достъпни форми. Основно се разлагат нестабилните органични 
съединения, повече от които са устойчиви компоненти на химичното замърсяване, 
например халогенноорганичните и нитроароматните (Enakiev, 2013). Поради това 
органоминералния тор няма миризма, която е свойствена за изходния субстракт. 
Разлагането предизвиква образуване на природни хуминови вещества, 
съдържанието на които достига 25-30%, което е важно условие за поддържане на 
благоприятен баланс на хумуса и на енергийния потенциал на почвата. Поради тези 
причини полученият тор е напълно обеззаразен от патогенната микрофлора, след 
ферментацията (Enakiev et al., 2016). 

Добавката на фосфорни торове, фосфоритно брашно, калиев хлорид, варовик, 
карбамид, амониев сулфат, амониеви фосфати и други неорганични вещества 
подобрява качествата на органоминералните торове (Baibekov et al., 2020). Те имат 
по-високо съдържание на хранителни елементи. Тяхното съдържание и 
съотношение може лесно да се регулира. Органоминералният тор съдържа 
биологични активни стимулатори за растежа на растенията, витамини от група „B”, 
които активно влияят на развитието на кореновата система (Markov et al., 2008).  

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Физико-механичните свойства на гранулирания органоминерален тор определят 
характера на технологичния процес на гранулирането и последващо механизирано 
внасяне на органоминералния тор в почвата. От друга страна те са изходна база за 
създаването и оценка на машините, които извършват манипулациите с гранулите от 
производството до своето крайно предназначение – наторяването на земеделските 
площи (Assenov & Enakiev, 2012; Enakiev & Assenov, 2012). 

Гранулираният органоминерален тор на базата на птичи тор е нов продукт в 
българското земеделие. Поради това не са изследвани основните характеристики и 
физико-механични свойства на гранулите от този тор. Липсват пълни и точни 
сведения както и изходни предпоставки за проектиране на машините и 
съоръженията. За това е необходимо да се изследват някои физико-механични 
свойства на гранулите във връзка с транспортирането, съхранението и внасянето в 
почвата, като същевременно с това се определят и изискванията към 
производството. 

По-важните физико-механични свойства на гранулите, които пряко влияят на 
машините за производството им и торенето с тях, са свързани с размерната и 
тегловна характеристика на гранулите и якостните им качества (Markov et al., 2007). 

Якостните свойства на гранулирания органоминерален тор се определят от 
устойчивостта им срещу разрушаване и натрошаване. При определяне на якостните 
качества се използват два параметъра – силата на разрушаване и здравина на 
гранулите. 

Силата на разрушаване се определя чрез натиск на гранулите в осево и радиално 
направление с помощта на специален уред (Markov et al., 2007). Критерий за 
здравината на гранулите е процентното съдържание на масата на целите гранули от 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

205 
 

общата маса гранули, въртени в барабан с точно определени размери. Методика за 
оценяване на здравината на получените гранули е разработена от Американската 
асоциация на агро- и биоинженерите – ASABE и въведена като стандарт S 
269.4/1991 (ISO 17831-1). 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Съществуват най-различни технологии за производство на органоминерални торове. 
Една от тях е гранулиране по метода на пресоване. Гранулирането по метода на 
пресоване, т.е. уплътняване под действието на външни сили, е основано на 
формиране на плътна структура на веществата. Това се обуславя от здравите 
кохезионни връзки между частиците при тяхното уплътнение (Enakiev, 2012). 
Гранулирането на органоминераления тор е необходимо, за да може полученият тор 
да се внася в почвата механизирано, тъй като съществуващите средства на 
механизация не позволяват да се внася в почвата в насипно и прахообразно 
състояние (Enakiev & Belopukhov, 2012). На фиг. 1 е показан органоминерален тор в 
гранулиран вид, получен на базата на птичи тор. 

 

 

Фиг. 1. Гранулиран органоминерален тор 

 

Гранулата като източник на концентрирани хранителни елементи в почвата действа 
продължителен период от време. Бавната минерализация на хранителните 
вещества осигурява продължителен достъп на хранителни вещества за растенията, 
увеличаването на почвения хумус и съдържанието на подвижни, хуминови киселини, 
които стимулират растежа и развитието на растенията.  

Гранулирането на органоминерален тор, получен на базата на птичи тор, се 
извършва в лабораторията на ИПАЗР "Н. Пушкаров" с ролкови изтласкващи машини 
с вертикална пръстеновидна матрица. Те работят с по-нисък разход на енергия, 
получават се гранули с еднаква здравина, работните елементи имат по-голяма 
дълготрайност. Подмяната на матрицата и регулирането на хлабината между 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

206 
 

матрицата и ролките се извършва бързо и лесно при производството на гранули от 
различни материали и с различни размери.  

При производството на гранули по метода на пресоване масово се използват 
матрици с диаметър на отворите 6 mm. Създаването на гранули с по-малък 
диаметър е свързано със значително увеличаване на специфичния разход на 
енергия. 

За да се постигне по-голяма равномерност при механизираното торене, се 
препоръчва да бъдат изпълнени няколко условия: минималната дължина на 
гранулите lгр не трябва да бъде по-малка от диаметъра dгр: 

min lгр. = dгр. – (около 6 mm); 

максимална дължина на гранулите lгр. трябва да е: 

max lгр. = 2,5dгр. – (около 15 mm). 

 

Определяне на размерните характеристики на гранулирания органоминерален 
тор 

Диаметърът и дължината са основните размерни характеристики на получените 
гранули. Тези показатели са необходими за обосноваване на някои параметри на 
машините за механизирано внасяне на гранулите в почвата. Резултатите от 
измерването на диаметъра и дължината на гранулите, получени при минимален 
специфичен разход на енергия, са дадени в таблица 1. 

 

Таблица 1 

Числени характеристики на диаметъра и дължината на гранулите  

 

№ Показатели 
Диаметър,  

mm 

Дължината,  

mm 

1 Минимална стойност 5,6 6,8 

2 Максимална стойност 6,0 12,8 

3 Средна аритметична стойност 5,85 10,68 

4 Средно квадратично отклонение 0,091 1,565 

5 Коефициент на вариация 0,015 0,146 

6 Мода 5,8 12 

7 Медиана 5,8 11,2 

8 Коефициент на асиметрия -0,040 -0,851 

9 Ексцес -0,050 -0,375 

10 Средна относителна грешка на X (%) 0,009 0,156 

11 Средна относителна грешка на S 0,006 0,111 

12 Средна относителна грешка на V 0,001 0,010 
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Резултатите от измерванията показват, че диаметрите и дължините на гранулите 
варират в незначителни граници, а коефициентът на вариация е 0,015 и 0,147. 

 

Определяне на тегловните характеристики на гранулирания органоминерален 
тор 

Към тегловните характеристики на гранулите се отнасят: масата на отделната 
гранула Mгр., g; обемната плътност на гранулатите Dпл., kg/m3 и обемната маса на 
съвкупност от гранули Mоб., kg/m3. Резултатите от измерването са дадени в таблица 
2.  

 

Таблица 2 

Числени характеристики на масата на една гранула, обемната плътност на 
гранулата и обемната маса на съвкупност от гранули 

 

Основните размерни характеристики на получените гранули са: диаметърът е 5,9 
mm, и дължината 10,7 mm. Тегловните характеристики на гранулите са: масата на 
отделната гранула Mгр = 0,36 g, обемната плътност на гранулите Dпл. = 1264 kg/m3 и 
обемната маса на съвкупност от гранули Mоб. = 862 kg/m3. Тези показатели са 
необходими за обосноваване на някои параметри на машините за механизирано 
внасяне на гранулите в почвата.  

Качеството на гранулите се приема като тяхната устойчивост на разрушаване. 
Изискването за такава здравина е продиктувано от необходимостта да се поддържа 
висока степен на цялост на гранулите по време на транспортиране, съхранение и 

№ Показатели 

Маса на 

една 

гранула,  

g 

Обемна 
плътност 

на 
гранулите, 

kg/m3 

Обемната 
маса на 

съвкупност 
от гранули, 

kg/m3 

1 Минимална стойност 0,2 901,6 848,2 

2 Максимална стойност 0,5 1604,6 874,7 

3 Средна аритметична стойност 0,363 1263,6 862,28 

4 Средно квадратично отклонение 0,065 0,134 8,871 

5 Коефициент на вариация 0,178 0,106 0,010 

6 Мода 0,4 1,306 – 

7 Медиана 0,4 1,273 860,9 

8 Коефициент на асиметрия -0,615 -0,141 0,171 

9 Ексцес 0,321 0,501 -0,936 

10 Средна относителна грешка на X (%) 0,006 0,013 0,887 

11 Средна относителна грешка на S 0,004 0,009 0,630 

12 Средна относителна грешка на V 0,013 0,007 0,0007 
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други манипулации. В резултат на изследването бяха определени якостните 
свойства на гранулите. Максимална здравина на гранулите 98,8% е получена при 
влажност на органоминералния тор 25%, дължина на каналите на матрицата 19 mm 
и честота на въртене на матрицата 220 min-1. 

На фиг. 2 е показана кривата на разпределение на масата на получените гранули. 

Histogram: M,gr
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Фиг. 2. Кривата на разпределение на масата на получените гранули 

 

Гранулирането на органоминерален тор е извършено с опитната лабораторна 
уредба при среден размер на частиците на тора – 1,55 mm. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В настоящата статия са показани основните физико-механични характеристики на 
гранулирания органоминерален тор. Той имат редица предимства пред минералния 
и органичния тор. Минералните вещества в тях осигуряват бързото им действие, а 
органичните – снабдяват растенията през целия вегетационен период. Освен това, 
те внасят в почвата биологично активни вещества и значителни количества полезни 
микроорганизми. 

2. Гранулирането на органоминерален тор, получен на базата на птичи тор, се 
извършва с ролкова изтласкваща машина с вертикална пръстеновидна матрица. Тя 
работи с по-нисък разход на енергия, получават се гранули с еднаква здравина, 
работните елементи имат по-голяма дълготрайност.  

3. Определени са основните размерни характеристики на получените гранули: 
диаметърът е 5,9 mm, и дължината 10,7 mm. Тези показатели са необходими за 
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обосноваване на някои параметри на машините за механизирано внасяне на 
гранулите в почвата.  

4. Определени са тегловните характеристики на гранулите: масата на отделната 
гранула Mгр = 0,36 g,. обемната плътност на гранулите Dпл. = 1264 kg/m3 и обемната 
маса на съвкупност от гранули Mоб. = 862 kg/m3. 

5. В резултат на изследването са определени якостните свойства на гранулите. 
Максимална здравина на гранулите 98,8% е получена при влажност на 
органоминералния тор 25%, дължина на каналите на матрицата 19 mm и честота на 
въртене на матрицата 220 min-1. 
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РЕЗЮМЕ 

Земеделската земя по своята си същност е вид недвижим имот, която може да се 
използва за различни нужди - производство, бизнес, инвестиции, екология и т.н.. 
Поради тази причина състоянието и развитието на пазарните цени на земеделските 
земи в България е важно за крайния собственик – физическо или юридическо лице. 

През последните две десетилетия, особено след 2010г – няколко години след 
приемането ни в ЕС, пазарът и цените на земеделските земи в България се разви с 
променливи и динамични темпове. Трябва да се отбележи, за пазарни цени на 
земеделската земя в България, че може да говорим след 2000г., когато реално 
приключи възстановяването на по-голяма част от собствеността на земята у нас. 

Статията изследва състоянието и развитието на нарастващите пазарни цени на 
земеделските земи по статистически зони и общо за страната ни за десет годишен 
периода от 2010 до 2019 година включително. За анализите и проучванията по 
темата основно са ползвани базата от данни на Национален Статистически Институт 
на Република България. 

Ключови думи: пазарни цени, пазарни цени на земеделска земя, пазар на земя, 
недвижими имоти, пазар на земеделска земя. 

 

SUMMARY 

Agricultural land is inherently a type of real estate that can be used for various purposes - 
production, business, investment, ecology, etc .. For this reason, the state and 
development of market prices of agricultural land in Bulgaria is important for the ultimate 
owner - a natural or legal person. 

In the last two decades, especially after 2010 - a few years after our accession to the EU, 
the market and prices of agricultural land in Bulgaria have developed at alternating and 
dynamic pace. It should be noted that we can talk about market prices of agricultural land 
in Bulgaria after 2000, when the restoration of most of the land ownership in our country 
was actually completed. 

The article examines the state and development of rising market prices of agricultural land 
by statistical zones and for our country as a whole for a ten-year period from 2010 to 2019. 
including. The databases of the National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria 
were mainly used for the analyzes and surveys on the topic. 

mailto:radovanova@abv.bg
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Key words: market prices, market prices of agricultural land, land market, real estate, 
agricultural land market. 

 

Въведение 

Следвайки икономическия растеж на страната ни и международните тенденции в 
земеделието през последните десетилетия, пазарните цени на земеделските земи и 
пазара им се развиваше хаотично. Същевременно с напредъка и модернизирането 
на Българската и Европейска икономика, и насочването на вниманието към 
селскостопанското производство и производител доведе до един динамичен пазар 
на земеделските земи у нас, с постоянно нарастващи пазарни цени. 

Развитието на цените на земеделските земи винаги е били атрактивна тема и обект 
на проследяване от дребния собственик до крупния инвеститор. Особен интерес 
представлява състоянието им в България от началото на 2010 до края на 2019г., 
който период започва няколко години след влизането ни в Европейския Съюз, и 
съвпада с началото на получаване на ежегодните европейски субсидии за 
земеделски земи у нас. Едновременно с това, пазарните цени за декар 
обработваема и необработваема земеделска земя през годините нарастваше с 
бързи и променливи темпове, като това важи за всички райони на страната ни. 

Целта на настоящата разработка е да изследва състоянието и развитието на 
пазарните цени на земеделските земи в България, за периода 2010 – 2019г., на база 
данните предоставени от Национален Статистически Институт (НСИ) на Република 
България. 

 

Материали и Методи 

При проучването на състоянието и развитието на пазарните цени на земеделските 
земи (ниви, затревени площи и общо за всички видове земеделски земи) в България 
за периода 2010 – 2019г. основно са ползвани методиката и базата данни по години 
на средни цени за сделка за съответните статистически зони и райони на 
Национален Статистически Институт (НСИ) на Република България. 

НСИ предоставя на Евростат годишни данни за цените за сделките със земеделска 
земя и цените на рентата в селското стопанство от 2000 година. През 2011 г. е 
реализиран проектът по договор за субсидия с Евростат, с цел разработването на 
сравними статистически данни съгласно Целевата методология на ЕС за цените на 
земеделската земя и рентата в селското стопанство и т.н.. Проекта е приключен, но 
НСИ продължи да разработва тази статистическа информация и редовно да я 
представя на Евростат. В рамките на наблюдението и проучването за цените на 
земеделската земя и рентата в селското стопанство, за пазара на земеделска земя 
се събира информация за следните променливи: -Брой на сделките със земеделска 
земя: -Площ на продадената/купена земеделска земя; и -Цена на единица площ за 
продадена/купена земеделска земя. 

Използвани са следните класификации: Класификация на териториалните единици 
за статистически цели в България (NUTS); както и Класификация на наблюдаваните 
категории земеделска земя; и Класификация на икономическите дейности (КИД 
2008);  също и Единен класификатор на административно-териториалните и 
териториалните единици в Република България (EKATTE). Отчетено е, че към 
момента, Република България териториално е разделена на 28 области и 265 
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общини, които са разпределени в шест териториални статистически района и две 
статистически зони. 

Методологията на НСИ има следният обхват на проучването: Данните за 
продажните цени на земеделската земя са събрани от три основни групи 
респонденти, опериращи на пазара на земеделска земя: 1.Земеделски стопанства 
(само юридическите лица), купуващи земеделска земя за разширяване на тяхната 
икономическа дейност (код по КИД-2008 - 01); 2.Дружества със специализирана 
инвестиционна цел, създадени според националното законодателство специално да 
извършват операции (покупка, продажба и аренда) на земеделска земя (кодове по 
КИД-2008 - 6810 и 6820); и 3.Агенции за недвижими имоти (ограничен брой), които 
купуват и продават земеделска земя (код по КИД-2008 - 6831) В обхвата на 
наблюдението се включват само тези сделки, при които предназначението на 
земеделската земя за селскостопанско производство не се променя. (НСИ, 2019г.) 

В настоящата разработка и в методиката на НСИ са използнани следните понятия и 
дефиниции, като: цена на земеделската земя и ниви, напоявани площи, неполивна 
обработваема земя и постоянно затревени площи, за които понятия са дадени 
определенията, както следва:. 

- Цена на земеделската земя: В съответствие с дефиницията за пазарна цена, 
цената на земеделската земя (ниви, постоянно затревени площи) е цената, 
получена/платена от собственика в условията на свободен пазар, включително 
платените данъци (без ДДС) и такси, но без субсидиите (ако има такива). На 
практика, това означава актуалната договорена цена между двете страни.  

- Наблюдавани категории земеделска земя, които влизат в проучването на НСИ:  

• ниви - редовно обработвана земя, обикновено в системата на сеитбообращение 
(както е дефинирано за последното изследване на структурата на земеделските 
стопанства).  

• напоявани площи - обработваема земя, която може да бъде напоявана, ако е 
необходимо, през референтна година, използвайки оборудването и количеството 
вода, което обикновено е достъпно:  

• неполивна обработваема земя - обработваема земя, която не може да бъде 
напоявана поради липса на достъп до вода за напояване:  

• постоянно затревени площи - земя, използвана постоянно (в продължение на пет 
години или повече) за отглеждане на тревни фуражни култури, чрез култивиране 
(засяване) или естествено (самозасяване), и която не е включена в 
сеитбообращението.  

Само за информация, съгласно „Преброяването на земеделските стопанства през 
2010г.“ напояваната земя в България представлява 2.5% от използваната 
земеделска площ в страната, и така - в съответствие с „Общата методология за 
цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство“ поотделно цени на 
напояваната и ненапояваната площ не се наблюдават и не се предоставят на 
Евростат. 

Източници на информация използвани за статистически единици са: 

- Земеделските стопанства, купуващи земеделска земя за развитието на тяхната 
икономическа дейност (код по КИД-2008 - 01);  
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- Дружества със специална инвестиционна цел, създадени съгласно националното 
законодателство за извършване на операции със земеделска земя (покупка, 
продажба и отдаване под наем/аренда, кодове по КИД-2008 - 6810 и 6820);  

- Агенции за недвижими имоти, продаващи/купуващи земеделска земя (код по КИД-
2008 - 6831).  

Получената информация от статистическите единици е групирана в две 
статистически съвкупности:•Статистическата съвкупност на земеделските 
стопанства и агенциите за недвижими имоти е дефинирана на базата на 
информацията за придобиване на дълготрайни материални активи (земята е 
представена като отделен показател), подадената от тях в Годишния отчет за 
дейността на нефинансовите предприятия: и •Статистическата съвкупност на 
дружествата опериращи със земеделска земя е дефинирана на базата на 
подадената от тях информация за промените в стойността на разходите за 
придобиване на дълготрайни активи през календарната година в Годишния отчет за 
дейността на дружествата със специализирана инвестиционна цел. 

 

Резултати и обсъждане 

В разработката са представени данни от проучването на пазарните цени на 
земеделски земи в България за период от 10 години, който обхваща началото на 
2010 до края на 2019 година. Информацията е изложена в табличен вид - табл. № 1, 
табл. № 2 и табл. № 3.  

Според табл. № 1 и фиг. № 1, средна статистическа цена на сделка с декар за 
„земеделска земя“ общо за цяла България (табл. № 1) към края на 2019г. е 948 лв., 
докато през 2010г. е била 279 лв., което прави увеличение от порядъка на 240% или 
2,4 пъти за период от десет години. Най-големи скокове в цените се наблюдават 
през 2011г. спрямо 2010г. с 43% и през 2012г. спрямо 2011г. с 37%, през останалите 
години цените са нараствали с по-умерени темпове. От същата таблица е видно, че 
само през 2019г. средната пазарната цена на „земеделската земята“ в зона 
„Северна и Югоизточна България“ e 1064 лв./дка и е с 57% по-висока от тази в зона 
„Югозападна и Южна Централна България“, която е 608 лв./дка. Подобна 
информация показва сериозна ценова разлика в цените на двете основни 
статистически зони, което води до занижаване на средната статистическа цена за 
страната ни. Тази разлика, също може да се обясни с факта, че често при покупко-
продажба, сделките се правят на данъчна оценка, която е значително по-ниска, а не 
на реалната пазарна цена, което води до неточности. 
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Фиг. 1 

 

Табл. № 1 - Средни цени (в лв./дка) на сделките със ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ (общо) 
през период 2010-2019г. за България според Национален Статистически 
Институт - НСИ. 

 

 

Статистически зони

Статистически райони

Области 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

БЪЛГАРИЯ 279 398 547 594 684 732 761 872 941 948

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА 

БЪЛГАРИЯ
285 423 581 653 739 801 871 973 1025 1064

  Северозападен 249 420 493 598 682 708 735 910 869 923

   Видин 210 338 391 412 572 671 627 1229 815 958

   Враца 222 391 447 664 794 664 744 908 971 1024

   Ловеч 195 284 312 605 478 542 515 565 614 556

   Монтана 312 457 534 493 721 758 781 857 823 904

   Плевен 259 476 576 659 686 762 797 949 920 962

  Северен централен 295 447 623 708 807 820 895 779 1087 1110

   Велико Търново 280 352 468 600 720 738 790 838 955 992

   Габрово 429 165 214 226 233 169 165 193 455 487

   Разград 311 530 734 777 873 738 824 862 1075 1091

   Русе 295 429 612 729 839 838 1129 897 1092 1092

   Силистра 277 567 813 854 937 993 989 620 1379 1382

  Североизточен 365 555 860 827 957 1040 1157 1401 1345 1397

   Варна 237 412 564 686 743 802 878 1010 1015 1069

   Добрич 531 767 1322 1084 1256 1406 1602 2032 1697 1964

   Търговище 272 395 391 580 723 679 778 772 1038 927

   Шумен 186 331 445 564 663 706 696 811 1101 942

  Югоизточен 230 271 346 480 509 636 707 796 802 852

   Бургас 236 270 356 383 464 530 588 641 724 738

   Сливен 233 244 390 563 526 723 797 859 977 982

   Стара Загора 231 281 380 487 441 576 657 783 795 846

   Ямбол 220 280 267 539 626 780 852 966 788 917

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА 

ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
250 274 398 337 447 432 342 489 575 608

  Югозападен 302 237 463 301 403 415 221 406 189 518

   Благоевград 523 170 1097 388 930 842 - 1010 - -

   Кюстендил 361 - 287 339 373 .. 447 571 - -

   Перник - 314 312 333 168 354 104 95 - 142

   София 140 241 193 189 107 165 153 123 189 -

   София (столица) - - 371 431 .. 461 540 .. - 1135

  Южен централен 230 292 364 357 474 442 412 538 660 679

   Кърджали 354 - 265 - - - 169 - - -

   Пазарджик 257 315 319 415 325 425 523 578 598 769

   Пловдив 212 274 303 383 589 397 507 608 722 705

   Смолян 476 - .. 348 - 500 .. - - -

   Хасково 204 310 285 297 437 507 274 422 597 620

Години
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Най-високата цена на сделките през 2019 г. със „земеделска земя“ е регистрирана в 
област Добрич, следвана от Силистра, които попадат в район „Североизточен“ а 
най-ниска в област Перник попадащ в „Югозападен“ район. Като цяло тази 
тенденция се запазва през целия период на настоящото проучване.  

В табл. № 2 е представена информация за средна статистическа цена на сделки за 
декар за „нива“ в България, която за края на 2019г. е 1053 лв., докато през 2010г. е 
била 279 лв., което прави увеличение от порядъка на 280% или 2,8 пъти за период 
от десет години (виж. фиг. № 2). Същевременно, средната пазарната цена на „нива“ 
само за 2019г. в статистическа зона „Северна и Югоизточна България“ e 1112 
лв./дка, което е с 50% по-висока от тази в зона „Югозападна и Южна Централна 
България“, която е 740 лв./дка. Тия данни потвърждават отчетената вече голямата 
разлика в пазарните цени в двете основни статистически зони. И тук, най-висока 
цена на сделките през 2019г. с ниви е регистрирана в област Добрич а най-ниска в 
област Перник. 

 

  

Фиг. 2 

 

Табл. № 2 - Средни цени (в лв./дка) на сделките с „НИВИ“ за период 2010-2019 
година за Р.България по данни на НСИ. 

 

Статистически зони

Статистически райони

Области 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

БЪЛГАРИЯ 279 413 556 621 708 761 770 870 980 1053 277%

 
СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА 

БЪЛГАРИЯ
287 433 598 669 755 820 887 980 1043 1112 288%

  Северозападен 252 426 502 613 701 718 753 920 884 967 284%

  Северен централен 286 454 633 719 822 832 908 789 1098 1138 298%

   Силистра 276 569 814 861 937 990 985 619 1379 1400 407%

  Североизточен 371 561 880 839 971 1057 1175 1401 1357 1462 294%

   Добрич 531 767 1322 1084 1256 1409 1603 2032 1697 2041 284%

  Югоизточен 231 275 352 489 501 653 721 804 809 861 273%

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА 

ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
233 282 300 343 438 422 325 452 620 740 218%

  Югозападен 263 234 265 310 331 357 228 303 199 818 211%

  Южен централен 226 293 311 355 477 445 426 539 681 706 212%

Години

Нараства

не на 

цената за 

2010-19г. 

(в %)
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Средна статистическа цена на сделка с декар за „постоянно затревени площи“ 
според табл. № 3 и фиг. 3 в България, която за 2019г. е 300 лв., докато през 2010г. е 
била 189 лв., и е с увеличение от порядъка на 59% или 0,59 пъти за период от десет 
години. Същевременно, средната пазарната цена на „постоянно затревени площи“ 
само през 2019г., като се сравняват двете статистически зони е: в „Северна и 
Югоизточна България“e 449 лв./дка и е с 179% (или с 1,79 пъти) по-висока от тази в 
„Югозападна и Южна Централна България“, която е 161 лв./дка. Данни и при този 
вид земеделски площи потвърждават отчетената вече голямата разлика в пазарните 
цени в двете основни статистически зони. 

 

  

Фиг. 3 

 

Табл. № 3 - Средни цени (в лв./дка) на сделките с „ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИ 
ПЛОЩИ“ през период 2010-2019 година за България, според НСИ. 

 

 

През последните десет години състоянието на пазара на земеделски земи доста се 
промени. Наблюдава се увеличаване не само на размера на обработваемата 
земеделска земя в страната, но и делът й, управляван от много едри собственици, 
също се е увеличил. Към периода на проучването касаещо настоящата разработка, 
броят на участниците за периода 2010 – 2019 год. на този пазар е намалял 
значително в сравнение с 2010г.. Това означава, че големите инвестиционни 
дружества и големите производители са се обеденили, т.е. имаме окрупняване на 

Статистически зони

Статистически райони

Области 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

БЪЛГАРИЯ 189 207 217 198 246 227 271 262 218 300 59.0%

 

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА 

БЪЛГАРИЯ
206 216 222 214 262 213 210 314 248 449 117.8%

  Северозападен 129 171 240 188 263 140 175 285 160 315 144.5%

  Северен централен 465 247 286 215 209 210 187 535 289 635 36.6%

  Североизточен 168 336 205 292 351 375 182 202 348 678 303.6%

  Югоизточен 116 184 181 204 263 208 248 209 260 356 206.7%

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА 

ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
133 175 208 180 228 243 342 201 182 161 21.1%

  Югозападен - 139 127 92 278 132 - 232 90 22 -

  Южен централен 133 207 331 314 148 365 342 150 365 333 150.6%

Години

Нарастване 

на цената 

за 2010-19г. 

(в %)
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собствеността и ползването на земята. В същото време общият брой на дребните и 
средни земеделските производители продължи да намалява през този период, като 
към 2019г. той е най-малък. Подобни тенденции в тази област са тревожни и 
изисквата намесата на държавата със съответните регулиращи механизми. 

 

Заключение 

Свидетели сме на динамична промяна на пазарните цени на земята за 
селскостопански цели в България и в света. За периода 2010 – 2019 година 
пазарната цена на земеделската земята във всичките ѝ разновидности се е 
увеличила близо 3 пъти. Най-голям скок е отчетен през 2011 - 2012 година, като в 
последващите години увеличението на цената е със сравнително по-слаби и плавни 
темпове. Въпреки тенденцията на повишаване на пазарните цени на земята, те 
остават сравнително ниски, особено в зона „Югозападна и Южна Централна 
България“, и немотивиращи продавачите. Факт е, че пазарните цените на 
земеделските земи в България към края 2019г., все още не отговарят на 
продуктивният потенциал на земята, на възможностите на нея да се отглеждат 
много на брой култури с високи добиви, а също така и на потенциалните продавачи 
за нейната полезност. 
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ПРОМЕНИ ВЪВ ФИЗИКОХИМИЧНИТЕ И АГРОХИМИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА 
КАНЕЛЕНИ ПОЧВИ ОТ РАЙОНА НА ДОЛНА БАНЯ ПОД ВЛИЯНИЕ НА 

АГРОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 
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ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София 

 
Resume 

The Chromic Luvisols from the Dolnobanska valley are formed under forest meadow, bush 
and tree vegetation which has affected their texture, natural fertility and the reaction of the 
soil solution. As they are located in a semi-mountainous terrain, surface horizons are 
subject to erosion processes and podzolization. 

The aim of the research is to establish the changes in the profile of Chromic Luvisols 
which occurred as a result of natural influences and the type of production activity on 
them. 

The research has found that for a long time there have been changes in the surface soil 
horizons of all studied differences of Chromic Luvisols. The process of podzolization 
continues to develop and there is an increase in the content of silt in the horizons below 
the humus horizon. In the case of Fluvisols, an increase in the fraction of coarse and fine 
sand is reported. In the case of moderately eroded Pseudopodzolic Chromic Luvisols land 
use has an impact on the soil texture. In the deeper horizons, when planted with 
raspberries, the content of silt and physical clay increases compared to the same soil 
difference in the area with the application of three-field crop rotation, compacted with 
cereals using a mouldboard ploughing surface. 

Key words: Chromic Luvisols, Dolnobanska valley, process of podsolization, Fluvisols, 
soil texture, three-field crop rotation. 

 

 Резюме 

Канелените почви от Долнобанската котловина са формирани под горска ливадна, 
храстовидна и дървесна растителност, което е дало отражение върху тяхната 
текстура, естествено плодородие и реакцията на почвения разтвор.Като 
полупланински терен, повърхностните хоризонти са подложени на ерозионни 
процеси и на оподзоляване. 

Цел на изследването е да се установят промените в профила на Канелени горски 
почви, настъпили в резултат на природни влияния и на вида на производствената 
дейност върху тях. 

От проведеното изследване се установи, че за дългогодишен период са настъпили 
промени в повърхностните почвени хоризонти на всички проучени различия на 
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Канелени горски почви. Процесът на оподзоляване продължава да се развива и се 
отчита нарастване на съдържанието на ил в хоризонтите разположени под хумусния 
хоризонт. При Алувиално-делувиалната Канелена почва се отчита нарастване на 
фракцията на едрия и дребен пясък. При средно ерозираната Псевдоподзолиста 
Канелена горска почва земеползването дава отражение върху механичния състав. В 
по-дълбоко разположените хоризонти при насаждение от малини нараства 
съдържанието на ил и физична глина спрямо това при същото почвено различие при 
площ с прилагане на триполно сеитбообращение, уплътнено с житни култури със 
слята повърхност.  

Ключови думи: Канелени почви, Долнобанска котловина, процес на оподзоляване, 
Алувиално-делувиални почви, механичен състав, триполно сеитбообращение.  

 

 

Introduction 

From the fact that the properties of the soils and the degree of their fertility depend a lot on 
the type and age of the parent rocks, on the relief, exposure, latitude and altitude, as well 
as on the climatic conditions that activate or suppress more or less biological activity, the 
state and biological potential of soil differences are determined ( Teoharov 
2004; Blum , 2007; Kinoshita et al. 2017 ). This feature of the soil formation process is an 
objective basis for the action of the third law of agriculture: "for the unity and 
interdependence of growth and development of plant associations and their habitat” from 
which arises the objective need for an ecological approach in organizing and managing 
production in crop production (Krastanov, 2006; Ugarte, et al., 2016). 

The Chromic Luvisols from the Dolnobanska valley are formed under forest meadow, bush 
and tree vegetation, which has affected their texture, natural fertility and the reaction of the 
soil solution (Koynov et al., 1972; Penkov et al. 1985; Ninov et al. 2001; Boneva 
& Houbenov , 2005). 

As they are located on a semi-mountainous terrain characterized by rough terrain with 
ravines and gullies that have slope 8-100 and the soil surface horizons are subject to 
erosion processes and podzolization. The climate is transition continental region of the 
European continental climeate and is temperate continental influenced by the river valley 
of Maritsa river and its tributaries ( Boneva & Houbenov, 2005 ; Ninov 2007) . 

Economic activity in the past was determined by the cultivation of cereals, fiber crops, 
potatoes and mainly berry crops, natural and artificial pastures and meadows. 

The aim of the research is to establish the changes in the profile of Chromic Luvisols 
which occurred as a result of natural influences and the type of land use on them. 

  

 Material and methods 

The subject of the study are the following differences of Chromic Luvisols: 

 

Pseudopodzolic Chromic Luvisols, clayey-sandy, slightly eroded 

They are distributed in the form of individual spots in the southeastern and northeastern 
part of the land. They occupy an area of 3875 da - which represents 2.39% of the total 
area. They are formed on non-carbonate weathering products under the influence of forest 
vegetation. As a result of the recent slight erosion, part of the light surface horizon has 
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been removed, due to which the profile is somewhat shortened. The profile is clearly 
differentiated. The texture coefficient is high 30. Most of the area of the considered soil 
differences is included in the arable fund of the farm units. An idea of the morphological 
structure of these soils is given by the description of profiles made one kilometer northeast 
of the village of Pchelin. 

                            A1b. fallow land 0- 20 yellowish-brown (7.5YR/5/4 in the dry state), fresh, 
compacted, clayey-sandy, granular and crumbly structure, does not carbonate from 
hydrochloric acid, transition noticeable. 

                            B1 20- 36 reddish-brown (5YR/3.5/ 6 in dry state), slightly moistened, 
dense, medium sandy-clayey, prismatic-lumpy structure, not carbonated by hydrochloric 
acid, transition noticeable. 

                            B2 36- 54 reddish-brown (5YR/3/6 in the dry state), moist, dense, 
medium sandy-clayey, prismatic-lumpy structure, not carbonated from hydrochloric acid, 
transition noticeable. 

                            BC 54 - 70 variegated (5YR/4/4 and 5YR/6/4 in the dry state), moist, 
strongly compacted, medium sandy-clay, lighter than the above, unstructured, does not 
carbonate from hydrochloric acid. 

The humus horizon has a thickness of 18-20 cm. 

The soil texture in the surface horizon is clayey-sandy. The amount of physical clay is 
17.2%. The soil texture in the illuvial horizon is medium sandy-clayey 39.7 to 42.1%. The 
amount of silt in the surface horizon is low, while in the illuvial horizon it is several times 
higher - 32.7 - 36.1%. The texture coefficient is 3.0. The predominant fractions are those of 
silt, medium and fine sand. This soil texture determines poor water permeability, good 
water retention and unfavorable air regime. According to the amount of organic matter in 
the surface horizon, the soil is with low humus content - 0.83%. The have a low reserve of 
total nitrogen and total phosphorus. Carbonates are not contained in the depth of the 
entire soil profile. The soil reaction has a strongly acidic pH in KCl of 4.1 to 4.3. These 
soils have a number of unfavorable properties that make them suitable for a limited 
number of crops - very low humus content, sharp textural differentiation, strongly acidic 
soil reaction (it can be corrected by liming). They are suitable for growing some less 
demanding crops. 

 

 Pseudopodzolic Chromic Luvisols clayey-sandy, moderately eroded 

They occupy an area of 7688 da, 5.15 % of the total area southeast of the village of Dolna 
Banya. 

They are distributed mainly in the central flattened part of the territory of the farm 
units.  They are formed on Pliocene and Tertiary deposits under the influence of forest 
vegetation. No erosion processes are observed in them. Their morphological structure can 
be observed by the description of a soil profile on a plateau in fruit orchard located 2 km 
north of Dolna Banya village. 

              A1A2 0 29 Light gray-brown, fresh, loose, clayey-sandy, small crumble structure, 
powdery, not carbonated from hydrochloric acid, transition clear. 

              a2Bd 29 42 light brown, fresh, compact, slightly sandy-clayey, crumble structure, 
partially dusted by podzolization, dusted with amorphous silica, not carbonated from 
hydrochloric acid, simple transition. 
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              BY1d 42 75 light brown-reddish, moist, slightly dense, slightly sandy-clayey, 
prismatic, signs of gleying, contains manganese nodules of grains, does not carbonate 
from hydrochloric acid, transition gradual. 

              BY2d 75 115 brownish-reddish, moist, slightly dense, heavy sandy-clayey, 
prismatic, contains manganese nodules, does not foam from hydrochloric acid, transition 
noticeable. 

              C 115 140 light brownish-white, moist, compact, slightly sandy-clayey, 
unstructured, gravelly, slightly carbonated from hydrochloric acid. 

Morphologically, these soils are characterized by weak (20-25 cm) humus horizon with 
light brown color and dusty from podzolization and processing small crumbly 
structure. Dusting with amorphous silica is observed here. Beneath it lies a deep about 70-
100 cm alluvial horizon with a reddish dense color, clayey with a prismatic structure and 
the presence of manganese nodules on water-bearing parts, this horizon is less deep and 
contains unweathered rocks. Horizon C is almost intact Pliocene Tertiary deposits with 
light brown to off-white color. The terrain occupied by these soils is flat (with a slight slope) 
convenient for farm machines. 

The soil texture in the surface horizon is clayey-sandy and the amount of physical clay is 
18.4%. In the alluvial horizon the soil texture is sharply aggravated - the amount of 
physical clay is 51.1-62.8%. 

The amount of silt in the upper two horizons is low while in the range of the illuvial horizon 
it is 45.6-57.4%. The predominant fraction of soil profile depth is that of silt followed by the 
fraction of medium and fine sand. The texture coefficient is 7.8. 

This soil texture causes low water permeability, high water holding capacity and 
unfavorable air regime. 

The content of humus 0.94% in the surface horizon defines these soils as having low 
humus. In the lower divisions of the soil profile the amount of organic matter is insignificant 
- 0.36-0.5%. 

Carbonates are not contained in the depth of the entire soil profile. The soil reaction is 
medium acidic in the surface horizon - pH 5.8 (H2O). 

With good farming techniques some less demanding crops can be grown on these soils. 

 

Alluvial (deluvial) meadow soils, slightly sandy-clayey (Fluvisols) 

They occupy an area of 2919 da - 1.96% of the total area. 

They are formed on alluvial-deluvial deposits under the influence of meadow vegetation. 
They have a layered structure characteristic of all alluvial soils. The materials creating the 
individual layers have a light soil texture. Humus is better expressed in the upper part of 
the soil profile. 

An idea of the morphological structure of these soils is given by profile 2: 

              AI.pl. 0 11 light gray-brown (7.5YR/5/6 in the dry state), fresh, loose, slightly 
sandy-clayey, weakly expressed fine-grained structure, does not carbonate from 
hydrochloric acid, transition noticeable. 

              AII.pl. 11 24 grayish-brown (7.5YR/5/4 in the dry state), slightly moistened, loose, 
sandy (loose sand), unstructured, does not carbonate from hydrochloric acid, transition 
noticeable. 
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              aIII.pl. 24 50 grayish-brown lighter than above (7.5YR/5/6 in the dry state), slightly 
moistened, loose, sandy (loose sand), unstructured, does not carbonate from hydrochloric 
acid. 

The humus horizon has a thickness of 20-30 cm, the amount of organic matter in the 
humus horizon is 2.17-3.19%. The depth of the soil profile is 60-90 cm. Mechanical 
composition in the surface horizon is clay-sandy, the amount of physical clay is 20.1-
28.5%. The predominant fractions are coarse particles. This soil texure determines very 
high water permeability, low water holding capacity and favorable air regime. 

The soil reaction is moderately acidic to neutral pH in KCl with value of 5-5.7. 

         

Chromic Luvisols shallow (underdeveloped), eroded, stony 

Occupy an area of 15688 da - 10.5% of the total area of the study area. 

They are formed on weathering products on acid rocks under the influence of forest 
vegetation and active erosion. 

The profile of these soils is very short and the hard rock is closely laid. They have a light 
soil texture; they contain a high percentage of skeletal material and a small percentage of 
organic matter. Due to the very large slope occupied by these soils they are almost 
economically irrelevant since only individual sections are used. 

Our research is based on the analysis of soil samples from the area representing the 
natural meadow (profile 1) , winter cereal - rye (profile 2) with raspberry plantations (profile 
2) and left in the prologue, after some years of use ( profile 3). 

Researched indicators: 

                    physical and mechanical parameters: 

- soil texture - by pyrophosphate method ( by Kaczynski ) ;                     

- structure and waterproof aggregates - by sieve analysis dry and wet sieving by the 
method of NI Savinov;                     

                    agrochemical indicators: 

- mobile forms: nitrogen - by the method of Bremner and Kiney; phosphorus - by the 
method of P. Ivanov; potassium - P. Ivanov ;                     

-     humus - by the Turin method; 

-     рН - potentiometrically (in water and in potassium chloride); 

-     carbonate content - by the Scheibler method 

An agrotechnical assessment was performed for the condition of the production areas 
subject to the study - soil condition in the humus horizon, presence of plant residues, weed 
density, etc. 

  

Results and discussion 

From the comparative analysis of the results of the laboratory determination of the soil 
texture, changes in the fractional composition of all studied soil differences are 
established. For a period of over fifty years, depending on the land use, microrelief and the 
influence of meteorological conditions, the changes in the main soil horizons are more or 
less distinctive. 
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 Table 1. Soil texture profile № 1 Pseudopodzolic Chromic Luvisols 

Horizon and 
depth (cm) 

1.00 - 
0.25 

0.25 - 
0.05 

0.05 - 
0.01 

0.01 - 
0.005 

0.005 - 
0.001  <0.001 ∑ <0.01 

A1 0-20 43.2 27.1 11.4 1.9 3.9 11.4 17.0 

B1 - 20-36 23.6 24.6 8.4 2.6 3.4 36.1 42.0 

B2 - 36-54 23.7 25.6 9.2 2.7 4.3 32.7 39.0 

A1-0-20* 39.6 30.8 13.5 2.5 3.1 10.6 16.9 

B1-20-36* 29.9 25.7 9.3 2.8 2.9 34.8 41.1 

B2-36-54* 29.7 26.3 10.7 2.6 6.1 22.7 31.0 

* Note - the data are from the analysis of samples in 2019. 

             A comparative analysis of the data on the mechanical composition of 
Pseudopodzolic Chromic Luvisols shows that despite the long-term difference between the 
two studies, the fluctuations in the fractional composition are insignificant (profile 1) . 

The long-term impact and sporadic production activity on the land plot did not significantly 
affect the soil texture of the soil disctinction. In the surface horizon, the silt and physical 
clay content was almost unchanged for the long period between the two 
analyzes. More significant differences between the fractional composition were found in 
the B2  horizon. The content of the silty fraction decreases sharply - by 10%, and the 
content of physical clay decreases by 8%. Probably in the C horizon there is a porous rock 
mass in which parts of the fine fractions of the clay have deposited. 

Of note is the fact that as a result of the absence of land use the humus content increases 
- on average by 0.09%. The inclusion of the area in the production activity was for a short 
time and did not create a risk of surface water erosion. 

  

Table 2. Chemical properties profile № 1 Pseudopodzolic Chromic Luvisol 

Horizon 
and 

depth 

(cm) 

pH 

Carbonates% 

Saturation 

with bases 

(V%) 

mg / 
kg mg / 100 g 

Humus% 

H2O KCL Total N P2 O5 K2O 

A1.f.l.0-
20 5.0 4.1 0,0 65.6 19 , 1 5.6 16.8 0.83 

B1 20-36 5.3 4.3 0,0 66.3 15.5 1.1 18.0 0.77 

B2 36-54 5.1 4.2 0,0 71.4 10.0 0.6 15.9 0.54 

A1.f.l.0-
20* 5.3 4.3 0,0 62.0 14.2 2.3 

22.0 0.88 

B1 20-
36* 5.5 4.6 0,0 68.4 11.7 0.2 

13.3 0.86 

B2 36-
54* 5.5 4.5 0,0 - - - 

- - 

 Note: The data are from soil sample analysis from 2019 
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When comparing the data available from the soil outline and those of made agrochemical 
analysis indicated that the mobile forms of nitrogen in arable layers is reduced to 4-5 mg / 
kg soil, and that of useful phosphorus 2.5 times. There is an increase in the useful forms of 
potassium in the surface horizon, probably due to the decomposition of straw from 
cultivated cereals. The reaction of the soil solution remains moderately acidic in the 
surface horizon, but in the B horizon it becomes slightly acidic. 

During the long period between the two studies, profile 2 revealed significant changes in 
horizons A and B, which are a consequence of the impact of climatic factors and its 
inclusion in the land fund. Due to the application of a crop rotation system of agriculture 
through the alternation of cereals oats and rye and trench flax and potatoes, the unification 
of the soil texture at a depth of up to 42 m is established . Unlike the initial data, where the 
process of podzolization is visibly outlined in the three horizons, in the analysis in 2019 
there is a visible textural boundary between A and B horizon, as the content of silt is 4.5 
times higher and physical clay over 3 times. In land use with perennial plantations - 
raspberries, a higher content of silt and physical clay is found in the a2Bd horizon, as 
compared to the levels with predominant cultivation of cereals and cereal-legume 
mixtures, the physical clay has a 5% increase. A probable reason is the fact that during the 
creation of the raspberry plantation deep plowing was performed, followed by plowing in 
the rows every year while during the three-field crop rotation the depth of cultivation is up 
to 20 cm . 

              

Table 3. Soil texture profile № 2 Pseudopodzolic Chromic Luvisol 

Horizon depth 

(cm) 

Hygr
. 

mois
ture 

% 

Amou
nt 

> 1 

1- 

0.2
5 

0.25- 

0.05 

0.05- 

0.01 

0.01
- 

0.00
5 

0.005
- 

0.001 

<0.00
1 

∑ 
<0.01 

A1A2    0-29 1.93 
0.1 

31.
6 29.9 18.7 4.1 7 7.3 18.4 

a2Bd   29-42 4.40 
1.4 

38.
3 16.2 13.6 6.9 5.2 15.1 27.2 

BY1   42-75 - 
0 

13.
2 13.6 7.9 2.5 2.9 57.4 62.8 

A1A2    0-29 * 3.05 0.0 36.
8 

37.3 4.9 5.3 6.9 8.8 21.0 

a2Bd   29-42 * 5.36 0.0 37.
1 

35.6 5.0 5.7 6.5 10.1 22.3 

BY1   42-75 * - 0.0 5.2 17.4 25.3 10.6 5.3 3 9.9 62 , 3 

A1A2    0-29 **  0.0 31.
4 40.1 5.4 5.9 6.8 10.4 23.1 

a2Bd   29-42 
** 

 0.0 31.
8 37.9 2.1 5.9 8.9 13.4 28.2 

BY1   42-75 **  0.0 9.1 15.5 21.8 12.8 7.1 41.4 60.9 
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Note - the data from the profiles are from 1965 from sketches of the cooperative farm D. 
Banya 

* Note - the data are from the analysis of samples in 2019 from levels with three crop 
rotation 

** Note - the data are from the analysis of samples 2019 perennial plantation - raspberries 

The chemical properties data for the two surface horizons outline some trends. The 
reaction of the soil solution of weakly acidic to neutral after long period becomes 
moderately acid ( 4.7-5.2 in KCl) . This change is due to natural acidification processes 
under the influence of water from the adjacent forest vegetation and not from production 
activity. The land section has been artificial meadow, which then becomes a natural 
grass. The soil is depleting of bases in the surface horizon, despite the percentage 
increases in the depth, reaching 78.0%. 

  

Table 4. Chemical properties Profiles № 2 Pseudopodzolic Chromic Luvisol 

Horizon and 

depth 

(cm) 

pH CaCO 3 Saturation 

with 
bases 

(V%) 

mg/ 
kg mg/100 g 

Humus% 

H 2 O KCL Total 
N P2O5 K2O 

A 1 A 2 0-2 9 5.8 5.0 0.0 65.6 18.0 8.3 22.6 0.94 

a 2 B d 2 9 -
 42 6.7 

5.7 0.0 70.4 16.2 
5.4 

19.7 
0.5 

B Y 1 d 42 -
7 5 6.5 

5.6 0.0 77.0 9.6 
1.2 

14.8 
0.43 

A 1 A 2 0-2 9 * 5.5 4.7 0.0 55.7 16.6 1.8 19.0 1.05 

a 2 B d 2 9 -
 42 * 6.2 

5.2 0.0 78.0 12.0 
0.2 

15.6 
0.68 

B Y 1 d 42 -
7 5 * - 

- 0.0 - - 
- 

- 
- 

A 1 A 2 0-29 ** 5.8 4.9 0.0 62.8 25.3 3.0 20.1 1.01 

a 2 B d 29 -
 42 ** 6.3 

5.5 0.0 65.0 20.5 
0.6 

16.8 
0.68 

B Y 1 d 42 -75 
** - 

- 0.0 - - 
- 

- 
- 

Note - the data are from the analysis of the soil samples in 1965 from D. Banya 
cooperative farm 

* The data are from the analysis of soil sample from 2019 from a field with three crops 
rotation 

** The data are from the analysis of soil sample from 2019 with permanent crop 
raspberries 

              During the long-term land use of the area it is established that during the 
raspberry plantation the assimilable forms of nitrogen increase, as for the horizons to a 
depth of 42 cm it is respectively 5.8 mg/kg of soil. In the absence of balanced fertilization, 
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the mobile forms of phosphorus and potassium decrease and it is more significant for the 
amount of P2 O5 - 4.5 times in the area with three crop rotation and about 3 times in the 
area occupied by raspberries. We assume that when creating the perennial plantation, 
basic fertilization with phosphorus and potassium was performed. 

Pseudopodzolic soil differences, in addition to a pronounced textural differentiation, are 
also characterized by a weak humus horizon and an acid reaction of the soil 
solution (Koynov et al., 1972) . The treatment of these soils should be carried out during 
time of appropriate humidity to avoid some adverse physical and mechanical 
consequences. The arable land can be deepened to 25-30 cm with the application of 
manure and higher doses of mineral fertilizers. When using mineral  fertilization priority 
should be given to fertilizers with physiologically alkaline actions. 

The structure of the Alluvial-Deluvial (Fluvisol) soil is layered, with stratums which is 
formed under the influence of the flowing waters of the Maritsa River. Subsequently, the 
river withdrew to its current bed, and a process of deluvial formation began on the 
terrain. Of note is the fact that the percentage of coarse sand is increasing - by 15.7% and 
21.8% respectively for AI pl. and A II pl. horizons. 

 

Table 5. Soil texture profile № 3 Alluvial (deluvial) Cinnamon meadow soil (Fluvisol) 

Horizon 
depth 

(cm) 

Hygr. 

moist
ure 

% 

Amoun
t 

> 1 

1- 

0.25 

0.25
- 

0.05 

0.05
- 

0.01 

0.01
- 

0.00
5 

0.005
- 

0.001 

<0.00
1 

∑ 
<0.01 

A I pl. 0-11 2.53 13.3 31.5 21.2 11.7 4.5 5.6 10 20.1 

A IIpl. 11-24 5.20 42.7 33.1 18.2 0.5 1.5 1.9 11.9 24.9 

a III pl. 24-
50 

- 
79.2 15.4 4.2 0.3 0.2 0.2 6.2 16.6 

A I pl. 0-11* 2.18 0.0 35.0 36.9 4.5 5.5 6.4 11.7 23.6 

A IIpl. 11-
24* 

2.60 0.0 32.2 40.0 3.7 5, 5 6.4 12.2 24.1 

aIII pl. 24-
50* 

- 0.0 
15.0 14.4 9.3 6.6 3.3 19.9 35.3 

 * Note - the data are from the analysis of soil samples in 2019. 

  

Based on microrelief, it can be assumed that this change in the soil texture is due to the 
surface water erosion with the adjacent land plot of asphalt road the soil was moved to 
declines forming the ravine of the river. A profile made in an adjacent pine grove gives 
grounds for such an assumption. 

              The chemical properties are like characterized with as slightly acidic to neutral pH 
in soil research in cooperative farm Dolna Banya which in 2019 showed a decrease to 
medium acidic soil solution. Carbonates are washed deep into the profile and base 
saturation slightly decreased as a result of the impact of climatic factors. In the event of the 
water erosionthe   humus content is reduced of the alluvial diluvial soil (Fluvisol), as for 
long-term decrease was respectively 0.39% and 0,06% for the first and second layer of the 
soil profile. 
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Table 6. Chemical properties profile № 3 Alluvial (deluvial) Cinnamon 

                            meadow soil (Fluvisols) 

Horizon and 

depth 

in cm 

pH CaCO3 Saturation 

with bases 

(V%) 

Humus 

% 

  

H2O KCL 

A I pl. 0-11 6.4 5.7 0.0 78.0 2.17 

A IIpl. 11-24 6.7 6 0.0 76.6 1.45 

aIII pl.24- 50 6.8 6 0.0 - - 

A I pl. 0-11* 6.1 5.2 0.0 67.3 1.78 

AIIpl. 11-24* 6.3 5.5 0.0 72.4 1.39 

aIII pl.24-50* 6.7 - 0.0 - - 

* Note - the data are from the analysis of soil samples in 2019. 

 

Conclusion 

The research has found that for a long period of time there were changes in the surface 
soil horizons of all studied differences of Chromic Luvisols. The process of podzolization 
continues to develop and an increase in the content of silt in the horizons located below 
the humus horizon is reported. In the case of alluvial-deluvial cinnamon soil (Fluvisol), an 
increase in the fraction of coarse and fine sand and a decrease in the humus content are 
reported. In the case of moderately eroded Pseudopodzolic Chromic Luvisols land use has 
an impact on the soil texture. In the deeper horizons, when planted with raspberries, the 
content of silt and physical clay increases compared to the same soil difference in the area 
with the application of three crop rotation, compacted with cereals with a subsided 
surface. The content of mobile forms of nitrogen increases in the area with permanent 
planting. The useful for plants forms of phosphorus and potassium decrease more 
significantly in the area on which three crop rotation saturated with cereals with a 
mouldboard ploughing for growing is applied. 
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Резюме 

Отглеждането на маслодайна роза се характеризира с особености, които 
предопределят спецификата на земеделската техника, използвана в 
розопроизводителните стопанства, както и с факта, че значителен брой дейности в 
розопроизводството са механизирани само частично или се извършват изцяло 
ръчно. 

Докладът съдържа критичен анализ на техническите средства за механизация на 
специфични дейности в розопроизводството, които се използват в България през 
годините,  както и на тези, които наскоро бяха представени на вниманието на 
розопроизводителите. Посочени са начини, възможни източници на финансиране и 
организационни подходи за повишаване наситеността на розопроизводителните 
стопанства с техника. 

Ключови думи: маслодайна роза, грижа за растенията, земеделска техника, 
пръскане, резитба, събиране на рози 

 

Resume 

The cultivation of oil-bearing rose is characterized by features that predetermine the 
specifics of the agricultural machinery used in rose-production farms, as well as the fact 
that a significant number of activities in rose production are only partially mechanized or 
performed entirely by hand. 

А critical analysis of the technical means for  mechanization of  specific activities in rose 
production, which are used over the years and newly presented to rose growers is 
provided in the report. Ways, possible sources of financing and organizational approaches 
for increasing the saturation of rose farms with machinery have been identified. 
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Резюме 

Выращивание масличной розы характеризуется особенностями, которые 
предопределяют специфику сельскохозяйственной техники, используемой в 
хозяйствах по выращиванию роз, а также тем фактом, что значительная часть работ 
по уходу за растениями только частично механизирована или выполняется 
полностью вручную. 

В докладе содержится критический анализ технических средств, которые 
использовались в Болгарии на протяжении многих лет для механизации 
специфичных операций технологического процесса выращивания масличной розы, а 
также таких, которые недавно были представлены ко вниманию 
розопроизводителям. Обозначены направления, возможные источники 
финансирования и организационные подходы для повышения обеспеченности 
хозяйств техникой. 

Ключевые слова: масличная роза; уход за растениями; сельскохозяйственная 
техника; опрыскивание; обрезка; сбор розовых цветков 

 
 

Въведение 

Съвременното земеделие е немислимо без използването на технически средства за 
механизиране на операции от производствения процес. Редица земеделски култури 
позволяват производство, при което всички или почти всички дейности се извършват 
механизирано. Маслодайната роза не е от тях. Значителна част от реализираните 
дейности при отглеждането й са немеханизирани. Не е еднаква и степента на 
механизиране и ефективността на използваните за целта технически средства в 
различните по размер розопроизводителни стопанства. 
Върху количеството на получавания от единица площ розов цвят влияние оказват 
фактори, върху които човек не може или може да въздейства незначително, като 
например природо-климатичните условия. Съществуват фактори, човешкото 
въздействие върху които може да доведе до значителни резултати. Изключително 
голямо влияние на добивите и качеството на продукцията оказва агротехниката. 
Своевременното извършване на агротехническите мероприятия, свързани с грижите 
по растенията, позволяват да се създадат условия за натрупване в тях на 
максималновъзможното количество розово масло, а спазването на сроковете за 
прибиране на продукцията, то да бъде извличано в максимален обем и качество.  
Технологичният процес при отглеждането на маслодайна роза включва операции, 
извършвани и при други земеделски култури, в т.ч. почвообработващи (оран, 
култивиране, фрезоване), за борба с вредители (плевели, болести и неприятели), 
резитба, торене, напояване и др. Изпълняват се, обаче, и дейности, характерни 
единствено за маслодайната култура.  
 
Дейности при отглеждането на маслодайна роза и възможности за 
тяхното механизиране 
Производство на посадъчен материал 
Маслодайната роза се размножава вегетативно. В стари времена като посадъчен 
материал са използвани изкоренени розови храсти или изсечени до земята 
възрастни растения (Lenkov et al., 1988; Atanasova and Nedkov, 2004; Doncheva, 
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2020). Утвърдена практика в съвременното розопроизводство е размножаването от 
вкоренени резници.  

Производството на посадъчния материал се основава на способността на части от 
облистени розови леторасти в благоприятни условия да формират подземни и 
надземни органи (коренова система и леторасти). Изходният материал за 
вкореняване  (многогодишни стъблени резници, зелени резници или едногодишни 
зрели резници) се получава от маточни насаждения (Atanasova and Nedkov, 2004; 
Doncheva, 2020). За осигуряването му във вид чист от зараза и неприятели  за 
маточното насаждение се полагат специални грижи, в т.ч. пръскане с препарати за 
растителна защита, торене, поливане. Всички грижи, касаещи маточника, могат да 
бъдат механизирани. Нарязването на резници се извършва ръчно. Като материал за 
вкореняване  може да се използват и изрязани след резитба леторасти. 
Вкореняването на всеки от видовете резници се извършва в съответствие с 
разработена технология. Препоръчително е вкоренените резници да бъдат засадени 
върху подготвен за целта терен възможно най-скоро след изваждането им.  

Подготовка на терена за създаване на розово насаждение 
Предшестващ етапa “подготовка на терена за създаване на розово насаждение” е 
изборът на самия терен. Маслодайната роза се развива добре почти навсякъде в 
умерения климатичен пояс, но когато се отглежда за розово масло изискванията й са 
специални. Районите с мека зима, влажна и прохладна пролет, леко наклонените 
терени с дълбоки и водопропускливи почви с лек механичен състав, богати на хумус 
и хранителни вещества са най-благоприятните за нея (Atanasova and Nedkov, 2004; 
Doncheva, 2020). 
Дейностите по подготовката на терена за създаване на розово насаждение 
включват: унищожаване по химичен път на многогодишните плевели; изчистване на 
повърхността на площите от дървета, храсти и едри камъни с последващо 
подравняване или терасиране; последователни почвообработки - дълбока с 
обръщане на почвения пласт (риголване) за осигуряване на необходимите условия 
за развитие на кореновата система на маслодайната роза и повърхностни 
(култивиране или плитко преораване с брануване) за доунищожаване на 
коренищните плевели и поддържане на  почвата в рохково състояние; внасяне на 
оборски тор; формиране на канавки или дупки за засаждане на резниците. Всички 
операции, свързани с подготовката на терена, позволяват механизиране.  
Засаждане 
Засаждането се провежда през късна есен (ноември). При благоприятни 
метеорологични условия може да продължи през зимата или рано напролет, преди 
да е започнала вегетацията. В зависимост от приетата схема за изграждане на 
розовото насаждение посадъчният материал се засажда в редове с ширина на 
междуредия 2,8 m, 3,0 m или 3,2 m. Срещат се насаждения с междуредия 2,6 m и 
под него, но главно на неголеми по размер  участъци, където механизираното 
отглеждане е нереализуемо или силно ограничено. Разстоянието между 
засажданите резници в реда обикновено е в интервала 0,8 - 1,2 m (Lenkov et al., 
1988; Nedkov et al., 2005). В зависимост от сортови особености, теренни фактори и 
технологията на отглеждане  се практикува засаждане и между 0,6 – 0,9 m (Stoyanov, 
2013). Проведени изследвания (Atanasova and Nedkov, 2004) показват, че по-
големите разстояния осигуряват по-високи добиви от маслодайната култура.  
И в наше време засаждането се извършва по-често ръчно, въпреки че не липсват 
възможности за неговото частично или пълно механизиране. Всички последващи 
засаждането грижи за насаждението целят осигуряване на оптимални условия за 
прихващане, растеж и развитие на маслодайните растения. 
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Грижи за ново насаждение 
За ново се счита насаждение през първите три години след засаждането. Грижите за 
растенията през периода са насочени към създаване на необходимите условия за 
формиране на здрави и добре оформени розови храсти. Съотношението между 
механизираните и извършваните ръчно дейности е приблизително еднакво.  
Механизирано се извършва поддържането на почвата рохкава и чиста от плевели в 
междуредията, оранта със загърляне, подхранването с минерални торове, 
пръскането срещу вредители. Механизирано може да се извърши резитбата за 
формиране на храстите на втората година от засаждането, състоящо се в 
намаляване на височината им до 80-90 cm. Немеханизирани са дейностите, 
свързани с попълването на растения и отстраняването на образувалите се цветни 
пъпки през първата година, окопаването в реда между растенията,  скъсяването на 
дължината на най-силните леторасти през първата година за предизвикване на 
тяхното разклоняване, почистването на насажденията от изсъхнала и поразена от 
агрилуса14 дървесина, резитбата за формиране на храстите и беритбата (макар и 
частична) през втората и третата години (Atanasova and Nedkov, 2004; Doncheva, 
2020). 
Грижи за цветодаващо насаждение 
При нормално развитие на розовото насаждение периодът на активно цветодаване 
е от четвъртата година на засаждането до времето за подмладяването му. Грижите 
за цветодаващо насаждение включват поддържане на почвата чиста от плевели, 
предпазване на маслодайните растения от болести и неприятели,  резитби за 
почистване и регулиране растежа на храстите, както и други мероприятия, 
осигуряващи необходимите условия за постигане на високи добиви от качествен 
розов цвят. Част от реализираните през периода дейности позволяват механизиране 
(пълно или частично), но голяма част налагат ръчно извършване. Механизирано се 
реализира борбата с вредителите, листното подхранване, повечето от операциите, 
свързани с механичната обработка на почвата.  
От извършваните в розовите насаждения резитби механизиране позволява 
ежегодното изрязване на връхната част на розовите храсти (след розобера и 
напролет). Резитбата допринася за увеличаване на добива на цвят средно с 15-20%, 
за по-равномерното разпределение на цветните клонки по храста и за облекчаване 
на труда на розоберачите (Kanev et al., 2005). Механизирано може да се реализира 
«контурната» (коригиращата) резитба. Препоръчва се да се извършва през три 
години, непосредствено след цъфтежа и се състои в намаляване на височината на 
розовите храсти в границите на 1,1 – 1,3 m (Nedkov et al., 2005; Atanasov et al., 2008). 
Резитбата възстановява жизнеността на маслодайното растение и спомага за 
повишаване на добивите с почти 50% (Nedkov et al., 2005). Механизирано се 
намалява широчината на храста при резитбата, извършвана след розобера и при 
нужда напролет. Страничната резитба подобряване условията на провеждане на 
операциите от технологичния процес, свързани с грижите за растенията и 
прибирането на продукцията. 
Напълно или частично механизирано може да бъде торенето на розовите 
насаждения. Бива почвено и листно. Торенето, освен че увеличава добива и 
качеството на получаваната продукция, прави розовото растение по-устойчиво на 
болести, неприятели и измръзвания. Степента на механизирането му в голяма 

                                                             
14

 Агрилус по маслодайната роза Agrilus Cuprescens (= Mokrzeckii)  - насекомо, нанасящо значителни 
поражения на маслодайното растение. Възрастното нагризва листата по периферията. Ларвите 
правят спираловидни ходове под кората и в дървесината. Повредените стебла загиват след две-три 
години (Atanasov et al., 2008) 
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степен зависи от размерите на стопанството и възможностите на розопроизводителя 
за закупуване на специализирана техника.  
Ръчно се провежда селективната резитба за почистване на розовите храсти. Състои 
се в премахване на сухата и поразена от агрилуса дървесина и прореждане на 
храстите за осигуряване на необходимите условия за развитие на розовото 
растение. Ръчно се извършва и окопаването в реда между растенията. Надежда за 
механизиране (частично или пълно) на технологичната операция дават появилите се 
в последно време на пазара за земеделска техника технически средства. 
Други дейности при грижите за растенията, които не са задължителни, но дават 
добър резултат след провеждането им са напояването, оросяването,  мулчирането. 
Маслодайната роза има дълбока коренова система и се приема за сухоустойчива 
култура, но сушата може силно да снижи добива. Осигуряването на необходимата 
почвена влага от началото на бутонизацията до края на вегетацията и въздушна 
влага по времето на цъфтежа са важно условие за добра реколта от розов цвят. 
Проведени изследвания върху поливния режим на розата (Nedkov et al., 2005) 
показват, че поливането на розовите насаждения може да завиши съдържанието на 
етерично масло в розовия цвят с 42%, а добива с около 36%. Други изследвания 
установяват двойно по-високи добиви от розов цвят от напоявани розови 
насаждения (Atanasova and Nedkov, 2004). Поливането е дейност, която позволява 
пълна механизация, но в широката практика отделни етапи от нейната реализация 
се осъществяват ръчно. 
Оросяването е мероприятие, което е желателно да бъде прилагано в розови 
насаждения в сухи периоди от време. Провеждането му в часовете преди  началото 
на розобера осигурява необходимата въздушна влага за постигането на максимална 
по количество и качество реколта от розов цвят. На практика позволява пълна 
механизация чрез микродъждуване.  
Мулчирането е агротехническо мероприятие, което спомага за запазване на 
почвената влага, възпрепятства образуването на почвена кора и развитието на 
плевелите, влияе положително на добивите. Като мулч се използват растителни 
остатъци, разпръснати върху почвата в пласт с дебелина 15-20 cm, или 
полиетиленово фолио. Проведени изследвания (Nedkov et al., 2005) показват, че 
мулчиране, съчетано с капково напояване, при което шлаухът се поставя под 
мулчиращото фолио, може да осигури добиви до 1000  kg цвят от декар (10 t/ha). 
Мулчирането е мероприятие, ръчният труд в което заема не малък дял. 
Подмладяване на розово насаждение 
Подмладяването на розовото насаждение е мероприятие, с което се цели  
възстановяване на ритъма на развитие на храстите и добивите от тях. Провежда се 
през 8-10 год. (Atanasova and Nedkov, 2004; Atanasov et al., 2008; Doncheva, 2020). 
Подмладяване се извършва и преди 8-та година, когато в резултат на зимните 
студове храстите са измръзнали или повредени от градушка или по други причини 
(Doncheva, 2020). Включва: изрязване на розовите храсти до основата, оформяне на 
бразди от двете й страни, полагане на тор в браздите и заораването му. Всички 
дейности, свързани с подмладяването на насаждението, позволяват 
механизираното им извършване. 
Бране на маслодайна роза  
Брането на розов цвят е крайния, най-трудоемкия етап от технологичния процес по 
отглеждането на маслодайна роза. Делът на разходите за неговата реализация 
надвишава половината от всички разходи. Прибирането на цвета от розовите 
насаждения е и най-деликатния етап от технологичния процес. Цъфтежът на 
розовия храст е постепенен, неедновременен (фиг.1), което налага ежедневното му 
събиране в течение на целия беритбен период. 
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Събирането на разцъфналия розов цвят се извършва при неблагоприятни условия. 
Брането на цвета на маслодайната роза започва рано сутрин, когато пада росата и 
влажността е значителна. По време на розобера често вали, което допълнително 
усложнява осъществяването на технологичната операция 
 

 

Фиг.1. Цъфтеж на розов храст  

Figurе 1. Flowering of an oil-bearing rose bush 

 
Времето за прибиране на розов цвят (работната смяна) се ограничава от началото 
на видимата част на деня и от повишаването на температурата на въздуха от 
активното слънцегреене. В съответствие с това за запазване на високо съдържание 
на етерично масло началото на розобера започва около 5,00 часа и трябва да 
приключи до около 10,00 часа. По-късно събраният розов цвят съдържа по-малко 
количество етерично масло, което е и с по-ниско качество (Atanasova and Nedkov, 
2004; Doncheva, 2020). 
Независимо че началото на отглеждането на маслодайна роза е отдалечено от 
нашето съвремие на векове, цветовете й все още се събират ръчно. Липсата до 
момента на масово използвана машина за бране на маслодайна роза в страните, 
където традиционно тя се отглежда, достатъчно красноречиво говори за сложността 
на проблема за механизиране на технологичната операция.  
В зависимост от създадената организация в стопанството брането на всеки ред с 
розови храсти се извършва едновременно от двете му страни от двама берачи или 
от един берач, който последователно преминава първо от едната, а после от 
другата страна. Цветовете се откъсват под чашката и се поставят в престилка или 
торба, каквито всеки берач носи със себе си. Периодически събраният розов цвят се 
изсипва в конопени или полиетиленови чували, които след напълването им се 
изнасят извън реда.  
Освен че берат ръчно цвета, розоберачите самостоятелно се предвижват по реда, 
носят върху себе си част от събраната продукция и изнасят набраното до сборния 
пункт извън розовите насаждения. Допълнително внимание по време на работа 
трябва да отделят, за да сведат до минимум контактите с шиповете по розовите 
пръчки и жилещите насекоми. За да се спази времевия диапазон за бране се 
изисква струпването на значителен брой берачи, което поради непривлекателните 
условия на работа и невисокото заплащане е винаги съпроводено с достатъчно 
проблеми за почти всички розопроизводители. 
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Технически средства за механизиране на грижите и прибирането на 
маслодайна роза 
Отглеждането на маслодайна роза се характеризира с особености, които са 
рядкосрещани или напълно отсъстват при други земеделски култури, вкл. и 
маслодайни. Тези  особености предопределят спецификата на използваната 
земеделска техника за механизиране на технологичните операции в 
розопроизводителните стопанства. Анализът на използваните земеделски площи в 
розопроизводителната практика (Bozhkov, 2020) показа, че с малки изключения 
стопанствата, в които се отглежда маслодайна роза, се класифицират в 
действащите нормативни документи като „малки“. Над 60% са до 2 ha и са от типа 
производствени единици, които осигуряват допълнителен доход на своите стопани. 
В това число са малките семейни градини до 0,5 ha, които не рядко са в самите 
дворове на стопаните и се обслужват от членовете на семейството (Atanasova and 
Nedkov, 2004). Освен неголемите размери, тяхна характерна особеност е, че в по-
голямата си част са с неправилна форма, което значително намалява възможността 
за използване на средства за механизация. Там, където е приложима механизация, 
особеностите на производствения процес предопределят спецификата на 
използваната земеделска техника (енергетична и работен инвентар) за 
механизиране на технологичните операции. 

Редица дейности при отглеждането на маслодайна роза са напълно или частично 
механизирани, но съществуват и такива, извършването на които продължава да 
бъде ръчно. Използването на ръчен труд при отглеждане на маслодайна роза е 
характерна негова особеност, която и до ден днешен не може да бъде напълно 
елиминирана. В началото на култивираното отглеждане на рози ръчно се извършват 
почти всички дейности. Теглените от животно плуг за извършване на основната 
обработка в междуредията на розовите насаждения и рало за  отварянето на 
траншеи, в които да се положи посадъчния материал при засаждането, са най-
значимите технически средства, облекчаващи ръчния труд. 

В наши дни редица операции от технологичния процес при отглеждането на 
маслодайна роза са механизирани, някои частично, а други напълно. С по-големи 
потенциали в механизираното извършване на технологичните операци са по-едрите 
розопроизводителни стопанства. В по-малките стопанства значителна част от 
операциите, които в по-едрите стопанства са механизирани, се извършват ръчно 
или с нископроизводителни технически средства при същите неблагоприятни 
производствени условия. 

В розопроизводството за механизиране на операции от технологичния процес се 
използват различни по мощностни потенциали енергетични средства: мотоблокове, 
малки трактори, трактори със средна мощност. Определяща при избора на типа на 
трактора е площта на розовите насаждения в стопанството. Общото, което ги 
обединява, е: 

- габаритите им позволяват свободно движение в междуредията на розовите 
насаждения; 

- притежават устойчивост за движение по наклони, характерни за терените, на 
които се отглеждат розовите насаждения; 

- имат достатъчен клиренс (пътен просвет) за да могат да се движат сред 
неравностите, оформили се след проведените механични обработки на почвата; 

- притежават необходимите мощностни и теглително-сцепни качества за 
реализиране на технологичните операции, като не утъпкват прекомерно опорната 
повърхност;  
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- позволяват реализирането на изискваните постъпателни скорости на 
движение, в.т.ч. и особенониски, за осигуряване на непрекъснатост на работния 
процес. 

За агрегатиране на тракторите се използва по-голямата част от предвидения за 
работа с тях инвентар, удовлетворяващ изискването за свободно движение в 
междуредията на розовите насаждения. За осъществяването на специфични при 
отглеждането на маслодайна роза операции се използват специализирани машини. 
Опити за създаването им са правени през годините и в Института по розата и 
етерично-маслените култури (ИРЕМК) в гр.Казанлък (Kanev et al., 2005). 
Изработвани като опитни образци или в малки серии, в настоящия момент те са 
рядко срещани или излезли напълно от употреба.  

При подготовката на терените за създаване на  розови насаждения за 
изчистването на повърхностите им се използват храсторези, изкоренители, 
булдозери, скрепери и др. машини и съоръжения, прилагани за аналогични цели и 
по отношение на други трайни насаждения. Тъй като маслодайната роза е 
дълбококоренна култура, за осигуряване на необходимите условие за развитие на 
кореновата система се изисква дълбока (на 50-60 cm) механична обработка с 
обръщане на почвения пласт. Извършва се с плуг-риголвач, теглен от земеделски 
трактор с висока мощност. Операцията не е осъществима върху предвидени за 
засаждане площи с неголеми размери. Предвид енергоемкостта на дейностите, 
свързани с подготовката на терените, за предпочитане са енергетичните средства от 
верижен тип, характеризиращи се с по-високи сцепни качества и теглителни 
потенциали. Ограничения по отношение на  габаритите на използваната земеделска 
техника (енергетична и прикачен инвентар) не се поставят, т.к. отсъстват на този 
етап лимитиращите работната ширина фактори, присъщи за трайните насаждения. 
Повърхностните механични обработки се реализират с култиватори, фрези, брани и 
др. работен инвентар, предназначен за агрегатиране към използваните земеделски 
трактори, а внасянето на хербициди за борба с плевелите, торенето с оборски тор и 
др. по-специфични дейности – с предвидените за целта специализирани работни 
машини. 
Производството на посадъчен материал е дейност, която изисква специална 
подготовка и екипировка. Вкореняването на резници за посадъчен материал се 
извършва в изградени за целта съоръжения по утвърдени методики (Atanasova and 
Nedkov, 2004; Kanev et al., 2005). Дейностите, които се извършват извън тях и 
подлежат на механизиране, са свързани с грижите за маточното насаждение. 
Пръскането с препарати за борба с болести и неприятели се реализира с пръскачки, 
най-често от вентилаторен тип.  За внасянето на оборски тор се използват 
тороразпръскващи ремаркета. Агрегатират се работните машини към земеделски 
трактори с необходимите мощностни потенциали и габарити за движение в 
междуредията на маточника. Поливки се осъществяват гравитачно, чрез дъждуване 
или капково, в зависимост от наличните съоръжения, изградени за целта в 
стопанството. Резниците за вкореняване се нарязват ръчно с лозарски ножици. 
Намалява натовареността на резача и повишава производителността използването 
на ножици с електрическо или пневматично задвижване. Когато за посадъчен 
материал ще се използуват леторасти, останали след подмладяването на 
цветодаващи розови насаждения, изрязването на храстите става механизирано с 
храсторези, а оформянето на резниците ръчно с ножици. 
Засаждането е дейност, която в определени условия позволява използването на 
механизация, но по-често се извършва ръчно. За механизирано засаждане на 
вкоренени розички е разработена машината ЛПНМ-4 (Atanasova and Nedkov, 2004). 
Засаждането е възможно с разсадопосадъчни машини от тип „Тракия“ или СКН-6, 
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настроени за работа в двуредов вариант за междуредия 2,8 – 3,0 m, със стъпка 0,8 – 
0,9 m (Kanev et al., 2005; Nedkov et al., 2005). След засаждане новозасадените 
растения изискват да бъдат поляти, за което в малките стопанства могат да бъдат 
използвани пръскачки за растителна защита от щангов тип, а в по-едрите  
агрегатирани към земеделски трактор цистерни.  
При грижите за растенията се наблюдава най-голямата диференциация между 
различните по размер стопанства по показателя „технически средства за 
механизация при отглеждането на маслодайна роза“. Стопаните на по-едрите  
розопроизводителни форми притежават един или повече трактори, окомплектовани 
с необходимия работен инвентар за извършване на технологичните операции. По 
техните възможности са закупуването на специализирани машини, изграждането на 
напоителни съоръжения, системи за оросяване и др. Ограничените потенциали на 
розопроизводителите от малките по размер стопанства ги принуждават да използват 
нископроизводителна техника - машини, предназначени за други земеделски 
култури, а в много случаи и да разчитат на ръчния труд. Пример за това при 
извършване на растителнозащитни операции и торене с течни торове са гръбните 
пръскачки. Гръбноносимите (гръдноносимите) пръскачки са слабопроизводителни, 
поради изискването за извършване на голям брой празни непроизводителни ходове 
за зареждане (с оглед осигуряване на нормално натоварване на работника общото 
тегло на машината, заредена с разтвор, не трябва да е пвече от 25 kg). Условията 
на труд при работа с тях са неблагоприятни - вибрации, шум при моторните, близък 
контакт с опръскващата уредба и много др.  

Независимо от размера на розопроизводителното стопанство остава проблемът с 
извършването на дейности, които са немеханизирани. При грижите за растенията 
ръчен труд се използва при плевене и окопаване на розовите насаждения (и по-
специално разстоянието между растенията вътре в реда). Факт е, че за обработка на 
почвата вътре в реда между растенията в трайни насаждения са разработени 
работни машини с автоматично отклоняващи се секции. Използването им при млади 
розови насаждения (до три години) е невъзможно, тък като за задействането на 
отклоняващото устройство опипвачът му трябва да срещне съпротивление, което 
може да повреди розовото растение. Затруднено е използването на машини с 
автоматично отклоняващи се секции и в по-стари насаждения. Въпреки че разсадът 
от маслодайна роза може да бъде засаден и през 1,2 m, в процеса на развитие на 
храстите разстоянието между тях се стесняват до стойности, които са по-малки от 
изискваните за ефективна работа на почвообработващата машина. 

Опити за механизирана обработка на защитната зона и вътрередовата ивица в 
розови насаждения са правени с помощта на универсални лозарски машини от типа 
УНЛМ във вариантите им с монтирано приспособление с отклоняващи се 
автоматично плоскорежещи работни органи (Kanev et al., 2005). Положителен 
резултат е получен, но само при удовлетворяване на определени експлоатационни 
условия. 

Възможността, която остава пред създателите на земеделска техника за пълна 
механизация на почвообработващите мероприятия, е приближаването на работния 
орган максимално близко до основата на храста. На фиг.2а е представена зъбна 
брана с отклоняваща се секция на фирма CUCCHI, работеща в розово насаждение. 
Работните й органи са вертикално разположени мотички, които унищожават 
плевелите в реда почти до основата на храста и заравняват междуредието. Един 
полуред от насаждението обработва и показаната на фиг.2б работна машина за 
окопаване на рози на фирма OLMI (Италия). Машината е от полунавесен тип. 
Работната й глава се управлява дистанционно по електро-хидравличен път. 
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Наклонът на главата може да бъде настройван в зависимост от конкретните условия 
на експлоатация, а при особено внимание и опит на оператора може да бъде 
позиционирана максимално близко до основата на розовите храсти.  
  

 
 

(а) (б) 

Фиг.2. Земеделски работни машини с отклоняващи се работни секции за 
розопроизводството 

а) отклоняваща активна зъбна брана на фирма CUCCHI; 
б) машина за окопаване на рози на фирма OLMI (Италия) 

Figurе 2. Farm implement with auto-deflecting sections for rose production 
a) auto-deflecting active gear harrow of CUCCHI; 
b) implement for cultivating roses of OLMI (Italy) 

 
С аналогични възможности в технологичен план е представената на фиг.3а работна 
машина ФОР-02А на фирма Bizon-Ins Ltd.  
 

 

 

( а ) ( б ) 

фиг.3. Фреза за окопаване на рози на фирма Bizon-Ins Ltd 
а) модел ФОР-02А  с автоматично отклоняване на фрезовата глава; 
б) ФОР-02Р с ръчно отклоняване на фрезовата глава. 

Figurе 3. Farm implement for roses of the company Bizon-Ins Ltd 
a) a model for hoeing the soil between the plants in rows - automatic version 
b) a  model for hoeing the soil between the plants in rows - manual version 

 

Машината служи за окопаване на рози, като позволява едновременната обработка 
на два полуреда от розовото насаждение. Задвижването на фрезовата глава и 
отклоняването й е хидравлично от хидросистемата на трактора. Опростен в 
конструктивен план и с разширени възможности в технологичен план е моделът 

http://www.bizon-ins.com/en/catalog/machines-for-cultivating-roses-and-lavender/machine-for-cultivating-roses-in-rows-automatic-for-02a
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ФОР-02Р (фиг.3б). Работната машина служи за премахване на плевели в реда 
между растенията, като също позволява едновременното окопаване на два 
полуреда от насаждението. Задвижването на фрезовата глава е хидравлично от 
хидросистемата на трактора, а отклоняването се извършва ръчно от двамата, 
намиращи се върху машината оператори. 
Техническите решения от фиг.2 и фиг.3 позволяват да се намали ръчния труд и 
повиши производителноста при окопаването на розови насаждения. Недостатък на 
конструкциите без използване на ръчен труд е, че между розовите храсти остава 
необработени зони. Безспорно изискване при експлоатацията на последното 
техническо решение е повишената съсредоточеност от страна на операторите, 
намиращи се върху машината, за недопускане на поражения по розовите храсти и 
качествено извършване на почвообработката. 

Опит за водене на локална борба с плевелите в защитната зона и в реда между 
растенията е разработената в ИРЕМК (Kanev et al., 2005; Nedkov et al., 2005) 
работна машина за внасяне на гранулирани хербициди МВГ-1 (фиг.4).  

Работната машина се състои от рама с ходови колела, бункери за препарата, 
дозиращи устройства, задвижван от ВОМ 15  вентилатор, тръбопроводи и 
разпръсквачи (разсейватели). В агрегат със земеделски трактор се движи в 
междуредието на розовото насаждение. С помощта на създадения от вентилатора 
въздушен поток препаратът се разстила от разсейвателите върху третираната зона 
от почвената повърхност във вид на лента. Машината обработва едновременно два 
полуреда, което налага минаването й във всяко междуредие. 
За подмладяване на стари розови насаждения в ИРЕМК (Kanev et al., 2005) е 
създадено специализирано устройство УПР-1 (фиг. 5). Агрегатира се към самоходно  
шаси Т-16М. Работният му орган е хоризонтално въртящ се циркулярен диск, 
задвижван от ВОМ на трактора посредством кардан, редуктор и ремъчна предавка. 
Осигурява височина на рязане 3 - 5 cm над почвената повърхност. Повдигането в 
транспортно, спускането в работно положение и регулирането на височината на 
рязане е хидрофицирано. 

 

Фиг.4. Работна машина за внасяне на гранулирани хербициди МВГ-1 

Figurе 4. Farm implement for application of granular herbicides 

Работна машина (руско производство) за подмладяване на розови насаждения с два 
режещи диска е представена на фиг.6. (Kanev et al., 2005). Агрегатира се също към 
самоходно шаси Т-16М.  

                                                             
15

 ВОМ – вал за отвеждане на мощност  
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Общото за двете работни машини за подмладяване на розови насаждения е, че са 
строго специализирани и не могат да бъдат използвани за реализиране на други 
видове резитби, провеждани в насажденията с маслодайна роза. Информация за 
широката им употреба в родното ни розопроизводство липсва. 
 

 

 
 

фиг.5. Устройство за подмладяване 
на розови насаждения УПР-1 

Figurе 5. Device for rejuvenation of 
rose plants 

Фиг.6. Двудискова работна машина за 
подмладяване на розови насаждения 

Figure 6. Double disc implement for 
rejuvenation of rose plants 

 
За формиране на розовите храсти по височина в ИРЕМК е разработена работната 
машина МФР-1 (фиг.7). Служи за изрязване на храсти в диапазона 80 – 170 сm. 
Агрегатира се към трактор със средна мощност и се задвижва от неговата 
хидравлика (Kanev et al., 2005). Данни за нейното използване в наши дни в 
розопроизводителната практика липсват. 
За извършване на  контурна резитба в розови насаждения производители на 
земеделска техника предлагат на пазара специализирани машини. На фиг.8 е 
представен машинно-тракторен агрегат, формиран на базата на работна машина за 
контурна резитба от палцев тип, позволяваща едновременното намаляване на 
височината на храста по височина и формиране на един полуред от храста по 
ширина. 

  

фиг.7. Машина за формиране на розови 
храсти МФР-1 

Figure 8.  Machine for rose bushes forming 

фиг.8. Машина за контурна резитба от 
палцев тип 

Figure 8.  Thumb-type contour pruning 
machine 
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На фиг.9 е показана работна машина за контурна резба с въртящи се ножове в две 
конфигурации.  

 

 

( а ) ( б ) 

фиг.9 Машина за контурна резитба с въртящи се ножове 
а ) модел с Г-образна конфигурация;    
б ) модел с П-образна конфигурация. 

Figure 9. Contour pruning machine with rotating blades 
a) model with L-shaped configuration;         
b) model with U-shaped configuration. 

 
Независимо от различния принцип на рязане, аналогично на работната машина от 
фиг.8 моделът с Г-образна конфигурация (фиг.9а) също позволява едновременно 
намаляване на височината и едностранно на ширината на храста. Моделът с П-
образна конфигурация (фиг.9б), обхващайки двустранно розовия храст, осигурява 
резитба на един цял ред от розовото насаждение.  

Общият недостатък на конструктивните изпълнения от фиг.5 до фиг.9 е, че 
изрязаната растителна маса остава в реда с розовите растения. Извличането й в 
междуредието се извършва ръчно и изисква значителни допълнителни човешки 
ресурси. Проблемът е сериозен, но не и неразрешим в условията на съвременната 
инженерна наука.  

Дейностите, които следват резитбите в насаждения с маслодайна роза, такива като 
наситняване и заораване на изрязаната биомаса в междуредието, изнасянето й 
извън пределите на насаждението, нейната преработка за по-нататъшно 
оползотворяване, позволяват пълно механизиране.  

Резитбата в розови насаждения, която не позволява пълна механизация, е 
селективната. Операцията изисква познаване на спецификата на развитието на 
маслодайното растение и висока квалификация на оператора, който я извършва. 
При реализирането й се използват ръчни ножици. Облекчава работата на резачите 
замяната на механичните ножици с електрически или пневматични. Изнасянето на 
отстранените леторасти извън пределите на насаждението, макар и да позволява 
механизиране, в повечето стопанства се извършва ръчно, което допълнително 
утежнява работата на резачите и намалява тяхната производителност.  

В направление «механизация на земеделието» при Института по почвознание, 
агротехнологии и защита на растенията «Никола Пушкаров» (ИПАЗР) в гр. София е 
разработено и изпитано техническо средство за пневматична селективна резитба в 
розови насаждения (Bozhkov et al., 2020). Използвайки потенциалите на 
пневматичната система на трактора, то позволява извършване на технологичната 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

242 
 

операция с едновременно извозване на отстранения от храста растителен материал 
извън насаждението (фиг.13). 

Поливането не е от задължителните мероприятия при отглеждане на маслодайна 
роза, но доказано води до добри резултати. Операцията позволява 
многовариантност на технологично изпълнение, вкл. и по отношение на 
използваните технически средства за механизация при нейната реализация. 
Изграждането на съоръжения и закупуването на технически средства за 
реализиране на технологичната операция се предшества от анализ и оценка на 
необходимите инвестиции и тяхната възвръщаемост във времето. При напояване 
баланс се търси между нормите за напояване, разходите за доставка на вода за 
напояване и цената на самата вода. В зависимост от начина за напояване (капково, 
дъждовално или гравитачно) нормите могат да се различават до 3 пъти (250-300 
m3/ha при капково, около 500 m3/ha при дъждовално, 700-800 m3/ha при гравитачно)  
(Atanasova and Nedkov, 2004). Значително се различават разходите дори и за един и 
същ начин на напояване в зависимост от източника на водовземане. Почти два пъти 
са те при напояване чрез дъждуване в зависимост от това, дали захранването с 
вода е от повърхностни водни обекти, напорни тръбни мрежи или напоителни 
канали (Gadjalska et al., 2017). Различната цена на водата за напояване също оказва 
влияние. 

Брането е най-трудната за механизиране дейност при отглеждането на маслодайна 
роза. Осигуряването за цялата кампания на необходимия брой берачи, дори и по 
схемата за минимална обеспеченост „един берач-един декар“, е проблем, който 
всяка година става все по-значим. Въпреки декларираната не веднъж готовност от 
собствениците на едри стопанства за закупуване на подходяща прибираща техника, 
до настоящия момент в световната розопроизводителна практика няма постъпила 
информация за налично техническо средство или негов проект, което да позволява 
ежедневното прибиране на цвета от десет и повече хектара розови насаждения.  

През 2019 г. бе огласена разработката на ТИТАН ЕООД - комбайн за бране на рози16 
(фиг. 10).  

  

( а )  ( б )  

фиг. 10. Идеен проект  (а)  и опитен образец (б) на комбайн за бране на 
маслодайна роза 

Figure 10. Conceptual design (a) and prototype (b) of an oil-bearing rose harvester 

                                                             
16 Първият в света комбайн за бране на рози, в-к Земеделска техника, бр.3 (722), 2020, с.14 
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Комбайнът се движи в реда с розови храсти, като го обкрачва. С помощта на 
импулсни въздушни струи венечните листа се отделят от цвета и се събират в 
бункер. Производителността, обявена от авторите на разработката, е 3 – 4 ha/ден.  
Загадка остава функционалната пригодност на техническото средство за изсмукване 
на листата от ненапълно разцъфнали розички. Според утвърдената в 
розопроизводството практика подлежат на събиране и цветчета с 2-3 отворени 
венчелистчета, които в последствие разцъфтяват в набрания, затоплен цвят 
(Atanasova and Nedkov, 2004). На анализ би трябвало да се подложи и 
икономическата целесъобразност на разработката. 

Мнението на специалисти в конструирането на земеделска техника е, че пълната 
автоматизация на беритбения процес в розопроизводството е възможна, но е 
икономически неоправдана. Реални за внедряване в практиката са несложни в 
конструктивен план, надеждни и лесни за използване технически средства,  
позволяващи макар и частично механизиране на беритбения процес. 

Стъпвайки на тази позиция, преди почти едно десетилетие в ИПАЗР „Н. Пушкаров” – 
София започнаха изследвания върху създаването на технически средства за 
механизиране прибирането на цвета от насаждения с маслодайна роза. Изработени 
са опитни образци на едномодулен (фиг.11а) и тримодулен (фиг.11б) варианти на 
работна машина. Машините са съответно от навесен и полунавесен тип и се 
използват след агрегатиране към земеделски трактори със средна мощност. 
Проведените експлоатационни изпитвания доказаха функционалната пригодност и 
на двете (Bozhkov et al., 2015; Bozhkov et al., 2017). По получените резултати за 
тримодулната машина е направен извод, че в зависимост от периода на 
розоберната кампания и опита на розоберачите е подходяща за ежедневното 
прибиране на цвета от 1,5 - 2,5 ha розови насаждения във времеви интервал до 
10,00 ч. Паралелно са реализирани експериментални изследвания за пневматично 
отделяне на цвета от розовото растение (Stanchev and Bozhkov, 2016), резултатите 
от които станаха основа за задълбочаване на изследванията в следващите години.  
 

 

 

( а )  ( б ) 

фиг.11. Изпитване на едномодулен (a) и тримодулен (б) варианти на машина за 
механизиране прибирането на цвета от маслодайна роза 

Figure 11. Testing of single-module (а) and three-module (b) variants of an implement 
for mechanization of oil-bearing rose harvesting 
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Проведените през последните три години изследвания позволиха на базата на 
усъвършенстваната конструкция на едномодулния вариант на машината да се 
създаде многофункционална работна машина за рози. Официалното й представяне 
пред специалисти от аграрния сектор бе на международната селскостопанска 
изложба АГРА 2020. Целта за създаването й е удовлетворяване на нуждите на 
малки и средни по размер стопанства, каквито са повечето в розопроизводителната 
практика в България. Многофункционалната машина за рози може да бъде 
изпълнена в навесен и полунавесен вариант. Използва се след агрегатиране към 
земеделски трактори със средна мощност или с по-малка в полунавесен вариант.  

Основата на работната машина е базовия модул, който представлява платформа с 
триточкова стойка в предната част за агрегатиране към земеделски трактор, 
защитен парапет, монтиран по периметъра й, и регулируеми по височина опори, 
разположени в четирите й края. В зависимост от извършваната технологична 
операция базовият модул се комплектова с опръскваща уредба, резитбена уредба, 
странични панели или върху него се оформят две работни места за розоберачи.  

Комплектоването на базовия модул с опръскваща уредба дава възможност за 
използване на земеделската работна машина за реализиране на технологични 
операции чрез пръскане (фиг.12).  

 

       

( а ) ( б ) 

Фиг. 12. Идеен проект  (а)  и опитен образец (б) на варианта „базов модул с 
опръскваща уредба“ с прави и Г-образни щанги 

Figure 12. Conceptual design (a) and prototype (b) of the variant “basic module with 
spraying system” with line booms and L-shape booms 

 

Опръскващата уредба е от щангов тип с вертикално разположени щанги. При 
пръскане срещу болести и неприятели, с препарати за листно подхранване, както и 
за оросяване с цел повишаване на въздушната влага в сухи периоди всяка от 
опръскващите секции опръсква по една половина от два съседни реда с розови 
храсти. Опръскващите секции обхващат двустранно (отстрани и отгоре) опръсквания 
обект, като позволяват регулиране положението на щангите и разпръсквачите върху 
тях, съобразно технологична схема на засаждане на розовото насаждение, периода 
на развитие и вида на оформяне на короните на розовите храсти, вида на 
реализираната технологична операция, състоянието на опорната повърхност. При 
вътрередово внасяне на препарати за борба с плевелите между растенията, торене 
на зоната в основата на храста,  поливане на млади растения положението на 
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опръскващите секции се регулира съобразно технологична схема на засаждане на 
розовото насаждение, а височината на позициониране и наклонът към опорната 
повърхност на разпръсквачите се регулират в зависимост от състоянието на розово 
насаждение и приетата схема за третиране на зоната от почвената повърхност под 
короната на храста (половината или цялата зона). 

Повишаването на налягането на работната течност в опръскващата уредба се  
извършва от водна помпа,  задвижва от ВОМ на трактора. Разходната норма се 
постига чрез съчетаване на постъпателната скорост на машинния агрегат и 
налягането на работната течност, което се контролира с манометър и може  да бъде 
регулирано.  

Комплектоването на базовия модул с резитбена уредба (фиг.13) дава възможност 
за използване на работната машина за отрязване на сухи и заразени от агрилоса 
клони, както и на такива, които пречат на нормалното развитие на розовото 
растение, с последващото им изнасяне извън пределите на насаждението за по-
нататъшна обработка или унищожаване. Резитбената уредба (фиг.13а) включва два 
резитбени модула, всеки от които се състои от пневматична ножица, удължител за 
реализиране на резитба от разстояние и гъвкав въздуховод с накрайник тип „бърза 
връзка”. Към предпазния парапет се монтират странични панели, които не допускат 
изпадането на отстранената от храстите дървесина от базовия модул. Сгъстеният 
въздух се осигурява от пневматичната система на земеделския трактор. Филтриран 
и омаслен до състояние, необходимо за нормалната работа на пневматичните 
ножици, постъпва към пневморазпределител, към който са свързани резитбените 
модули. 

  

( а ) ( б ) 

фиг. 13 Идеен проект  (а)  и опитен образец (б) на варианта „базов модул с 
резитбена уредба“ 

Figure 13. Conceptual design (a) and prototype (b) of the variant “basic module with 
pruning system” 

 

Машинно-тракторният агрегат, формиран с варианта на многофункционалната 
машина за селективна резитба, извършва позиционно с периодично изменение на 
позициите или синхронно с особено ниски (пълзящи) постъпателни скорости 
предвижване в междуредията на розовите насаждения. Провеждащият резитбата от 
земята оператор с помощта на резитбен модул, който държи в едната си ръка 
(фиг.13б), отрязва подлежащите за отстраняване розови леторасти, които с другата 
си ръка поставя в товарното пространство на платформата.  
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Комплектоването на базовия модул със стойки със съдове за събирания розов 
цвят и светлинно-звукова сигнализираща система за комуникация дава 
възможност за използване на работната земеделска машина за ръчно бране на 
маслодайна роза. Машинно-тракторният агрегат, формиран с варианта на 
многофункционалната машина за бране на рози и комплектован със заелите 
работни си места берачи (фиг.11а), се движи в розовите насаждения с постъпателна 
скорост, която позволява събирането на подлежащата за прибиране продукция. 
Освободени от необходимостта да се самопредвижват в редовете и да носят върху 
себе си събраната продукция, стоящите върху платформата берачи само откъсват 
ръчно розовия цвят и го пусна в съда за неговото събиране. Безопасността им по 
време на работа се осигурява от закрепения към товарната платформа защитен 
парапет. При необходимост от промяна на постъпателната скорост на машинния 
агрегат или възникване на необичайни ситуации розоберачите информират 
тракториста чрез бутонно задействане на светлинно-звуковата сигнализираща 
система за комуникация между тях.  

С агрегатиран към трактора само базов модул на многофункционалната машина 
могат да бъдат транспортирани съизмерими с размерите на товарното пространство 
на платформата едрогабаритни товари, а при комплектоването на защитния парапет 
със странични панели да бъдат превозвани насипни и неголеми по размер 
земеделски товари.  

Проведени експлоатационни изпитания показаха, че използването на 
многофункционалната машина позволява да се повиши производителността на 
технологичните операции в малките и средните розопроизодителни стопанства, 
намали количеството на използваните препарати за регулиране на физиологичните 
процеси в растенията и борба с вредителите по маслодайната роза, облекчи труда 
на работещите при полагане на грижи за розовите насаждения и прибиране на 
розовия цвят. 

 

Повишаване машиноосигуреността на розопроизводителите стопанства 

В години без значителни отклонения на метеорологичните условия своевременното 
извършване на агротехническите мероприятия, свързани с грижите за растенията, 
създава условия за получаване от розовите храсти максималновъзможното 
количество розов цвят, а спазването на сроковете за събиране на продукцията 
гарантира розово масло с високо качество. До голяма степен изпълнението на 
посочените изисквания и постигането на очакваните резултати е в пряка зависимост 
от наличието на адекватна на нуждите механизация. 

Значителният брой частично механизирани и напълно немеханизирани операции от 
технологичния процес при отглеждането на маслодайна роза поставя повишаването 
на машиноосигуреността на розопроизводството като първостепенна задача. 
Процесът може да бъде реализиран по три направления:  

- въвеждане на специализирана техника с високи експлоатационни показатели 
в замяна на нископроизводителни и неспециализирани технически средства;  

- усъвършенстване на съществуваща техника за повишаване на ефективността 
й при работа;  

- разработване на нови технически средства за механизиране (дори и частично) 
на извършвани  напълно ръчно дейности.  
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При предприемане на конкретни действия в коя да е от трите посоки особено 
внимание изисква намирането на баланс между необходимост, възможност за 
реализация и икономическа целесъобразност. Насищането на 
розопроизводителните стопанства с техника, трябва да е съобразно техните 
размери и възможностите на стопаните им да я закупят и ефективно експлоатират. 
Разумният подход налага изработването на оценка на цялостното въздействие на 
продукта чрез т.нар. „анализ на разходите и ползите“ (Cost-benefit analysis)17. Ако 
разходите превишават ползите от него, той не трябва да бъде приеман за 
разработване, тъй като е икономически нецелесъобразен. Оценката на 
въздействието от гледна точка на разходите и ползите е особено наложителна при 
разработване на  технически средства, които са абсолютно нови за пазара и нямат 
формирана пазарна оценка. 

Възможности за разработването на подходяща техника за розопроизводителните 
стопанства (независимо от размерите им) се откриват в рамките на бюджета на 
Общата селскостопанска политика (ОСП)  за периода 2021-2027 г. с предвидените в 
програмата на ЕС „Хоризонт Европа“ средства в размер на десет милиарда Евро за 
научни изследвания и развойна дейност, вкл. и в областта на селското стопанство. 
Внедряването на нови технически средства за механизация в розопроизводството 
става възможно благодарение на Новата рамка на ОСП за периода 2021-2027 г. 18, 
която предвижда малките и средните стопанства да получат по-големия дял от 
преките плащания, разпределени за всяка държава. Отчитайки, че по-голямата част 
от стопанствата в розопроизводителната практика са в посочената категория, 
шансовете за насищането им с нужните технически средства за реализиране на 
високоефективно производство стават още по-реални. 

 

Заключение 

Значителна част от дейностите при отглеждането на маслодайна роза са частично 
механизирани или напълно немеханизирани. Насищането на розопроизводителните 
стопанства с подходяща техника ще позволи стриктно спазване на сроковете при 
изпълнение на  агротехническите мероприятия, ще осигури условия за повишаване 
на  производителността и подобряване условията на труд в тях, ще гарантира 
високо качество на произвежданата продукция. Възможни пътища за това са чрез 
въвеждане на специализирани машини в замяна на използваните 
нископроизводителни и неспециализирани такива; усъвършенстване на 
конструкциите на съществуващи машини за повишаване на ефективността им при 
работа, създаване и въвеждане в експлоатация на нови технически средства за 
механизиране на ръчно извършвани дейности при отглеждането на маслодайна 
роза. 

Възможности за осигуряване на розопроизводителните стопанства с подходяща 
техника се откриват в рамките на бюджета на Общата селскостопанска политика на 
Европейския съюз за периода 2021-2027 г. Главното условие преди да се пристъпи 
към закупуването на специализирана техника, към усъвършенстването на 
съществуващи или разработването на нови технически средства за механизация в 

                                                             
17

 Анализ на разходите и ползите - метод за сравнение на различни алтернативи чрез систематична 
оценка на техните предимства и недостатъци. Използва се за сравнение на приключили или бъдещи 
начини на действие или за оценка на стойността спрямо разходите на дадено решение, в т.ч и при 
проектното инвестиране (Уикипедия) 
18

 Обща селскостопанска политика. ОСП на фокус. АЗПБ. с.68, София 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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розопроизводството е намирането на баланс между необходимост, възможност за 
реализация и икономическа целесъобразност.   
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Резюме 

Изследването е проведено в условията на съдов опит с Алувиално-ливадна почва, 
за да се оцени ефективността на взаимодействието между различни норми на 
азотни, фосфорни, калиеви и силициеви торове в почвата и влиянието им върху 
развитието на царевица (Zea mays L), средноранен хибрид - Р 8834 от група 310 по 
ФАО на Пионер. Опитът включва 16 варианта на торене с 3 повторения. Изследвани 
са – височина на растенията на 30-ия, 37-ия и 47-ия ден от началото на вегетацията 
и добив свежа биомаса от надземната част и корените на културата при прибиране 
на опита. Съгласно получените експериментални данни агрономическите 
характеристики са повлияни съществено от торенето. Отткроява се водещата роля 
на азота във вариантите с висока норма азот – (N300).  

Ключови думи: норми на торене, азотни, фосфорни, калиеви и силициеви 
торове. 

 

Resume 

The aim of this study was to evaluate the effect of interaction between different norms of 
fertilizers: nitrogen, phosphorus, potassium and silicon on the vegetation of Maize (Zea 
mays L), medium-early hybrid - P 8834 from group 310 according to FAO of Pioneer. The 
experiment includes 16 variants of fertilization with 3 repetitions. The plant height on the 
30th, 37th and 47th day from the beginning of the vegetation and yield of fresh and dried 
biomass from the aboveground part and the roots of the crop at harvest were studied. 

According to the results, the agronomic characteristics were affected significantly by 
treatments. To sum up, the leading role of nitrogen stands out in treatments with high norm 
of nitrogen - (N300). 

Key words: norms of fertilization, nitrogen, phosphorus potassium and silicon fertilizers 
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Увод 

Интензивната селскостопанска дейност е съпроводена с намаляване на почвеното 
плодородие, замърсяване на околната среда, намаляване качеството на 
продукцията. Ето защо е необходимо внедряването на нови, экологически безопасни 
и заедно с това високоефективни методи за управление на земеделското 
производство. В значителна степен намаляването на плодородието и снижаването 
на качеството на селскстопанската продукция е свързано с небалансираното 
хранене на отглежданите култури (Aristarhov, 2000, Bezuglov, Gogmachadze, 2008, 
Kurganova, 2002, Mineev, 1990, Qiu, S. et al. 2014, Davies, B. et al. 2020). Изнесените с 
добивите хранителни вещества е необходимо да се възстановяват в почвата и за 
това е препоръчвал още Ю. Либих (Liebig, 1936). В своя труд „Приложение на 
химията в земеделието и физиологията” той акцентира върху ролята на четирите 
основни макроелемента – азот, фосфор, калий и силиций. Високата 
разпространеност на силиция – от 200 до 350g/kg в глинестите почви и от 450-
480g/kg в песъчливите обяснява неговата значима роля в процесите на 
почвообразуване и формиране на почвеното плодородие (Кovda, 1985). Ежегодно от 
почвата безвъзвратно се изнасят от 20 до 700 kg Si/ha (Bazilevich et al., 1975; 
Bocharnikova & Matichenkov, 2012). Тази величина е съпоставима с износа на азот, 
фосфор и калий. Силицият е структурообразуващ почвен елемент и неговият 
постоянен износ с растителната продукция ускорява деградацията на почвата 
(Мatychenkov, 2008, Мatychenkov, 2014). Продължават изследванията за постигане 
на оптимален хранителен режим на растенията чрез торене с основните хранителни 
елементи за компенсиране на износа им с продукцията (Zhang, K. et al. 2007, Huang, 
Sh. et al. 2010). 

В нашата страна използването на силициеви торове е слабо застъпено. Малобройни 
са научните изследвания относно взаимодействието на силициевите с други 
минерални торове при комбинираното им приложение в почвата. Още по-малко са 
изследванията за прилагане на норми на торене, съобразени с физико-химичните 
свойства на почвения тип и физиологичните изисквания на различните 
селскостопански култури. 

Основна цел на изследването е изясняване ролята и значението на основните за 
храненето на растенията макроелементи и определяне на вариантите с оптимален 
хранителен режим на царевицата. 

 

Материали и методи  

На 22.05.2020 г. е заложен вегетационен торов опит с тест култура средноранен 
хибрид Царевица (Zea mays L) - Р 8834 от група 310 по ФАО на Пионер (FAOSTAT, 
2019) в съдове с вместимост 3 kg. Засети са по 7 семена на съд на 27.05.2020 г. На 
16.06.2020 г. поникналите растения са проредени до 4 на съд. Почвата за опита е 
доставена от ОП в Цалапица от не торен участък. Тя е Алувиално-ливадна, според 
класификацията на почвите в България (Koinov, 1987) се определя като Eutric 
Fluvisol - FLeu (FAO, 2015) и се характеризира с ниско съдържание на общ азот и 
органично вещество, със слабо кисела до неутрална реакция в повърхностния 
почвен слой, с нисък сорбционен капацитет в орницата и средни стойности в 
подорния слой (Кoleva et al., 2001). Използвани са следните методи за анализ: Хумус 
- чрез окисляване при загряване по Тюрин (Коnоnоvа, 1963); pH- потенциометрично в 
Н2О и KCl (Аrinushkina, 1962); общ N – по Келдал (A173_en.pdf (itwreagents.com) мин. 
N - метод на Бремнер и Киней (Bremner,1965a, Bremner,1965b); подвижни форми на 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880910000952?via%3Dihub#!
https://www.itwreagents.com/download_file/brochures/A173/en/A173_en.pdf
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фосфор и калий (P2O5 и K2O) - по ацетатно-лактатния метод на П. Иванов (Ivanov, 
1986). Опитът включва 16 варианта на торене с по 3 повторения (табл.1). 

 

Таблица.1. Схема на експеримента - количество активно вещество на приложените 

торова в mg/съд 

Table 1. Scheme of the experiment - amount of active substances of the fertilizers applied 

in mg/pot 

Вариант   Фактори 
 

  

№ N P K Si 

1 0 0 0 0 

2 0 160 140 800 

3 400 160 140 800 

4 200 0 140 800 

5 200 320 140 800 

6 200 160 0 800 

7 200 160 280 800 

8 200 160 140 0 

9 200 160 140 2000 

10 200 160 140 800 

11 300 240 70 400 

12 300 80 210 400 

13 300 80 70 1200 

14 100 240 210 400 

15 100 240 70 1200 

16 100 80 210 1200 

 

Агрохимичната характеристика на почвата преди залагане на опита е представена в 
Таблица 2.  

 

Таблица 2. Агрохимична характеристика на Алувиално-ливадна почва  

Table 2. Agrochemical characteristic of Alluvial meadow soil  

Обект 

рН ∑ N-
NH4+NO3 

Общ 
N 

P2O5 K2O Хумус 

H2O KCl mg/kg % mg/100g % 

0-30 cm 7,4 6,8 11,52 0,052 8,09 14,35 1,16 

30-60cm 7,3 6,4 16,70 0,061 5,91 15,35 1,20 

 

Определени са височините на растенията в сm на 30, 37 и 47-ия ден от началото на 
опита, и са отчетени стойностите на свежа биомаса от надземната част и корените 
на растенията (g/съд). Направена е статистическа обработка на данните по метода 
на еднофакторния дисперсионен анализ чрез програмата Statgraphics 18. За 
установяване на разликите между изследваните варианти са използвани най-
малките доказани разлики (LSD) – съответно при p ≤ 0,05 (95%).   
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Резултати и обсъждане 

От данните, представени в Таблица 2 се вижда, че съдържанието на общ азот в 
орния хоризонт на Алувиално-ливадна почва е 0,052%, което я характеризира като 
слабо запасена почва. Ниско е и съдържанието на минерален азот - 11,52-12,67 mg 
N в 1000 g почва. По подвижен фосфор обезпечеността е също ниска 3,5 до 8,09 мg 
Р2О5 на 100 g почва. Тя е слабо запасена и с усвоим калий - 14,35 до 15,35 mg К2О 
на 100 g почва.  

 

Таблица 3. Механичен състав на Алувиално-ливадна почва, в % към въздушно сухо 

състояние 

Table 3. Soil texture of Alluvial-meadow soil in % to air dried status 

 

Данните за механичния състав на почвата са представени в табл. 3. Установява се 
високо съдържание на скелетната фракция - частици с размер, превишаващ 1mm 
(камъчета) - 49,6% от въздушно сухото състояние на почвата. Високо е и 
съдържанието на пясък, това са частиците с размер от 1 до 0,05 mm (50+15,9 = 
65,9%). Количеството на едрия, среден и дребен прах е ниско и слабо надвишава 
20%, съдържанието на иловата фракция е ниско - 13,2%. Анализът на получените 
резултати показва, че почвата е с висока водопроницаемост, не набухва и е слабо 
пластична, но има капилярност и влагоемкост (според съдържанието на физичната 
глина - 37,1% почвата е средно песъчливо-глинеста). 

По време на вегетацията са осъществени фенологични наблюдения. Царевицата 
поникна само 7-8 дни след засяването и още на 19.06. (след 3 седмици - фаза 4-5 
лист) имаше осезаеми различия между отделните варианти.  

Получените експериментални данни за нарастването на растенията (сm) и 
количество свежа биомаса от надземна част и корени на растенията при прибиране 
на опита са представени на фигура 1 и 2. Наблюденията по време на вегетацията 
намират потвърждение в измерените височини на растенията на 30, 37 и 47-ия ден, 
представени на Фигура 1. От еднофакторния дисперсионен анализ – One way Anova 
се установява доказано различие между вариантите при високо ниво на 
достоверност р ≤ 0,001 и разпределението им в 6 хомогенни класа – А, В, С, D, E и F 
(Табл. 4) в срок 30 дни. Доказано различни по между си са вариантите, които са в 
отделни хомогенни класове (HMДР = 8,12 при ниво на достоверност 95%). С най-
ниски стойности на височината на растенията са вариантите В7 - 38,5 cm и В1 – 
39,75 cm. Това са съответно варианта с N200 норма на торене и най-високи норми на 
Р160 и К280 в опита и контролният вариант. Те формират хомогенен клас А и при тях 
височините на растенията са доказано различни от тези в останалите варианти. 
Интерес представлява вариант В7. Обратно на очакванията височините на 
растенията в него не превишават тези от контролата. Известно е, че торенето с 
калиеви торове подобрява развитието и физиологичните характеристики на 
царевицата (Gaj, R. 2008, 2016). Много изследователи (Hussain et al. 2015) 
установяват, че калият повишава ефективността на използване на водата и 

Дълбочина  
(0-30 cm) 

Хигр. 
влага,% 

Сума 
> 1 

1- 
0.25 

0.25- 
0.05 

0.05- 
0.01 

0.01- 
0.005 

0.005- 
0.001 

<0.001 Сума 
<0.01 

Алувиално 
ливадна 

1,92 49,6 50,0 15,9 10,2 6,5 4,2 13,2 23,9 
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намалява съотношението на корен:стъбло (сухото им тегло). В съдови опити с 
царевица и нарастващи норми на К доказват, че калият в норма до 100 kg ha-1 
увеличава усвояването на хранителни вещества в условия на воден дефицит. 
Същевременно във вариантите с по-високата норма 130 kg ha-1 това съотношение е 
най-ниско. Възможно е във В7 именно високата норма на К (280 mg/съд) да оказва 
не благоприятен ефект и в изведения на алувиално-ливадната почва опит с 
царевица. 

 

Фигура 1. Нарастване височината (cm) на царевичните растения в съдов опит с 
Алувиално-ливадна почва. 

Figure 1. The increase of Maize height (cm) in pot experiment 

 

Таблица 4. Multiple Range Tests for Hieght, cm by Variants 

Ниво на достоверност 95% НМДР=8,12. 

Table 4. Method: 95,0 percent LSD 

Варианти Средна стойност Хомогенни групи 

7 38,50 А 

1 39,75 А 

2 41,17 A B 

16 41,54 А В 

8 48,17    В  С 

15 52,00        C D 

6 52,08        C D 

4 52,42        C D E 

9 53,33        C D E 

5 53,50        C D E 

3 53,58        C D E 

14 54,08        C D E 

10 54,92        C D E F 

11 56,67            D E F 

13 60,25                E F 

12 62,50                    F 
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Най-силен растеж има във вариант В12 (N300P80K210Si400), попадащ в хомогенен клас 
F. Близки до В12 са В11 (N300P240K70Si400) и В13(N300P80K70Si1200). Те попадат в 
класове DEF и EF. Общото в последните 3 варианта е високата норма N300, но с 
приложено различно съчетание с Р, К и Si. Всички останали варианти (В8, В15, В6, 
В4, В9, В5, В3, В14 и В10) са в междинни хомогенни класове АВ, ВС, СD, СDЕ и 
СDЕF и различията между тях не са доказани статистически.  

Дисперсионният анализ на данните за височините на царевицата e направен и за 
останалите 2 срока и се установяват сходни закономерности. Доказано различни по 
между си са вариантите, които са в отделни хомогенни класове, които в срока 37 дни 
са 7 на брой (HMДР = 6,73). В последния срок - 47 дни хомогенните класове са 8 с 
HMДР = 9,61 между отделните варианти.  

Установените закономерности от статистическата обработка на данните за височина 
на растенията през периода на вегетацията на царевицата корелират с данните за 
добив от свежа биомаса и корени в зависимост от вариантите на торене. На фиг. 2 
са представени данните за добив свежа биомаса и корени (g/ съд) при прибиране на 
опита. 

 

 

Фигура 2. Добив свежа биомаса от надземната част и корените на царевица - средно 
ранен хибрид Р 8834 от група 310 по ФАО 

Figure 2. Yield of plant biomass and roots – Maize (medium-early hybrid - P 8834 from 
group 310 according to FAO of Pioneer. 

 

При направената статистическа обработка на данните за свежа биомаса (g/съд) се 
формират 4 хомогенни класа, а HMДР между отделните варианти е 25,72 (Табл. 5). 
Отново 7-ми вариант (N200P160K280Si800) е с близки до контролния стойности. Най-
високи са добивите от свежа надземна биомаса във варианти 3, 4, 5, 10, 11, 12 и 13, 
при които внесените последователно нарастващи норми азот са съчетани с 
различни норми Р, К и Si. Потвърждава се, че влиянието на азота е най-силно върху 
изследваните показатели през първите етапи от развитието на царевицата - V6 и V8. 
С нарастване на азотната норма на 30-ия, 37-ия и 47-ия ден от началото на 
вегетацията нарастват височината на растенията и добива от свежа биомаса. 
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Таблица 5. Статистическа обработка на данните за тегло на растенията в g/съд, 
HMДР = 25,72 при ниво на достоверност 95%. 

Table 5. Multiple Range Tests for Weight of plants, g/pot by Variants (LSD = 25.72) 

Вариант
и 

Средна 
стойност 

Хомогенни групи 

1 24,3 А 

7 27,0 А 

2 31,3 А 

15 122,7    В 

16 134,3    В С 

6 136,7    В С D 

14 139,0    В С D 

8 144,3    В С D 

11 146,0    В С D 

9 148,3    В С D 

5 150,7       С D 

13 154,0       С D 

3 157,3       С D 

4 158,0       С D 

12 158,3       С D 

10 161,3           D 

 
Така в резултат от проведения еднофакторен анализ на стойностите от височина на 
растенията и количество биомаса от надземната част на растенията се установява 
водещата роля на торенето с азот в норма 300 mg/съд още на 30-ия ден от началото 
на опита (доказаното различие между вариантите е при високо ниво на достоверност 
р ≤ 0,001). 

 

Заключение 

В резултат от проведения вегетационен торов опит и еднофакторен дисперсионен 
анализ на стойностите от височина на растенията на 30, 37 и 47-ия ден и 
количеството биомаса надземна част в последния срок е установена водещата роля 
на торенето с азот в норма 300mg/съд (доказаното различие между вариантите е 
при високо ниво на достоверност р ≤ 0,001). 

Установено е разпределение на вариантите първоначално в 6, после в 7 и накрая в 
8 хомогенни класа – А, В, С, D, E, F и J, което е показател за увеличаване на 
различията по варианти с напредване на вегетационното развитие на царевицата. С 
най-ниски стойности на височината са растенията във В7 (N200P160K280Si800) и В1, 
следвани от В2 (N0P160K140Si800). Те са в хомогенен клас А. И в 3-те срока най-силен 
прираст имат растенията в В11(N300P240K70Si400), В12 (N300P80K210Si400) и 
В13(N300P80K70Si1200), попадащи в хомогенен клас J, отличаващи се по високата 
норма N300. Всички останали варианти (В8, В15, В6, В4, В9, В5, В3, В14 и В10) са в 
междинни хомогенни класове АВ, ВС, СD, СDЕ и СDЕF и разликите не са доказани 
статистически.  

Установените закономерности от статистическата обработка на данните за височина 
на растенията през периода на вегетацията на царевицата корелират с данните за 
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добив от свежа биомаса от надземна част в зависимост от вариантите на торене. 
Потвърждава се, че влиянието на азота е най-силно върху изследваните показатели 
през първите етапи от развитието на царевицата - V6 и V8. 

Установено е, че комбинацията от високи норми, особено на К – В7 (N200P160K280Si800) 
се отразява не благоприятно. Най-висок ефект е постигнат при нормата N300 в 
съчетание с Р80, К210 или 70 и Si400 или 1200mg/kg почва.  
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Резюме 

Бялата акация е един от най-производителните и перспективните видове в 
условията на равнинните и хълмисто-равнинните гори на България. В тази статия са 
представени енергийните характеристики на бялата акация. Тя придобива все по-
нарастващо значение в световното горско и земеделско стопанство, има бърз 
начален растеж и ускорено натрупване на биомаса. Бялата акация притежава висока 
издънкова способност и е подходящи за отглеждане при нашите климатични 
условия. 

Ключеви думи: бяла акация, (Robinia Pseudoacacia L.), биомаса, енергийни нужди, 
калоричност, пепелно съдържание. 

 

Resume 

White acacia - is one of the most productive and promising species in the plains and hilly-
plain forests of Bulgaria. This article presents the energy characteristics of white acacia 
biomass. It is gaining more and more importance in the world forestry and agriculture, has 
a rapid initial growth and accelerated accumulation of biomass. White acacia has a high 
shoot ability and is suitable for growing in our climate. 

Key words: white acacia, (Robinia Pseudoacacia L.), biomass, energy needs, calorific 
value, ash content. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

През последните години се наблюдава все по-голям интерес към възобновяеми 
енергийни източници за отопление, за сметка на традиционните горива. 
Разработването на енергийни горски плантации, като възобновяеми източници за 
енергийни цели, са сред приоритетите на ЕС в борбата им за ограничаване на 
въглеродните емисии и смекчаване на глобалните климатичните промени. 
Енергийните култури са алтернативен източник за производство на топлина и 
електричество (Boneva, 2011; Zaharinov et al., 2012). Те осигуряват условия за 
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диверсификация на енергийните източници в отделните страни на ЕС и са важен 
фактор за устойчивото развитие на суровинните ресурси, селското и горското 
стопанство, енергетиката и индустрията (Marinov, 2013). 

Енергийните горски плантации са специален вид интензивни горски култури от 
бързорастящи дървесни и храстови видове, които са предназначени за добив на 
биомаса за производство на енергия (Marinov et al., 2013). Отличителна способност 
на тези плантации е много късия турнус на сечта, поради което те са известни още и 
като краткотурнусни горски плантации с къс ротационен цикъл – SRF (short rotation 
forestry) (Lechasseur & Savoie, 2005).Според дървесният вид и използвания сортов 
клон, природните и климатични условия, възприетата технология и използваните 
машини за добив на биомаса, ротационният цикъл на една SRF култура може да 
варира между две и пет години. Енергийните горски плантации се стопанисват чрез 
издънково възобновяване, като след изсичане на цялото насаждение новият 
дървостой се възпроизвежда чрез стъблени издънки (Hartsough & Spinelli, 2002).  

Горската биомаса е най-важният източник на възобновяема енергия и вече 
съставлява около половината от общото потребление на енергия от възобновяеми 
източници в ЕС. Една от най-бързо развиващите се енергийни технологии, която не 
изисква големи капиталовложения е производството на пелети. Пелетите са 
компактни, лесни за транспортиране и работа, позволяват автоматично подаване на 
горивото, имат относително високо енергийно съдържание и са лесни за поддръжка 
и почистване. 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Бялата акация (Robinia pseudoacacia L.) – е един от най-производителните и 
перспективни видове в условията на равнинните и хълмисто-равнинните гори на 
България, която придобива все по-нарастващо значение в световното горско и 
земеделско стопанство, особенно в страните с високоразвита дървопреработваща 
промишленост. Тя е с бърз стартов и с интензивен растеж в млада възраст и има 
многостранни преки и косвени полезности, които я правят уникална за нашето 
лесоразвъждане, пчеларство и лесомелиорацията. 

В таблица 1 е показано разпределението на залесената площ на акация в България 
по възраст в хектари към 31.12.2015 година. 

Таблица 1 

Разпределение на залесената площ на акация в България по възраст в хектари към 
31.12.2015 година 

Години 1-5г 6-10г 11-15г 16-20г 21-25г 26-30г 31-35г 

Хектари 30946 32023 28973 22539 13144 8134 4220 

Години 36-40г 41-45г 46-50г 51-55г 56-60г Над 61г Общо 

Хектари 4779 2767 3221 1619 1087 399 153851 

 

Най-залесената площ на акация в България е на възраст от 1 до 10 години с размер 
около 63000 хектара, което съставлява – 41% от общата площ. Акацията, която е на 
възраст от 1 до 5 години заема 30946 хектара или 20,1%. 
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В таблица 2 е показано разпределението на залесената площ на акация в България 
по възраст в хектари към 31.12.2015 година. 

Таблица 2.  

Разпределение на дървесния запас на акация в България по възраст в кубични 
метри към 31.12.2015 година 

Години 1-5г 6-10г 11-15г 16-20г 21-25г 26-30г 31-35г 

Хектари 302430 949657 1507892 1467478 870900 561152 303296 

Години 36-40г 41-45г 46-50г 51-55г 56-60г Над 61г Общо 

Хектари 363215 231313 262639 165215 95082 32375 7114793 

*Надлесни: 2149 m3. 

 

Както се вижда от таблицата най-големия дървесен запас на акацията, която е на 
възраст от 11 до 15 години заема 1507892 хектара или 21,2%. Дървесния запас на 
акацията, която е на възраст от 1 до 5 години съставлява 302430 хектара или 4,25%. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Физико-механични характеристики  

Физико-механични характеристики на дървесината оказват значително влияние на 
икономическата ефективност при използването й в различни производствени 
технологии (Ivanov et al., 2010). Тези свойства се определят не само от състоянието 
на дървесината, нейното съдържание на влага, температура, но и от естествения й 
състав и структурните характеристики. Един от основните показатели, 
характеризиращи физико-механичните свойства, е плътността на дадения дървесен 
вид, който има доста широки интервали на вариация, които отдавна са известни в 
научна и техническа литература, но не са постоянни стойности.  

В таблица 3 са показани физико-механични характеристики на бялата акация 
(Robinia Pseudoacacia L.) при влажност 15%. 

Таблица 3.  

Физико-механични характеристики на бялата акация (Robinia Pseudoacacia L.) при 
влажност 15% 

Показатели Стойности 

Тегло, kg/m³ 800 - 950 

Насипна плътност във въздушно сухо 
състояние, g/cm³ 0,74 - 0,80 

Якост на натиск, N/mm² 58 - 86 

Якост на огъване, N/mm² 118 - 150 

Еластичен модул (огъване), N/mm² 11000 - 16200 

Ударна якост, kJ/m2 110 - 170 

Твърдост (Brinelle) на влакната, N/mm² 40 - 57 

 

Променливостта на показателите за плътност на дървесината от 0,74 до 0,80 g/cm³ 
се обяснява както с условията на отглеждане (климат, характеристики на почвата), 
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така и мястото на измерването: по дължина или диаметър (ядрото, долна, горна, 
средна или челна част). Съдържанието на влага в дървесината оказва голямо 
влияние върху този показател, следователно, за да се сравнят стойностите на 
плътността на различните видове дървесина, е необходимо получените стойности 
да се намалят до състоянието на постоянното съдържанието на влага. 

Обикновено с увеличаване на плътността на дървесината се увеличават 
физическите и механичните показатели. За това при извършването на съответната 
технологична операция е важно да се знаят физико-механични параметри на 
дадената суровина. За производството на пелети, най-важното свойство на 
дървесината, което определя консумацията на енергия, ефективността на 
производството, износването на използваното оборудване и качеството на продукта 
е якостта на опън на дървесината по протежение на влакната. 

Енергийни горски култури 

Енергийните горски култури (SRF или SRC) са агролесовъдски системи, които се 
стопанисват върху земеделски или горски земи, като краткотурнусни издънкови 
плантации с къс ротационен цикъл. Жизненият цикъл на една такава култура е 
между 20 и 30 години. Плантациите за добив на биомаса са агролесовъдски 
системи, които не приличат нам традиционното горско стопанство или земеделско 
производство. Концепцията на SRF културите се състои в отглеждането на 
бързорастящи дървесни видове с гъста схема на садене 8000 - 15000 бр./ha, с 
прилагане на интензивна агротехника и висока степен на механизация във всяка 
една от производствените фази, като в края на всеки ротационен цикъл 
насаждението се изсича. В таблица 4 са показани техническите характеристики на 
бялата акация (Robinia Pseudoacacia L.)  

Таблица 4.  

Технически характеристики на бялата акация (Robinia Pseudoacacia L.) 

Показатели Стойности 

Гъстота на културата, (бр/ha) 8000-12000 

Години за една ротация 2-4 

Средна височина при сечта, (m) 2,0-5,0 

Среден диаметър на дънера при сечта, (mm) 20-40 

Дървесна свежа маса при сечта, (t/ha) 15-40 

Влажност при сечта, (%) 35-38 

Добив на суха маса на година, (t/ha/г) 5-12 

 

След всеки цикъл, културата се регенерира чрез нови леторасли, израстващи от 
останалите на корен пънчета. За първоначално залесяване се използват 
бързорастящи дървесни видове и храсти, отличаващи се с висока производителност 
и издънкова способност. Като подходяща SRF култура за нашите климатични 
условия и по-сухите месторастения се препоръчва бялата акация (Robinia 
Pseudoacacia L.). Тя се сади сравнително лесно, има бърз растеж и осигуряват висок 
добив от биомаса на единица площ. Тази култури образува гъст дървостой и се 
изсича през интервал от 2 до 4 години. Културата се регенерира чрез издънки, като 
тези издънки трябва да са в добро жизнено състояние минимум 5 ротационни 
цикъла (Kuptsov & Popov, 2015). 
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През последните години в различни Европейски страни бяха проведени проучвания 
за определяне продуктивността на енергийни плантации при определени почвени и 
климатични условия. От тези опити бе установено, че основно влияние върху избора 
на определен дървесен вид и клон за даден район зависи основно от способността 
им за развитие при конкретните климатични ограничения – валежи, максимална и 
минимална температура на въздуха и почвата, от почвената среда, а при 
необходимост и от достъпа до вода за напояване (Marinov et al., 2014). 

Според експертите по създаване и отглеждане на енергийните култури, 
продължителността на ротацията зависи от интензивността на отглеждане и от 
растежните особености на избраните растителни видове. При по-дълга ротация се 
формират по-дебели стъбла, с по-висококачествена дървесина, отколкото при по-
късите ротации. С известно вариране, в зависимост от месторастене, растежните 
показатели след четвъртата година спадат и се налага сеч (Naydenov et al., 2013), 

Съвсем естествено е, дърводобивът в краткотурнусните култури, отглеждани на 
големи площи, изисква специално оборудване. Той се извършва механизирано с 
т.нар. комбайни, конструирани в различни разновидности. Повечето от тях са 
създадени на базата на добре познатите комбайни за традиционните земеделски 
култури като царевица и захарна тръстика, след съответно модифициране. Добивът 
на дървесината в култури от по-малки площи може да се осъществи ръчно или с 
ниска степен на механизация, посредством използване на храсторез или лек 
моторен трион (Marinov & Stefanov, 2019).  

Енергийни характеристики 

Качеството на горивото се характеризира от количеството топлина, генерирана от 
единица маса гориво (MJ/kg). Калоричността е най-важния параметър за определяне 
и сравняване на ефективността на всяко гориво (Kataki, Konwrer, 2001; Senelwa, 
Sims, 1999). За дървесината тя е до голяма степен зависима върху основните 
биохимични компоненти, т.е. целулоза, хемицелулоза, лигнин, екстрактивни 
вещества и други пепел образуващи минерали. Тъй като техният дял варира с 
възрастта е важно да се направи разлика в горивните свойства на различни 
възрасти, когато се отглеждат в плантация с кратък ротационен цикъл (Georgiev et 
al., 2010). 

В таблица 5 са показани енергийните характеристики на бялата акация (Robinia 
Pseudoacacia L.) 

Таблица 5.  

Енергийни характеристики на бялата акация (Robinia Pseudoacacia L.) 

Показатели Стойности 

Долна топлинна стойност, MJ/kg 18,5 

Горна топлинна стойност, MJ/kg 19,5-19,9 

Производство на енергия, GJ/ha 120-200 

Пепелно съдържание, % 2,5 

 

Една от най-важните характеристики на традиционните горива при изгарянето им е 
минималното съдържание на пепел. Акацията изгаря почти без остатък – пепелното 
съдържание е 2,5%. 

Предимства на пелетите 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

263 
 

Горивните пелети се различават от дървата за огрев със значително по-низка 
влажност. Влажността на пелетите е 8-12%, а влажността на суровата дървесина е 
около 30-50%. Поради това пелетите имат значително по-висока калоричност в 
сравнение с дървесния чипс или дървата (Zaharinov et al., 2013). При изгарянето на 
един тон пелети се отделя приблизително 3500 kWh топлина. Това е 1,5 пъти повече 
отколкото при изгаряне на един тон на обикновените дърва за огрев. Пелетите са 
екологично чисти горива, съдържащи пепел, като правило, не повече от 2,5% 
(Enakiev & Asenov, 2012; Enakiev et al., 2014). 

Едно от най-важните предимства на пелетите е високата и постоянна насипна 
плътност, позволяваща сравнително лесно транспортиране на този продукт на 
големи разстояния (Asenov et al., 2011). Благодарение на правилна форма, малък 
размер и еднаква консистенция на продукта пелетите могат да се изсипват през 
специални ръкави, което позволява да се автоматизира процеса на товарене и 
разтоварване, а също и на изгаряне (Enakiev et al., 2016). Тъй като пелетите не 
съдържат прах и спори, те не предизвикват алергична реакция при хората. Освен 
това пелетите са по-малко податливи на самовъзпламеняване. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Енергийните култури са алтернативен източник за производство на топлина и 
електричество. Те осигуряват условия за диверсификация на енергийните източници 
в отделните страни на ЕС и са важен фактор за устойчивото развитие на 
суровинните ресурси, селското и горското стопанство, енергетиката и индустрията. 
Енергийните горски плантации се стопанисват чрез издънково възобновяване, като 
след изсичане на цялото насаждение новият дървостой се възпроизвежда чрез 
стъблени издънки, т.н. краткотурнусни горски плантации с къс ротационен цикъл – 
SRF (short rotation forestry).  

2. Бялата акация (Robinia pseudoacacia L.) – е един от най-производителните и 
перспективни видове в условията на равнинните и хълмисто-равнинните гори на 
България, която придобива все по-нарастващо значение в световното горско и 
земеделско стопанство. Тя има бърз растеж и висок добив от биомаса на единица 
площ. Тази култури образува гъст дървостой и се изсича през интервал от 2 до 4 
години. Културата се регенерира чрез издънки, като тези издънки трябва да са в 
добро жизнено състояние минимум 5 ротационни цикъла. 

3. Калоричността на бялата акация е много висока, което е един от определящите 
фактори за използването й като суровина за производството на топлинни пелети. 
Долна топлинна стойност е 18,5 MJ/kg, а горна топлинна стойност – 19,9 MJ/kg. 

4. Горивните пелети за разликата от дървата за огрев имат значително по-низка 
влажност. Влажността на пелетите е 8-12%, а влажността на суровата дървесина е 
около 30-50%. По този начин пелетите имат значително по-висока калоричност в 
сравнение с дървесния чипс или дървата. Пелетите са екологично чисти горива, 
които съдържат пепел не повече от 2,5%. 
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Резюме 

През периода 2017-2019 г. в опитното поле на Институт по фуражните култури - 
Плевен е изведен полски опит върху средно излужeн чернозем за определяне 
селективността на някои хербициди и влиянието им върху семенната продуктивност 
при техническо сорго (метла) (Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]). В резултат на 
проучването е установено, че: Прилагането на хербициди със системно действие 
при техническото сорго (метла) (Sorghum vulgare var. technicum Körn.) Буктрил 
универсал (80g/l 2,4 Д  + 280 g/l бромоксинил), Биатлон 4D (54g/kg флорасулам + 714 
g/kg тритосулфурон) + Деш, Секатор OД (100 g/l амидосулфурон + 25 g/l 
йодосулфурон-метил-натрий + 250 g/l  мефенпир-диетил) и Лаудис OД (44 g/l 
темботрион + 22 g/l изоксадифен-етил) са с висока селективност към културата 
(1÷2.3 бала), докато Мерлин Флекс 480 СК (240 g/l изоксафлутол +  240 g/l 
ципросулфамид) и Пасифика ВГ (30 g/кg мезосулфурон + 10 g/кg йодосулфурон + 90 
g/кg  мефемпир- диетил) + Биопауър предизвикват умерен до силен фитотоксичен 
ефект (от 5.0 до 8.5 бала); Буктрил универсал (80g/l 2,4 Д  + 280 g/l бромоксинил) в 
доза 80 ml/da, Биатлон 4D – 4 g/da  и Секатор OД - 10 ml/da може да се прилагат при 
техническото сорго (метла) във фаза втори-четвърти лист на културата като 
средство за борба срещу едногодишни и многогодишни двусемеделни плевели; 
Лаудис OД приложен в доза 200 ml/da във фаза втори-четвърти лист на 
техническото сорго (метла) може да се използва за борба срещу едногодишни и 
многогодишни житни и широколистни плевели при смесено заплевеляване на 
посевите. 

Ключови думи: техническо сорго (метла), селективност, хербициди, семена, 
добив семена 

 

Resume 

During the period 2017-2019 In the experimental field of the Institute of Forage Crops - 
Pleven, a field experiment was performed on medium leached chernozem to determine the 
selectivity of some herbicides and their effect on seed productivity in technical sorghum 
(broomcorn) [Sorghum vulgare var. technicum] [Körn.]).  As a result of the study it was 
found that:  

mailto:plserafimov@abv.bg
mailto:plserafimov@abv.bg
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/24-D/57
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http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/tritosulfuron/59
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http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/bromoksinil/81
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The applied of herbicides with systemic action in broomcorn (Sorghum vulgare var. 
technicum Körn.) Buctril universal (80 g/l 2.4 D + 280 g/l bromoxynil), Biathlon 4D (54 g/kg 
florasulam + 714 g kg tritosulfuron)  + Dasch, Sekator OD (100 g/l amidosulfuron + 25 g/  
iodosulfuron-methyl-sodium + 250 g/  mefenpyr-diethyl) and Laudis OD (44 g/l tembotrione 
+ 22 g/l isoxadifen-ethyl) are highly selective for culture (1 ÷ 2.3 points), while Merlin Flex 
480 SK (240 g/l isoxaflutol + 240 g/l cyprosulfamide) and Pasifica VG (30 g/kg 
mesosulfuron + 10 g/kg iodosulfuron + 90 g/kg mefempir-diethyl) + Biopower cause 
moderate to severe phytotoxic effect (from 5.0 to 8.5 scores). 

Buctril universal (80g/l 2.4 D + 280 g/l bromoxynil) in a dose of 80 ml/da, Biathlon 4D - 4 
g/da and Sekator OD - 10 ml/da can be used for broomcorn in growth stage second-fourth 
leaf of the crop as a means of weed control against annual and perennial dicotyledonous 
weeds. 

Laudis OD applied at a dose of 200 ml/da in the second-fourth leaf of broomcorn can be 
used to control againts annual and perennial cereal and dicotyledons weeds in case of 
mixed weed species of the crops. 

Keywords: broomcorn, selectivity, herbicides, seeds, yield seds 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Видовете от род Sorghum са обект на проучване от редица изследователи, поради 
високия продуктивен потенциал, ценните си стопански качества и широкообхватното 
икономическо, социално и екологично значение (Moyer et al., 2003; Latifi and Jamshidi, 
2011; Serna-Saldívar et al., 2012).  

Техническото сорго (метла) (Sorghum vulgare var. technicum Körn.) e култура с 
многостранно приложение – отглеждано за фураж, суровина за промишлеността, 
производство на биогорива и др. (Latifi and Jamshidi, 2011; Cifuentes et al., 2014; Jose 
and Bhaskar, 2015). Благодарение на високата екологична пластичност и устойчивост 
към неблагоприятни абиотични фактори, определят Sorghum vulgare var. technicum 
[Körn.] като перспективна култура за включване в сеитбообращения, в условия на 
глобално затопляне и засушаване (Berenji and Dahlberg, 2004; Stefaniak et al., 2012). 

Ефикасното унищожаване на плевелите е основно звено от агротехниката на 
отглеждане на техническото сорго (метла), поради биологично заложеното забавяне 
при покълване на семената и бавния темп на отрастване в началните фази от 
развитието му (Smith and Scott, 2010; Latifi and Jamshidi, 2011; Fromme et al., 2012; 
Silva et al., 2014). Според проучванията на (Dimitrova and Tsukov, 1996) видовете от 
род Sorghum са чувствителни на заплевеляване с късни пролетни и многогодишни 
плевели в началните етапи от развитието си. Чрез прилагането на комплекс от 
агротехнически мероприятия се постигат относително добри резултати за 
ограничаване степента на заплевеляване, но ограничения набор от подходящи 
хербициди за използване, налага проучването на активни вещества за борба срещу 
плевелите при техническото сорго (метла).  

Целта на изследването е да се установи влиянието на група хербициди за 
вегетационно приложение върху добива от семена на Sorghum vulgare var. technicum 
[Körn.] при различни метеорологични условия.  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Проучването е проведено през периода 2017-2019 година в опитното поле на 
Институт по фуражните култури - Плевен, върху почвен тип чернозем, подтип – 
слабо излужен, с местна популация MI16N техническо сорго (метла) [Sorghum 
vulgare var. technicum (Körn.)] от района на Централна Северна България. От 
направените предварителни проучвания местната популация MI16N е 
високодобивна, подходяща за производство на фураж (от 2093.1 до 2962.7 kg/da 
суха биомаса от единица площ) с височина на растенията над 2.5 m и относително 
високо съдържание на водоразтворими захари – от 9.0 до 12.0% в надземната 
биомаса), устойчива на полягане. Опитът е заложен по перпендикулярния метод при 
неполивни условия и включва следните варианти: Контрола нетретирана - плевена 
(Kо); Буктрил универсал (80g/l 2,4 Д  + 280 g/l бромоксинил) - 80 ml/da (еталон) (Ke); 
Биатлон 4D (54g/kg флорасулам + 714 g/kg тритосулфурон) - 4 g/da + Деш - 100 
ml/da; Секатор OД (100 g/l амидосулфурон + 25 g/l йодосулфурон-метил-натрий + 
250 g/l  мефенпир-диетил) - 10 ml/da; Лаудис OД (44 g/l темботрион + 22 g/l 
изоксадифен-етил) - 200 ml/da; Мерлин Флекс 480 СК (240 g/l изоксафлутол + 240 g/l 
ципросулфамид) - 42 ml/da и Пасифика ВГ (30 g/кg мезосулфурон + 10 g/кg 
йодосулфурон + 90 g/кg  мефемпир- диетил) - 35 ml/da + Биопауър - 70 ml/da.  

Внасянето на хербицидите е извършено вегетационно във фаза втори – четвърти 
лист на културата (BBCH 12-14) с гръбна пръскачка „ptp 18“ при разход на работен 
разтвор – 40 l/da с конусовидна дюза, налягане P max 3 bar, V max 1.64 l и Q max 
0.64 l/min.  

Отчитани са показателите: Селективността на хербицидите към техническото сорго 
(метла) е определяна на 21 ден след третиране, като е използвана логаритмичната 
скала на EWRS (бал 1 – без повреди, бал 9 – напълно унищожени растения) за 
визуални отчитания OEPP/EPPO (2014). Влияние на приложените хербициди върху 
натрупването на фотосинтезиращи пластидни пигменти, 21 дни след третирането е 
определяно спектро-фотометрично по метода на (Zelenskii and Mogileva, 1980). 
Добивът на семена е определян във фаза техническа зрелост на културата  (BBCH 
89) на площ 5 m2 в три повторения за всички варианти на опита. Проследявани са 
агрометеорологични показатели - сума на валежите (mm) и средна месечна 
температура на въздуха (0С) през вегетационния период на културата. За 
определяне на аридността през вегетационния период е използван индексът на de 
Martonne (Croitoru et al., 2013). Математико-статистическата обработка на 
експерименталните данни е направена с програмния продукт STATGRAPHICS Plus 
for Windows. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Оценявайки комплексното въздействие на някои от основните метеорологични 
фактори – количество на валежите (mm) и средноденонощна температура на 
въздуха (0C) по отношение на биологичните изисквания на техническото сорго 
(метла) през вегетационния период на културата, годините на проучване са с 
относително неблагоприятни условия за развитието й (Таблица 1).  

Резултатите от визуалните отчитания в балове за селективност показват, че 
приложените хербициди в началните фази втори-четвърти лист (BBCH 12-14) от 
развитието на техническо сорго (метла), оказват от индифирентен (бал 1.0), до 
силен фитотоксичен ефект (8.5 бала) (Таблица 2). Хербицидите Буктрил универсал, 
Биатлон 4D + Деш и Секатор OД използвани за борба срещу двусемеделните 

http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/24-D/57
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/bromoksinil/81
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/florasulam/46
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/tritosulfuron/59
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плевели, както и с комбинирано действие за борба срещу едносемеделни и 
двусемеделни плевели (Лаудис OД) са с висока селективност (бал 1 - 2), докато 
Мерлин Флекс 480 СК и Пасифика ВГ + Биопауър предизвикват от умерен до силен 
фитотоксичен ефект (от 4.5 до 8.5 бала) изразяващ се в хлоротични изменения 
между жилките на листата, деформация на листната петура, изоставане в растежа и 
нарастването на стеблото, които на по-късен етап от развитието на културата, не се 
преодолява с изключение на хлоротичните изменения по листата.  

 

Таблица 1. Метеорологични показатели през годините на проучване 2017-2019 

Table 1. Meteorological indicators during the years study 2017-2019 

Пери
од 

Perio
d 

Вегетационен период / Period of vegetation 

Средномесечна температура на въздуха, t0C 
The average monthly temperature of the air, t0C 

Средно 
Average 

IV 
D 
0С 

V 
D 

0С 
VI D 0С VII 

D 
0С 

VIII 
D 
0С 

IX 
D 
0С 

IV-
IX 

D 
0С 

2017 
14.
9 

0.5 16.7 -0.8 20.6 2.0 
23.
1 

0.8 
23.
7 

2.0 
17.
9 

1.3 
19,
5 

1.0 

2018 
19.
6 

7.9 19.6 2.1 21.8 0.8 
22.
9 

-0.2 
24.
0 

1.5 
18.
9 

0.7 
21,
1 

2.1 

2019 
10.
5 

-
1.2 

15.8 -0.8 22.1 1.5 
22.
4 

-0.6 
23.
1 

0.7 
19.
7 

1.2 
18.
9 

0.1 

1964-
2000** 

11.7 17.5 21.0 23.1 22.5 18.2 19.0 

Пери
од 

Perio
d 

Месечни суми на валеж, mm /  
Monthly rainfall, mm 

Сума  
Amount 

IV 
D 
% 

V D % VI D % VII D % VIII D % IX 
D 
% 

IV-
IX 

D % 

2017 
37.
6 

76.
1 

154.
3 

246
.1 

44.8 69.8 
155
.9 

273
.0 

28.
5 

68.
2 

37.
4 

87.
0 

458
.5 

144
.1 

2018 
20.
2 

40.
9 

47.5 
75.
8 

155.
2 

241.
7 

118
.9 

208
.2 

22.
2 

53.
1 

15.
4 

35.
8 

379
.4 

119
.2 

2019  
88.
8 

36.
5 

55.0 -3.5 73.5 22.3 
134
.2 

97.
9 

97.
7 

64.
5 

23.
2 

-
8.8 

472
.4 

208
.9 

1964-
2000** 

49.4 62.7 64.2 57.1 41.8 43.0 148.5 

Пери
од 

Period 

Индекс на сухота De Martonne, Iar-DM 
De Martonne aridity index, Iar-DM 

Средно 
Average 

IV V VI VII VIII IX IV-IX 

2017 20.3 69.3 16.3 55.2 9.9 15.2 31.1 

2018 8.2 19.3 58.6 43.4 7.8 6.4 24.4 

2019 22.1 24.4 36.8 18.7 3.4 1.3 32.7 

1964-
2000** 

27.3 27.4 24.9 20.7 15.4 18.3 22.3 

Легенда: D 0С – Отклонениe от средномесечна температура на въздуха, t0C; D % - 
Отклонениe от месечните суми на валежи, %; ** - Средно за периода 1964-2000 
година 

Legend: D 0С – Deviation from average monthly temperature of the air, t0C; D % - Deviation 
from monthly rainfall, %; ** - Average for the period 1964-2000 years  
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Таблица 2. Селективност на хербицидите към техническо сорго (метла) и влиянието 
им върху натрупването на пластидни пигменти в надземната биомаса, 21 дни след 
третирането 

Table 2. Selectivity of herbicides to broomcorn and their influence on the accumulation of 
plastid pigments in aboveground biomass, 21 days after treatment 

Г
о
д

и
н

и
/Y

e
a

rs
 

Варианти 
Variants 

Д
о

за
, 

D
o
s
e

, 
g

/m
l/
d

a
 

E
W

R
S

 

Пластидни пигменти, mg/100g свежа 
биомаса / Plastid pigments mg/100g fresh 

biomass 

Хлорофил / 
Chlorophyll 

Карот
и- 

ноиди 
Carote 
noides 

Общ
о 

Total 
Kо % 

а в а+в 

2
0

1
7
 

Контрола нетретирана (Kо) Control 
untreated (Kо) 

108.6
6 

79.4
1 

188.0
7 

32.28 220.4 
100.
0d 

Буктрил 
универсал (еталон) (Ke) 
Buctril universal (etalon) 
(Ke) 

80 1 
110.9

1 
90.3

9 
201.3

0 
36.78 238.1 

108.
0e 

Биатлон 4D+Деш  
Biatlon 4D + Dash 

4 2 69.92 
47.1

2 
117.0

4 
18.88 135.9 61.7c 

Секатор OД / Sekator OD 10 3.5 51.41 
37.4

9 
88.90 12.37 101.3 

46.0
b 

Лаудис OД / Laudis OD 
20
0 

2 43.73 
28.8

6 
72.59 13.88 86.5 

39.2
ab 

Мерлин Флекс 480 СК  
Merlin Flexx 480 SC  

42 4.5 32.15 
18.3

3 
50.48 12.90 63.4 

28.8
a 

Пасифика ВГ+Биопауър 
Pasifica WG + Biopower 

35
+7
0 

8.5 32.45 
24.0

5 
56.50 19.42 75.9 

34.5
a 

2
0

1
8
 

Контрола нетретирана (Kо) Control 
untreated (Kо) 

65.16 
54.3

4 
119.5

0 
29.04 148.5 

100.
0e 

Буктрил 
универсал (еталон) (Ke) 
Buctril universal (etalon) 
(Ke) 

80 1 60.64 
65.3

3 
125.9

7 
24.09 150.1 

101.
0e 

Биатлон 4D+Деш  
Biatlon 4D + Dash 

4 1 52.32 
43.3

2 
95.64 17.98 113.6 

76.5
d 

Секатор OД / Sekator OD 10 2 55.36 
54.2

7 
109.6

3 
23.47 133.1 89.6c 

Лаудис OД / Laudis OD 
20
0 

2 35.99 
31.8

0 
67.79 12.35 80.1 

54.0
b 

Мерлин Флекс 480 СК  
Merlin Flexx 480 SC  

42 5.5 35.27 
39.2

4 
74.51 14.53 89.0 

59.9
b 

Пасифика ВГ+Биопауър 
Pasifica WG + Biopower 

35
+7
0 

5 16.88 
16.8

6 
33.74 10.26 44.0 

29.6
a 

2
0

1
9
 Контрола нетретирана (Kо) Control 

untreated (Kо) 
105.1

6 
94.6 199.7 29.0 228.8 

100.
0c 

Буктрил 80 1 101.5 95.8 197.4 29.0 226.3 98.9c 
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универсал (еталон) (Ke) 
Buctril universal (etalon) 
(Ke) 

3 

Биатлон 4D+Деш  
Biatlon 4D + Dash 

4 1 97.75 92.5 190.3 22.2 212.5 
102.
5c 

Секатор OД / Sekator OD 10 2 95.36 94.3 189.6 24.0 213.6 93.4c 

Лаудис OД / Laudis OD 
20
0 

3 25.99 33.8 59.8 11.3 71.0 
31.1
ab 

Мерлин Флекс 480 СК  
Merlin Flexx 480 SC  

42 6.5 24.34 25.4 49.7 5.3 55.1 
24.1

a 

Пасифика ВГ+Биопауър 
Pasifica WG + Biopower 

35
+7
0 

5 36.19 36.9 73.1 19.3 92.3 40.4 

С
р
е

д
н

о
 з

а
 2

0
1

7
-2

0
1

9
 

A
v
e

ra
g

e
 f

o
r 

2
0

1
7
-2

0
1
9
 

Контрола нетретирана (Kо) Control 
untreated (Kо) 92.99 

76.1
2 

169.0
9 30.11 199.2 

100.
0d 

Буктрил 
универсал (еталон) (Ke) 
Buctril universal (etalon) 
(Ke) 

80 

1.0 91.03 
83.8

4 
174.8

9 29.96 204.8 
102.
8d 

Биатлон 4D+Деш  
Biatlon 4D + Dash 

4 
1.3 73.33 

60.9
8 

134.3
3 19.69 154.0 77.3c 

Секатор OД / Sekator OD 10 
2.5 67.38 

62.0
2 

129.3
8 19.95 149.3 

75.0
b 

Лаудис OД / Laudis OD 
20
0 2.3 35.24 

31.4
9 66.73 12.51 79.2 

39.8
ab 

Мерлин Флекс 480 СК  
Merlin Flexx 480 SC  

42 
5.5 30.59 

27.6
6 58.23 10.91 69.2 

34.7
a 

Пасифика ВГ+Биопауър 
Pasifica WG + Biopower 

35
+7
0 6.2 28.51 

25.9
4 54.45 16.33 70.7 

35.5
a 

 

Легенда: Kо % - Процент спрямо контролния вариант, %; EWRS (European Weed 

Research Society) – бал от 1 до 9 (бал 1 – няма повреда, а при бал 9 – културата е 

напълно унищожена); a, b, c, d статистически значими разлики при P = 0,05.  

Legend: Kо % - Percentage compared to the control treatment, %;; EWRS (European 
Weed Research Society) score from 1 to 9 (score 1 – without damages; score 9 – the crop 
is completely destroyed); a, b, c, d  statistically significant differences in P = 0.05  

 

Относително слабите различия в предизвиканата фитотоксичност на тестваните 
хербициди при техническо сорго (метла) могат да бъдат обяснени с динамиката на 
метеорологичните условия през годините на проучване. Известно е, че много от 
ксенобиотиците, към които спадат и хербицидите, могат да потискат физиологичните 
процеси, без да предизвиква видим фитотоксичен ефект (Churkova, 2009; Ramel et 
al., 2012; Churkova and Bozhanska, 2016; Stoyanova et al., 2016). 

Установения фитотоксичен ефект на хербицидите Биатлон 4D + Деш, Секатор OД, 
Лаудис OД, Мерлин Флекс 480 СК и Пасифика ВГ + Биопауър оказва инхибиращо 
влияние върху натрупването на пластидни пигменти при техническото сорго (метла), 
21 дни след третирането на културата. Резултатите от анализа за общото 
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съдържание на пластидни пигменти за всички варианти на опитите е представено на 
Таблица 2. По-ниски стойности на хлорофил „а“ и „b“ средно за периода на 
проучване са отчетени във вариантите третирани с Лаудис OД, Мерлин Флекс 480 
СК и Пасифика ВГ + Биопауър (от 25.94 до 35.24 mg/100g свежа биомаса), като 
разликите са статистически доказано намалени (P=0.05) в сравнение с контролния 
вариант, съответно 92.99 и 76.12 mg/100g свежа биомаса и приетия за еталон 
Буктрил универсал – 91.03 и 83.84 mg/100g свежа биомаса. Изключение от 
описаната зависимост се установява в натрупването на хлорофил „b“ при третиране 
с Буктрил универсал където съдържанието на пластидния пигмент е по-високо през 
годините на проучване съответно 13.8, 20.2 и 1.3% в сравнение с нетретираната 
контрола. Въпреки различието в стойностите на проучваните показатели по години, 
тенденцията между отделните варианти се запазва. Установен е дисбаланс в 
съотношението между основните групи фотосинтетични пигменти (хлорофил „a+b“ и 
каротиноиди). В контролния вариант съотношението на сумата на хлорофил „a+b“ 
към каротиноидите варира в границите от 4.1 до 6.9 пъти, следван от варианта 
третиран с Буктрил универсал – от 5.5 до 6.8 пъти и най-силно след приложение на 
Мерлин Флекс 480 СК и Пасифика ВГ + Биопауър, съответно - 3.9 ÷ 9.4 и 2.9 ÷ 3.8 
пъти. Тази зависимост може да бъде обяснена с фитотоксичния ефект на 
хербицидите и биологичната особеност на техническото сорго (метла). Подобни 
резултати в експерименталната си работа съобщават (Kannangara and Hanson, 1998 
и Stoyanova et al., 2016) според които, при стрес растенията могат да засилят 
синтезата на антоцианиди и пластидни пигменти.  

В зависимост от проявената селективност на тестваните хербициди и приложените 
дози намират израз върху формиране на добива от семена при техническото сорго 
(метла) (Таблица 3).  

 

Таблица 3. Влияние на хербициди върху добив семена на техническо сорго (метла)  

Table 3. Influence of the applied herbicides on the yield from seeds of broomcorn 

Години / Years Показ
атели 
Indica
tors 

2017 2018 2019 Средно за 
Average for 
2017-2019 

Варианти/ Variants Доза, 
Dose, 
g/ml/da 

Контрола нетретирана (Kо) 
Control untreated (Kо) 

кg/da 632.0d 547.6c 611.6c 579.1c 

Kо % 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ke % 98.3 97.2 101.3 102.1 

Буктрил универсал 
(еталон) (Ke) 
Buctril universal (etalon) 
(Ke) 

80 кg/da 621.4d 532.4c 619.3c 591.0c 

Kо % 98.3 97.2 101.3 102.1 

Ke % 
100.0 100.0 100.0 100.0 

Биатлон 4D + Деш  
Biatlon 4D + Dash 
 

4 кg/da 618.4d 523.1c 601.7c 581.1c 

Kо % 97.8 95.5 98.4 95.0 

Ke % 99.5 98.3 98.4 98.3 

Секатор OД  
Sekator OD 
 

10 кg/da 508.0c 520.3c 596.7c 541.7c 

Kо % 80.4 95.0 97.6 88.6 

Ke % 81.8 97.7 97.6 91.7 

Лаудис OД 
Laudis OD 

200 кg/da 535.8c 
489.7c 

592.3c
c 

539.3c 

Kо % 84.8 89.4 96.8 88.2 

Ke % 86.2 92.0 96.8 91.2 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

273 
 

Мерлин Флекс 480 СК  
Merlin Flexx 480 SC  

42 кg/da 153.7b 147.2b 107.9a 136.3b 

Kо % 24.3 26.9 17.6 22.3 

Ke % 24.7 27.6 17.6 23.1 

Пасифика ВГ + Биопауър 
Pasifica WG + Biopower 

35+70 кg/da 0.0a 116.8a 148.4b 88.4a 

Kо % - 21.3 24.3 14.5 

Ke % - 21.9 24.3 15.0 

Легенда: a, b, c, d статистически значими разлики при P = 0,05.  

Legend: a, b, c, d  statistically significant differences in P = 0.05 

 

Ефектът от приложените хербициди, отчитан по отношение на добива на семена 
варира по години в относително тесни граници с изключение на 2017 година, когато 
след третиране Пасифика ВГ + Биопауър оказва летален ефект върху културата и 
семена през годината не са реколтирани. 

Добивът на семена от техническо сорго (метла) през периода на проучване е в 
границите от 621.4 до 107.9 kg/da, като намалението на добива е в границите от -1.3 
до +82.4% в сравнение с контролния вариант, а в сравнение с използвания еталон 
Буктрил универсал е в диапазона от -0.5 до -82.4%.  Най-високи стойности (от 59.4 
до 100.0%) на намаление на добива от семена при техническото сорго (метла) са 
отчетени във вариантите третирани с Мерлин Флекс 480 СК и Пасифика ВГ и 
Биопауър, докато прилагането на Буктрил универсал, Биатлон 4D + Деш, Секатор 
OД и Лаудис OД – 200 ml/da намалението на добива в сравнение с контролния 
вариант е в границите от -1.3 до 19.6%, а спрямо еталона от 0.3 до 18.3%, като 
разликите са статистически недоказани (P=0.05). 

Средно за опитния период продуктивността на семена от третираните варианти е в 
границите от 591.0 до 88.4 kg/da. Най-високи стойности на този показател се 
достигат при еталона Буктрил универсал следвани от Биатлон 4D + Деш, Секатор 
OД и Лаудис OД, които съставляват от 96.6  до 88.2%, спрямо нетретираната 
контрола, а в сравнение с еталона Буктрил универсал са в границите от 91.2 до 
98.3%, като разликите са статистически недоказани при Р=0.05. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прилагането на хербициди със системно действие при техническото сорго (метла) 
(Sorghum vulgare var. technicum Körn.) Буктрил универсал (80g/l 2,4 Д  + 280 g/l 
бромоксинил), Биатлон 4D (54g/kg флорасулам + 714 g/kg тритосулфурон) + Деш, 
Секатор OД (100 g/l амидосулфурон + 25 g/l йодосулфурон-метил-натрий + 250 
g/l  мефенпир-диетил) и Лаудис OД (44 g/l темботрион + 22 g/l изоксадифен-етил) са 
с висока селективност към културата (1÷2.3 бала), докато Мерлин Флекс 480 СК (240 
g/l изоксафлутол +  240 g/l ципросулфамид) и Пасифика ВГ (30 g/кg мезосулфурон + 
10 g/кg йодосулфурон + 90 g/кg  мефемпир- диетил) + Биопауър предизвикват 
умерен до силен фитотоксичен ефект (от 5.0 до 8.5 бала). 

Буктрил универсал (80g/l 2,4 Д  + 280 g/l бромоксинил) в доза 80 ml/da, Биатлон 4D – 
4 g/da  и Секатор OД - 10 ml/da може да се прилагат при техническото сорго (метла) 
във фаза втори-четвърти лист на културата като средство за борба срещу 
едногодишни и многогодишни двусемеделни плевели. 

Лаудис OД приложен в доза 200 ml/da във фаза втори-четвърти лист на културата 
може да се използва за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и 
широколистни плевели при смесено заплевеляване на посевите. 

http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/24-D/57
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/bromoksinil/81
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/florasulam/46
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/tritosulfuron/59
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/24-D/57
http://preparati.info/aktivno-veshtestvo/bromoksinil/81
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Резюме 

През периода 2014-2015 г. в опитното поле на Институт по розата и 
етеричномаслените култури, Казанлък е проведен полски опит с хербициди при 
създаване и отглеждане на насаждение от мента пиперита (Mentha piperita L.) сорт 
„Тунджа“.  

Изследвана е хербицидната ефикасност и селективност на имазамокс (Пулсар 40) и 
флумиоксазин (Пледж 50 ВП) приложени почвено преди разсаждане на ментата.  

Отчетена е висока биологична ефикасност (90-95%) на хербицида флумиоксазин 
спрямо едногодишните плевели. Имазамокс проявява добро хербицидно действие 
срещу едногодишните житни и широколистни плевели – 85-87%.  

По отношение на полученият добив свежа маса се установи, че при използване на 
флумиоксазин е формиран значително по-висок добив в сравнение с контролата.  

Резултатите от изследването показват, че флумиоксазин има отлична селективност 
спрямо ментата. При варианта третиран с имазамокс се наблюдават  визуални 
симптоми на фитотоксичност към културата, изразяващи се в слаба хлороза и 
забавяне на растежа и развитието на растенията.  

Ключови думи: Mentha piperita L., плевели, хербициди, добив 

 

Resume 

During the period 2014-2015 in the experimental field of the Institute for roses and 
aromatic plants – Kazanlak was conducted a field experiment with herbicides in the 
creation and cultivation of a plantation of peppermint (Mentha piperita L.) variety 
"Tundzha". 

The herbicidal efficacy and selectivity of imazamox (Pulsar 40) and flumioxazine (Pledge 
50 VP) applied to the soil before mint transplanting were studied. 

High biological efficiency (90-95%) of the herbicide flumioxazine against annual weeds has 
been reported. Imazamox has a good herbicidal action against annual wheat and 
deciduous weeds - 85-87%. 

mailto:desita7706@abv.bg
mailto:sdstanev@abv.bg
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Regarding the obtained fresh mass yield, it was found that when using flumioxazine a 
significantly higher yield was obtained compared to the control. 

Regarding the obtained fresh mass yield, it was found that when using flumioxazine a 
significantly higher yield was obtained compared to the control. 

The results of the study show that flumioxazine shows excellent selectivity for mint. In the 
variant treated with imazamox, visual symptoms of phytotoxicity to the culture were 
observed, expressed in weak chlorosis and retardation of plant growth and development. 

Key words: Mentha piperita L., weeds, herbicides, yield 

 

 

 УВОД  

 Ментата е многогодишно тревисто растение от сем. Lamiaceae. Промишлено 
значение в света имат видовете  Mentha arvesis L., Mentha spicata L. и Mentha piperita 
L. 

 Нашата страна е известна с производството на висококачествено етерично масло 
тип „Мичъм“ и сух ментов лист само от вида Mentha piperita L. Те са ценна суровина 
за фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост. Най-
големи производители на мента от този вид са: САЩ, Индия, Германия, Украйна, 
Италия, Сърбия, Унгария и Полша. В България се култивира повече от 80 години, 
като в най-добрите периоди площите са достигали до 25 000 дка, производството на 
етерично масло 33 тона, а на сух ментов лист над 8 000 тона. През последните 
години площите заети с тази култура рязко намаляха, вследствие на пониженото 
търсене на международния пазар и значително повишаване на разходите за 
отглеждането и преработката ѝ. Най-големият проблем при култивирането на 
ментата е силното заплевеляване на почвите и неефективната борба провеждана 
чрез механизирани и ръчни обработки, което е ограничаващ фактор за получаване 
на високи и устойчиви добиви. 

През последните години около 90% от разрешените препарати за растителна 
защита при отглеждането на ароматни и медицински растения  влизат в списъка на 
забранените за употреба в селското стопанство субстанции според регламента на 
европейската комисия по земеделие. В резултат на изпитване при ментата са били 
одобрени и регистрирани значителен брой почвени хербициди – трифлуралин, 
тербацил, тербутрин, прометрин и пендиметалин (Spasov et al., 1999). В настоящия 
момент от посочените хербицидни препарати разрешен за употреба е само 
пендиметалин.  

По-голямата част от изследванията са свързани с изпитване на хербициди при 
Mentha arvensis L. Kaur et al. (2013) проучват хербицидния препарат оксифлуорфен. 
Експериментът доказва, че той притежава ефикасен контрол върху плевелите и 
повишава добива. Yadav еt al. (2019) след проведен експеримент с хербицидите 
пендиметалин, имазетапир, имазамокс, пропаквизафоп-етил, клодинафоп пропаргил 
в различни комбинации установяват, че всички препарати са ефективни за борба с 
плевелите в ментовите насаждения.  

 В Аграрен университет Пенджаб, Индия е проведен опит с пендиметалин, 
изопротурон и диурон при два вида мента - Mentha piperita L. и Mentha arvensis L. 
Средно изопротурон + пендиметалин увеличават добива на масло с 15,2 и 81,7% 
при M. arvensis L. и 12,8 и 49,2% при M. piperita L. (Brar et al., 2000; Krishan et al., 
2001). 
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 Аналогични изследвания, но при M.spicata L. и M.arvensis L. са проведени от 
Karkanis et al. (2017). И при двата вида мента се постига ефикасен контрол срещу 
едногодишни плевели от 71-92%  при пендиметалин от 63-74% при линурон и от 86-
95% при оксифлуорфен. От изследване на Pandey & Sing (2006) само при Mentha 
piperita L. се потвърждават добрите резултати от приложението на оксифлуорфен, 
флухлоралин и пендиметалин в различни дози. 

Данни за ефикасността и селективността на флумиоксазин при мента не са 
намерени. 

Целта на настоящото изследване е да се проучи ефикасността и селективността  на 
почвените хербициди и влиянието им  върху добива от свежа маса и етерично масло 
при мента.  

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

         Изследването е проведено през периода 2014-2015 г. в Института по розата и 
етеричномаслените култури – Казанлък, на почвен тип ливадно-канелено горски 
върху алувиално-делувиална основа. Той се характеризира с тежък механичен 
състав и се определя като леко песъчливо-глинест. Опитът е заложен по блоков 
метод в три повторения в ментово насаждение сорт „Тунджа“ създадено от поници 
през пролетта.  

Опитът включва следните варианти: 

 Контрола без хербицид и ръчни обработки 

 Имазамокс – 4,8 g/da 

 Флумиоксазин – 8 g/da 

Хербицидите са внесени преди разсаждане на ментата. Проследени са 
показателите: селективност на хербицидите по 10 балната скала на EWRS (при бал 
1-няма повреда по културата, при бал 9-културата е напълно унищожена); 
ефикасност на хербицидите – по количествения метод на 30-я ден след 
третирането. Видовият състав на плевелите е отчетен по окомерния метод. 
Проучено е влиянието на препаратите върху добива свежа маса и етерично масло. 
Математическата обработка на данните е направена по метода на дисперсионния 
анализ (Zapryanov et al., 1978). 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Получените резултати за видовия състав на плевелите и хербицидната ефикасност 
на приложените хербициди са аналогични през годините. В редовата ивица 
преобладават едногодишните широколистни видове: бяла лобода (Chenopodium 
album L.), пача трева (Polygonum aviculare L.), обикновен щир (Amanthus retroflexus 
L.), лечебен росопас (Fumaria officinalis L.), полско подрумче (Anthemis arvensis L.), 
които съставляват 60 % от общата плевелна растителност (Фиг.1). Едногодишните 
житни плевели зелена кощрява (Setaria glauca L.) и  лисича опашка (Alopecurus 
myosuroides L.) са 11 % от общото заплевеляване. Многогодишните видове плевели 
са представени от троскот (Cynodon dactylon L.), поветица (Convolvulus arvensis L.), 
паламида (Cirsium arvense L.) и млечок (Sonhus arvensis L.), и заемат 29 %. 

Наблюденията за биологичната ефикасност на имазамокс приложен в доза 4,8 g/da 
показват добро действие срещу едногодишните едносемеделни и двусемеделни 
плевели (Табл. 1 и 2). Процентът на унищожени плевели е 85-87% през двете 
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проучвани години. Хербицидът контролира кощрява, обикновен щир, овчарска 
торбичка, подрумче, фумария. При многогодишните плевели процентът на 
унищожение е от 50 до 59%. От широколистните многогодишни видове много по-
силно е засегната и потисната в развититето си поветицата.  

 

 

Фиг.1. Степен на заплевеляване на ментата 

                                   Figure 1. Density of weeds in (Mentha piperita L.) 

 

Табл. 1. Биологична ефикасност на хербицидите за 2014 г. 

Table 1. Biological efficacy of herbicides for 2014 

Варианти/Variants 
Доза/Dose, 

g/da 

Едногодишни     
плевели/ 

Annual weeds 

Многогодишни           
плевели/ 

Perennial weeds 
Selectivity 
by EWRS 

number/ 
m2 

efficacy % 
number/ 

m2 
efficacy % 

Untreated control  - 60 0 32 0   

Imazamox 4,8 8 87 13 59 3 

Flumioxazine 8 3 95 10 69 1 

  

 

Табл. 2. Биологична ефикасност на хербицидите за 2015 г. 

Table 2. Biological efficacy of herbicides for 2015 

Варианти/Variants 
Доза/Dose, 

g/da 

Едногодишни     
плевели/ 

Annual weeds 

Многогодишни           
плевели/ 

Perennial weeds 
Selectivity 
by EWRS  

number/ 
m2 

efficacy % 
number/ 

m2 
efficacy % 

Untreated control  - 72 0 24 0   

Imazamox 4,8 11 85 12 50 3 

Flumioxazine 8 7 90 8 67 1 

 

едногодишни 

житни 
плевели 

11% 

едногодишни 

широколистни 
плевели 

60% 

многогодишни 

плевели 
29% 
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Резултатите за двете години на проучване показват, че флумиоксазин проявява 
много добро хербицидно действие. Приложен в доза 8 g/da реализира контрол (90-
95 %) срещу едногодишните плевели като бяла лобода, обикновен щир, тученица, 
овчарска торбичка, зелена кощрява и др. Хербицидът действа контактно, като след 
поникването на плевелите прониква в тях, следва некроза и изсъхване на 
растенията.  

Външни симптоми на фитотоксичност и видими смущения в развитието на ментата 
от варианта третиран с флумиоксазин не се наблюдават. 

Имазамокс приложен в доза 4,8 g/da предизвиква слаба фитотоксичност (бал 3) по 
ментата. Проявява се слаба хлороза, която се преодолява след  30-я ден от 
третирането, но растенията изостават в растежа и развитието си.  

Различията в продуктивните качества при отделните варианти по отношение на 
добива свежа маса са показани чрез еднофакторен дисперсионен анализ (Табл. 3). 
За двете години на проучване  вариантите с внасяне на хербициди превишават 
контролата с  30 и 560 kg/da, като много добре осигурена разлика се наблюдава при 
варианта третиран с флумиоксазин. 

 

Таблица 3. Влияние на хербицидите върху добива свежа маса, kg/da 

Table 3. Influence of the herbicides on yield of fresh plants, kg/da 

Variants 2014 2015 

Untreated control 320 255 

Imazamox 350 n.s. 245 n.s. 

Flumioxazine 880 *** 560 *** 

Gd 5%  51 39 

Gd 1%  85 65 

Gd 0.1%  159 121 

 

Количеството на етеричното масло получено от декар е различно при вариантите и 
зависи от добива на свежа маса. Установено е, че проучените хербициди 
превишават контролата с 0,075 и 1,325 kg/da етерично масло (Табл. 4).  Най-висок 
добив (2,2 kg/da) е получен след прилагане на флумиоксазин, като резултатите са 
доказани статистически при P 0,1 %. 

 

Таблица 4. Влияние на хербицидите върху добива етерично масло, kg/da 

Table 4. Influence of the herbicides on yield of essential oil, kg/da 

Variants 2014 2015 

Untreated control 0,8 0,85 

Imazamox 0,875 n.s. 0,816 n.s. 

Flumioxazine 2,2  *** 1,866 *** 

Gd 5%  0,262 0,06 

Gd 1%  0,435 0,1 

Gd 0.1%  0,813 0,2 
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ИЗВОДИ: 

1. Установена е висока биологична ефикасност 90-95 % на флумиоксазин  спрямо 
отчетените едногодишни и многогодишни житни плевели. 

2. Хербицидът имазамокс проявява по-слабо действие срещу едногодишните 
плевели 80-85%. 

3. След третиране с флумиоксазин се реализира по-висок добив свежа маса и 
етерично масло от мента. 
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Резюме 

Основен източник на доходи и заетост на населението на община Шабла е селското 
стопанство. Голяма част от площите се обработват от земеделски кооперации. От 
общата площ на общината от около 325 000 km2, според програмата за опазване на 
околната среда и водите 2015 – 2020 г. за община Шабла, за 2012 г. обработваемата 
земеделска земя е 258 375 da. Опазването на почвите е от голямо значение за 
правилното им функциониране, отглеждането на растителните видове и 
получаването на по-високи добиви от отглежданите култури. 

Равнинният релеф на територията е добра предпоставка за проява на ветрова 
ерозия. Данни за почвите на територията и за ветровата ерозия са събрани от 
почвените очерци на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ в мащаб 1:10 000. Ерозията е изчислена 
чрез Универсалното уравнение за прогнозиране на почвените загуби от дефлация 
(WEQ). От получените резултати са направени изводи за състоянието на почвите.  

Ключови думи: почви, ветрова ерозия, WEQ, земеделски земи 

 

 

Resume 

The main source of income and employment of the population of Shabla municipality is 
agriculture. Most of the areas are cultivated by agricultural cooperatives. Of the total area 
of the municipality of about 325,000 square kilometers, according to the program for 
environmental protection and water 2015 - 2020 for the municipality of Shabla, for 2012 
the arable agricultural land is 258,375 daа. Of great importance is the protection of soils 
for their proper functioning, the cultivation of plant species and obtaining higher yields from 
cultivated crops. 

A good prerequisite for the manifestation of wind erosion is the flat relief of the territory. 
Data on the soils on the territory and on the wind erosion are collected from the soil 
characteristics of ISSAPP “N. Poushkarov” at a scale of 1:10 000. Erosion is calculated 
using the Universal Wind Erosion Equation (WEQ). From the obtained results conclusions 
are made about the condition of the soils. 

Key words: soils, wind erosion, WEQ, agricultural land 
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Увод 

Ветровата ерозия е сериозен проблем. Нейното проявление е свързано с проявата 
на силни ветрове. Липсата на почвена покривка улеснява ерозионното действие на 
вятъра. Почвата осигурява нужната среда за производство на хранителни продукти. 
Защитното влияние на растителността се проявява чрез кореновата система на 
растенията, чрез надземната им част и гъстотата им. „Интензивността на ерозията 
се намира в пряка зависимост от размерите на унищожението на естествената 
растителна покривка и на първо място от унищожението на горската растителност 
върху пресечени терени, както и от неправилната обработка на почвата.” (Biolchev, 
1959).  

За Североизточна България наличието на полезащитни пояси е от изключително 
значение за намаляване на скоростта на вятъра. Вятърната ерозия е по-малко 
зависима от топологията, отколкото водната ерозия и следователно засяга 
равнината и пресечения терен (Urban et. al., 2013). Общата площ на полезащитните 
пояси в България е около 78 600 дка.   

Някои от основните мероприятия са прилагане на поясно редуване, създаване на 
полезащитни пояси, създаване на почвозащитна покривка на повърхността. 
Полезащитните пояси са от значение за гнезденето и обитанието на различни 
животински видове.  

В резултат на издухването от почвата се отделят дребните фракции, а едрите 
остават на повърхността й. Постоянното въздействие на вятъра върху почвата води 
до постепенно разрушаване на целия орен слой, издухване на фините, най-
плодородни почвени частици, изменя водно-физичните свойства на почвите (Djodjov, 
2005).  

Целта на настоящото проучване е да се определи степента на податливост на 
почвите към дефлация на територията на община Шабла.  

 

Материал и методи 

За територията на община Шабла са определени 21 почвени различия, установени 
при едромащабни почвени проучвания: Почвена характеристика на земите на 
клоново стопанство Шабла – I и специализирано град Шабла от 1983 г. 
(Hadjiyanakiev et al., 1983), Почвена характеристика на земите на гр. Шабла – 2 от 
1983 г.( Hadjiyanakiev et al., 1983) и Почвена характеристика на землището на КЗС – 
Дуранкулак от 1990 г. (Dimitrov et al., 1990), М 1:10 000. Оценките за факторите и 
риска от ветрова ерозия (дефлация) на почвата се основават на модел за 
прогнозиране на вероятните средногодишни почвените загуби от дефлация, 
адаптиран и валидиран за условията на България (Djodjov et al., 2005). 

Моделът във функция от факторите на ветровата ерозия е разработен в САЩ за 
целите на противоерозионното проектиране (Woodruff and Siddoway, 1965; Skidmore 
and Hagen, 1970) и е известен като Уравнение за прогнозиране на почвените загуби 
от ветрова ерозия (Wind Erosion Equation – WEQ): 

E=f (I x K x C x L x V),  където 

Е е средногодишна потенциална загуба на почва от единица площ (t ha/y); 

I е индекс за податливост на почвата към дефлация (t ha/y); 

K е индекс за грапавост на повърхността; 
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C е климатичен фактор; 

L е средна незащитена дължина на полето (m); 

V е растителна покривка (kg/ha). 

Рискът от дефлация е оценен посредством прогнозните средногодишни загуби на 
почва от дефлация [t/ha y], изчислени във функция и класифициран в 5 групи 
(Rousseva et al., 2010). 

 

Таблица 1. Класове по степен на податливост на почвите към дефлация (фактор I) 

Клас на податливост на почвата към 
дефлация 

Индекс 

1 Слаба >0 >=125 

2 Слаба до средна 125>=150 

3 Средна 150>=200 

4 Средна до силна податливост 200>=275 

5 Силна податливост >275 

 

Обект на изследване 

Обект на изследването е територията на община Шабла и проявата на ветрова 
ерозия. Общината е разположена в Североизточна България, област Добрич на 
брега на Черно море. Площта и е 328.7 km2. Средната надморска височина е 48 m. 
Населението на общината е около 4360 души, което е 2,5 % от населението на 
област Добрич.  

Общината има добро транспортно-географско положение, като главен път между 
Румъния и Турция. В обхвата на общината се включват 16 населени места – 1 
административен център (гр. Шабла) и 15 села (Божаново, Ваклино, Горичане, 
Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, 
Стаевци, Твърдица, Тюленово и Черноморци).  

На територията на община Шабла с най-висок дял е земеделската земя – 287 759 
da. Релефът е равнинен, слабо наклонен на изток и североизток. Климатът е 
умерено-континентален, формиран под влияние на особеностите на атмосферната 
циркулация и влиянието на Черно море. Средната минимална януарска температура 
е -1°С, а средната максимална е +6°С. Най-горещи месеци са юли и август - +23°С. 
Средните годишни минимални са 7.4°С, а средните максимални са 16.4°С (Програма 
за енергийна ефективност на община Шабла 2020-2025 г.). Специфичен елемент са 
силните ветрове. Типични са силните северни, североизточни, северозападни и 
южните ветрове (фиг. 1.). Средната годишна скорост на вятъра е 3.6 m/s.  

Почвите, характерни за северната и централна част на територията на общината са 
предимно Карбонатни и Типични черноземни, докато южната част е заета от 
Излужени черноземи, които са с добри агропроизводствени качества. Ерозираните 
почви са рядко явление и се разкриват в землищата на селата Твърдица, Божаново 
и Ваклино. Независимо от по-ниските валежи, селскостопанските култури са добре 
осигурени с влага благодарение на високата атмосферна влажност и ниската 
изпаряемост в зоната на Черноморското крайбрежие. Районът е беден на 
повърхностно течащи води. Няма изявена хидрографска мрежа.  
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Фигура 1. Роза на ветровете – Шабла  (meteoblue) 

 

Резултати 

Равнинният релеф е предпоставка за формирането на силни въздушни течения, 
което е фактор за възникването и протичането на ветрова ерозия. В табл. 2 са 
показани стойностите на индексът за податливост на почвите към дефлация 
определен спрямо процентното съдържание на глина, прах и пясък. Получените 
стойности показват, че територията на община Шабла попада в два класа на 
податливост към дефлация.  

 

Таблица 2. Стойности на индекса за податливост на почвите към дефлация (фактор 
I) 

 Почвен различие глина прах пясък I-
фактор 

1 Карбонатни черноземи, мощни 41.1 51.0 7.9 200 

2 Карбонатни черноземи, карасолук, мощни 51.5 43.2 5.2 85 

3 Типични черноземи, мощни 38.9 54.5 6.6 200 

4 Типични черноземи, карасолуци, мощни 56.9 35.6 7.5 200 

5 Карбонатни черноземи, плитки, нееродирани 
и слабо еродирани 

50.0 40.9 9.1 85 

6 Карбонатни черноземи, нееродирани и слабо 
еродирани 

37.1 56.3 6.6 85 

7 Типични черноземи, нееродирани и слабо 
еродирани 

37.5 56.3 6.2 200 

8 Карбонатни черноземи, карасолуци, слабо и 
средно еродирани 

51.8 41.8 6.4 200 
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9 Типични черноземи, карасолуци, слабо 
еродирани 

44.8 49.9 5.3 200 

10 Черноземи, плитки, слабо и средно еродирани 43.8 24.7 31.7 200 

11 Карбонатни черноземи, плитки, средно и 
силно еродирани 

40.2 45.5 14.3 85 

12 Слабо излужени черноземи, мощни 39.8 53.0 7.2 85 

13 Слабо излужени черноземи, слабо еродирани 37.4 54.6 7.9 85 

14 Средно излужени черноземи, мощни 39.1 53.4 7.5 85 

15 Силно излужени черноземи, мощни 38.1 52.6 9.3 85 

16 Средно излужени черноземи, слабо 
еродирани 

35.2 54.9 9.9 200 

17 Слабо излужени черноземи, карасолуци, 
мощни 

46.2 46.4 7.4 200 

18 Средно излужени черноземи, карасолуци, 
слабо еродирани 

53.1 40.7 6.2 85 

19 Алувиално /делувиално/ ливадни почви, 
мощни 

33.7 55.3 11.0 200 

20 Делувиално ливадни почви, мощни 44.5 47.3 8.2 85 

21 Антропогенни почви 37.7 52.8 9.5 200 

 

Първият е слаб клас на податливост – >0≥125 t/ha y. Вторият клас е средна 
податливост - 150≥200 t/ha y. Антропогенните почви също се отличават с средна 
податливост към ерозиране. Тези данни показват, че територията е подложена до 
голяма степен на ветрова ерозия.  

Наличието на равнинен релеф улеснява обработката на големи по площ масиви. 
Големите масиви и открити пространства са предпоставка за проявата на ветрова 
ерозия. Ежегодното обработване на земите и откритостта на територията е условие 
за проява на силни ветрове, които отнасят повърхностния слой на почвата.  

Районът на Шабла се оказва благоприятен за производство на енергия от 
възобновяеми източници, предимно от вятър и това е причината за многобройните 
площи земеделски земи, заети от ветро-паркове и генератори през последните 
години.  

Горският фонд заема едва 3 % от територията на община Шабла, което е най-
ниският процент от всички черноморски общини (Общински план за развитие на 
община Шабла – 2014-2020). Основна част от горите в ДГФ са държавен защитен 
горски пояс “Гьорингско дере” и полезащитни горски пояси създадени преди около 
50-60 години с цел защита на земеделските земи от ветрова ерозия и увеличаване 
на плодородието. Държавният защитен горски пояс и полезащитните горски пояси са 
обявени за гори и територии със специално предназначение.  

 

Изводи 

Община Шабла се характеризира с висок дял на земеделската земя - 287 759 daа.  
Селското стопанство е основен източник на прехрана на населението и опазването 
на земите от изключително значение. Територията попада в два класа на 
податливост на почвите към дефлация – слаба (>0≥125 t/ha y) и средна (150≥200 t/ha 
y). Обработката на земята на големи блокове е предпоставка за проява на ветрова 
ерозия. На територията преобладават северните и североизточните ветрове. От 
черноморските общини, община Шабла е с най-нисък дял на горския фонд (3%). 
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Въпреки този малък процент общината се опитва да запази и в същото време да 
създаде нови горски пояси с цел намаляване на ветровата ерозия. Високият дял на 
обработваемите площи показва пригодността на земите за отглеждане на различни 
култури. Разнообразието от отглеждани култури може да подобри състоянието на 
почвата и да намали влиянието на ерозионните ветрове.  

Оценката на индекса на податливост към дефлация са основни при планирането и 
проектирането на противоерозионните мероприятия. Някои от основните 
мероприятия са прилагане на поясно редуване, създаване на полезащитни пояси, 
създаване на полезащитна покривка на повърхността. В последните години 
значението на полезащитните пояси нарасна. Откритите пространства са силно 
податливи на ерозиране и наличието на защита от силните ветрове е от 
изключително значение за опазването на почвеното плодородие.  
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Resume 

The paper presents the results from the analysis of the following strawberry cultivars - 
Ostara, Korona, Pineberry, Maxim, Dora with standard for Cambridge favourite. The study 
began in mid May 2015 in experimental field in Kostinbrod by the method of the Latin 
rectangle in four sets with 20 plants each, and planting scheme of 1.00m / 0.25m. A variety 
of indicators has been studied for the experiment: number of inflorescences and flowers 
per plant, count of flowers per inflorescence, average fruit mass and yield. It is established 
that the average number of inflorescences of strawberry cultivars is 5.4. The lowest count 
has Pineberry (2.5) while the biggest one has Korona – 10.0. The higher number of 
flowers per inflorescence allows for the opportunity of highest fertility of the cultivars. The 
average number of flowers per plant for the tested period is 49.5. The lowest counts has 
Pineberry (20.9) and with the biggest is Korona (97.6). The fruit of the white-fruited cultivar 
Pineberry are very small, the products from Dora are not sufficiently large. However, their 
high fertility allows for a good yield. The Cambridge favourite, Korona and Maxim are 
distinguished by their large fruit. It has been established that Ostara and Pineberry have 
mid yield; with a very good one is the standard Cambridge favourite and excellent yield 
have Korona, Dora and Maxim. 

Key words: strawberry cultivars, number of inflorescences, number of flowers, average 
mass of fruit, yield. 

 
 

Резюме 

В статията са представени резултатите от изпитване на интродуцираните ягодови 
сортове – Ostara, Korona, Pineberry, Maxim, Dora със стандарт Cambridge favourite. 
Опитът е заложен в средата на месец май, 2015 г. в опитно поле Костинброд, при 
полски условия по метода на латинския правоъгълник в четири повторения от по 20 
растения при схема на засаждане 1.00 m / 0.25 m. Проучени са показателите: брой 
цветоноси и цветове на растение, брой цветове на цветонос, средна маса на плода 
и добив. Установено е, че средния брой цветоноси на ягодовите сортове е 5.4. С 
най-нисък е Pineberry (2.5 бр.), с най-голям е Korona - 10.0 бр. По-големия брой 
цветове на цветонос дава възможност за по-висока родовитост на сортовете. 
Средният брой цветове на растение за периода на изпитване е 49.5. С най-малък е 
Pineberry (20.9), с най-голям е Korona (97.6). Много дребни са плодовете на 
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белоплодния сорт Pineberry; плодовете на Dora са недостатъчно едри, но високата 
родовитост позволява получаването на добра реколта. Cambridge favourite, Korona и 
Maxim се отличават с едри плодове. Установено е, че със среден добив са 
сортовете Ostara и Pineberry; с много добър е стандарта Cambridge favourite; отличен 
добив се наблюдава при Korona, Dora и Maxim. 

Ключови думи: ягодови сортове, брой цветоноси, брой цветове, средна маса на 
плода, добив. 

 

 

Introduction 

The garden strawberry /Fragaria x ananassa Duch./ is a plant with high ecological 
adaptability and its fertility potential can reach 4 -5 t/day or more. The requirement for 
good and stable yield is the unification of all important economic qualities of one 
phenotype: the industrial variety has to be an intensive type with high fertility, resistant to 
extreme environmental conditions, diseases and pests. A variety, which can be harvested 
mechanically, is suitable for direct consumption, freezing and processing (Tulinova et al., 
2009). The formation of inflorescences and flowers is one of the deciding factors when 
cultivating strawberries in order to have high stable yields. The plants have to be upright, 
to have long strong inflorescences with compact flowers (Boytcheva  Milanov, 1994; 
Tulinova et al., 2009). Yield is a very complex value, which is driven by all factors affecting 
plants during their growth period and their development (Tulinova et al., 2009). The yield 
rate is always a ratio between fertility and resistance. In favourable conditions such as 
sufficient water supply, suitable temperature, rich soil, etc., the advantage goes to the 
cultivar with high fertility potential while in unfavourable conditions the advantage will have 
the cultivar with sensitivity to abiotic stress factors. When the conditions are unfavourable, 
the ecological plasticity of the bred cultivars is the most important trait for the expression of 
the genetically-based fertility. The climate conditions in Bulgaria determine different dry 
periods during the vegetative development of the plants and therefore irrigation is 
necessary to obtain low costs and high yields. (Zafirova, 2008, 2011; Gadjalska et al., 
2017). 

The aim is to test the introduced strawberry cultivars and to identify those that are of 
interest for the selection process and for cultivation, and which are characterized by high 
fertility and large fruit. 

 

Material and methods 

The study began in mid May 2015 in experimental field in Kostinbrod by the method of the 
Latin rectangle in four sets with 20 plants each, and planting scheme of 1.00m / 0.25m 
(Barov  Shanin, 1965; Boytcheva  Lazarov, 2003). Drip irrigation is used with 23 cm 
distance between individual emitters. The soil type is Vertisol with good water absorption 
and water retention capacity, alkaline to weak alkaline reaction. The altitude is 543 m. The 
following strawberry varieties of origin – Dutch (Ostara, Korona, Pineberry); Belgian 
(Maxim); Italian (Dora) and the English standard (Cambridge favourite) are included in the 
study. 

The observation of survey indicators (number of inflorescences and flowers, average mass 
of fruit (g), yield (kg/plant, kg/da19) was based on four well-developed plants from each of 

                                                             
19 1 da = 1000 m2 
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the replication placements of all strawberry cultivars. 

The study was performed following the Methodology for studying of plant resources in fruit 
plants (Nedev et al., 1979) and Methodology for conducting competitive variety 
experiments with strawberry cultivars for biological and economic qualities (Boytcheva  
Lazarov, 2003). The collected data of the surveyed indicators is processed via the 
dispersion analysis method (Maneva, 2007). 

 

Results and discussion 

Number of inflorescences and flowers 

One of the main factors characterizing the yield of strawberry cultivars is the number of 
inflorescences and flowers. It has been found that the varieties that form larger number of 
inflorescences are more prolific and have greater economic importance (Popovski  
Popovska, 2011). In the first year, the Korona variety forms the largest number of 
inflorescences, which are around 10.3, followed by Ostara with 7.0 (Table 1). The small 
plants of Pineberry have the fewest count – 1.8. Exception this variety, the remaining ones 
form a larger number of inflorescences than the standard one, which has 3.5. The number 
of flowers is in the range of 17.8 (Pineberry) up to 95.0 for Korona, while the standard one 
takes an intermediate position – it has 45.0 counts. In the predominant part of the varieties 
the number of flowers on the inflorescence is in the range of 5.8 – 10.9. Ostara and 
Korona have similar values. 

 

Table 1. Number of inflorescences and flowers  

 
Variety 

Inflorescences / 
pl. 

Flowers / pl. Flowers / 
inflorescence 

201
6 

2017 х* 2016 2017 х* 2016 2017 х* 

Ostara 7.0 5.7 6.4 66.3 60.2 63.3 9.5 10.6 10.1 

Korona 10.3 9.6 10.
0 

95.0 100.2 97.6 9.3 10.4 9.9 

Pineberr
y 

1.8 3.3 2.6 17.8 23.9 20.9 10.9 7.2 9.1 

Maxim 4.8 4.5 4.7 27.8 28.3 28.1 5.8 6.3 6.1 

Dora 4.5 5.0 4.8 60.3 31.8 46.1 14.0 6.4 10.2 

C. 
favourite 

3.5 4.6 4.1 45.0 37.0 41.0 13.0 8.0 10.5 

х* 5.3 5.5 5.4 52.0 46.9 49.5 10.4 8.2 9.3 

х* - average value for the period 

 

During the second year, Korona and Ostara again formed more inflorescences, but fewer 
compared to the previous year. Maxim also formed fewer inflorescences. In contrast, Dora 
and Cambridge favourite have increased the number of inflorescences, and especially 
Pineburry, which formed two times more inflorescences (1.8 – 3.3). The Dutch Korona 
variety that forms the largest number of inflorescences also forms the most flowers (95.0 – 
100.2). During the second vegetation only in some of the varieties, an increase in flower 
numbers is found. The variation is between 23.9 and 100.2 and again, Pineberry and 
Korona are the varieties with the smallest and largest number of flowers, respectively. For 
the Italian Dora there is a sharp decrease in numbers in the second year.  
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On average for the two years of study, the standard has the highest number of 
inflorescences (10.5), followed by Dora (10.2). The data from statistical analysis of the 
indicator of number of inflorescences show that for the varieties Ostara and Korona this 
indicator has proved stable over the years. Relatively strong variation was observed in 
Pineberry (Table 2). The same is seen for number of flowers per plant, while with 
Pineberry the variation is less compared to the number of inflorescences. 

 

Table 2. Comparative analysis of indices number inflorescences and flowers/plant 

           
Variety 

 

Index 

 

Ostar
a 

 

Koron
a 

 

Pinebe
rry 

 

Maxi
m 

 

Dora 

Cambrid
ge 

favourit
e 

Standar
d 

LSD 

0.05 
0.0
1 

0.00
1 

                                 2016 

inflorescen
ces 

7+++ 10.3++
+ 

1.8++ 4.8+ 4.5+ 3.5 0.93
58 

1.2
96 

1.78
8 

Flowers 66.3
++ 

95+++ 17.8++ 27.8
+ 

60.3
+ 

45 15.0
2 

20.
8 

28.7 

                                 2017 

inflorescen
ces 

5.7ns 9.7+++ 3.3ns 4.5n
s 

5ns 4.55 2.28
5 

3.1
65 

4.36
7 

Flowers 60.2
ns 

100.1+
++ 

23.9ns 28.3
ns 

31.8
ns 

36.9 23.6 32.
69 

45.1 

                            2016 – 2017 

inflorescen
ces 

6.4+
+ 

10.2++
+ 

2.3+ 4.6n
s 

4.8n
s 

4.05 1.44
3 

1.9
99 

2.75
9 

Flowers 63.3
++ 

97.6++
+ 

20.8++ 28ns 46ns 41 13.5
3 

18.
74 

25.8
5 

ns – no significance; + (P<0.05); ++ (P<0.01); +++ (P<0.001) 

 

Average mass of the fruit 

Data on the weight of strawberry fruit in individual varieties is added in Table 3. In 2016 the 
average mass of fruit varies between 6.4 g and 20.2 g. Maxim (19.2 g) and Korona (20.2 
g) both have larger fruit than the control variety, but in Maxim individual fruits of the order 
of 55.0 g can be found, and with Korona – 28.3 g. 

During the second vegetation, the average mass of strawberry fruits ranges from 6.8 g to 
20.1 g. Maxim is once again the leader, with individual fruits reaching 37.0 g, values which 
are much lower compared to last year. The fruits of Korona grow up to 24.0 g. Prichko et 
al. (2005) obtained fruits of the same variety with an average mass of 11.1 g, lower than 
our results. The probable reason for that are the lower temperatures there. The standard is 
surpassed only by Maxim who has a fruit mass of 20.1 g. In a study of Antipenko and 
Popova (2008) it was found that the average mass of the controlled variety (Cambridge 
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favourite) is 13.2 g with a maximum fruit mass of 34.0 g. 

For the test period, the average weight of the strawberries was 14.4 g, ranging from 6.6 g 
(Pineberry) to 19.7 g (Maxim). This data places the fruits of individual varieties in the group 
of very small to large fruits. Compared to the other varieties tested, the fruits of the 
Pineberry were small during the entire period with an average value of 6.6 g. The fruits of 
Dora are not large enough, but the high fertility allows for a good harvest. Korona is also 
large-fruited, slightly exceeding the control, whose fruit mass is 17.2 g. With largest fruit is 
the Maxim variety. 

 

Table 3. Yield (kg/pl., kg/da) and average mass of fruit (g) 

 
Variety 

Mass of fruit 
(g) 

Yield 

kg/plant kg/da 

2016 2017 х* 2016 2017 х* 2016 2017 х* 

Ostara      
11.9 

11.5 11.7 0.248 0.242 0.245 1488.0 1452.0 1470.0 

Korona      
20.2 

15.4 17.8 0.516 0.447 0.482 3096.0 2682.0 2892.0 

Pineberry      
6.4 

6.8 6.6 0.234 0.220 0.227 1404.0 1320.0 1362.0 

Maxim      
19.2 

20.1 19.7 0.663 0.586 0.625 3978.0 3516.0 3750.0 

Dora      
12.2 

14.8 13.5 0.550 0.481 0.516 3300.0 2886.0 3096.0 

C. favourite      
16.1 

18.2 17.2 0.391 0.295 0.343 2346.0 1770.0 2058.0 

х* 14.3 14.5 14.4 0.434 0.379 0.406 2602.0 2271.0 2438.0 

х* - average value for period 

 

Statistical analysis shows that the average fruit mass in the tested strawberry cultivars is 
characterized by stability, with the exception of Maxim, where this indicator is partially 
unproven (Table 4).  

 

Average yield 

According to Gorelikova (2017), the yield of the strawberry cultivars is primarily determined 
by the genotype of the respective variety and depends on the level of adaptation towards a 
number of unfavourable abiotic and biotic factors. During the first year of cultivation, with 
lower yield than the standard variety are Ostara and Pineberry, 1488.0 g/da and 1404 
kg/da respectively (Table 3, Figure 1). For Maxim (3978.0 kg/da), Dora (3300.0 kg/da) and 
Korona (3096.0 kg/da) the yield is higher. 

The following year the standard once again had higher yield than Ostara (1452.0 kg/da) 
and Pineberry (1320.0 kg/da) and lower yield compared to Korona (2682.0 kg/da), Dora 
(2886.0 kg/da) and Maxim (3516.0 kg/da).  

Depending on the expressed fertility, on average, during the years of testing, the cultivars 
are divided into (Boytcheva  Lazarov, 2003): 

• average yield (1001 - 1500 kg / da) - Ostara, Pineberry; 

• very good yield (2001 - 2500 kg / da) - Cambridge favourite; 
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• excellent yield (over 2500 kg / da) - Korona, Maxim, Dora. 

 

Figure 1 Average yield (kg/da) 

 

Table 4. Comparative analysis of the average mass of fruit (g) and yield of plant (kg) 

     
Variety 
 
Index 

 
Ostara 

 
Koron

a 

 
Pinebe

rry 

 
Maxim 

 
Dora 

Cambri
dge 

favourit
e 

standar
d 

LSD 

0.05 0.01 0.001 

                                      2016 

Mass 
of fruit 

 
11.87+

+ 

 
20.22

++ 

 
6.425+

++ 

 
19.17+ 

 
12.17

+ 

 
16.1 

 
2.91

6 

 
4.03

9 

 
5.573 

yield/pl
ant 

0.248+ 0.516
+ 

0.239+ 0.663+
++ 

0.550
+ 

0.391 0.11
81 

0.16
36 

0.225
7 

                                      2017 

Mass 
of fruit 

 
11.47+

++ 

 
15.4n

s 

 
6.775+

++ 

 
20.07n

s 

 
14.8+ 

 
18.2 

 
2.95

3 

 
4.09 

 
5.644 

yield/pl
ant 

0.242n
s 

0.447
+ 

0.220n
s 

0.586+
++ 

0.481
++ 

0.295 0.12
78 

0.17
7 

0.244
2 

                                2016 – 2017 

Mass 
of fruit 

 
11.7++

+ 

 
17.85

ns 

 
6.625+

++ 

 
19.65n

s 

 
13.47

++ 

 
17.15 

 
2.52

3 

 
3.49

5 

 
4.822 

yield/pl
ant 

0.245n
s 

0.482
+ 

0.230+ 0.625+
++ 

0.516
++ 

0.343 0.10
95 

0.15
17 

0.209
3 

ns – no significance; + (P<0.05); ++ (P<0.01); +++ (P<0.001) 

 

In 2015-2016, in an experiment with the Ostara variety the yield is about 1831 kg / da 
(Petruk еt al., 2016), which even in the extreme conditions of Western Siberia, is higher 
than that obtained in our study (1470.0 kg / da). Although Ostara is a variety of the neutral 
day, meaning it can have flower buds regardless of the length of the day, in our soil and 
climate conditions, it fails to fully manifest its valuable economic qualities. In 2000, it was 
included in the varietal list of fruit crops in Estonia, with the main goal of extending the 
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period of consumption of fresh strawberries (Libek, 2002). 

According to Gorelikova (2017), there is a correlation between the fertility of strawberry 
varieties and the average fruit mass (r = 0.561). Höfer et al. (2012) found a correlation 
between the number of inflorescences and higher yield (r = 0.66). The yield is negatively 
correlated with the habitat of the plant (r = -0.56), meaning the varieties that have upright 
plants have a lower yield per plant. In addition, plant yield was positively correlated with 
fruit size (r = 0.47) and harvest length (r = 0.43). 

During the second vegetation in all varieties, the yield decrease, but it is relatively small. In 
a study conducted for Cambridge favourite, the first growing season yielded 0.189 kg per 
plant, and in the following year, it doubled more than twice its size, increasing to 0.528 kg 
(Antipenko  Popova, 2008), while in our study in the second year, there is a decrease - 
from 0.391 to 0.295 kg / plant. 

The average yield per decare for the period is 2438.0 kg, and the variation is in the range - 
from 1470.0 to 3750 kg / da. The fertility of the varieties is presented in ascending order - 
Pineberry, Ostara, Cambridge favourite, Korona, Dora, Maxim. The standard is in third 
place in terms of fertility, surpassing only the white-fruited Pineberry and the variety of the 
neutral day (Ostara). According to the data from the statistical processing, stable yield is 
observed in Maxim and Dora, while in Pineberry and the standard, it is more variable. 

 

Conclusions 

The varieties that form a larger number of inflorescences are more fertile and of greater 
economic importance. Depending on the year of testing, the number is the lowest in 2016 - 
5.3; 

The average number of inflorescences of strawberry varieties is 5.4. The lowest is 
Pineberry (2.6), the highest number per plant is Korona (10.0); 

The larger number of flowers on the inflorescence allows for higher fertility of the varieties. 
The average number of flowers per inflorescences is 9.3. Maxim (6.1) has the smallest 
number, and Cambridge favourite (10.5) and Dora (10.2) form the largest number; 

The number of flowers per plant gives a clearer idea of the genetic potential of the 
varieties in terms of fertility. The average number for the period is 49.5. The smallest 
number forms Pineberry (20.9), with the largest number being Korona (97.6); 

The fruits of the white-fruited Pineberry are very small. With medium-weight fruits are 
Ostara and Dora. The fruits of the standard Cambridge favourite variety, Korona and 
Maxim are large; 

The Ostara and Pineberry varieties have an average yield; with a very good one is 
Cambridge favourite; excellent yield is observed in Korona, Dora and Maxim; 

Strawberry varieties Dora, Korona and Maxim are recommended for industrial cultivation. 
Pineberry is suitable for small areas and especially for amateur gardeners, because of the 
interesting colour of the fruit (white to pinkish-white), low fertility and relatively soft and 
small fruits. 
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Resume 

Against the background of world changes related to global warming, the growing 
population, the Covid-19 pandemic and the uncertainty with the expected global economic 
crisis, the agricultural industry will become more will become increasingly important in the 
next few decades. In modern agriculture, data (information) is a key component for good 
farm management. Smart Farming (SF) and automated agricultural technologies are 
emerging to increase productivity and crop quality. Smart farming is a new philosophy for 
data-driven agriculture, also known as Agriculture 4 or Digital Agriculture. It arose on the 
basis of precision farming, improving the accuracy of field operations. 

The aim of the paper is to clarify some basic concepts used in smart farming (SF), its 
application and challenges of its introduction of techniques. 

In the future, the decision related to food production and distribution will be a complex 
combination of human and computer factors. 

Key words: Smart farming, artificial intelligent, Internet of Things 

 

Увод 

На фона на глобалните промени свързани със затоплянето на климата, 
нaрастващото население, пандемията от Covid-19 и несигурността около очакваната 
световна икономическа криза, Селскостопанската индустрия ще става все по-важна 
през следващите няколко десетилетия. В исторически план производството на храни 
преминава през множество революции. Започва с праисторическия преход от лов и 
събирачество и преминава през заселено земеделие, преди няколко хиляди години. 
Разпространението на нови култури ,съвременни техники и земеделски 
практикиинициира, по – късно, т.нар. ‚зелена революция. Тя е характерна е за 
периода от 19ти до 20ти век и допринася за драстично увеличение на световното 
производство на храни, особено в развитите страни. В нейната основа стой 
създаването на нови сортове, използването на торове и пестициди. На прага на 21ви 
век вече можем да говорим за четвъртата революция чрез навлизането на 

mailto:marinaat@gbg.bg
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информационните и комуникационни технологии (ICT -information and communication 
technology) в земеделието (Waltera et al, 2017).  

Целта на настоящата публикация е да се пояснят някой основни понятия използвани 
в концепцията на умното земеделие (УЗ), приложението и предизвикателствата при 
навлизането на способите й. 

 

Умно земеделие – основни положения, приложение и предизвикателства 

В модерното земеделие, данните (информацията) са ключов компонент за доброто 
управление на стопанството. УЗ и автоматизираните селскостопански технологии се 
очертават, като обещаващи за повишаване на производителността и качеството на 
културите. С развитието на роботизираните технологии се улесни прилагането и 
внедряването на тези техники в селскостопанските процеси. Като основно 
предизвикателство обаче се оказаха големите вариации във формата, размера, 
скоростта и вида на растежа, вида на продукцията и екологичните изисквания за 
различните видове култури. Селскостопанските процеси са взаимносвързани, 
повтарящи се във времето задачи (Aravind et al., 2017) и това изисква комбиниран 
подход за тяхното изследване и анализ. 

Новите подходи задвижвани от дигиталните технологии, поставят фермерите в 
ролята на ръководители, а не на работници на полето, както досега.  

Според определението  на ФАО - Умно земеделие е концепция за управление на 
земеделието, използваща съвременни технологии за увеличаване на количеството и 
качеството на селскостопанските продукти. http://www.fao.org/family-
farming/detail/en/c/897026/ - (фигура 1).  

Земеделските стопани в 21ви век имат достъп до GPS, сканиране на почвата, 
управление на данни и Интернет на нещата технологии. Чрез прецизно измерване 
на вариациите в дадено поле и съответно адаптиране на стратегиите за управление, 
фермерите могат значително да повишат ефективността на използваните пестициди 
и торовете и да ги прилагат по-избирателно. Внедрявайки техники за интелигентно 
земеделие, фермерите могат по-добре да следят нуждите на отделните животни и 
съответно да адаптират храненето им, да предотвратяват болестите и да 
подобряват здравето на стадото. 

Новите приложения за „Умно земеделие“ се базират на „Интернет на нещата - IoT“ 
или Ag-IoT и способстват за намалят разходите за производство и екологичното 
натоварване от земеделско производство.  

 

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/897026/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/897026/
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Фигура 1. Умно земеделие – основни положения 

Fig.1. Smart farming - the basics 

Умното земеделие не е приложимо само за селскостопанското производство, то се 
използва и при дистрибуцията и потреблението на земеделски стоки и спомага за 
увеличение на добавената стойност на продуктите. Очакванията са свързани с 
повишаване на иновациите в производството, прецизността в дистрибуцията и 
усъвършенстване в управлението на хранителните вериги (Samjong , 2016; Yoon еt 
al., 2020). 

По темата започва засилено да се говори през последните 5 години и публикациите 
по темата рязко се увеличават (Villa-Henriksen at all, 2020)– (фигура 2).  

 

 

Фигура 2. Брой публикации на година, добити от SCOPUS, критерии за търсене: 
Интернет на нещата и умно земеделие 

Fig.2. Number of publications per year obtained by SCOPUS with the following search 
criteria – IoT and smart framing 
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В Европа няколко големи мащабни международни пилотни проекти, като IoF2020 
(Sundmaeker et. al., 2016), AIOTI (Perez-Freire & Brillouet, 2015), SmartAgriFood 
(Kaloxylos et al.,2012), SMART AKIS (Djelveh & Bisevac, 2016), SmartAgriHubs 
(Chatzikostas et al., 2019) се стремят да внедряване на IoT технологии в 
селскостопанската индустрия на нейна територия. 

Акценти са върху специфични елементи свързани с Ag-IoT като, Big Data, 
моделиране,Wireless Сензорни мрежи (WSN), верига за доставки на храни, Интернет 
на подземни неща (IOUT), (Mehmet et. al., 2018, Vuran et. al., 2018) химически 
безжични сензори или информационни системи за управление в земеделието 
(FMIS). Изследвайки близо 1200 публикации ((Villa-Henriksen et al., 2020) заключват, 
че е необходимо разработваните технологии да гарантират, че решенията създават 
реална полза за фермерите и са приложими както за големи, така и за малки 
производители. Също така, че са необходими допълнителни изследванията, за това, 
как ще се отразят подобни системи в бизнес моделите за управление на фермерите. 
Основно предизвикателство при внедряването на технологиите се очертава големия 
обем от данни, които трябва да се анализират, както и тяхната хетерогенност. 
Използваните методи за анализ в лицето на техники като понижаване на 
размерността на данните, облачни платформи и облачни изчисления, включително 
алгоритмите за машинно обучение, не винаги се оказват достатъчни, но са добър 
подход за начало. 

Умното земеделие е нова философия за управлявано от данни земеделие познато 
още под наименованието Земеделие 4 или Дигитално земеделие. То възникна на 
основата на прецизното земеделие подобрявайки точността на операциите 
извършвани на полето. Въпреки, че някои фермери имат дългогодишен опит, 
натрупан след много години работа в областта, технологията може да осигури 
систематичен инструмент за откриване на непредвидени проблеми, трудно 
забележими чрез визуална проверка при случайно обследване. Да спомогне в 
натрупването на информация за полето и развитието на определена култура, както и 
за събиране, съхранение и анализ на данни за климата и развитието на културите 
при екстремни условия. УЗ дава надежди за връщането на младите хора в бранша 
правейки сектора по – привлекателен за развитие и давайки шанс за 
трансформирането му чрез навлизане на иновационни решения (Nierenberg, 2019). 
Във ферми с внедрено УЗ управлението се извършва посредством цикъл от 
операции – (фигура 3) (Saiz-Rubio еt.al., 2020). 

Събиране на данни – Интернет на нещата – Internet of the things in agriculture 

Терминът “Интернет на нещата” (IoT) представлява обща концепция за способността 
на мрежовите устройства да събират данни от целия свят и след това споделянето 
им в Интернет, където да може де се обработват и използват за различни цели 
(Sharma and Tiwari,2016). Тoзи етап е началният при пълна автоматизация във всяко 
приложение. Посредством различни сензори свързани към хост се събират 
дистанционно множество данни от полето, които се изпращат към сървър за 
съхранение и допълнителна обработка. Използването на системи, базирани на IoT 
изисква минимално ел. захранване, което може да се осигури дори от мини 
слънчеви панели. Това прави технологията независима от доставката на 
електричество и улеснява внедряването им в селските райони. (Verma et. al., 2018). 
Редица изследвания установяват ефективността на използването на IoT 
технологията. За пример може да се посочат проучванията на P Gralla (2019), които 
доказват 17,5% повишавне на добива, спад на енергийните разходи в порядъка на 
17 до 32 долара на хектар и намаляване използването на вода за напояване с 8%.  
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Фигура 3. Цикъл за събиране, съхранение, анализ и инплементиране на данни при 
УЗ 

Fig.3. Data collection, storage, analysis and implementation cycle 

 

Роботи и изкуствен интелект Robotics and Artificial Intelligence (AI) 

По традиция фермите се нуждаят от много работници, предимно сезонни, за 
събиране на реколтата и поддържане на фермите. Тъй като все повече хората 
живеят в градовете, в резултат фермите са изправени пред предизвикателството на 
недостиг на работна ръка. Едно от решенията за подпомагане на този недостиг са 
селскостопански роботи, интегриращи функции на AI (Liakos et.al., 2018). Така още 
по време на индустриалната революция, през 19-ти век,  машини се конструират, така 
че дa заместят или намалят и облекчат човешкия труд. С течение на времето, с 
напредъка на информационните технологии през 20-ти век и развитието на 
компютрите, визията за изкуствен интелект задвижва развитието на машини. 
(Dharmaraj & Vijayanand, 2018, Murase, 2000). 

В наши дни роботизираните приложения нарастват експоненциално (Shamshiri et. al., 
2018), което дава надежда за справяне с проблема с работната ръка и спада в 
рентабилността в дългосрочен план. Основната трудност при внедряването на 
иновационните решения си остава високата им цена, особено за малките 
производители. Въпреки това цената на технологиите намалява непрестанно и 
селскостопанските роботи ще бъдат в бъдеще алтернатива за постигане на по-
висока производителност (Saiz-Rubio & Francisco Rovira-Más, 2020)  

Големи Данни: Анализ на масивни данни Big Data: Analysis of Massive Data 

Представлява масив от данни , които са толкова големи, бързи или сложни, че е 
трудно или невъзможно да бъдат обработени с традиционни методи. 

В земеделското производство те предоставят прогнозна информация за бъдещите 
резултати и необходими суровини за производството (прогнозен модел за добива, за 
необходимите вложения като семена, торове, пестициди, разходи за машини), 
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определят предсказуемостта в операциите на полето, стимулират вземането на 
решения в реално време и дават възможност за препроектиране на бизнес 
процесите в непрестанно променящите се бизнес модели (Devlin, 2012). Доброто 
управление на Големите данни ще играе доминираща роля в отношенията между 
различните участници в сегашната мрежа от вериги за доставка на храни (Wolfert 
et.al., 2017). В този смисъл т.н DSS (Decision Support System) или система от модели 
генерирани на база експериментални данни способстват крайните решения в 
управлението на фермите. на тази база са разработени редица софтуери като 
ADAPT, Agrivi, AgroSense, Connected Farm, Cropio, FieldViewTM, My Farm Manager, 
Visual Green и др. който навлизат широко в мениджмънта на стопанствата. .  

Управление на данни  

Управлението на фермата на основата на данни добити от вариацията на полето се 
разви през последните 30 години под термина Прецизно земеделие което се 
трансформира в „Умно земеделие“ посредством дигитализацият, през последното 
десетилетие. Във фермите, където са внедрени новите технологии управлението се 
основава на обективно измерени параметри, чиято основа служи за вземане на 
управленски решения за културите, почвата или околната среда. В центъра на 
наблюдение е тяхната специфична изменчивост – пространствена и времева.  

Тази информация се добива най – често чрез различни сензори, които се дeлят на 
две основни групи - наземни и дистанционни (proximal and remote sensing )  

Наземни автономни системи в земеделието – това са всички устройства за 
мониторинг работещи на земята, при които разстоянието между тях и обекта на 
измерване е по – малък от 2 m. Поради близостта на оборудването на този вид 
машини с реколтата точността на измерването е висока, като тя е ограничена само 
от спецификацията на сензорите които са имплементирани.  

Основните дейности в земеделското производство включват обработка на почвата, 
анализ на почвата, засяване, пресаждане, обследване на посевите, контрол на 
вредителите, унищожаване на плевели и събиране на реколтата, където роботите 
могат да помогнат при изпълнението на всички тези задачи. Всяка конкретна 
операция изисква устройства и сензори със специфични функции. Aravind et. al. 
дават добро представяне на създадените роботизирани машини, които извършват 
непрекъснат мониторинг на развитието на растенията. Основните сензори които са 
застъпени в роботизираните системи са спектрофотометри, йон селективни 
електроди, йон селективни антимон електроди, pH метри, импедансни диелектрични 
рефлектометрия, инфрачервени спектроскопи.  

Дистанционни системи в земеделието – това са устройства за мониторинг 
работещи на отдалечено разстояние. Информацията се добива по два начина– чрез 
сателитни системи и безпилотни летателни системи 

Сателитни системи – с развитието им се дава тласък на прецизното земеделие. 

Посредством двете основни сателитни системи за мониторинг в земеделието 
(Landsat и Sentinel 2) се дава възможност за непрестанно наблюдение на земята, 
като чрез различни спектрални индекси с резолюция до 10 м се извършва оценка на 
състоянието и измененията, които настъпват по време на вегетацията- Skakun et.al., 
2019–( фигура 4). 

Безпилотни летателни системи – много от проблемите на земеделските 

производители имат локален характер и това създава необходимост от изследване с 
по – голяма точност в реално време, което може да бъде осигурено само с т.нар 
дронове. Те се делят на делят на два вида, с неподвижни крила и многороторни. 
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Безпилотните летателни апарати с ротационни крила са по-стабилни летци, тъй като 
са способни на вертикално излитане и кацане. Характерен недостатък, е че са бавни 
и не могат да покрият голяма площ по време на полет. Платформите с фиксирани 
крила, могат да покриват повече площ за полет и носят по-голям полезен товар, но 
обикновено са по-скъпи и се чупят по-лесно. 

 

 

Фигура 4. Времева серия на изображения на пшеница получена от комбинация с 
Landsat 8 и Sentinel-2  

Fig.4. Multi – source image time series by Landsat 8 and Sentinel-2 

 

Извличането на данните от сензорите може да се извърши по множество начини, от 
USB порт до извличане на данни от софтуерни приложения, синхронизирани с 
Интернет. Връзката между данните и етапа на вземане на решение включва 
филтриране и алгоритми на AI с цел обработка на първичната информация. За 
визуализиране на данните се използва картографирането, чрез използването на 
географски информационни системи (ГИС). ГИС представляват компютърно 
базирани инструменти (или платформи за данни) за съхранение, анализ, 
манипулация и картографиране на всякакъв вид геореферирана информация.  

 

Заключение 

В бъдеще вземането на решения свързани с производството и дистрибуцията на 
храни ще бъде сложна комбинация от човешки и компютърни фактори. (Anonymous, 
2014a, Anonymous, 2014b). Поради разнообразието на работните терени, липсата на 
ненадеждност в системите за ориентиране и закъснения в комуникацията на GPS 
устройствата и сателитните системи, пълна автоматизация е възможно да се 
постигне само чрез използване на множество координации между наземно 
позиционирани роботи или комбинация от наземни и въздушни мобилни роботи.  

Сериозните инвестиции в тази насока през последните 10 години, както и 
непрекъснатото поницаване на цените на роботизирани компоненти, като LIDAR 
сензори и контролери, доведоха до бързото развитие на роботизираните системи. 
Тяхното прилагане в практиката до голяма степен ще бъде определено от 
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включването на фермерите в диалога и процесите за развитие на технологиите в 
земеделската практика.  
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РЕЗЮМЕ: 

Малината е важна култура за България с ценните си вкусови и здравословни 
свойства. Тя е влаголюбива и се отглежда при поливни условия. Разходът на вода 
за напояване й може да се намали чрез въвеждане на ефективни методи и 
технологии. Микронапояването е широко използван метод поради способността му 
за ефективно контролиране процесите на доставяне на вода до растенията. През 
периода 2017-2018 година са извършени експериментални изследания с малиново 
насаждение сорт “Люлин” създадено през 2011г. в района на Софийското поле в кв. 
“Челопечене”върху излужено канелено горска, схемата на засаждане на малиновото 
насаждение е 3,0x0,50m. Разгледани са четири различни характеристики на 
поливните 1. РЕ ф 16 mm, lk=0,30m, qk=1,6l/h; 2. РЕ ф16 mm, lk= 0,30m, Qk= 2l/h; 3. РЕ 
ф16mm, lk=0,50m, Qk=1,8l/h; 4. РЕ ф16mm, lk= 0,75m, Qk= 1,8l/h. Най-висок добив и 
през двете изследвани години се получи при тръбопровод РЕ ф16mm, с разстояние 
между капкообразувателите l= 0,30 m и изтичащо водно количество от 
капкообразувател q

k
 = 2,0 l/h. през 2017 година от 5,80 t/ha, а през 2018 година 4,00 

t/ha. Добивът получен при напояване е 2,5-3,0 пъти по-висок в сравнение с 
неполивния вариант. 

Ключови думи: подпочвено капково напояване, поливен режим, малини, излужено 
канелено горска почва, добив. 
 

Resume 

Тhe Raspberry is an important crop for Bulgaria due to their high content of fiber and 
antioxidants, which give them valuable health properties. It is a moisture crop and is grown 
under irrigated conditions. The use of water for irrigation can be decreased by the 
introduction of efficient methods and technologies. Microirrigation has been widely used 
because of the ability to effectivity control the processes in the irrigation plantation. During 
the period 2017-2018 year were carried out the fields experimental studies with raspberry 
crop variety "Lulin" created in 2011 in the region of Sofia field in "Chelopechene", on 
leached chromic luvisols scheme of planting raspberry plantation is 3,0 x 0,50m. The 
treatment studies include subsurface dripirrigatiоn (SDI) with four different characteristics 
on irrigation dripline 1. РЕ ф 16 mm, lk=0,30m, qk=1,6l/h;  2. РЕ ф16 mm, lk= 0,30m, Qk= 
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2l/h; 3. РЕ ф16mm, lk=0,50m, Qk=1,8l/h; 4. РЕ ф16mm, lk = 0,75m, Qk= 1,8l/h. The 
highest yield in both studied years was obtained with a pipeline PE ф 16mm, with a 
distance between the drippers l = 0.30 m and a leaking water quantity from the dripper qk = 
2.0 l / h. in 2017 of 5,80 t / ha., and in 2018 4,00 t/ ha. The yield obtained by irrigation is 
2,5-3,0 times higher than the non-irrigated variant. 

Key words: subsurface drip irrigation, irrigation regime, raspberries, leached cinnamon 
forest soil, yield. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Основните малинопроизводителни райони в България са местностите с надморска 
височина над 500-600m, с по-влажен климат, северно изложение на слабо до средно 
наклонени терени. Подходящи почвено- климатични условия има в районите на 
Троян, Тетевен, Берковица, Велинград и др. През последните години малината не се 
развива много добре, поради зачестилите високи температури по време на масовото 
плододаване през месеците юли и август достигащи до 40оС, което води до 
изсъхване на плодовете. Липсва ú онази висока почвено-въздушна влажност, при 
която се получават оптимални количествени и качествени добиви. През последните 
години се наложиха ремонтантните сортове, които може да се отглеждат на по-
малка надморска височина, но и при тях се наблюдават тези проблеми. Добивите на 
сортовете не отговарят на потенциала им. Поради гореспоменатите проблеми от 
особено значение е оптимизирането на водовъздушния режим за получаване на 
устойчиви добиви от малини. Получените до сега резултати от изследванията и 
натрупаният практически опит недвусмислено показват, че капковото напояване е 
най-подходящата технология за напояване при ягодоплодни култури. (Кumanov, 
2003; Petrova & Kireva, 2013; Аntonova, 2018; Stoianov & Antonova, 2018). Икономията 
на вода при капковото напояване в сравнение с повърхностното е 40-60% (Кumanov 
et. al., 2008; Cetin & Ugan, 2015). Експлоатационните разходи при напояване на 
земеделски култури в значителна степен зависят и от вида на източника за 
водовземане (Gadjalska, 2017). Резултатите на (Кumanov et. all., 2008) показват, че 
загубите на вода от изпарението по време на поливки, при микронапояването са 
съществена част от водоразхода и е необходимо усъвършенстване на поливния 
процес.  

Основната цел на изследването е: Установяване на основните технологични 
параметри на системата за капково напояване, при които ще се създаде 
благоприятен воден режим на малината.  

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Полските изследвания са проведени на територията на Опитното поле ИПАЗР “Н. 
Пушкаров” в кв.Челопечене на открито. Почвата е излужена канелено горска, 
характерна за района на Софийското поле и за площите от ІV-та агроклиматична 
група.  

Предметите на изследване са:  

Установяване на основните технологични параметри на системата за капково при 
напояване за малини. 

Напояване: Капково напояване  
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Торене: Kонвенционални торове, амониева селитра и при необходимост фосфорни 
и калиеви торове.  

В зеленчукопроизводството, където количеството на използваните азотни торове е 
няколко пъти по-голямо отколкото при полските култури, изследването на ролята и 
влиянието на азотния източник върху развитието на растенията и формирането на 
добивите е от изключително значение. (Мitova, 2018, 2020) 

Полските изследвания включват.  

В поливната батерия с площ от 828 m2 са положени четити двойки поливни крила с 
дължина 36 m и с различни по параметри тръбопроводи с диаметър 16 mm – 
капкообразуватели през 0,75 m, 0,50 m и 0,30 m със съответно номинално водно 
количество от 1,8 l/h (при разстояние през 0,75 m), 1,8 l/h (през 0,50 m) и 1,6 l/h и 2,0 
l/h (през 0,30 m). 

Опитът е изведен по метода на дългите парцелки в четири повторения.  

Определяне на поливния режим. За проследяване на динамиката на почвената 
влага са взимани почвени проби през 3 – 10 дни на дълбочина 0,50 m през 0,10 m, в 
три повторения и се обработени по класическия тегловно термостатен метод. На 
базата на получените резултати за почвената влажност се подават необходимите 
поливни норми.  

Поливните норми ще се изчисляват по формулата: 

m = [10H.α.(δт от ППВ – δт пр. вл.)].K.      1 

където, m – големина на поливната норма в m3/ha; α – обемна плътност на почвата в 
gr/cm3; Н – дълбочина на активния почвен пласт в m (в опита Н = 0,50 m); δт от ППВ 
– пределна полска влагоемност в % спрямо абсолютно сухото тегло на почвата; δт 
пр. вл – предполивна влажност на почвата в % спрямо абсолютно сухото тегло на 
почвата; К – коефициент на редуциране на поливната норма, отчитащ заетата от 
растенията площ в 1 ha e 0,275. 

Растенията са засадени при едноредова схема 3,0 х 0,5 m. с пътеки по 1,5 m в 
крайните участъци. Малиновото насаждение е създадено през 2011 година с 
ремонтантен сорт “Люлин”. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Разгледана е 60 годишна редица от данни за температурата на въздуха и падналите 
валежи за периода 1958 – 2018г. По отношение на температурата на въздуха 2017 и 
2018 година се характеризират, като много топли с обезпеченост 6,13 и 1,16%, а по 
отношение на падналите валежи са съответнo много суха с обезпеченност 90,56% 
(2017г.) и дъждовна с обезпеченност 7,78% (2018г.). 

През вегетационния период на културата от май до септември в зависимост от 
показателите на почвената влажност се реализираха 23 броя поливки с поливна 
норма от 167,8 m3/hа и напоителна норма съответно 3 860 m3/hа при всички 
изпитани поливни крила. за подпочвено капково напояване.  А през 2018 г се 
реализираха 11 броя поливки с поливна норма от 167,8 m3/hа до 187,0 m3/hа и 
напоителна норма съответно 1 850 m3/hа при подпочвено капково напояване при 
поддържане на предполивна влажност от 80 до 100 ППВ, виж (Tабл. 1.) 
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Таблица 1. Брой поливки, поливни и напоителни норми по варианти при 
ремонтантен сорт малини „Люлин“за 2017 - 2018 г.      

Вариант Брои 
поливки 

Бр. 

Пол. 
норма,  
m3/hа 

Нап.норма 
m3/hа 

2017 г. 

1 вар.РЕ ф 16 mm, lk = 30 cm, qk= 1,6 l/h 23 167,8 3859 

2 вар.РЕ ф 16 mm, lk = 30 cm, qk = 2,0 l/h  23 167,8 3859 

3. вар РЕ ф 16 mm, lk = 50 cm, qk = 1,8 l/h  23 167,8 3859 

4.вар. РЕ ф 16 mm, lk = 75 cm, qk = 1,8 l/h  23 167,8 3859 

2018 

1 вар.РЕ ф 16 mm, lk = 30 cm, qk= 1,6 l/h 11 168 1850 

2 вар.РЕ ф 16 mm, lk = 30 cm, qk = 2,0 l/h  11 168 1850 

3. вар РЕ ф 16 mm, lk = 50 cm, qk = 1,8 l/h  11 168 1850 

4.вар. РЕ ф 16 mm, lk = 75 cm, qk = 1,8 l/h  11 168 1850 
 

Различията в разстоянието на капкообразувателите оказаха влияние върху 
получените добива. Най-висок добив – 5,80 t/ha през 2017г се получен при 
тръбопровод РЕ ф 16 mm, с разстояние между капкообразувателите lk = 0,30 m и 
изтичащо водно количество от капкообразувател qk = 2,0 l/h. При намаление на 
изтичащо водн го количество от капкообразувател qk = 1,6 l/h се наблюдава 
незначително намаление на добива с 0,08 t/ha (5,00 t/ha) в сравнение предния 
вариант. При увеличаване на разстоянието между капкообразувателите на 75 cm се 
получава намаление на добива на 4,10 t/ha, което е с 30 % по- малко в сравнение с l 

k = 30 cm, q k = 2,0 l/h. (Табл. 2.) 

 

Таблица 2. Добиви малини сорт „Люлин” за 2017 -2018 г. по варианти 

Вариант 2017 година 

 t/ha % 

Подпочвено капково напояване 
1 вар.РЕ ф 16 mm,  l k = 30 cm, qk= 1,6 l/h 5,00 13 

2 вар.РЕ ф 16 mm,  lk = 30 cm, qk = 2,0 l/h  5,80 100 
3. вар РЕ ф 16 mm,  l k = 50 cm, q k = 1,8 l/h  4,90 16 

4.вар.РЕ ф 16 mm,  l k = 75 cm, q k = 1,8 l/h  4,10 30 

 2018 година 

Подпочвено капково напояване   
1 вар.РЕ ф 16 mm,  l k = 30 cm, qk= 1,6 l/h 3,5 12 

2 вар.РЕ ф 16 mm,  lk = 30 cm, qk = 2,0 l/h  4,0 100 
3. вар РЕ ф 16 mm,  l k = 50 cm, q k = 1,8 l/h  3,0 25 

4.вар.РЕ ф 16 mm,  l k = 75 cm, q k = 1,8 l/h  2,4 40 

 

При неполивния вариант се получи добив от 1,5 (2018 г.) до 2,30 (2017 г) t/ha  при 
засушаването през масово плододаване плодовете, започнаха да засъхват. 
Падналите валежи през критичните фази на развитие – цъфтеж и масово 
плододаване на културата бяха неефективни и недостатъчни. Ефектът от 
напояването е близо 300 %.  
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Системата за подпочвено капково напояване се състои от команден възел и поливни 
батерии. При подпочвеното капково напояване схемата на засаждане предопределя 
необходимостта от осигуряване на непрекъсната навлажнена ивица по дължината 
на лехите и редовете с растения. Ширината на тази ивица следва да бъде 
съобразена с водно-физичните свойства на почвата. За малините е прието да се 
избира непрекъсната схема на капкообразуватели, т.к. разстоянието между 
растенията е прекъсната ивица. Разстоянието между тях при засаждане е 0,50m се 
установява по опитен път или ако не разполагаме с данни итеративно: 

Основни параметри на поливната батерия при капково напояване 

ВБ – ширина на батерията, m 

LБ – дължина на батерията, m 

LРТ – Дължина на разпределителния тръбопровод, m 

L п.к. – Дължина на поливното крило, m 

 а – разстояние между растенията, m 

 l k – разстояние между капкообразувателите, m 

 b - разстояние между поливните крила, m 

Размери на поливните батерии 

Размерите на поливната батерия се определят въз основа на изискването за 
равномерност на подаваното водно количество, респ. на поливната норма. 
Допустимата неравномерност рн е: 

1 рн = 10% при наклон на терена i < 5%, 

2 рн = 20% при наклон на терена i  

Допустими разлики на напор в батерията 

Прието е, че икономически най-изгодни размери на батериите се получават когато 
отношението между разликата в свободния напор в крилата и разликата в 
свободния напор в разпределителните тръбопроводи е 7:3. 

3 Допустимата разлика в напорите в крилата е m  2 

4 Допустимата разлика в напорите в РТ е  m  3 

Капкообразувателите трябва да са през еднакви интервали по дължината на 
тръбопроводите без оглед на разположението на растенията, като разстоянието 
между тях се определя също от водно-физичните свойства на почвата. С оглед 
постигане застъпване на навлажнените контури от отделните капкообразуватели, 
разстоянието между тях е 1,5 пъти радиуса на навлажнените контурите от всеки 
капкообразовател.   

Предвид малката дължина на поливните крила неравномерността в 
разпределението на налягането и водното количество по дължината им и в рамките 
на поливните батерии, обусловено от хидравличните загуби и денивелацията на 
терена, остава в посочените допустими граници, което дава основание диаметъра 
на тръбите да бъде приет 16 mm.   

Подходящи конструкции на поливни тръбопроводи и с широка гама на основните им 
параметри и основно на капкообразователите предлагат редица производители. 

Б

доп

ПТ HH  7,0

Б

доп

РТ HH  3,0
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Основните параметри на капкообразувателите (водно количество и работен напор, 
разстояние по дължината на редовете/лехите с малини) зависят от вида и схемата 
на засаждане на напояваните култури, типа на почвата и нейните водно-физични 
свойства, големината на необходимата навлажнена площ около растенията и 
необходимото време за реализиране на поливната норма.   

Необходимата навлажнена площ около растенията е в зависимост от развитието на 
кореновата им система. Обикновено се приема, че зоната, в която се разпростират 
корените, е равна на площта, покрита от короната на растенията и тя следва да се 
навлажни. За определяне на навлажняваната зона в почвата при действие на един 
капкообразувател се ползват данни от извършени на място проучвания или по 
изведени зависимости.  

Правилното им определяне по принцип и в частност при изследване напояването на 
малини, е от съществено значение както за реализиране на оптимизиран поливен 
режим и осигуряване на необходимата влага в коренообитамия почвен слой, така и 
за намаляване на разхода на вода и на необходимите инвестиции за изграждане на 
системата/инсталацията за подпочвено капково напояване, т.е. само правилното 
определяне на параметрите на поливните тръбопроводи и на режима им на 
функциониране при реализиране на поливките може да осигури получаването на 
ефект от прилагането на метода и технологията въобще и при конкретните условия 
на изследването. 

От направените хидравлични изчисления се установи, че: 

- максимално разстояние между капкообразувателите по дължината на 
крилата за канелено горска почва и култура ремонтантен сорт малини е 
0,50 m. 

- номинално водно количество (при 10m.в.ст.) на капкообразувателите –  
максимално – 2,0 l/h 

- разположение, брой и разстояние между поливните крила; подпочвено 
разположение на поливните крила на дълбочина 0,10-0,15m, ф16-20mm, 
разстояние между поливните крила 3,0m.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. През вегетационния период на културата от април до септември през 2017 година 
в зависимост от показателите на почвената влажност се реализираха 23 броя 
поливки с напоителна норма 3 860 m3/hа. Поради разлика в метеорологичните 
показатели през 2018 г се наложи подаване на 11 броя поливки с напоителна норма 
1 850 m3/hа. 

2. Най-високи добиви при почвено-метеорологичните условия през 2017 г в 
Софийското поле се получи при варианта, напояван със 100% реализиране на 
поливната норма с прилагане на подпочвено капково напояване. Добивът от него е 
5,80 t/ha.  

3. Различията в разстоянието на капкообразувателите и през двете години оказаха 
влияние върху получените добиви. Най-висок добив и през двете изследвани години 
се получи при тръбопровод РЕ ф 16 mm, с разстояние между капкообразувателите l

k
 

= 0,30 m и изтичащо водно количество от капкообразувател q
k
 = 2,0 l/h.през 2017 

година от 5,80 t/ha., а през 2018 година 4,0 t/ha. 
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4. При увеличаване на разстоянието между капкообразувателите на 0,75 m се 
получава намаление на добива средно 35 % , по- малко в сравнение с l

k
 = 0,30 m, q 

k
 

= 2,0 l/h. 

5. От направените хидравлични изчисления се установи, че: максимално разстояние 
между капкообразувателите по дължината на крилата за канелено горска почва и 
култура ремонтантен сорт малини е 0,50 m при номинално водно количество (при 10 
m.в.ст.) на капкообразувателите – 2,0 l/h и разстояние между поливните крила 3,00 m 
с диаметър ф16-20 mm. 
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Резюме 

Целта на проучването е оценка на ефекта на температурния диапазон 10, 20  и 30 0С 
в лабораторни условия върху водопоглъщателната способност и кълняемостта на 
семена на видове от род Sorghum (Sorghum bicolor (L.); Sorghum sudanense (Piper) 
Stapf.); Sorghum vulgare var. saccharatum (L.) Boerl.; Sorghum bicolor (L.) Moench. x 
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.; Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]). Проучена е 
и водопоглъщателната способност и скоростта на водопоглъщане от проучваните 
образци. 

Установени са пикови стойности във водопоглъщането на семената между 2 и 6-ия 
час при 10 и 200 С, докато при 300С тези стойности са между 2 и 4-ия час за всички 
образци. Скоростта на водопоглъщане на семена при видове от род Sorghum, 
условно може да се разграничи в три етапа: I. етап (до 6-ия час) – водата се 
адсорбира сравнително бързо; II. етап (между 8 и 12-ия час) – водопоглъщането 
намалява и III. етап – (към 24-ия час) – пълна хидратация на семената. Независимо 
от температурата на експозиция, спрямо водопоглъщателната способност на 
семената към 24-ия час, изследваните образци могат да се наредят в следния 
възходящ ред: S. sudanense (Ws% - 30.9) < S. bicolor (Ws% - 38.6) < S. vulgare var. 
technicum (Ws% - 38.7) < S. bicolor (L.) x S. sudanense (Ws% - 39.7) < S. vulgare var. 
saccharatum (Ws% - 45,9). Установено е, че на 24-ия час, количеството абсорбирана 
вода от семената на проучваните образци, спрямо масата на въздушно сухите 
семена е 1:0.5. 

Ключови думи: водопоглъщане, семена, род Sorghum 

 

Resume 

The aim of this study was to evaluate the effect of the temperature range 10, 20 and 30 0C 
in the laboratory on the water absorption capacity and germination of seeds of species of 
the genus Sorghum (Sorghum bicolor (L.); Sorghum sudanense (Piper) Stapf.); Sorghum 
vulgare var. saccharatum (L.) Boerl.; Sorghum bicolor (L.) Moench. x Sorghum sudanense 
(Piper) Stapf.; Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]). The water absorption capacity 
and the water absorption rate of the studied accessions were also studied. 

mailto:plserafimov@abv.bg
mailto:plserafimov@abv.bg
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Peak values were found in the water absorption of the seeds between 2 and 6 h at 10 and 
200 C, while at 300 C these values were between 2 and 4 h for all accessions. The rate of 
water absorption of seeds in species of the genus Sorghum, can be divided into three 
stages: Stage I. (up to 6 hours) - water is adsorbed relatively quickly; II. stage (between 8 
and 12 o'clock) - water absorption decreases and III. stage - (to the 24th hour) - complete 
hydration of the seeds. Regardless of the exposure temperature, relative to the water 
absorption capacity of the seeds at 24 hours, the tested samples can be arranged in the 
following ascending order: S. sudanense (Ws% - 30.9) < S. bicolor (Ws% - 38.6) < S. 
vulgare var. technicum (Ws% - 38.7) < S. bicolor (L.) x S. sudanense (Ws% - 39.7) < S. 
vulgare var. saccharatum (Ws% - 45,9). It was found that at 24 hours, the amount of water 
absorbed from the seeds of the studied samples, relative to the mass of air-dried seeds is 
1: 0.5. 

Key words: water absorption, seeds, genus Sorghum  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В жизненият цикъл на растенията, семената са важен физиологичен етап. В 
състояние на покой, в семената съдържанието е сравнително ниско (5-15%) (Jean-
François et al., 2018). Периодът на покой може да се провокира при сеитба, при което 
сухите семена поемат вода и се увеличава тургорното налягане в клетките. След 
хидратиране, ензимите в семената се активират, увеличават се метаболитните 
дейности и се произвеждат енергия, за транспортиране на хранителни вещества за 
процеса на развитие на кълна (Vashisth and Nagarajan, 2010). Периодът от 
водопоглъщане до покълване на семената се определя като поредица от 
метаболитни, физиологични и морфологични процеси, които трансформират 
ембриона в кълн. Продължителността на процеса е видово обословен, но зависи и 
от абиотичните фактори на средата (Taiz and Zeiger, 2009). Водопоглъщателната 
способност на семената при различни културни видове зависи от размера на 
семената, промокаемост на семенната обвивка, кислородно поглъщане, 
продължителност на съхранение и други (de Pinho et al., 2004; Azam-Ali et al., 2006). 
От друга страна, количеството вода, необходимо за покълване на семената, зависи 
от генотипа и вида (Mwami et al., 2017). Процесът на водопоглъщане се влияе и от 
различни фактори на околната среда – температура, влага, осмотично налягане и 
други (Kader и Jutzi, 2002). Върху покълването на семената влияе пряко и 
температурния диапазон и може да оказва инхибиращ или стимулиращ ефект 
(Krenchinski et al. 2015). Установено е, че скоростта на водопоглъщане се увеличава 
с повишаване на температурата при семената от много култури, включително и при 
соргото (Kader and Jutzi, 2002). При сеитба в условия на засушаване, поглъщането 
на достатъчно количество вода и покълването на семената става несигурно. 
Неблагоприятните абиотични фактори на средата (високи температури, 
продължително засушаване, високо рН на почвата и др.) особено в процеса на 
покълване са фактор за недобро гарниране на посевите. 

Целта на настоящото изследване е установяване водопоглъщателната способност 
на семена при видове от род Sorghum при различни температури при алелопатични 
изследвания в in vitro условия. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  
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Проучването е проведено при лабораторни условия в Института по фуражните 
култури – Плевен, през 2020 година. Обект на изследването са видове от род 
Sorghum: сорго (Sorghum bicolor (L.)) - хибридна линия 32/6, суданка (Sorghum 
sudanense (Piper) Stapf.) – мутантна форма 300/43, Захарно сорго (метла) (Sorghum 
vulgare var. saccharatum (L.) Boerl.) – местна популация, Сорго-суданков хибрид 
(Sorghum bicolor (L.) Moench. x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) – Джъмбо стар 
(Caussade Semences), техническо сорго (метла) (Sorghum vulgare var. technicum 
[Körn.]) – популация Mi16N. Въздушно сухи семена от всеки вид са почистени от 
примеси и ръчно калибрирани. Определено е съдържанието на влага, изразено в %, 
като g вода/g суха маса (g/g), преди и след сушене при 103 ± 2°C. На всеки от 
вариантите е определена масата на 1000 броя семена. Характеристиката н някои 
морфологични признаци е извършена по UPOV Test Guideline TG/122/4 Sorghum. 

За всеки вариант на опита за определяне на водопоглъщателната способност са 
поставяни по 500 семена (предварително повърхностно стерилизирани с 1% NaOCl 
и промити с дестилирана вода) в пластични контейнери (с вместимост 50 мл) и е 
добавена по 10 ml дестилирана вода. Така приготвените проби са поставяни при 
температури - 10, 20 и 300С ± 20 С. Всеки вариант е залаган в пет повторения. 
Водопоглъщателната способност е отчитана чрез претеглянето на семената при 
изтичане на всяко време съответно на 2-ия, 4-ия, 6-ия, 8-ия, 10-ия, 12-ия и 24-ия час. За 
определяне водопоглъщателната способност (%Ws) (g погълната H2O/g семена) е 
използвана формулата на Hidayati et al. (2001):   100./% WdWdWiWs  ; където: Wi – 

масата на семената (g) след всяко време съответно на 2-ия, 4-ия, 6-ия, 8-ия, 10-ия, 12-ия и 
24-ия час, Wd – масата на въздушно сухите семена, g. Скоростта на водопоглъщане 
на семената (R – g погълната H2O/h) е определяна при изтичането на всяко време 
съответно на 2-ия, 4-ия, 6-ия, 8-ия, 10-ия, 12-ия и 24-ия час по формулата на 
Мамонов и Ким (1978):  ,tt/WWR 1212   където: W1 - масата на въздушно сухите 

семена (g) в началния момент на отчитане; W2 - маса на семената (g) за всяко 
проследявано време; t2 - t1 – продължителност на накисване в дестилирана вода. 

Достоверността на разликите във водопоглъщателната способност (%Ws) на 
семената за всяко абсорбционно време е определяна чрез φ – критерия на Фишер 
(Plohinskii, 1967).  

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  

Семената на видовете от род Sorghum имат значителни морфологични различия. 
Маса на 1000 семена e най-голяма при соргото за зърно (30,89 g) и почти два пъти 
по-малка при суданката (15,70 g). Останалите видове заемат междинно положение. 
При всички видове, плевите са дълги и покриват в значителна степен зърното и не 
се отделят при ронене с изключение на соргото за зърно, където плевите са къси и 
се отделят. Сухото вещество е с най-голямо съдържание в соргото за зърно и най-
ниско при захарното сорго (метла).  

Анализът на данните показва, че водопоглъщателната способност на семената 
(%Ws) на включените в изследването образци зависи от температурата при която се 
извършва, продължителността на експозиция, като по-слабо зависи от биологичните 
им особености (Таблица 2). При температура 100С, семената на видовете от род 
Sorghum, имат по-ниска абсорбиращата способност отколкото при 200 и 300 С. 
Сравнявайки приложените температури, най-слаба водопоглъщателна способност 
на семената при всички образци е отчетена при 100С (Ws% е от 7,46 до 17,32% на 2-

рия час). При 200 и 300С водопоглъщателна способност (Ws%) нараства съответно от 
8,14 до 19,26% и от 11,81 до 26,18%.  
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Таблица 1. Характеристика на семена от изследваните образци 

Table 1. Characteristics of seeds of the studied accessions 

Варианти / 
Variants 

Маса на 1000 семена, 
g (±SE) 

1000-seed weight, g 
(±SE) 

Сухо 
вещество, 

%  
Dry mass, 

% 

Форма на 
зърното/ Grain 

shape 

Дължина на 
глумите/ 
Length of 

glume 

Sorghum 
bicolor 

30,89 [+0.2 -0.1] 94,21 овална/ ovale къси/ short 

Sorghum 
sudanense 

15,70 [+0.2 -0.3] 92,24 
тясно 

елипсовидна/ 
broad elliptic  

много дълги/ 
very long 

Sorghum 
bicolor (L.) x 
Sorghum 
sudanense  

26,21 [+0.2 -0.2] 92,98 овална/ ovale къси/ short 

Sorghum 
vulgare var. 
saccharatum 

22,61 [+0.1 -0.1] 92,09 
широко 

елипсовидна/ 
broad elliptic  

дълги/ long 

Sorghum 
vulgare var. 
technicum 

17,90 [+0.1 -0.1] 93,15 
широко 

елипсовидна/ 
broad elliptic 

дълги/ long 

 
Установена е динамика във водопоглъщането на семената всички образци с 
увеличаване на времето на експозиция. Пикови стойности във водопоглъщането на 
семената за всички образци се установяват между 2 и 6-ия h при 10 и 200 С, докато 
при 300С тези стойности са между 2 и 4-ия час. С увеличаване продължителността на 
водопоглъщане от 8 до 12-ия час, водопоглъщателната способност намалява 
непропорционално, но се увеличава общото количество на погълнатата вода. Към 
24-ия час, семената от изследваните видове абсорбират сумарно при 10 0С от 14,8 до 
29,5% от първоначалното си тегло, при 200С от 20,0 до 30,9%, а при 300С от 23,1 до 
37,4%. Аналогични резултати са публикувани от Li et al. 2019, според който с 
увеличаване на температурата се увеличава водопоглъщателната способност и 
кълняемостта на семената. 

По отношение на времето на водопоглъщане на семена при видове от род  Sorghum 
се разграничават три етапа: I. етап (до 6-8-ия час) - водата се абсорбира сравнително 
бързо; II. етап (между 9 и 12-ия час) – водопоглъщането намалява и III. етап (към 24-ия 
час) – пълна хидратация на семената. Установено е, че на 24-ия час количеството на 
абсорбираната вода от семената при проучваните образци в съотношение спрямо 
масата на въздушно сухите семена е 1:0.5. Установени са положителни 
корелационни зависимости обуславящи водопоглъщането на семената спрямо 
времето на експозиция, съответно при всички проучвани температури (r варира в 
границите от 0,689 до 0,956). 

Максимумът на водопоглъщане на семена от тестваните видове достига на 24-ия час, 
независимо от температурата на експозиция. Разликите във водопоглъщането в 
зависимост от времето на експозиция и тестваните температури са статистически 
добре доказани чрез φ-критерия на Фишер. При съпоставяне на 
водопоглъщателната способност на семената на изследваните образци, независимо 
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от температурата на експозиция могат да се наредят в следния възходящ ред: S. 
sudanense (Ws% - 30.9) < S. bicolor (Ws% - 38.6) < S. vulgare var. technicum (Ws% - 38.7) 
< S. bicolor (L.) x S. sudanense (Ws% - 39.7) < S. vulgare var. saccharatum (Ws% - 45,9).  

 

Таблица 2. Динамика на водопоглъщане на семена (%Ws) от род Sorghum в 
зависимост от времето на експозиция 

Table 2. Dynamics of water absorption of seeds (%Ws) of the genus Sorghum depending 
on the exposure time 

Варианти/ 
Variants   

 
t
0
C 

 
tφ 

Имбибиционно време, h / Imbibition time, h Корелационни 
зависимости 

(r)/ 
 Correlations (r) 

2 4 6 8 10 12 24 
Водопоглъщателна способност, %Ws/  

Water imbibing capacity, %Ws 

Sorghum 
bicolor (L.) 
 

10 
 10,51 16,15 20,00 23,65 25,90 27,63 36,60 

0,912 
tφ/10

0
C 0,481 1,849 3,072 4,448 5,345 6,074 10,451 

20 
 11,21 18,05 23,26 27,17 30,10 32,96 37,72 

0,866 
tφ/20

0
C 0,607 2,435 4,292 5,899 7,204 8,598 11,043 

30 
 14,43 22,76 28,02 31,40 35,11 37,91 41,61 

0,832 
tφ/30

0
C 1,348 4,098 6,250 7,816 9,662 11,154 13,252 

 Средно/average 12,1 19,0 23,8 27,4 30,4 32,8 38,6  

Sorghum 
sudanense 
(Piper) 
Stapf.  

10 
 7,46 10,42 12,10 13,51 14,93 16,34 21,88 

0,910 
tφ/10

0
C 0,074 0,458 0,795 1,119 1,481 1,879 3,758 

20 
 8,14 11,89 15,27 17,65 20,15 22,65 32,67 

0,956 
tφ/20

0
C 0,130 0,751 1,592 2,307 3,142 4,059 8,449 

30 
 11,81 15,02 17,84 20,80 23,62 26,96 38,25 

0,948 
tφ/30

0
C 0,730 1,509 2,339 3,283 4,410 5,812 11,373 

 Средно/average 9,1 12,4 15,1 17,3 19,6 22,0 30,9  

Sorghum 
bicolor (L.) x 
Sorghum 
sudanense 

10 
 17,32 24,94 29,48 32,79 35,87 36,34 37,34 

0,742 
tφ/10

0
C 1.643 4.103 5.938 7.387 8.880 9.104 9.583 

20 
 19,26 28,28 32,52 35,33 37,38 38,29 39,35 

0,719 
tφ/20

0
C 2,214 5,437 7,262 8,586 9,634 10,097 10,162 

30 
 26,18 32,65 35,01 36,83 38,66 40,41 42,39 

0,689 
tφ/30

0
C 4,597 7,354 8,440 11,642 10,305 11,212 12,264 

 Средно/average 20,9 28,6 32,3 35,0 37,3 38,3 39,7  

Sorghum 
vulgare var. 
saccharatum 
(L.) Pers. 

10 
 11,97 18,62 22,07 25,18 28,37 31,47 39,01 

0,898 
tφ/10

0
C 0,300 1,639 2,645 3,673 4,858 6,117 9,600 

20 
 13,38 19,89 24,47 29,05 33,45 37,76 43,22 

0,884 
tφ/20

0
C 0,511 1,993 4,209 5,134 6,986 9,001 11,738 

30 
 20,66 28,72 33,42 38,39 43,35 48,49 55,59 

0,866 
tφ/30

0
C 2,222 4,974 6,942 9,299 11,929 14,908 19,594 

 Средно/average 15,3 22,4 26,7 30,9 35,1 39,2 45,9  

Sorghum 
vulgare var. 
technicum 

10 
 10,10 13,92 17,40 20,76 23,68 26,49 31,76 

0,899 
tφ/10

0
C 0,225 0,884 1,753 2,718 3,785 4,851 7,110 

20 
 10,84 14,30 19,22 23,24 25,70 29,05 39,78 

0,943 
tφ/20

0
C 0,319 0,972 2,277 3,605 4,537 5,922 11,098 

30 
 13,13 19,35 23,80 27,14 30,03 33,04 44,61 

0,924 
tφ/30

0
C 0,051 2,340 3,823 5,091 6,309 7,888 13,826 

 Средно/average 11,4 15,9 20,1 23,7 26,5 29,5 38,7  

t крит. / tcrit. – 2.0; 2.7; 3.6 

 

Аналогични са и получените резултати при проследяване ходът на кривите, 
изразяващи скоростта (R – g погълната H2O/h) на водопоглъщане на семената от 
проучваните видове при приложените температури от 2-ия до 24-ия час (Фигура 1).  
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Fig. 1а. Sorghum bicolor (L.) Fig. 1b. Sorghum sudanense (Piper) Stapf.  

  

Fig. 1c. Sorghum bicolor (L.) x Sorghum 
sudanense 

Fig. 1d. Sorghum vulgare var. saccharatum 
(L.) Pers. 

 

Фигура 1a-d. Скорост на водопоглъщане 
(R–g/ H2O/h) на семена от род Sorghum 

Figure 1a-d. Water absorption rate (R–g/ 
H2O/h) of seeds of Sorghum species 

Fig. 1e. Sorghum vulgare var. technicum  

 

Скоростта (R– g погълната H2O/h) на водопоглъщане на семената варира при 
различните видове, както и при температурите на експозиция. Ходът на кривите, 
изразяващи скоростта на водопоглъщане е с най-високи стойности от 2-ия до 6-ия час, 
след което намалява. При всички тествани видове, е отчетен пик на водопоглъщане 
на 2-рия час при всички температури, като при 300С е с най-високи стойности (R e от 
0,46 до 1,75). С намаляване на температурата на 200С и 100С максимумът на 
скоростта на водопоглъщане R е съответно от 0,33 до 1,27 и от 0,29 до 1,13 при 
всички видове. Следователно, скоростта на водопоглъщане на семената от 
проучваните образци зависи от температурния диапазон (100, 200 и 300С), както и от 
биологичните особености на видовете. В зависимост от видовата принадлежност, 
най-висока е скоростта на водопоглъщане при S. bicolor x S. sudanense следвана от 
Sorghum bicolor. Това вероятно се дължи и на лесната промокаемост на семената 
поради липсата на плеви.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При съпоставяне на водопоглъщателната способност на семената (към 24-ия час), 
независимо от температурата на експозиция, изследваните образци могат да се 
наредят в следния възходящ ред: S. sudanense (Ws% - 30.9) < S. bicolor (Ws% - 38.6) < 
S. vulgare var. technicum (Ws% - 38.7) < S. bicolor (L.) x S. sudanense (Ws% - 39.7) < S. 
vulgare var. saccharatum (Ws% - 45,9).  

Установено е, че на 24-ия час, количеството абсорбирана вода от семената при 
видове от род Sorghum, спрямо масата на въздушно сухите семена е 1:0.5. 

Скоростта на водопоглъщане на семена при видове от род Sorghum, условно може 
да се разграничи в три етапа: I. етап (до 6-ия час) – водата се адсорбира сравнително 
бързо; II. етап (между 8 и 12-ия час) – водопоглъщането намалява и III. етап – (към 24-

ия час) – пълна хидратация на семената.  
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РЕЗЮМЕ 

Експерименталните изследвания са проведени през 2017 година на територията на 
Опитното поле към ИПАЗР “Н. Пушкаров” в кв.Челопечене, София и Опитното поле 
към Аграрния Университет в Пловдив ремонтантен сорт домати “Николина”. Почвата 
на ОП “Челопечене” е излужена канелена горска, характерна за района на 
Кремиковци. А в района на УОП към АУ в Пловдив е алувиално ливадна почва. 
Направен е сравнителен анализ на метеорологичните характеристики и е 
установена евапотранспирацията. 

Ключови думи: ремонтантен сорт домати, почви, евапотранспирация,  . 
 

Resume 

The experimental studies were conducted in 2017 on the territory of the Experimental Field 
at ISSAPP “N. Poushkarov" in Chelopechene, Sofia and experienced field at the 
Agricultural University in Plovdiv with remontantvariety of tomatoes “Nikolina”. The soil of 
EF "Chelopechene" is leached cinnamon forest, typical for the region of Kremikovtzi. And 
in the in Plovdiv is alluvial meadow soil. A comparative analysis of the meteorological 
characteristics was made and the evapotranspiration.  

Key words: remontant variety of tomatoes, soils, evapotranspiration 

 

 

Въведение 

Като държава от Европейския съюз България е изправена пред 
предизвикателството да постигне европейските стандарти и изисквания за околна 
среда и устойчиво развитие, да се справи с проблемите, които решават повечето 
страни в посока на по-ефективно използване на всички ресурси и по-малко 
замърсяване на околната среда. В световен мащаб съществува тенденция за 

mailto:vessi1@abv.bg
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увеличаване производството на висококачествена и безопасна за населението 
продукция, което се получава чрез балансирано и научно обосновано торене и 
напояване (Petrova, 2012; Gadjalska et al., 2017; Dinev & Mitova, 2018; Mitova, 2020). 
Отглеждането на ремонтантен сорт полско производство представлява интерес за 
производителите в България поради високите им продуктивни възможности и късия 
вегетационен период.  

Евапотранспирацията е разходен елемент във водния баланс на почвата, от който 
зависят броят на поливките, междуполивния период и големината на напоителната 
норма при всяка една култура, в т.ч. и доматите. Дългогодишните изследвания в 
различни райони на страната за установяване влиянието на различния воден 
дефицит върху продуктивността на земеделските култури, често са съпроводени от 
проучване на ЕТ при същите тези условия. (Petrova & Мatev, 2012. ) Определянето 
на евапотранспирацията е от важно значение за изготвянето на проектен поливен 
режим. (Bazitov & Кikindov, 2016). 

Авторите (Patamanska et аl., 2018; Grancharova et аl., 2020) са извършили 
изследвания с домати сорт Solanum lycopersicum “Big Beef”, отглеждани при 
оранжерийни условия при същите почвени и метеорологични условия през 2017 
година и са установили, че евапотранспирацията е 437 mm при средноденоношна 
3,7mm/day. Ежедневните стойности на еталонната евапотранспирация са изчислени 
по метода на Изпарител Клас А.   

Целта на настоящото изследване беше да се установи евапотранспирацията при 
два различни почвени типа в Софийски и Пловдивски райони при един и същ сорт 
домати при различни метеорологични условия.  

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Експерименталните изследвания са проведени през 2017 година на територията на 
Опитното поле ИПАЗР “Н. Пушкаров” в кв. Челопечене, София и Опитното поле към 
Аграрния Университет в Пловдив. Почвата на ОП “Челопечене” е излужена канелена 
горска, характерна за района на Кремиковци. А в района на УОП към АУ в Пловдив е 
алувиално ливадна почва.  

Опитът е заложен по блоковия метод в четири повторения, а напояването се 
извърши чрез инсталация за капково напояване. Поливните крила за капково 
напояване са с разстоянието между капкообразувателите е 0,30 m, с изтичащо 
водно количество 2 l/h. Те са поставени по два във всяка лента непосредствено до 
стъблата на доматите на повърхността на терена. Растенията са засадени по едно 
растение в двуредова лента при разстояние между лентите 0,90 m, между редовете 
0,40 m и вътре в реда 0,50 m, широчина на пътеките 0,70 m. Големината на опитната 
площ на един вариант – 28,80 m2, а на едно повторение е 7,5 m2. 

Поливките при всички варианти са подавани едновременно. Евапотранспирацията 
(ET) за периода на вегетацията установена чрез водобалансови изчисления за слоя 
0-50 сm по формулата:  

ЕТ = Wнач–Wкр+Р+m, където: ЕТ е евапотранспирация в mm, Wнач – воден баланс 
в началото на изследвания период в mm, Wкр – воден баланс в края на изследвания 
период в mm, Р – количество валежи, паднали в изследвания период в mm, m – 
поливна норма в mm.  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Характеристика на експерименталната година по отношение на вегетационните 
средноденонощни температури и валежи.  

Статистическата оценка на експерименталната година по отношение на 
температурната сума и падналите валежи е направена за периода април – 
септември. Разглеждаме 60 годишна редица от данни за температурата на въздуха 
на открито за периода 1958 – 2017г. По отношение на температурата на въздуха 
2017 година се характеризира, като много топла с обезпеченост 6,13% (фиг. 1). 
Разпределението на температурите по десетдневки и месеци за вегетационния 
период са дадени в Табл. 1. и на Фиг. 2. 

  

 

Фиг.1. Криви на обезпеченост на средноденонощните температури и падналите 
валежи за периода 1958 – 2017г. за района на София 

 

Таблица 1. Месечни суми на средноденонощни температури на въздуха в оС и 
падналите валежи в опитното поле кв. Челопечене за периода април – септември 
2017г. 

Месец/година IV V VI VII VIII IX Общо 

Температури 

2017 316,5 460,3 607,8 692,8 708,0 528,0 3313,25 

1958-2017 - - - - - - 3090,22 

Валежи 

Месец/година IV V VI VII VIII IX Общо 

2017 15,8 44,0 96,4 33,4 12,6 29,0 231,2 

1958-2017 - - - - - - 343,39 

 

Обезпечеността на сумата на валежите за периода април-септември е 90,56% 
(Фиг.1) (231,2 mm - 2017 г) в поредица 1958 - 2017г. и характеризира вегетационния 
период като много суха. Падналите валежи през вегетацията на културата са 
неравномерно разпределени, което наложи реализиране на поливки, за 
водообезпечаване на почвения запас в границите от 80% от ППВ до ППВ, за 
осигуряване на благоприятни условия за развитие на културата. 
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фиг. 2. Средноденонощни температури на въздуха по десетдневки в (оС) и 
падналите валежи за периода на вегетация на доматите за 2017 година за района на 
София. 

 

Направена е характеристика на района на Пловдив по отношение на сумата на 
валежите за периода май – септември. За тази цел е съставен 65-членен 
статистически ред за периода 1951 – 2017г, без 1990 и 1991г., въз основа на кой е 
изчислена теоретичната обезпеченост изразена като крива, както и емпиричната 
обезпеченост на всички съставящи го членове (фиг. 3). 

 

 

Фиг. 3  Обезпеченост на валежите за периода V – IX 2017 г. за района на Пловдив 

 

Теоретичната крива осреднява емпиричните точки при: Nср = 258,2 mm, Cv=0,393 и 
Cs = 0,786. Опитната година се характеризира като суха с обезпеченост Р=87, 9% и 
сума на валежите 143,2 mm.  

На фиг. 4 е представена сумата на валежите по декади за вегетационния период на 
доматите, сравнена с тези за многогодишен период. Като цяло валежите през 
опитната година са със значително по-малко количество от средните за този период. 
Тъй като през тази опитна година разсадът е заложен на 20 май, валежите в 
началото на месеца допълват водния запас на почвата, а падналите валежи през 
третата десетдневка спомагат прихващането на доматените растения.  

Периода юни – август, когато напрежението на метеорологичните фактори е най-
голямо, валежите са незначителни. Това обуславя богатия поливен режим и 
съществените разлики при получените добиви при двете нива на напояване. В края 
на септември (третата декада) падналите 36 mm са извън вегетационни, тъй като 
площите са реколтирани. 

2017г. 

143,20 mm 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N
, 
m

m
 

Р, % 

Емпирични точки 

теоретична крива 

Nср = 258,2 mm 

Cv = 0,393 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

323 
 

 

 

Фиг. 4 Сума на валежите по десетдневки за периода V – IX 2017 г. за района на 
Пловдив 

Направена е характеристика за района на Пловдив по отношение на натрупаната 
средноденонощна температура на въздуха за периода май - септември. За целта е 
съставен 65-членен статистически ред обхващаш периода 1951 – 2017г, като са 
изключени годините 1990 и 1991г. Въз основа на него е изчислена теоретична крива 
на обезпеченост осредняваща емпиричните точки (фиг. 3) при следните параметри: 
Тср = 3436,1ºС, Cv=0,046 и Cs = 0,092. Опитната година е топла с обезпеченост 9,1% 
и 3436,1ºС натрупана температурна сума за периода май-септември.  

 

Фиг. 5 Обезпеченост на средноденонощната температура на въздуха за периода 
V – IX 2017 г. за района на Пловдив 

На фиг. 6 е съпоставена натрупаната температурна сума по десетдневки за 
вегетационния период и осреднените стойности за същия 65 годишен период. 

Общата ЕТ за вегетационния период на доматите, отглеждани при повърхностно 
капково напояване е 598 mm като основната част се формира от напоителната норма, а 
останалата част от валежите (Таблица 2). Процентното участие на формиращите 
елементи на ЕТ е в зависимост от фактора валеж. Най-голям дял при формирането 
на ЕТ през сухата 2017 г заема напоителната норма, като процентното й участие 
достига до 75%, а на валежите -25%. 

Средноденонощните стойносте на евапотранспирацията при вариант 2 (100 % 
поливна норма) варира от 1,7 до 5,9 mm, с два минимума –в началото и края на 
вегетацията и един максимум – през юли и август, който достига до 5,7 - 5,9 mm като 
най-високи стойности достига през периода на зреене и плододаването на доматите. 
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Фиг. 6 Сума на средноденонощната температура на въздуха по десетдневки за 
периода V – IX 2017 г. за района на Пловдив. 

 

В началната фаза от развитието на културата средноденонощните стойности на 
евапотранспирацията е по-ниска, което се дължи на по - малкия размер на 
растенията, които изразходват незначителни количества вода и слабото напрежение 
на метеорологичните фактори  (слабо слънце греене, ниски температури на почвата 
и на открито). При оптимизиране на почвената влага се увеличава 
водопотреблението на доматите, като степента на нарастване зависи от 
климатичната обстановка през опитната година и броят на реализираните поливки.  

 

Таблица 2. Евапотранспирация по десетдневки, средноденонощна за варианта със 
100% поливна норма за 2017 година за района на София 

Вариан-
ти 

По 
отношение 

на поливната 
норма, в % 

Месеци Дни Среднодесет- 
дневна 

евапотранс-
пирация 

mm 

Среднодено-
нощна 

евапотрансп
ирация 

mm 

 
 
 
 
 

Т3 

 
 
 
 
 
 

100 % m,  
N20P12K20 

Май 11 17,5 1,7 

Юни 10 26,8 2,6 
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С навлизането на доматите във фаза интензивен растеж, което започва от първата 
и втората деседневка на месец юли се наблюдава по-интензивно нарастване на ЕТ 
и през този период стойностите достигат до 4,0-4,9mm. Максималните стойности на 
средноденонощните стойности на евапотранспирацията са свързани с периода на 
зреенеене, беритба на плодовете, което съвпада с период на най - голямото 
напрежение на метеорологичните фактори. Този период обхваща м. юли, август. 
Максимумът на ЕТ е през втората и третата деседневка на август и достига 
стойности от 5,7 до 5,9 mm В края на вегетацията на доматите с намаляване на 
напрежението на метеорологичните фактори средноденонащната ЕТ намалява и 
през първата деседневка на октомври, стойностите намаляват до 3,5mm. 

Ходът на измененията й през вегетационния период следва развитието на културата 
и промените на метеорологичните фактори. 

Евапотранспирацията на доматите е повлияна от климатичните особености на  
конкретната година. Данните, касаещи сумарния водоразход на културата за слоя 0-
50 см са представени в таблица 3. При подаване на 100% от изчислената норма 
сумарния водоразход е 463.2 мм, a средно дневния - 3.92 мм. Отчетените най-
високи стойности на ЕТ са през първите десетдневки на месец август и варират от 
5.52-5.55 мм. При вариантите напоявани с редуцираната норма сумарната ЕТ е 
301,4мм, среднодневната – 1.96 мм, а максималната – 3.59, отчетена през първата 
десетдневка на август.  

 

Таблица 3. Евапотранспирация на домати при активен почвен слой 0,50 м  за 2017 г. 
за Пловдивския район. 

Вариант 
Сумарна Спрямо 100% m Спрямо 50% m Мах. 

Ср. 
дневна 

mm ± (mm) % ± (mm) % (mm) 

100%m 
N20P12K20 463,2 St. 100 161.8 153.7 5.55 3.92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обезпечеността на сумата на температурите и падналите валежи за 
вегетационния период април-септември в двата района са приблизително еднакви 
90,56% - 87,9% и 6,13-9,10 % в поредица oт 60-65 годишни редици от данни. и 
характеризира вегетационния период като много топъл и сух. 

2. Сумарната средноденонощни температури на въздуха в (оС) и падналите валежи 
в (mm) за периода на вегетация на доматите за 2017 година за района на София e 
съответно 3 090 (оС) и 231(mm). За района на Пловдив средноденонощната 
температура е с 11% по-висока 3 436(оС). Падналите валежи в Пловдивския район 
са с 88 (mm) повече, което го характеризира като по-топъл и сух в сравнение с 
Софийския. 

3. Средноденонощната евапотранспирация за Софийския район е 598 mm, a за 
Пловдивския район е с 22% по-ниска (463 mm), което се дължи на различните 
характеристики на почвите, който са меродавни при определяне на водния баланс 
на почвата.  
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Резюме 

Проучванията са изведени през периода 2018-2019 г. в опитното поле на Институт 
по розата и етеричномаслените култури, Казанлък. На ливадно-канелена почва е 
проведен полски опит с почвения хербицид кломазон /Сиртаки/ в насаждение от 
маслодайна роза (Rosa damascena Mill.).  

Изследвано е влиянието на хербицида кломазон върху заплевеляването и 
продуктивните качества маслодайна роза. Третирането е извършено рано напролет 
преди вегетация на маслодайната роза в дози 10,8 и 18 g/da.  

Резултатите показват, че хербицидът приложен в по-високата доза реализира по-
добра хербицидна ефикасност срещу плевелните видове, формиращи плевелната 
асоциация в редовата ивица на насаждението.  

По отношение на получените добиви свеж цвят и етерично масло се установи, че 
при използване на  кломазон 18 g/da те са по-високи в сравнение с контролата 
средно с 51 kg/da и 49 g/da. 

Резултатите от изследването показват, че при третираните варианти с хербицида се 
наблюдават визуални симптоми на слаба фитотоксичност към маслодайната роза, 
които се преодоляват. 

Ключови думи: Rosa damascena Mill., плевели, ефикасност, добиви, 
фитотоксичност 

 

Resume  

The studies were conducted in the period 2018-2019 in the experimental field of  Institute 
for roses and aromatic plants – Kazanlak. A field experiment was carried out on meadow-
cinnamon soil with the soil herbicide clomazone /Sirtaki/ in an oil bearing rose plantation 
(Rosa damascena Mill.).  

The effect of the herbicide clomazone on weeding and the productive properties of oil-
bearing rose was studied. The treatment was carried out in before vegetation of the culture 
in doses of 10,8 and 18 g/da. 

mailto:desita7706@abv.bg
mailto:gankabaeva@abv.bg


“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 
 

328 
 

The results show that the herbicide applied at the higher dose achieves better herbicidal 
efficacy against the weed species forming the weed association in the row of the 
plantation. 

The results show that the herbicide applied at the higher dose achieves better herbicidal 
efficacy against the weed species forming the weed association in the row of the 
plantation. 

With regard to the obtained yields of fresh flowers and essential oil, it was found that when 
using clomazone 18 g/da they are higher compared to the control by an average of 51 
kg/da and 49 g/da. 

The results of the study show that in the herbicide-treated variants, visual symptoms of low 
phytotoxicity to the oil-bearing rose were observed, which are overcome. 

Key words: Rosa damascena Mill., weeds, efficacy, yields, phytotoxicity 

 

 

УВОД  

Маслодайната роза (Rosa damascena Mill.) е най-значимата етеричномаслена 
култура в национален мащаб. Отглежда се за производство на на розово масло, 
розово абсолю, розова вода и др. 

При отглеждането на маслодайната роза съществуват проблеми със заплевеляване 
на площите. Плевелите са основен ограничаващ фактор за получаване на високи и 
устойчиви добиви розов цвят и етерично масло. Основните грижи по време на 
вегетацията се свеждат до поддържане на почвата чиста от плевели чрез 
механизирани обработки и хербициди (Nedkov et al., 2005). 

Според Spasov et al. (1999) преди вегетация в цветодаващи насаждения от 
маслодайна роза срещу едногодишните житни и широколистни плевели може да се 
прилагат Мерлин 750 ВГ (изоксафлутол) в доза 5-6 g/da, Рафт 800 ВГ (оксадиаржил) 
– 20-25 g/da и Гоал 2 Е (оксифлуорфен) – 300 g/da. При смесено заплевеляване от 
едногодишни и многогодишни плевели препоръчват Касорон 6,7 Г (дихлобенил) – 6-
8 kg/da. В настоящият момент от посочените хербицидни препарати няма разрешени 
за употреба. 

Kumar & Sing (2013) съобщават за експеримент с хербицидите атразин и метрибузин 
приложени преди вегетация на маслодайната роза. Анализирайки ефективността на 
приложените хербициди е установено, че те имат добро действие и намаляват 
плътността на плевелите. 

Проучено е действието на Сиртаки КС от Petrova et al. (2020) внесен в две дози 15 и 
30 g/da при нахут и горчив фий. Резултати от изследването показват, че полската 
поветица (Convolvulus arvensis) и щирът (Amaranthus caudatus L.) в опитните площи 
са в голям брой при приложението на Сиртаки КС и в двете изпитвани дози.  

След изпитване влиянието на Сиртаки КС върху добива на семена от фацелия 
Uzundzhalieva & Petrova (2019) препоръчват използването на селективния хербицид 
Сиртаки КС в доза 15 ml/da при високо заплевеляване на посев от фацелия с 
едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. 

Силно ограниченият избор на разрешени за употреба хербициди е един от 
основните проблеми в агротехниката на маслодайната роза. Затова са необходими 
проучвания на нови с оглед оптимизиране на системите за интегрирана борба с 
плевелите в розовите насаждения. 
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Целта на настоящото изследване е да се проучи ефикасността и селективността на 
хербицида кломазон (Сиртаки), и влиянието му върху продуктивните качества на 
маслодайната роза. 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

В продължение на две години опитът е залаган на една и съща площ, по блоков 
метод в три повторения с големина на опитната парцелка 20 m2 при следните 
варианти: контрола без хербицид, без окопаване; кломазон (Сиртаки) – в дози: 10,8 и 
18 g/da. 

Хербицидът в двете дози е внесен преди вегетация на маслодайната роза. 
Ефикасността на хербицида е отчетена на 30-я ден след третирането, а 
селективността на препарата по скалата на EWRS (при бал 1- няма повреда по 
културата, при бал 9- културата е напълно унищожена). Видовият състав на 
плевелите е отчетен по окомерния метод.  

В проучването са включени следните показатели: добив от свеж цвят (kg/da) и добив 
на етерично масло (kg/da). Резултатите са обработени статистически, като разликите 
между отделните варианти са установени чрез еднофакторен дисперсионен анализ 
(Zapryanov et al.,1978). 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Получените резултати за видовия състав на плевелите и хербицидната ефикасност 
на приложените хербициди са аналогични през годините. В редовата ивица 
преобладават едногодишните видове кощрява (Setaria glauca L.), лисича опашка 
(Alopecurus myosuroides Huds.), галинзога (Galinsoga parviflora Cav.), бяла лобода 
(Chenopodium album L.), пача трева (Polygonum aviculare L.), лечебен росопас 
(Fumaria officinalis L.), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris L.), полско 
подрумче (Anthemis arvensis L.), свиница (Xantium strumarium L.), а от 
многогодишните - троскот (Cynodon dactylon L.), паламида (Cirsium arvense L.), 
поветица (Convolvulus arvensis L.), млечок (Sonhus arvensis L.) и див пелин (Artemisia 
vulgaris L.). 

Активното вещество кломазон действа действа чрез инхибиране синтеза на 
хлорофил и каротеноиди в плевелните растения. Абсорбира се при поникване на 
семената и от корените и кълновете на растенията се пренася по ксилема, нагоре 
към върха на растението.  

Проведените проучвания за установяване на биологичната ефикасност на почвения 
хербицид показаха следното (Табл. 1 и 2). 

Кломазон в доза 10,8 g/da през двете години проявява 62-67% хербицидно действие 
върху едногодишните плевели. Унищожава основно кощрява и бяла лобода. По-
добра ефикасност към едногодишните плевели 85-87% е отчетена след третиране с 
високата доза кломазон – 18 g/da.  

По отношение на биологичната ефикасност спрямо многогодишните видове плевели 
се установи по-слабо действие на кломазон. След третиране с доза  10,8 g/da 
заплевеляването на опитните площи е над 47%. Със завишаване на дозата на 18 
g/da се повишава и ефективността срещу многогодишните плевели до 64-70%. 
Незадоволителното хербицидно действие на кломазон се дължи на тесния спектър 
на действие на препарата (унищожава малък брой различни видове плевели) срещу 
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наличните едногодишни и многогодишни видове плевели в опитните площи от 
маслодайна роза. 

 

Таблица 1. Биологична ефикасност на кломазон за 2018 г. 

Table 1. Biological efficacy of herbicides clomazone for 2018 

Варианти/Variants 
Доза/Dose, 

g/da 

Едногодишни     
плевели/ 

Annual weeds 

Многогодишни           
плевели/ 

Perennial weeds 
Selectivity 
by EWRS 

number/ 
m2 

efficacy 
% 

number/ 
m2 

efficacy 
% 

Untreated control  - 24 0 43 0   

clomazone  10,8 9 62 20 53 2 

clomazone  18 3 87 13 70 2 

 

 

Таблица 2. Биологична ефикасност на кломазон за 2019 г. 

Table 2. Biological efficacy of herbicides clomazone for 2019 

Варианти/Variants 
Доза/Dose,  

g/da 

Едногодишни     
плевели/ 

Annual weeds 

Многогодишни           
плевели/ 

Perennial weeds 
Selectivity 
by EWRS 

number/ 
m2 

efficacy 
% 

number/ 
m2 

efficacy 
% 

Untreated control  - 33 0  53 0    

clomazone  10,8 11 67 26 51 2 

clomazone  18 5 85 19 64 2 

 

Наблюдават се външни симптоми на фитотоксичност (бал 2) изразяващи се в слаба 
хлороза по младите леторасти на маслодайната роза и в двете изпитвани дози. 
Преодолява се от растенията до 20-я ден след третиране с хербицида и не оказва 
отрицателно въздействие при формиране на добива. 

Различията в продуктивните качества при вариантите по отношение на добивите 
свеж розов цвят и етерично масло са показани чрез еднофакторен дисперсионен 
анализ (Табл. 3). За двете изследвани години  вариантите с внасяне на кломазон 
превишават контролата по добив свеж цвят средно с 18 и 50 kg/da, като много добре 
осигурени разлики се наблюдават при двете проучвани дози на хербицида. 

Количеството на етеричното масло получено от декар е различно при вариантите и 
зависи от добива на цвят и процентното съдържание на масло в цвета. Установено 
е, че проучените хербициди превишават контролата средно с 14 и 49 g/da етерично 
масло (Табл. 3). По-висок добив 177 g/da е получен при варианта третиран с 
кломазон 18 g/da статистически доказан при P 1%.  
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Таблица 3. Влияние на хербицидите върху добива свеж цвят и етерично масло    за 
периода 2018-2019 г.  

Table 3. Influence of the herbicides on yield of fresh flowers and essential oil during the 
period 2018-2019 

Вариант/Variants 

yield of 
fresh 

flowers 
kg/da 

%  
yield of 

essential oil 
g/da  

% 

Untreated control 402 100 128 100 

clomazone – 10,8 g/da 420*** 104 147 n.s. 115 

clomazone – 18 g/da 452*** 112 177** 138 

             Gd 5% 4.4 20.5 

             Gd 1% 7.2 34 

             Gd 0.1%                                       13.5  63.6 

 

ИЗВОДИ: 

1. Добра хербицидна ефикасност към едногодишните плевели 85-87% е отчетена 
след третиране с високата доза кломазон – 18 g/da. 

2. Хербицидът кломазон внесен в двете дози проявява слаба фитотоксичност към 
маслодайната роза, която се преодолява до 20-я ден след третиране. 

3. След прилагане на кломазон 18 g/da се реализира статистически доказан по-висок 
добив свеж цвят и етерично масло. 
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Резюме 

Използването на лигноцелулозна биомаса за производството на био-базирани 
продукти е тенденция в световен мащаб. Интегрираният подход в биорафинирането 
включва основно използването на различни агроиндустриални странични продукти 
като суровини за производството на широка гама биопродукти като биогорива, 
биоенергия и други химикали с висока добавена стойност. Целта на това изследване 
е да се оценят възможностите за използване на слънчогледови люспи като източник 
на ферментируеми захари, част от процеса на биорафиниране. Химичният състав на 
суровината е определен въз основа на стандартни аналитични процедури. 
Високотемпературната водна хидролиза и последващо допълнително механично 
размилане са използвани като предварителна обработка на слънчогледовите люспи. 
При ензимната конверсия са използвани целулазният комплекс NS22086 и β-
глюкозидазата NS22118 (Novozymes A/S). Не е установен съществен ефект от 
допълнителното механично третиране върху целулазното действие, съответно 
добива на глюкоза. Резултатите от това изследване показват потенциала на 
слънчогледовите люспи като източник за производство на биопродукти от второ 
поколение. 

Ключови думи: ензимно разграждане, предварително третиране, 
лигноцелулозна биомаса, слънчогледови люспи 

 

Resume 

The use of lignocellulosic biomass for the production of biobased products is a tendency 
worldwide. The integrated approach in biorefinery mainly involves the utilization of various 
agro-industrial by-products such as raw materials for the production of several bioproducts 
like biofuels, bioenergy, and other high-value chemicals. The objective of this work is to 
assess the possibilities of using sunflower hulls as a source of fermentable sugars, as part 
of the biorefining process. The chemical composition of the raw material is analysed 
according to standard analytical procedures. The liquid hot water method and subsequent 
additional mechanical milling are used as a pre-treatment of sunflower hulls. The cellulase 
complex NS22086 and the β-glucosidase NS22118 (Novozymes A/S) are used for the 
enzymatic conversion. It is not found a significant effect by the additional mechanical 
treatment on the cellulase action, respectively the glucose yield. The results of that 
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investigation show the real potential of the sunflower hulls as a source for second 
generation bio-products production. 

Keywords: enzymatic digestibility, pretreatment, lignocellulosic biomass, sunflower hulls 

 

 

Въведение 

Понастоящем е постигнат общ консенсус, че изменението на климата е причинено 
основно от антропогенната дейност в резултат на използването на изкопаеми горива 
като първичен източник на енергия. В тази връзка вниманието в световен мащаб е 
насочено към активно търсене на алтернативни източници и технологии за 
производство на енергия (Passoth&Sandgren, 2019).Като потенциални възобновяеми 
енергийни източници се разглеждат слънцето, вятърът и лигноцелулозната 
биомаса(Bussamraetal., 2020). 

Остатъците с лигноцелулозен състав от агроиндустриална биомаса, които са 
странични продуктина селското стопанство или свързана с него промишленост 
(памучни и царевични стъбла, пшенична, оризова и рапична слама, лозови пръчки, 
кокосови черупки, слънчогледови и оризови люспи, царевични кочани и други) 
привличат все по-голям интерес като алтернативни субстрати за получаване на 
второ поколение биопродукти (Demirbas etal., 2009; Kang etal., 2014). 

Слънчогледът (HelianthusannuusL.) е една от най-важните маслодайни култури, 
отглеждани в света, като през 2018 г. е постигнат годишен добив от 52 млн. t. 
България има значителен принос в световното производство на слънчоглед и през 
последното десетилетие е сред десетте най-големи производителя в света, като 
заема шесто място след Украйна, Русия, Аржентина, Китай и Румъния (FAO, 2020).  
При индустриалното производство на слънчогледово олио, в зависимост от 
конкретната технология, се отделят значителни количества люспи, които се 
характеризират с ниска плътност, респективно необходимост от големи площи за 
съхранение, което от своя страна е предпоставка за допълнителни проблеми – 
изменения в компонентния състав, рискове от пожар и други (Casonietal., 
2015).Слънчогледовите люспи се третират като отпадък с ниска икономическа 
стойност и понастоящем се оползотворяват основно чрез директно изгаряне, като 
източник на топлина (Seiler&Gulya, 2016).Използването им в интегрирани системи за 
биорафиниране се разглежда като привлекателен подход за тяхното 
оползотворяване от една страна, а от друга като източник на добавена стойност към 
цялостния процес на конверсия на слънчогледа (Camargo etal., 2014). 

В съответствие с Националната дългосрочна програма за насърчаване 
използването на биомаса и световните тенденции, целта на това изследване е да се 
оценят възможностите за използване на слънчогледови люспи като източник на 
ферментируеми захари, част от процеса на биорафиниране. 

 

Материали и методи 

Субстрат 

При провеждане на настоящите изследвания са използвани смлени слънчогледови 
люспи, отделени от отпадъчния поток на промишленопроизводство на 
слънчогледови продуктив Бонмикс ЕООД(Ловеч, България). 

Предварително високотемпературно третиране 
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За целите на предварителното високотемпературно третиране на слънчогледовите 
люспи е използвана лабораторна инсталация, включваща стоманени автоклави с 
обем 2 L, високотемпературен термостат, снабден с ротационен механизъм, при 
следните условия: хидромодул 1:10 (w/v), максимална температура – 190°C (Tmax), 
време за достигане на Tmax – 60 min, времеза задържане при Тmax – 40 min.При 
хидротермалното третиране е използвана фракцията с размер 0.6-0.8 mm. Процесът 
на предварително третиране се прекъсва чрез охлаждане на автоклавите до 25-
30°C. Третираната биомаса е промита с дестилирана вода, а генерираният 
хидролизат е филтруван и подложен на анализ. 

Размилане 

С цел интензифициране на усвояемостта на полизахаридната фракция, е 
изследвана възможността за провеждане на допълнително механично третиране 
(размилане) на предварително обработените слънчогледови люспи. Размилането се 
провежда в мелница тип Йокро, при скорост на въртене 150 rpm и концентрация на 
масата 6%. 

Ензимна хидролиза 

Всички експерименти са проведени с търговските ензимни продукти (NS22086 
иNS22118), предоставени от NovozymesA/S, Дания. NS22086 представлява 
целулазен комплекс с активност 1000 BHU g-1, който деструктира целулозата до 
целобиоза и глюкоза, а NS22118 e β-D-глюкозидаза с активност 250 CBU g-1, която 
хидролизира целобиозата до глюкоза. Ензимната хидролиза е проведена в 
полиетиленови пликове на водна баня при оптималните според фирмата 
производител условия за действие на ензимите: разход на целулазен комплекс 
NS22086 – 5% по отношение на масата в комбинация с NS22118 – 
0.5%;концентрация на масата – 10%w/v; температура – 50°C;продължителност на 
процеса – 2880 min;pHнач 5.0-5.6. 

Аналитични методи 

Изследваната биомаса е подложена на смилане и последващо фракциониране. За 
определяне на химичния ѝ състав е използвана фракция с размер на частиците – 0.5 
mm. При определяне на съдържанието на лигнин е използвана биомаса, която 
предварително е екстрахирана със смес от етилов алкохол и бензен в съотношение 
1:1, v/v. Химичният анализ на слънчогледови люспи е проведен, съгласно следните 
стандартни процедури: пентозани (TAPPIstandardT223), целулоза (Kürschner&Hoffer, 
1933), лигнин (TAPPIstandardT222), вещества, разтворими в гореща вода 
(TAPPIstandardT207) и пепел(standardprotocolNREL/TP-510-42622).  

Съдържанието на захари в хидролизатите (глюкоза, ксилоза, целобиоза и маноза), 
както и на фурфурал и 5-хидроксиметилфурфурал са определени със система 
DionexHPLC(DionexInc., CA, САЩ), съгласно NREL TechnicalReport (NREL/TP-510-
42623). Всички проби взети от предхидролизатите и хидролизатите са 
центрофугирани за 3 min при 6000 rpm (BOECO centrifugeMicrospin 12) и филтрувани 
през филтър с размер на порите 0.2 μm (CA membrane, NML 16534). Разделянето е 
извършено в Hi-PlexH колона, с размери 7.7 mm × 300 mm (AgilentTechnologies, САЩ) 
и отчетено на RI детектор ShodexRI-101 (ShowaDenkoKK, Япония). Подвижната фаза 
е ултрачиста вода – Тип 1 (18.2 MΩ·cm съпротивление при 25°C), получена чрез 
система за пречистване на вода Simplicity® (Merck KGaA, Германия). Скоростта на 
потока е 0.5 mL min-1, а температурата – 65°C. Резултатите са обработени със 
софтуер – Chromeleon 6.80 (Dionex Inc., САЩ).Анализът на общи 
редуциращивещества е извършен в съответствие с DNSметода (Miller, 1959). 
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Резултати и обсъждане 

Химичен анализ 

Данните от извършените анализи за охарактеризиране на слънчогледовите люспи 
са описани в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Химичен състав на слънчогледови люспи (wt% по отношение на абс.с.м.) 

Table 1. Sunflower hulls chemical composition (wt% on a dry weight basis) 

Целулоза Пентозани 

Киселинно 
неразтво-

рим 
лигнин 

Разтворими 
вещества в 

гореща вода 
 

Екстрактивни 
вещества в 

смес от 
етанол-бензен 

Пепел 
Пепел в 
лигнина 

Cellulose Pentosans 
Acid 

insoluble 
lignin 

Hotwatersolu
bility 

Substances 
soluble in 
ethanol-
benzene 
mixture 

Ash 
Ash in 
lignin 

31.5 ± 0.2 23.8 ± 0.2 28.4 ± 0.3 12.7 ± 0.2 6.5 ± 0.2 5.5 ± 0.1 0.20 ± 0.1 

 

Химичният анализ показва високо пепелно съдържание, което кореспондира с 
обобщените библиографски данни от Lomascolo et al., 2012. Установеното 
съдържание на водоразтворими вещества в гореща вода (12.7 wt%) може да се 
обясни с наличието на нискомолекулни компоненти, които присъстват в структурата 
на слънчогледовите люспи. Тези вещества лесно се екстрахират, като при 
температура до 100°C са способни да бъдат хидролизирани и 
разтворени.Резултатите, отразяващи количеството на веществата, съставляващи 
полизахаридната фракция (целулоза, пентозани) в изследваните слънчогледови 
люспи са съпоставими с данните, получени при оризова слама и слънчогледови 
стъбла, перспективни суровини, разглеждани за получаване на захари за 
биоалкохоли и други биопродукти, намиращи приложение в голямо разнообразие от 
сфери на човешката дейност (Goodman, 2020). Сумарното съдържание на целулоза 
и пентозани е 55wt%, а това на лигнина – 28.4wt%, което е типично за дървесината 
от иглолистни дървесни видове, a сходни данни са отчетени и при оризови люспи от 
различни провинции в Тайланд (Nachaiwieng et al., 2015). Съдържанието на пепел в 
лигнина е 0.2wt%, което се дължи на ниското съдържание на минерални компоненти 
(Gnedenkov et al., 2018). 

Предварително високотемпературно третиране 

Условията за провеждане на високотемпературното третиране на слънчогледови 
люспи  кореспондират с данни от литературен преглед, включващ изследвания, 
насочени към обработката на едногодишни култури за захари за биоетанол (Pérez, 
2008). Твърдият остатък след предварителното третиране на изследваните люспи е 
промит с дестилирана вода, при което са отстранени разтворените захари и 
образуваните инхибитори, продукти като фурфурал, 5-хидроксиметил фурфурал (5-
ХМФ) и феноли. Получените данни от HPLC анализа на генерирания 
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предхидролизат и добива на третираната биомаса от слънчогледови люспи са 
обобщени и представени в Таблица 2. 

Ниският добив на монозахари (под 1%) в предхидролизата може да се обясни с това, 
че част от разтворените хемицелулози остават под формата на олигозахариди 
(ксилоолигозахариди), както и с протичането на вторични реакции с участието на 
вече образуваните монозахари. Забелязва се присъствието на фуранови 
производни – фурфурал и 5-ХМФ, образувани в резултат на дехидратацията на 
монозахариди (пентозни и хексозни захари) в реакционната среда (Luoetal., 2020). 

 

Таблица 2. Добив на биомаса и компонентен състав на генерирания предхидролизат 
след високотемпературно предварително третиране (%) 

Table 2. Yield and amount of dissolved substances after liquid hot water pretreatment (%) 

Добив 
Редуциращи 

вещества 
Глюкоза Целобиоза Ксилоза Маноза Фурфурал 5-ХМФ 

Solid 
recovery 

Reducing 
substances 

Glucose Cellobiose Xylose Mannose Furfural 5-HMF 

52.19 11.15 0.17 0.11 0.25 0.28 1.40 0.20 

 

С оглед минимизиране на съдържанието на тези компоненти, които се разглеждат 
като инхибитори за последващите етапи на третиране, е необходимо да се 
задълбочат изследванията, свързани с оптимизиране на условията на 
предварителното третиране. Количеството на разтворените вещества е 44.18%, 
докато на редуциращите веществае 11.15%. Тези различия се дължат на факта, че 
редуциращите вещества включват предимно монозахариди като глюкоза, малки 
количества галактоза и маноза, както и пентози – ксилоза, арабиноза и рамноза, 
докато разтворените вещества обхващат олигозахариди, нискомолекулни лигнинови 
вещества и други нискомолекулни органични продукти, получени от разграждането 
на монозахаридите. 

Ензимна хидролиза 

Ензимната хидролиза е в основата на комплексното и многостепенно третиране на 
лигноцелулозните материали до захари за широка гама биопродукти. Ефективността 
на високотемпературното предварително третиране на слънчогледовите люспи по 
отношение на добива на захари е оценена чрез последващо ензимно третиране с 
комерсиални ензимни продукти. Условията на процеса са в съответствие със 
зададените оптимални условия от фирмата производител. Степента на протичане 
на процеса е проследена въз основа на междинни анализи и определяне на 
съдържанието на захари в реакционната среда (Фигура 1). 

От представените данни на Фигура 1а се вижда, че максималният добив на глюкоза 
в края на ензимната хидролиза на предварително третираните слънчогледови 
люспи достига до 20.06%, a при прилагане на допълнително механично обработване 
на люспите между двете основни степени – високотемпературно и последващо 
ензимно третиране – 23.64%. Постигнатият добив на глюкоза се доближавадо този, 
получен от дървесина на бързорастящия дървесен вид Salix viminalis rubra L. cv. ‘X/3’ 
(26.45%),  а спрямо най-разпространената суровина в Европа (пшенична слама), 
използвана като източник на ферментируеми захари за биопродукти, е 
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приблизително с 10% по-нисък (Yavorov & Valchev, 2020). За да се изготви по-
задълбочен анализ на наблюдаваните резултати, е необходимо да се вземат в 
предвид, от една страна химичния състав на суровините, а от друга техните 
морфологични особености. По отношение на химичният състав, дървесния вид е с 
10% по-високо съдържание на полизахариди, а пшеничната слама с над 20%, 
спрямо слънчогледовите люспи. Съдържанието на лигнин при разглежданите 
лигноцелулозни материали е най-високо при изследваните люспи.В този контекст от 
литературата е известно, че присъствието на лигнин в реакционната среда е 
предпоставка за протичане на неспецифична адсорбция на целулазите към него, 
респективно компрометиране на положителния ефект на предварителното 
третиране (Rahikainenetal., 2013). С оглед на получените резултати, определящо 
влияние вероятно имат и морфологичните особености на съответните субстрати, 
което представлява интерес за по-нататъшни изследвания. 

 

 

Фигура 1. Добив на глюкоза, ксилоза, целобиоза (а) и редуциращи вещества (b) в 
зависимост от вида на предварителната степен на третиране(■,●,▲ – 

високотемпературно предварително третиране; □,○,∆ – 
високотемпературнотретиране и последващо допълнително размилане)  

Figure 1. Glucose, xylose, cellobiose (a) and reducing substances(b) quantity at different 
pretreatment conditions (■,●,▲ – liquid hot water pretreatment; □,○,∆–liquid hot water 

pretreatmentand subsequent beating) 

 

От същата фигура се вижда, че съдържанието на ксилоза в отделения хидролизат 
достига до 2%, като 1% от него се регистрира в началото на процеса, а другата част 
се освобождава в реакционната среда при постепенната деполимеризация на 
целулозата.Тези обстоятелства могат да се свържат с това че, определеното 
количество ксилоза е продукт на протеклата хидролиза на хемицелулозите по време 
на предварителното третиране,което е локализирано в пространствата между 
структурите на целулозата и преразпределения лигнин.  Природата, 
разпределението и относителното количество на страничните вериги в ксиланите е 
от голямо значение, тъй като тези групи имат определящо влияние върху техните 
свойства, включително и поведението им при хидролизните процеси. 

Данните от Фигура 1а показват, че количеството на целобиозата достига до 0.8%. 
Също така се вижда, че разликата между 1440 min и 2880 min е 0.08%, по което 
може да се твърди, че в края процеса все още не се настъпило инхибиране на β-
глюкозидазата, която с помощта на двете си ензимни активности катализира 
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олигозахаридите и целобиозата (продукти от действието на ендоглюканазата и 
целобиохидролазата) до глюкоза. 

С цел да се постигне по-пълно охарактеризиране на генерираните хидролизати от 
ензимната хидролиза е анализирано съдържанието на редуциращите вещества 
(Фигура 1b). От фигурата се вижда, че хода на кинетичните криви е аналогичен на 
тези при монозахарите и се потвърждава благоприятният ефект от допълнителното 
механично третиране на слънчогледовите люспи. В тази връзка е необходимо да се 
проследи физикохимичната същност на процесите при многостепенното третиране 
налюспите, като се обърне внимание на специфичните особености в кинетиката на 
хетерогенните процеси, към които се причисляваензимната хидролиза на 
лигноцелулозни материали, т.е. отнасянията на контактната повърхност и 
температурната зависимост на скоростта им. 

 

Заключение 

Проведеният химичен анализ на слънчогледовите люспи показва високо 
съдържание на полизахариди, което ги определя като атрактивна суровина за 
биоконверсия.Високотемпературното предварително третиране на люспите се 
характеризира с протичането на вторични реакции с участието на вече образуваните 
монозахари, в резултат на което се генерират фуранови производни. Установено е 
положително влияние на допълнителното механично третиране на слънчогледовите 
люспи върху ензимната хидролиза, но приносът към общото количество захари не е 
значим. Добивът на захари след хидротермалната и ензимна обработка се 
доближава до този, получен от дървесина на бързорастящия дървесен вид Salix 
viminalis rubra L. cv. ‘X/3’.Резултатите от това изследване показват потенциала на 
слънчогледовите люспи като източник за производство на биопродукти от второ 
поколение, но е необходимо да се проведе изследване в насока оптимизиране и 
интензифициране на основните процеси. 
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Resume 

Soil salinity is one of the limiting factors for plant production worldwide and the most 
important abiotic stress. Oat crops are considered to be moderately tolerant to salinity. The 
degree of salt tolerance varies not only with plant species but the different varieties of the 
same species show variation in salt tolerance. The aim of this study was to assess of 
different sodium chloride (NaCl) concentrations on germination and seedling growth 
characteristics in three varieties of naked oat seeds (Avena nuda L.)- Mina, Marina and 
Silistra. The experiment was carried out using completely randomized design in two 
replications. Six different concentrations of sodium chloride (NaCl): 25, 50, 75, 100, 125 
and 150 mM, are used as treatments. Result showed that the increasing salinity 
concentration from 25 to 150 mM NaCl had an inhibitory effect on the germination 
characteristic-germination energy (%), germination percentage (%), coefficient of velocity 
of germination, germination rate index (% day-1), germination index, and Timson 
germination index as well as on the seedling growth characteristics - the shoot and root 
length (cm), fresh and dry weight of shoot and root (mg plant-1). Mean germination time 
and time spread of germination (days) were elongated with increasing of sodium chloride 
salt levels. Marina had the highest salt tolerance and demonstrated a better tolerance to 
salt stress than other cultivars. 

Key words: Avena nuda L., naked oat, salinity, germination, seedling growth 

 

Резюме 

Солеността на почвата е един от ограничаващите фактори за производство в 
световен мащаб и един от най-важните абиотични стресове. Овеса се счита за 
умерено толерантен към солеността. Степента на толерантност към сол варира не 
само в зависимост от растителните видове, но и различните сортове от един и същи 
вид показват различни вариации. Целта на проучване беше да се оцени влиянието 
на различните концентрации на натриев хлорид (NaCl) върху кълняемостта и 
растежа на прорастъците при три сорта голозърнест овес (Avena nuda L.) - Мина, 
Марина и Силистра. Експериментът е проведен при напълно рандомизиран блоков 
дизайн в две повторения. Използвани са 5 различни концентрации на NaCl (25, 50, 
100, 125 and 150 mM). Резултатите показват, че увеличаването на концентрацията 

mailto:gergana_desheva@abv.bg
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на NaCl от 25 до 150 mM има инхибиращ ефект върху характеристиките на 
кълняемост – кълняема енергия (%), кълняемост (%), коефициент на скорост на 
покълнване, индекс на скорост на покълнване (% ден-1), индекс на кълняемост и 
индекс на покълнване на Timson, както и върху характеристиките на растеж на 
прорастъците - дължината на кълн и корен (cm), свежо и сухо тегло на кълн и корен 
(mg plant-1). Средното време на покълване и размаха на времето за покълнване 
(дни) се удължават с нарастване на нивата на натриев хлорид. Сорт Марина показа 
най-високата толерантност към засоляване и демонстрира по-добра толерантност 
към солевия стрес от другите сортове. 

Ключови думи: Avena nuda L., голозърнест овес, соленост, кълняемост, растеж 
на разсад 

 

 

INTRODUCTION 

Soil salinity is one of the limiting factors for plant production worldwide and the most 
important abiotic stress. It is going to increase with the predicted global temperature 
increase (Ehab & Abed, 2020). Salinity stress is complex as the sensitivity varies at 
various stages of plant growth (Rekha et al., 2018). Osmotic stress, ion toxicity, 
physiological and biochemical perturbations, alteration in the internal structures and 
mineral deficiencies are the main consequences of salinity stress (Tahir et al., 2018). 

Oat crops are considered to be moderately tolerant to salinity (Chauhan et al., 2016; Bai et 
al., 2018). The degree of salt tolerance varies not only with plant species but the different 
varieties of the same species show variation in salt tolerance (Verma & Yadava, 2008). 
Some reports on oat (Avena sativa L.) response to salinity (NaCl) address plant growth 
and its physiological response to varying salt stresses (Willenborg et al., 2005; Han et al. 
2013; Nihed et al., 2014; Ullah, 2019). Zhao et al. (2007) reported that there is great 
variability for salt tolerance among naked oat germplasms. They associated the salt 
tolerance in naked oats with the greater photo- synthesis capacity, higher relative growth 
rate, and relatively lower tissue Na accumulation at high salt concentrations. Willenborg et 
al. (2005) report that salinity affects not only oat plant physiological, morphological, and 
biochemical processes but also seed germination, growth and water/nutrient uptake. Some 
studies have reported that investigation of a plant’s germination stage allows good 
prediction of its response to salinity (Wu et al., 2009; Bybordi, 2010; Wang et al., 2011). 
Chen et al. (2014) also confirm that germination rate is an efficient identification index for 
rapid identifying and preliminary screening of salt tolerant accessions as germination and 
seedling stages have a bearing on plant development at later stages of growth and 
ultimately crop yield.  

The aim of this study was to assess of different sodium chloride (NaCl) concentrations on 
germination and seedling growth characteristics in three varieties of naked oat seeds 
(Avena nuda L.)- Mina, Marina and Silistra.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Seeds of three Bulgarian naked oat cultivars: Mina, Marina and Silistra created in the 
IPGR-Sadovo were used. The seeds were surface sterilized by dipping the seeds in 30% 
etanol solution for 3 minutes and rinsed thoroughly with distilled water and air-dried before 
being used in the germination tests to avoid any fungal attacks. Six different 
concentrations of sodium chloride (NaCl): 25, 50, 75, 100, 125 and 150 mM, were used as 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/19434476_O_P_S_Verma?_sg%5B0%5D=nHTK1UTDpsi6WROqo8vkbSx9EVgK_qDFAa_OhRgotv-6Rn5pZOwvhipPsb-xJnO3AA0j6Qo.I4ADNl8NQd04y58nbq2J68GQXfaYLhdtcDtMyUgBZ4LoDAhoLd9en14Fj36ysROIY4QuR7bzzeyysdbrmkJjRQ&_sg%5B1%5D=AwV6NqTAAjiGql9n_Na08nCEElUi0wJ1sRs8rpql9Bc2nAaNLMDl_IwgiI5Fea6u9DcX6oo.P93pEpf05HuMuP2Ej4qglUB_LXnqZVGpL09P1vV3mjFjs5r1u3PZ4BGJ7nqkFbl3OEG-9pYsRsbGntYf1ELxxQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/83929434_R_B_R_Yadava?_sg%5B0%5D=nHTK1UTDpsi6WROqo8vkbSx9EVgK_qDFAa_OhRgotv-6Rn5pZOwvhipPsb-xJnO3AA0j6Qo.I4ADNl8NQd04y58nbq2J68GQXfaYLhdtcDtMyUgBZ4LoDAhoLd9en14Fj36ysROIY4QuR7bzzeyysdbrmkJjRQ&_sg%5B1%5D=AwV6NqTAAjiGql9n_Na08nCEElUi0wJ1sRs8rpql9Bc2nAaNLMDl_IwgiI5Fea6u9DcX6oo.P93pEpf05HuMuP2Ej4qglUB_LXnqZVGpL09P1vV3mjFjs5r1u3PZ4BGJ7nqkFbl3OEG-9pYsRsbGntYf1ELxxQ
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6176118/#B31
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treatments and deionized water was used as the control. For each variant of the 
experiment, two replicates of 25 seeds are germinated between rolled filter paper (Grade 
FT 55) with 20 ml of respective test solutions. The papers were replaced every 2 days to 
prevent accumulation of salts (Rehman et al., 1996). The rolled paper with seeds was put 
into sealed plastic bags to avoid moisture loss. Seeds were allowed to germinate at 20±1 
◦C in the dark for 10 days. Seeds were considered germinated when radicle had extended 
at least 1 mm. The number of germinated seeds was recorded daily until a constant count 
was achieved. From the germination counts several germination characteristics were 
studied including germination energy as first count after 5 days (GE, %), germination 
percentage as final count after 10 days (G, %), coefficient of velocity of germination 
(CVG), germination rate index (GRI, % day-1), germination index (GI), mean germination 
time (MGT, day), time spread of germination (TSG, days) and Timson Germination Index 
(TGI). Coefficient of velocity of germination (CVG) was calculated according to Kader & 
Jutzi (2004). Germination rate index (GRI, % day-1), germination index (GI), mean 
germination time (MGT, day) and time spread of germination (TSG, days) were calculated 
according to the formula of Kader (2005). Timson Germination Index (TGI) was 
determined using the formula reported by Khan & Ungar (1998). 

The data for the shoot and root length (cm) (LSh and LR), length of seedling (LS, cm), 
fresh weight (mg) of shoot and root (FWSh and FWR) and dry weight (mg) of shoot and 
root (DShW and DRW) were measured ten days after germination. Dry weights were 
measured after drying at 80°C for 24 h into an oven. 

Salt tolerance index was calculated by the formula given from Carpıcı et al. (2009). 

The obtained data were examined by one-way analysis of variance (ANOVA). Duncan's 
multiple range test (Duncan, 1955) was performed to determine significant difference 
between means at a significance level of p < 0.05. Statistical analyses were performed 
using the statistical program SPSS 19.0. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The germination characteristics of seeds 

The adaptation of plants during seed germination with salinity stress is a key factor in 
assessing their performance under this type of stress because seedling establishment 
influences the plant vigor during other growth phases of their life cycle (Khan et al., 2002; 
Anaya et al., 2015; Hajivand et al., 2018). Soil salinity influences seed germination through 
the production of external osmotic potential which prevents water absorption and Na+ and 
Cl- ions’ toxic effects (Turhan & Ayaz, 2004). It is established that seed germination 
percentage decreased with increase salt concentrations (Han et al. 2013; Nihed et al., 
2014; Kumawat et al., 2017).  

The effect of 7 different NaCl concentrations on germination characteristics of naked oat 
cultivars Mina, Marina and Silistra are presented in Tables 1. The application of increasing 
sodium chloride concentrations decreased germination energy (GE) and germination 
percentage (G) in all naked oat cultivars. The high levels of salinity inhibited the both 
characteristics significantly. The negative effect of using the increasing salt stress on the 
GE and G was the most clearly exhibited in Silistra cultivar, where the decrease was with 
20% and 8%, respectively (Table 1). Similar trend was observed by Chen et al. (2014) for 
276 naked oat accessions from totally 278 tested accessions. Wu et al. (2009), Han et al. 
(2013), and Chauhan et al. (2018) also reported for decrease of germination of oat seeds 
(Avena sativa L.) under salinity stress. Brunes et al. (2013) found that salinity levels above 
50 mmol L–1NaCl completely inhibited the germination of seeds in two Brazilian oat 
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cultivars. They noted that the salt stress can completely inhibit seed germination at higher 
levels or induces a state of dormancy at low levels, as well as reduce imbibitions of water 
because of lowered osmotic potentials of the medium and causes changes in metabolic 
activity.  

Increasing salinity concentration from 0 to 150 mM NaCl prolonged mean germination 
time. At the highest salt level (150 mM NaCl), the MGT varied between 2.02 days for 
Marina and 2.18 days for Mina (Table 1). This was also confirmed by Kumawat et al. 
(2017). 

The CVG as an indication of the rapidity of germination increases when the number of 
germinated seeds increases and the time required for germination decreases (Kader, 
2005). In our study decrease in CVG value was noticed with increase in salt concentration, 
with maximum decrease at the highest salinity level (150 mM NaCl). The strongest 
decrease in CVG at 150 mM NaCl concentration was observed in Silistra and the lowest in 
Mina, respectively with 65.2% and 57% (Table 1).  

The GRI reflects the percentage of germination on each day of the germination period 
(Kader, 2005). Lower GRI values indicate lower and slower germination. A higher GI value 
denotes a higher percentage and rate of germination (Kader, 2005). In this study reduction 
in GRI and GI values were observed with increase of NaCl concentration in solutions. The 
treatments between 75–150 mM NaCl significantly reduced GRI and GI at level p ≤0.05 
compared with control variant. The highest values at 150 mM NaCl for both parameters 
were recorded for Marina cultivar (65.5% day-1 and 826), respectively (Table 1).  

The time spread of germination (TSG) that was the time in days between the first and last 
germination events occurring in a seed lot (Kader, 2015) was prolonged with increase 
salinity concentration. At the highest salt level (150 mM NaCl), the TSG varied between 6 
days for Marina and 7 days for Mina.  

A high value of the Timson germination index (TGI) indicates a fast seed germination 
(Pliszko et al, 2018) .The highest mean value of Timson’s index was noted in the control 
variants and with increasing of salinity levels this characteristic was decreased. At the 
treatment with 150 mM NaCl TGI ranged between 11.3 and 13.1, but significant 
differences between genotypes were not established (Table 1). 

 

The seedling characteristics 

Salt stress reduced the ability of plants to absorb water which leads to reduction in growth 
(Nawaz, 2010). The effects of salinity on plant growth can vary depending on the plant 
species and also on the different genotypes of a species (Dehnavi et al., 2020). Nihed et 
al. (2014) established that NaCl stress inhibited plant growth and reduced chlorophyll 
content in the Avena sativa L. plants. They also found that measurements of the root and 
leaf endogenous Na+ and K+ levels in oat plants stressed by NaCl compared to control 
conditions showed higher Na+ accumulation in roots. In screening of 7 oat (Avena sativa 
L.) varieties in saline- sodic soil. Ullah et al. (2019) also noted that with increasing stress, 
varieties had difficulty in germination and reduction of root / shoot development and fresh 
weight. 

In our study increasing salinity concentration caused decreases in seedling growth 
compared to control treatment (Table 2). The results showed that shoot and root length, 
fresh and dry weight of shoot and root in different naked oat cultivars reduced significantly 
and drastically at 150 mM NaCl concentration (Table 2). In Mina variety shoots were more 
sensitive to salinity as compared to roots, while in the other two varieties the inhibitory 
effect of salt was greater for the root, compared to the shoot.  
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Table 1. Effect of different salinity levels on the germination characteristics in three naked oat cultivars 

 

 

Subscripts (a-e) with different letters in the column indicated significant difference among mean (p≤0.05, using Duncan's multiple range 
test) 

Subscripts (A-C) with different letters in the row indicated significant difference among mean (p≤0.05, using Duncan's multiple range test) 

 

 

Table 2. Effect of different salinity levels on the seedling characteristics in three naked oat cultivars 

 

 

Subscripts (a-f) with different letters in the column indicated significant difference among mean (p≤0.05, using Duncan's multiple range 
test) 

Subscripts (A-C) with different letters in the row indicated significant difference among mean (p≤0.05, using Duncan's multiple range test) 
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Table 3 Percentage (%) decrease in seedling characteristics at 150mM NaCl salt level compared to the control variant in the experiment 

Cultivars 
Seedling characteristics 

LSH LR FWSH FWR DWSH DWR 

Mina 67,01 52,91 50,31 19,33 47,62 17,78 

Marina 52,65 56,20 51,69 30,46 43,37 20,93 

Silistra 52,77 53,82 51,03 41,20 41,33 39,13 

Average 57,48 54,31 51,01 30,33 44,11 25,95 



The inhibitory effect was also more pronounced in FWSh and DWSh than FWR and DWR 
(Table 3). The highest reduction in FWR and DWR were recorded to Silistra variety, 
respectively with 41.20% and 39.13%. Decrease in FWSh was within 50% for all studied 
varieties, while for Mina was determined the highest decrease in DWSh, respectively with 
47.62% (Table 3).  

 

The Salt tolerance index 

The salt tolerance index of cultivars at the early seedling stage is presented in Table 4. It 
showed a large genotipic variation. The highest value of salt tolerance index was 
determined at 25 mM NaCl, while the lowest at 150 mM NaCl. Marina had the highest salt 
tolerance index while Silistra had the lowest.  

 

Table 4. Salt tolerance index (STI, %) of 3 naked oat genotypes in six salt concentrations 

Genotype
s 

Tolerant 
index 

Salinity levels, mM NaCl 

25 50 75 100 125 150 Average 

Mina 

STI 

90,27 88,72 83,96 77,43 70,04 62,65 78,84 

Marina 93,63 96,02 84,46 75,70 69,72 64,94 80,74 

Silistra 94,17 84,58 82,50 78,30 69,58 59,58 78,12 

 

CONCLUSION 

Increasing salinity concentration from 25 to 150 mM NaCl had an inhibitory effect on the 
germination characteristic-germination energy (%), germination percentage (%), coefficient 
of velocity of germination, germination rate index (% day-1), germination index, and Timson 
germination index as well as on the seedling growth characteristics - the shoot and root 
length (cm), fresh and dry weight of shoot and root (mg plant-1) in the studied naked oat 
cultivar. Mean germination time and time spread of germination (days) elongated with 
increasing of sodium chloride salt levels. Marina had the highest salt tolerance and 
demonstrated a better tolerance to salt stress than other cultivars. 
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Resume 

Modern sustainable agriculture requires fertilization programs according to specificity and 
characteristics of arable soils. One of the main parameters for determination of soil status 
is plant available potassium. This comparative study is provoked by the difference in 
extraction time and the extraction reagents, on one hand, and, on the other hand, the 
limitations of Mehlich 1method for extraction of soil samples with pH>6,5, the mostly 
encountered Bulgarian arable soils. Some basic soil characteristics and the content of 
main nutrients in Bulgarian soils were studied. Available potassium was determined 
according to Mehlich 1 and Ivanov’s method followed by flame AES detection. The 
analytical characteristics of both methods were evaluated and the factors influencing the 
uncertainty were described. The precision and bias were presented. The obtained results 
showed that the expanded uncertainty of Ivanov’s method was 0.10 mg K2O/100g dry 
soiland for Mehlich 1 - 0.64 mg K2O/100g.An attempt to establish a mathematical model 
for recalculation of results obtained by both methods wasmade. It was demonstrated that 
pH is a significant factor and it should be included in the correlation equation.The obtained 
results from 120 soil samples showed a considerable coincidence between the calculated 
and the experimental results. However, the prediction capacity of the model is 
unsatisfactory. It was supposed that increasing the number of studied samples could 
improve the prediction capability of the model. This study is currently performed in our 
laboratory.  

Key words: Ivanov’s method, Mehlich 1, available potassium, arable soils, mathematical 
modeling 

 

 

Introduction 

Soil management provides different practices and operations to protect the soil and to 
enhance soil characteristics and soil fertility. In this respect it is important to understand 
and to respond to soilnecessity in appropriate way. And here is the leading role of 
chemical analysis- in particular, determination of some basic soil characteristics like pH, 
CEC, organic matter, macro- (K, P, N) and micronutrients (Fe, Al, Zn, Mn,etc.), which 
designate the current state of the soil. Being important parameter of crop growth available 
potassium content is commonly determined in laboratories. Depending on the variety of 
soils and their chemical and physical characteristics, different methods for extraction and 
detectiontechniquesare proposed. That leads to some difficultiesrelated to appropriate 
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methodselection, different methodologies, differencesinobtainedresults and their 
interpretation.As an example, Mehlich-1 method was designed for acidic soils with low 
CEC (Mehlich 1960). However, Hosseinpur and Samavati(2008) found that Mehlich-1 was 
well correlated with other methods for calcareous soils from Hamedan region, Iran. From 
this aspect, comparing the results from two or more methods for analysis is a complicated 
task, and diligent work is needed. Recently, different approaches for mathematical 
modelling were applied to support the chemical soil test.(Wang et al. 2004, Madaras and 
Koubová 2015, Rogers et al. 2019.Thus, the aim of this study is to compare two widely 
used methods for soil analysis and determination of plant available potassium, as well as 
to apply some mathematical modelling practices in order to interconnect the obtained data. 
The obtained results could be a base for justifying the use of Mehlich 1 method on 
Bulgarian arable soils without loss of well-established calibration data.  

 

Materials and Methods 

120 arable soil samples from different regions of Bulgaria were collected using automated 
soil sampler from 0- 30 cm depth following the sampling plan recommended by Nikolovaet 
al.(2014). The samples were stored in plastic bags. After transportation to the laboratory 
all of the soil samples were air dried, ground and sieved through 2 mm sieve. Some 
recommended soil test procedures were applied to all of the soil samples.Soil pH was 
determined in soil:water ratio 1: 2:usingJenway pH- meter, equipped with combined glass 
electrode (Hanna Instruments, Germany). Electrical conductivitywas measured following 
the procedure described in Soil standard testing method using WTW Multi 3410 electrical 
conductivity meter, equipped with WTW Tetra Con 925 electrode.Cation exchange 
capacity (CEC) was detected according to Hendershot and Duquette(1986).Soil organic 
matter was determined by dichromate oxidation according to Turin’s method. 
Aspectrophotometric detection was applied to obtain the quantity of mineral 
nitrogenproposed by Hach Lange, GmbH: NO3-N  cadmium reduction method (No8039) 
and NH3-N Nessler reaction (No8038). 

Available phosphorous and potassium were determined according to Ivanov’s method 
(1984). It is known to be a calibrated method for Bulgarian soils. According to Ivanov’s 
methodology, the extracting mixture consisted of 0.1M calcium lactate,0.1M HCl,0.2M 
ammonium acetate and 0.2M acetic acid. The soil: solution ratio used for the extraction 
was 1:25and1-hour time of reaction was needed. 

An available phosphorous test was conducted by addition of molybdenum reagent, which 
causes a specific color reaction with phosphates. For that purpose,a Murphy-Reilly 
solutionand ascorbic acid/Murphy-Reilly solution were prepared.1-hour time of reaction 
was needed. Phosphorous content was measured spectrophotometrically at 880nm using 
Hach Lange DR3900 spectrophotometer.Furthermore, a standard solution series for 

phosphorous content was prepared using 50 mg    
  /L standard solution (Hach Lange, 

Germany). 

Available potassium content was determineddirectly from the obtained filtrate, using 
JenwayPHP7 flame photometer. A diluted standard solution was prepared using 50 mg 
K2O/L and a calibration curve was obtained. 

Mehlich 1 extraction solutioncontained 0.05 M HCl and 0.0125 M H2SO4(Mehlich, 1950). 
The soil: solution ratio was 1: 5, duration of the extracting procedure was 5 min. Available 
potassium content was measured directly using Jenway PHP7 flame photometer. 

Trueness and Uncertainty estimation 
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Bias and recovery were analyzedby standard addition in the soil sample before extraction 
procedure (EURACHEM, CITAC Guide, 2014). Ivanov’s method was applied to 7 parallel 
samples. The whole process of analysis was reproduced. Spiked sampleswere settled to 
equilibrate for 3 days. Extracting and detection procedures were performed according to 
Ivanov’s method. Bias was calculated as a difference between calculated and 
experimental concentration of the spike. Recovery was calculated as a relative ratio 
between calculated and experimental concentration of the spike. The uncertainty of bias 
was calculated from standard deviation of spike (n=7). 

 

Results and discussion 

Uncertainty 

EURACHEM/CITAC Guide (2014) and the procedure recommended by Cuadros-
Rodrıguez et al. (2002) were used for uncertainty determination.The dispersion of results 
around the true value depended on some factors, shown on Figure 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trueness and recovery  

The average bias, calculated in mg K2O/100 g dry soil was 1.49 which corresponded to 
111 % recovery. However, it should be taken into account that the spiked potassium could 
not reach full equilibrium with the soil sample. The uncertainty, associated to the recovery 
was 0.03 mg K2O/100g. The hypothesis of no bias correction was assumed and the bias 
was included in the combined uncertainty(1.6 mg K2O/100g dry soil). The expanded 
uncertainty was 3.3 mg K2O/100 g dry soil. 

 

Assessment of soil characteristics 

Active acidity (H2O), organic carbon content, cation exchange capacity andmain nutrients 
content of studied soils werepresented in Table 1.The soils pH varied between 6.97-8.40. 
The range of CEC was 18-39 cmolc/kg. Organic carbon is shown to be in a limited scope- 
1.6 and 4.2 %. Available phosphorous content varied between very low and very high 
fertility index. Potassium content inthe studied soil samples was denoted as follows: 30% 
very high, 33% high, 33% medium and 4 % very low. 

Figure 1 Some factors influencing the uncertainty of applied methods. 
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Table 1 Basic soil characteristics 

Sample pH Orga
nic 

carb
on, 
% 

CEC NO
3
-

N, 
mg/kg 

NH
3
-N, 

mg/kg 

P
2
O

5
, 

mg/100g 

K
2
O, 

mg/100g 

1R 6.94 2.48 7.40 5.96 7.46 4.18 38.0 

2R 7.38 2.39 7.55 5.97 6.22 5.52 22.6 

3R 7.53 2.61 6.45 7.96 7.21 7.34 48.3 

4R 7.52 3.35 7.83 6.44 10.65 3.32 24.5 

5R 7.40 2.65 7.56 7.46 7.21 4.39 35.6 

6R 7.42 2.96 7.45 5.48 7.22 3.72 27.9 

7R 7.68 0.98 4.21 2.53 1.77 2.97 14.0 

8R 4.54 1.65 5.97 7.43 2.97 11.74 41.7 

9R 6.97 2.69 4.70 14.91 11.18 1.54 35.2 

10R 6.47 2.80 4.44 13.36 7.67 3.12 42.3 

11R 7.21 2.64 6.90 7.49 2.50 3.42 26.8 

12R 7.67 1.93 7.43 4.48 1.74 8.53 29.8 

1F 7.49 2.80 5.10 4.01 8.76 6.87 38.0 

2F 7.84 2.17 5.29 3.48 7.70 7.07 31.0 

3F 8.05 2.56 4.31 4.48 9.70 10.27 56.5 

4F 7.88 3.02 5.12 3.01 3.01 7.10 48.6 

5F 7.42 2.87 5.12 5.93 11.37 7.22 38.8 

6F 7.57 2.66 5.63 13.36 4.21 5.24 27.0 

7F 7.67 4.04 3.51 7.43 4.71 12.16 42.4 

8F 7.76 3.90 3.58 9.49 3.49 6.53 31.7 

9F 7.75 4.12 4.38 15.42 2.74 9.93 26.2 

10F 7.89 4.02 6.44 8.94 8.44 2.69 27.7 

11F 8.26 1.61 5.97 2.50 10.74 13.05 17.5 

12F 8.40 1.65 6.98 5.48 7.98 43.78 25.7 

 
 
Correlation study 

The results obtained from a correlation study between Ivanov’s method and Mehlich 1 
applied to Bulgarian arable soils are shown in Figure 2. Both methods differ in the 
extractant composition, the different soil-to-liquid ratio and prolonged extraction time. The 
main parameterincluded in the equation is pH.It is interesting to note that there was the 
contradiction in the published data. First, Mehlich-1 method was designed for acidic soils 
with low CEC from Florida, USA (pH<6.5 and CEC < 10 mgeq/kg) (Mehlich 1960). 
However,it is known that Mehlich 1 was well correlated wid other methods(Hosseinpur and 
Samavati,2008) As can be seen on Figure 2, there are correlation between the results on 
plant available potassium obtained by both studied methods. But the prediction capacity of 
the model is unsatisfactory. It was supposed that increasing the number of studied 
samples could improve the prediction capability of the model. The obtained characteristics 

were as follows: s=9.25%;R2=47%;          
     ;           

     , and an equation for 

recalculating the obtained results was drawn up: 

CIvanov=-28.8+1.41.CMehlich 1+6.83pH 
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However, the prediction capacity of the model is unsatisfactory. It was supposed that 
increasing the number of studied samples could improve the prediction capability of the 
model.And that is why this study is currently performed in our laboratory. 

 

 

Figure 2Correlation between Ivanov's method and Mehlich 1 for potassium 
determination 

 

Conclusions 

The obtained results showed that the expanded uncertainty of Ivanov’s method was 0.10 
mg K2O/100g dry soil and for Mehlich 1 - 0.64 mg K2O/100g. An attempt toestablish a 
mathematical model for recalculation of results obtained by both methods was made. It 
was demonstrated that pH is a significant factor and it should be included in the correlation 
equation. The obtained results from 120 soil samples showed a considerable coincidence 
between the calculated and the experimental results.  
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IRRIGATION REGIME OF PEARS WITH OPTIMAL IRRIGATION AND WATER DEFICIT 
 

Rumiana Kireva 

Nikola Poushkarov Institute for Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection, 7 
Shosse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria 

 
 

Резюме 

Поливният режим на крушите е изследван с помощта на водоспестяваща технология 
за напояване на експерименталното поле Челопечене, Софийска област. Проучихме 
различни режими от пълно задоволяване на ежедневните нужди на растенията  от 
вода до напояване с намаление на поливните норми с 20, 40% и 50% и вариант с 20% 
увеличение на поливната норма. Най-високи добиви са получени при прилагане на 
100% поливна норма – 1231 kg/dka 20 , а най-ниските са получени при вариант,  
напояване с 50% намаление на оптималната норма, където добивът намалява с 
63%. Намаляването на норма с 20 и 40 % е довело до намаляване на добивите с 19% 
и 39% в сравнение с добивите, получени при вариант, напоявaн със 100% 
напоителна норма. Увеличаването на поливната норма с 20% увеличава добива с 
2%, което е незначително в сравнение с разходите за доставена вода. 

Ключови думи: поливен режим, круши, воден дефицит, капково напояване,  
добиви, редуцирани поливни норми. 

 

Summary 

The irrigation regime of pears was studied using water-saving technology for irrigation of 
the experimental field Chelopechene, Sofia region. We studied various regimes from the 
full satisfaction of the daily needs of the crops from water to irrigation with reduced by 20, 
40% and 50% irrigation rates and a variant with a 20% increase in the irrigation rate. The 
highest yields were obtained applying 100 % watering norm–1231kg/dka and the lowest 
yields were obtained in the variant irrigated with 50% reduction of the optimal norm where 
the yield decreases by 63%.The reduction of the irrigation rate by 20 and 40% has led to a 
reduction of the yields by 19% and 39% compared to the yields obtained with the variant 
irrigated with 100% irrigation rate. Increasing the irrigation rate by 20% increases the yield 
by 2%, which is insignificant compared to the cost of supplied water 

Key words: irrigation regime, water deficit, pears, drip irrigation, yields, reduced irrigation 
norm. 

 

                                                             
20  1 dka = 1000 m2 
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Въведение 

Нарастващият воден дефицит в нашата страна и високата й цена издига въпроса за 
ефективно използване на водата за напояване чрез икономическо оптимизиране на 
поливния режим по отношение на времето, броя и размера на поливките. При 
изменение на метеорологичните фактори основната задача е не получаването на 
максимален добив от единица площ, а получаването на добив при възможност с по-
малки разходи, т.е. оптимизиране на факторите, обуславящи добива (поливен 
режим) така, че да прояват максимално своята ефективност. 

Ефективното отглеждане на овощни култури в значителна степен се определя от 
прилагането на рационален поливен режим и подходяща технология за напояване. 
В тази насока прилагането на капковото напояване като водоспестявощ метод е 
ефективен  при условията на климатичните промени. (Ziad A. M. and S. A. Jamous, 
2010; Петков и др., 2007). Този метод на напояване може да осигури през целия 
вегетационен период на овощните култури поддържане на оптимална влажност в 
коренообитаемия почвен слой без да се допуска загуба на поливна вода. 
Микронапояването при тези култури се използва все по-широко, поради 
възможностите за ефективен контрол върху процесите в поливната система и в 
напояваното насаждение (Bucks et al., 1982).Този метод отговаря напълно на 
изискванията за устойчиво земеделие и екологично производство на плодове в т.ч. 
обезпечава високи добиви и качество на продукцията, намалява нежеланите 
странични ефекти. (Branson et al.,1998). Прилагането на този метод на напояване 
при отглеждането на овощни култури, изисква детайлно установяване параметрите 
на поливния режим при конкртни условия у нас. Наред с всички предимства на 
капковото напояване във физиологичен и технологичен план, най-същественото от 
които е получаването на биологически оптимален добив с високо качество на 
плодовете при значителна икономия на вода в сравнение с традиционните начини 
на напояване (Дочев, 1983). Той предлaга и най-добри предпоставки за прилагане на 
т.нар. нарушен поливен режим чрез намаляване размера на поливните норми 
(Лазаров и др., 1982). 

Основната цел  е установявяне на поливния режим на круши при оптимално 

водообезпечаване и  воден дефицит чрез използване на  водоспестяваща и 
екологосъобразна техника за напояване. 

 

Материал и метод 

За установяване на поливния режим на плододаващо  крушово насаждение сорт 
„Харденпонова масловка" е изведен полски експеримент на опитно поле на Институт 
„ Н.Пушкаров” в кв.Челопечене, София със схема на засаждане 4/2 m и поливни 
крила с дължина 50 m, с разположение на капкообразователи КП-4.6 повърхностно 
по два броя на дърво през един метър.  

Изпитаха се следните варианти на напояване: 

1. Напояване с поливна норма 120% m  

2. Напояване с поливна норма 100% m; 

3. Напояване с поливна норма 80% m; 

4 .   Напояване с поливна норма 60% m; 

5. Напояване с поливна норма 50% m; 
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Опитът се изведе  по блоков метод в четири повторения, а напояването се извърши 
чрез капкуване с поливни крила с дължина 50 m и разположение на 
капкообразователи КП-4.6 повърхностно по два броя на дърво с перфориран шлаух 
през 0,60 m. За проследяване на динамиката на почвената влажност са взети проби 
от почвата при вариант 2 (100% поливна норма ) до дълбочина 0-60 см на всеки 10 
см, които са обработени по тегловно термостатен метод . 

Времето за подаване на поливки и големината на поливната норма се определяше 
от наличието на влага в почвата. На базата на получените данни от почвените проби 
през вегетационния период на културата  са реализирани необходимите поливки. 

Поливните норми са изчислявани по формулата: 

 

където: m е големина на поливната норма в mm;α – обемно тегло на почвата в g/cm3; 
Н – дълбочина на активния почвен пласт в m (в опита Н = 0,6 m); FC– пределна 
полска влагоемност в % спрямо абсолютно сухото тегло на почвата; δт– 
предполивна влажност на почвата в % спрямо абсолютно сухото тегло на почвата; К 
– коефициентът на редуциране на поливната норма, отчитащ заетата от растенията 
площ в 1 dka. В опита К = 0,52 т.е. напоява се 52% от площа. 

При капковото напояване не се подава размерът на цялата поливна норма, както 
при другите методи на поливане. Налага се редуциране за сметка на ненапояваната 
площ. За целта е използвана формулата на (Feеrckman, Grazoli,1980 ) като е взета в 
предвид схемата на засаждане. След изчисляване на поливната норма за вариант 2, 
спрямо нейният размер се установяват и нормите на останалите варианти. 

Почвата е канеленогорска (излужена), лекопесъчливо-глинеста в орния слой, 
формирана върху основата на стар делувиален коносувидeн материал. Тя е 
слабозапасена с азот (минерален N 17,3 mg/kg), средно с фосфор (P 14,4 mg/100g) и 
добре с калий (K 45,4 mg/100g при РН 6,6). Средно за слоя 0 – 60 cm почвата има 
следните водно-физични свойства: ППВ = 22,1%, влажност на завяхване – 12,3% 
спрямо теглото на абсолютно сухата почва, обемно тегло при ППВ – 1,47 g/cm3. За 
почвения слой  0 – 100 cm същите показатели имат стойности: ППВ – 21,8%, 
влажност на завяхване – 12,3% и обемно тегло – 1,50  g/cm3  

За водовземане от сондажен кладенец е необходимо наличие на елeктрическо 
табло за захранване на помпения агрегат. Главният команден възел се монтира в 
близост до напоявания масив и се състои от: водомер, инжектор, филтър, регулатор 
на налягане, манометър, фасонни части и др. За всеки конкретен обект се уточняват 
конструктивните параметри на напоителната система и експлоатационните 
показатели (Gadjalska et al., 2017). 

 
Резултати 

Метеорологичните условия, при които са проведени полските експерименти с 
културата по отношението на количесвата на падналите валежи за периода април – 
септември 1998 година се характеризира в многогодишния период като средно 
влажна с обезпеченост 49.0%, юли – август с 67.0 %. и определя периода като 
средно сух. Обезпечеността на дефицита на насищане с водни пари за периода 
април – септември е 96.6% и характеризира годинат като влажна. Обезпечеността 
на температурата на въздуха за същия период е 13.3 % т.е. годината е топла, а през 
юли и август много топла с обезпеченост 9.3% (Таблица 1) 

 

   ,...10 KFCHm Т 
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Таблица 1 Обезпеченост на валежи, температури, дефицити на насищане на 

водните пари през вегетационния период на круши в района на Челопечене София 
1998 

Table 1 Provision of rainfalls temperatures, deficit of water vapor saturation during of 
pears vegetation period in Chelopechene, Sofia for the period of 1998  

 

 
Периоди / 

Periods 

Април-
Септември 

April-
September 

Май- 
Септември 

May-
September 

Април
-Юни 
April-
June 

Май-
Юни 
May-
June 

Юни –
Август 
June -
August 

Юли –
Август 
July -

August 

Валежи/ Rainfalls 49 33.1 72.8 - 53- 67.0 

Средноденонощни 
стойности на 
температурите 
Daily average values 
of temperatures 

13.3 23.2 - - 7.3 9.3 

Средноденонощни 
стойности на 
дефицити на 
насищане на 
водните пари 
Daily average values 
of deficit of water 
vapor saturation 

96.6 96.6 98.6 98.9 - 90.7 

 

Изследванията върху поливните норми, съобразени с водно-физичната 
характеристика на почвения тип и метеорологичните условия, създават възможност 
да се установи такъв размер на поливките, при който най-пълно се задоволяват 
биологичните потребности на културите без да се допускат големи загуби на вода. 

Получените резултати от изследванията показват, че през вегетационния период на 
крушите са  реализирани 21 броя поливки със средна поливна норма 21.5 mm и 
напоителна норма 450 mm. Размерът на поливната норма по варианти варира от 
10.8 до 25.8 mm, напоителните норми от 226 -450 mm.  

Изисванията на овощните култури към почвена влага не са еднакви през отделните 
периоди от развитието им. Основния брой поливки са реализирани в след 
цъфтежния период и във времето на нарастване на плодовете - края на юни до 
началото на септември. 

Поливните норми са реализирани за периода от началото на май до края на 
септември. Междуполивните периоди през вегетацията на културата са различни и 
са в зависимост от количеството и разпределението на валежите, както и от фазите 
на развитието на културата. Установено е, че изискванията на крушите към влагата 
в почвата са по-големи в началото на цъфтеж, плодообразувне до прибирането на 
плодовете, поради което влагата в почвата през този период е необходимо да се 
поддържа 80 – 85 % от ППВ. (Табл.2) 

Реализираните поливни режими са оказали влияние върху получените добиви. Най-
високи добиви са получени при вариантите, напоявани със 120% поливна норма 
1257 kg/dka. Завишението на поливната норма с 20% не оказва съществено влияние 
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върху размера на добива като завишението е с 2%, което е незначително в 
сравнение с разходите на подадената вода.  

Намалението на напоителната норма с 20 и 40% е довело до намаляване на 
добивите с 19 % и 39% спрямо добивите получени при варианта, напояван със 100% 
поливна норма. (Табл.3, Фиг.1, 2). Най-ниски добиви се получиха при вариант 
напояване с 50% намаление на оптималната норма, където добива намалява с 63%. 

 

Table 2. Брой поливки, поливни и напоителни норми на круши в района на 
Челопечене София, 1998 

Table 1 Number of watering, watering norm, irrigation norm of pears, in Chelopechene, 
Sofia for the period of 1998 

Поливна 
норма (%) 
Watering norm 
(share, %) 

N М IM 

120% М 21 25.8 541 

100% М 21 21.5 450 

80% М 21 17.2 289 

60% М 21 13.0 273 

50% М 21 10.8 226 

 

                 Брой поливки (N),поливн анорма (M, mm),напоителни норма (IM,mm) 

               Number of watering (N), Watering norm, (M, mm), Irrigation norm (IN, mm) 

 

 

Таблица 3 Общ (Y, kg/da) и относителен добиви (R,%) от круши за района на София  

Table 3 Total (Y, kg/da) and relative yield (R,%) of pears in the Sofia area 

 

Поливна 
норма(%) 
Watering 
norm 
(share, %) 

Y R % 

120% М 1257 102 

100% М 1231 100 

80% М 999 19 

60% М 754 37 

50% М 456 63 

                                   

                                Y –общ добив  kg / dкa ;   R относителен добив  % 

                                Total yield kg / dka ;       Relative yield % 
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Фиг.1 Добив от круши   (Y, kg/da)                 Фиг.2 Относителен добив от круши ( %) 

Fig.1 Total yield of pears  (Y, kg/da)                  Fig.2 Relative yield ( %) 

 

Изводи 

За периода на вегетацията на крушовото насаждение са реализирани 21 броя 
поливки със средна поливна норма 21.5 mm  и напоителна норма 450 mm. 

Размерът на поливната норма по варианти варира от 10.8 до 25.8 mm, напоителните 
норми от 226 -541 mm.  

По отношение на подадената вода, най-висок добив се получи при вариантът, 
напояван със120%  поливна норма -1257 kg/dкa. 

Завишението на поливната норма с 20% не оказва съществено влияние върху 
размера на добива като завишението е 2% което е незначително в сравнение с 
разходите на подаденат вода.  

Намалението на напоителната норма с 20 и 40% е довело до намаляване на 
добивите с 19% и 39%  спрямо добивите получени при варианта, напояван със 100% 
поливна норма. Най-ниски добиви се получиха при вариант напояван с 50% 
намаление на оптималната норма където добива намалява с 63% . 
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Резюме 

Събирането на цветa от розовите насаждения е най-трудоемката операция от 
технологичния процес при отглеждането на маслодайни рози. Извършва се напълно 
ръчно при неблагоприятни условия на труд. 

В доклада са представени резултати от проведени изследвания върху механизиране 
брането на маслодайна роза с използването на сгъстен въздух. Анализирани са 
получените резултати и са посочени пътищата за продължаване на изследванията 
по  проблема. 

Ключови думи: маслодайна роза, бране на розов цвят, механизация, сгъстен 
въздух, вакуум, тест 

 

Resume 

Harvesting flowers from rose plantations is the most labor-intensive operation in the 
cultivation of oil-bearing roses. It is done completely manually under adverse working 
conditions. 

Results of conducted studies for mechanization of oil-bearing rose picking using  
compressed air are presented in the report. The obtained results are analyzed and ways 
for further research on the problem are indicated. 

Keywords: oil-bearing rose, rose harvesting, mechanization, compressed air, vacuum, 
test. 
 

 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

- 363- 
 

Резюме 

Сбор цветов с плантаций роз - наиболее трудоемкая операция технологического 
процесса при выращивании масличных роз. Это делается полностью вручную при 
неблагоприятных условиях работы. 

В докладе представлены результаты исследований, посвещенных механизации 
сбора масличной розы с использованием сжатого воздуха. Анализируются 
полученные результаты и указываются пути дальнейшего исследования проблемы. 

Ключевые слова: масличная роза, сбор розовых цветов, механизация, сжатый 
воздух, вакуум, испытание. 

 

Въведение 

Република България е безспорния лидер в производството на най-качественото 
розово масло в света. Суровината за неговото извличане – маслодайната роза е 
продукт, отглеждането на който е изключително трудоемко. Особено това касае 
прибирането на цвета от розовите насаждения, извършването на което е напълно 
ръчно. 

Розоберът продължава около месец - от средата на май до средата на юни, но 
зависи от атмосферните условия на пролетта. Съдържанието на етерично масло в 
разцъфналите розови цветове варира в зависимост от часовото време на деня. Най-
високо е то при съчетанието „ниска температура - висока влажност”, каквото в 
насаждението са налице в ранните часове на новия ден. Публикувани резултати от 
изследвания (Atanasova and Nedkov, 2004; Nedkov et al., 2005; Kazaz, 1997; Baydar, 
2009) показват пик на съдържанието около 7 часа сутринта, намаляване с 30-40% до 
обяд и до 70% към вечерта.  

В съответствие с традиционната практика за бране на маслодайна роза цветовете 
трябва да се откъсват цели, веднага след отварянето им. Сутрин може да се 
откъсват и цветове с 2-3 отворени венчелистчета (Atanasova and Nedkov, 2004). Те 
разцъфтяват бързо в набрания, затоплен цвят. Не трябва да се берат твърди пъпки, 
прецъфтели цветове и избелели венечни листа. Те съдържат малко количество и 
недоброкачествено етерично масло.  

За получаване на максимален рандеман от розовия цвят логично е, събирането на 
цвета да става в тесни граници около часовото време, когато съдържанието на 
етерично масло е най-голямо. Това изисква струпването на значителен брой берачи, 
което поради непривлекателните условия на работа и невисокото заплащане е 
винаги съпроводено с достатъчно проблеми за розопроизводителите. Излизане от 
ситуацията може да осигури въвеждането на  алтернатива на ръчното събиране на 
розовия цвят. Решителна стъпка за механизиране на беритбения процес при 
прибиране на цвета от маслодайна роза би била, ако откъсването на розовите 
цветове се реализира от розоберача дистанционно, посредством подходящо 
техническо средство, което да му позволи да достигне до всеки разцъфнал цвят 
върху храста при сведен до минимум контакт с шиповете по розовите стъбла и 
жилещите насекоми.  

 

Резултати от предходни изследвания по проблема и изводи от тях 

През последните години в ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – София се провеждат 
изследвания върху създаването на технически средства за механизиране 
прибирането на маслодайна роза. Част от тях са свързани с пневматичното 
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откъсване на розовия цвят. По разработен идеен проект е изработена вакуумна 
установка, с която са проверени различни схеми и варианти за отделяне на цвета от 
розовото растение. Анализът на резултатите определиха двукомпонентната 
вакуумно-механична схема като оптималната от гледна точка удовлетворяване на 
изискванията за начина на откъсване на розовия цвят, наложен от векове в 
розопроизводителната практика, и на възможността за практическа реализация. 
Експериментално са обосновани основни конструктивни параметри на вакуумна 
откъсваща уредба (Stanchev and Bozhkov, 2016 ), в т.ч.: 

- диаметърът и формата на засмукващия накрайник на управляемия от берача 
манипулатор, които да осигурят отделяне на цвета от розовото стъбло при всеки 
опит за това;  

- общата дължина на манипулатора, която да даде възможност на берача да 
достигне до всеки цвят в неговата зона на действие (вкл. и до намиращите се 
във вътрешността на храста) без това да провокира контакт с шиповете по 
розовите растения;  

- основните конструктивни параметри на режещия елемент, осигуряващи 
отрязване на цвета без или с минимално усилие от страна на берача; 

- типът и размерите на пневмопровода, отвеждащ безпроблемно откъснатия 
розов цвят до съда за неговото временно съхраняване. 

Разработени са технически изисквания към модула, осигуряващ необходимия за 
реализиране на технологичната операция вакуум при минимални експлоатационни 
разходи. Получените резултати в изследванията осигуриха условия да се пристъпи 
към изграждането на откъсваща вакуумна уредба, която да бъде използвана за 
бране на маслодайна роза.  

При проведен на по-късен етап анализ бе отбелязано негативното влияние, което 
може да окажат някои особености на откъсващата вакуумна уредба, върху цената и 
ефективността й при работа в реална среда, а именно: 

- наличие на скъпоструващи модули, като например вакуум-помпа, които 
значително оскъпяват работната машина; 

- необходимост от задължително вакуумиране на откъсващата уредба след 
разхерметизиране. (Реализацията на беритбения процес налага периодично 
отваряне на съда за временно съхранение на цвета за неговото изваждане, 
което води до разхерметизиране на откъсващата уредба. За привеждането й в 
работоспособно състояние е необходимо допълнително време, което съкращава 
установения времеви интервал, през който розовият цвят е с най-добри 
количествени и качествени показатели.); 

- поддържане на стойности на вакуума в тесни граници около необходимата за 
реализиране на технологичната операция и др. 

Регистрираните стойности на вакуума, необходим да засмучи и наведе до режещия 
ръб розовия цвят за неговото механично отрязване и отделяне от стъблото на 
маслодайното растение, дават основание да се търсят и други начини за 
създаването му. Анализирайки известните в науката и практиката начини за 
получаване на вакуум, е издигната хипотезата, че за създаването на вакуума в 
откъсващата вакуумна уредба може да бъде използван сгъстеният въздух от 
пневматичната система на земеделски трактор. 
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Методи и средства  

Идейният замисъл за новото техническо решение на пневматична откъсваща уредба 
(ПОУ) е базиран на принципа на ежектора, в съответствие с който предаването на 
кинетичната енергия на една движеща се с голяма скорост работна среда 
(задвижващ агент) на друга технологична среда (технологичен агент) се 
реализира с последващата й трансформация от енергия на скоростта в енергия на 
налягането. Задачата е да се създаде организация на движение на сгъстения въздух 
от пневматичната система на трактора, при която да се осигурят подналягане21 в 
приемната част на откъсващата уредба и абсолютно налягане на изхода й, по-
високо от това на входа, които са достатъчни розовият цвят да бъде засмукан на 
входа, предвижен във вътрешността и изведен през изхода на уредбата към съда за 
неговото съхраняване.  

Идейният проект за техническо решение е визуализиран на фиг.1. Състои се от 
приемна зона (I), смесителна камера (II) и отвеждаща зона (III). Ролята на 
задвижващ агент се изпълнява от сгъстения въздух от тракторната пневматична 
система. Технологичният агент включва атмосферния въздух и намиращия се в 
близост до входа на приемната зона технологичен материал от растителен 
произход.  

При движението си по указаната схема задвижващият агент създава разреждане 
във вътрешността на уредбата, което води до появата пред засмукващия отвор на 
приемната зона на налягане, по-ниско от атмосферното. Технологичният агент бива 
увлечен във вътрешността на модула. В смесителната камера се смесва със 
задвижващия агент, под действието на който движението му се ускорява. В края на 
смесителната камера образувалата се технологична смес преминава през 
разширяващ се елемент (дифузор), където в съответствие с принципа на Бернули се 
понижава кинетичната й енергия (скоростта), а нараства статическият напор, 
способстващ за нагнетяването на сместа през отвеждащата зона. Съчетаването на 
по-голямо напречно сечение на отвеждащата зона и по-ниска скорост на пренасяне 
предполага извеждане на технологичния материал извън откъсващата уредба без 
задръстването й или недопустимо влошаване на качествените показатели на самия 
технологичен материал. 

 

 

фиг. 1. Идейна схема на пневматичната откъсваща уредба 

Figure 1. Conceptual scheme of the pneumatic picking off system 

                                                             
21

 Подналягане - налягането на газовете в затворено пространство, по-ниско от атмосферното (760 
Torr или 101 kPa) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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 Особеност на представената на фиг.1 идейна схема е разменените (в сравнение с 
„класическата“ ежекторна схема) места на постъпване на задвижващия и 
технологичния агенти. Практическата реализуемост на схемата е проверена 
експериментално в лабораторни условия. С пригодено за целта изделие от 
търговската мрежа е имитирана ситуация, при която пред входящия му отвор са 
поднасяни клонки от розови храсти. Оценката е извършена визуално. Проведените 
тестове доказаха възможността за създаване на подналягане, което да засмуче и 
увлече навътре намиращите се в близост до входящия отвор растителни елементи, 
както и да изхвърли през изходящия отвор попадналото във вътрешността. 
Получените резултати дадоха основание за изработването на опитна установка, с 
която да се провери издигнатата хипотеза за бране на цвета от розовите 
насаждения, използвайки потенциалите на тракторната пневматична система за 
създаване на необходимия вакуум. Изследването включваше провеждането на 
изпитвания в лабораторни и полски условия. 

Опитната установка на ПОУ е компанована от елементи, параметрите на които 
съответстват на обоснованите и експериментално определените в предходните 
изследвания (Stanchev and Bozhkov, 2016). Включва компресорен агрегат и откъсващ 
модул. Компресорният агрегат е от стационарен тип и позволява създаването на 
стойности на налягането, съизмерими с реализираните от тракторни пневматични 
системи.  Откъсващият модул се състои от засмукваща част и отвеждаща част, за 
изработването на които са използвани леснодостъпни от търговската мрежа 
стандартни елементи.  

Засмукващата част на откъсващия модул обединява разграничените на идейната  
схема (фиг.1) приемна зона и смесителна камера. Идентифицира се с дефинирания 
в предходните изследвания елемент от откъсващата уредба – манипулатора. 
Състои се от дъгообразен засмукващ накрайник (PVC-коляно Ø50 с вътрешен 
диаметър Ø46 mm), преходник/конфузор (PVC-редукция Ø50/Ø40), смесителна 
камера (PVC-тръба Ø40 с вътрешен диаметър Ø36 mm) и спирателно устройство с 
манометър (пистолет за помпене на гуми с манометър). Дължината на смесителна 
камера е определена, като са спазени препоръките за дължина на манипулатора от 
предходните изследвания и за приетото в световната практика съотношение между 
конструктивните размери на елемента, в съответствие с което дължината му е 6-8 
пъти диаметъра на входящия отвор. 

Отвеждащата част на откъсващия модул включва преходник/дифузор (PVC-
редукция Ø50/Ø40, обърната в посока увеличаване на диаметъра), гъвкав 
тръбопровод с вътрешен диаметър Ø50 и фиксиращ накрайник (PVC-тръба Ø50 с 
дължина 200 mm) за бързо присъединяване на модула към стойката със сменяемия 
съд за набрания розов цвят.  

Сгъстеният въздух от компресорния агрегат постъпва чрез гъвкав тръбопровод през 
спирателното устройство в засмукващия накрайник. 

За оценка влиянието на конфигурацията и размерите на засмукващия накрайник 
върху работните показатели на ПОУ са изработени 4 варианта на засмукващия 
накрайник. Всички имат дъгообразна форма. Първите три са с еднакъв вътрешен 
диаметър по цялата дължина (Ø46 mm) и се различават по ъгъла на дъгата, 
съответно 30°, 75° и 120°. Четвъртият вариант е със стеснена предна половина (с 
вътрешен диаметър Ø36 mm и ъгъл на дъгата 45°) и задна половина с диаметър, 
аналогичен на другите три варианта, и ъгъл на дъгата 30°. Включването му в 
тестовете е свързано с разработените препоръки (Stanchev and Bozhkov, 2016), 
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относно конструктивните размери на елементите от ПОУ, съгласно които 
минималният диаметър на манипулатора е Ø35 mm. Като база за сравнение е приет 
варианта с  ъгъл на дъгата 30° и вътрешен диаметър - Ø46 mm. 

За измерване на налягането на сгъстения въздух в опитната установка са 
използвани съществуващите в комплектациите на компресорния агрегат и 
спирателното устройство на манипулатора манометри с точност на измерване 
0,01МРа. Режимите на работа са определяни индиректно чрез скоростта на 
въздушния поток, преминаващ през опитната установка. При различни стойности на 
налягането на сгъстения въздух с помощта на портативен анемометър марка 
ALMEMO 2390-3 на фирмата AHLBORN (Белгия) с точност на измерване 0,01 m/s е 
измервана скоростта на въздушния поток по оста на входящия и изходящия отвори 
на опитната установка (фиг.2).  

 

  

Фиг.2. Измерване на скоростта на въздушния поток през опитната установка 

Figure 2. Measuring the speed of air flow through the testing device 

 

За пресъздаване на условията на работа в реалната практика елементите от 
опитната установка са разположени в позиции, максимално идентични до реалните. 
С цел проверка на влиянието на околната растителност върху работата на 
откъсващата уредба е имитирана и ситуация с наличие на растителни елементи 
(клонки от розов храст) пред засмукващия отвор на откъсващия модул (фиг. 2). 

Въздушните резервоари на тракторните пневматични системи, като правило, са с 
неголяма вместимост (при едни от най-разпространените трактори в българското 
земеделие ТК-80, ЮМЗ-6Л, МТЗ-80 и техните модификации е около 20 l. 
Заключението, относно достатъчността на вместимостта на съществуващите 
въздушни балони за осигуряване на необходимото количество сгъстен въздух за 
реализиране на беритбения процес без прекъсване, е насрочено да се даде след  
провеждането на полските изпитвания. 

 

Резултати от предварителните лабораторни тестове и обсъждане 

В рамките на първия етап от изпитанията се проведени тестове за оценка влиянието 
на околната растителност върху работата на откъсващата уредба. Имитирана е 
ситуация, при която засмукващия отвор на откъсващия модул (фиг.2) е частично 
прикрит от растителни елементи (клонки от розов храст). Сравняването на 
резултатите, получени при двете моделирани състояния („свободен” и „прикрит” 
отвор на засмукващия накрайник), показа незначително влошаване на показателите 
на откъсващата уредба при „прикрит“ отвор. Намалението на скоростта на 
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въздушния поток е в границите до около 7%, както на входа, така и на изхода на 
откъсващия модул. 

Тестовете за определяне на влиянието на конфигурацията на засмукващия 
накрайник върху изходните показатели на откъсващата уредба бяха проведени с 
трите варианта с постоянно напречно сечение. Най-висока скорост на въздушния 
поток на входа на откъсващия модул на опитната установка осигури засмукващият 
накрайник с ъгъл на дъгата 75°. Около 20% по-високи стойности бяха регистрирани 
по сравнение с приетия за базов вариант с дъга 30°.  

Най-ниски са стойностите на скоростта на въздушния поток, реализирани при 
комплектоването на ПОУ със засмукващ накрайник с дъга 120°. Резултатите могат 
да се обяснят със значителните загуби в 120-градусовия накрайник, който от гледна 
точка на берача би бил най-удобен за работа (осигурява по-добра видимост на 
берача; отпада необходимостта от намеса на берача за отделяне на розовия цвят от 
храста, тъй като самоотчупването на розовия цвят под чашката при извиване на 
повече от 90° е почти гарантирано). 

Тестовете за определяне на влиянието на вътрешния размер на засмукващия 
накрайник върху изходните показатели на откъсващата уредба бяха проведени с 
четирите варианта.  Най-високи стойности за скоростта на въздушния поток на входа 
на изпитвателната установка са регистрирани с четвъртия вариант засмукващ 
накрайник, което е напълно логично. 

При оценката на влиянието на налягането на сгъстения въздух върху работата на 
ПОУ бе установено, че при стойности на налягането в спирателното устройство под 
0,02 MPa режимите на работа са неустойчиви (трудни за стабилизиране и отчитане). 
Генерираният въздушен поток през ПОУ бе слаб и явно не би позволил реализиране 
на вакуумно-механично откъсване на розовия цвят. При налягане на сгъстения 
въздух над 0,20 MPa въздушният поток в откъсващия модул бе с интензитет, който 
би могъл да доведат до нараняване на розовите цветчета при преминаването им 
през ПОУ и загуба на розово масло. Независимо че налягане 0,05 МРа наглед би 
осигурило необходимите условия за работата на ПОУ, се предположи, че за 
безпроблемно провеждане на беритбената операция налягането на сгъстения 
въздух в спирателното устройство би трябвало да е в границите от 0,10 до 0,15 MPa, 
гарантиращо скорост на въздушния поток в ПОУ между 13.5 – 17.5 m/s. Оптималните 
условия за откъсване на цвета и пренасянето му до съда за неговото временно 
съхраняване бе предвидено да бъдат уточнени при полевите изпитания.  

 

Резултати от изпитване на уредба за пневматично откъсване на розовия цвят и 
обсъждане  

По резултатите от предварителните лабораторни изпитвания със закупени от 
търговската мрежа елементи са изработени засмукващи накрайници с определените 
като оптимални размери (ъгъл на дъгата 75° и диаметри Ø40 mm и Ø50 mm), както и 
по два броя смесителна камера, дифузор, тръбопроводна система, подвеждаща 
сгъстения въздух към вакуумобразувателя. В ролята на спирателно устройство  е 
използван кран-пистолет за помпене на гуми. С тяхна помощ са комплектовани два 
варианта на откъсващия модул на пневматична откъсваща уредба. Функционалната 
пригодност и удобството при работа с уредбата за пневматично откъсване на 
розовия цвят са оценени в проведени изпитвания в лабораторни и полеви условия. 

 

 



“ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

- 369- 
 

Лабораторно изпитване 

В лабораторни условия са проведени тестове за оценка на функционалността на 
техническото решение. Опитите са реализирани по метода и с измервателните 
средства, с които са проведени тестовете за идентифициране на влиянието на 
конструктивни и технологични параметри върху изходните показатели на ПОУ при 
предварителните лабораторни тестове. Тестове са осъществени отделно с двата 
варианта на манипулатора. Проверена е и възможността за едновременна  работа 
на откъсваща уредба с два модула  (фиг.3).  

 

 

фиг.3. Лабораторно изпитване на пневматична откъсващата 
уредба с два откъсващи модула 

Figure 3.  Laboratory test of a pneumatic picking off system with 
two picking off modules 

 

Резултатите от лабораторното изпитване показват, че и при двата варианта на 
комплектоване на пневматичния откъсващ модул скоростта на въздушния поток на 
изхода на модула е по-висока от тази на входа. Констатираният ефект потвърждава 
изпълнението на идейния замисъл за техническо решение на откъсващата уредба. 
При приблизително еднакви стойности за скоростта на въздушния поток на 
входовете на двата откъсващи модула, при варианта с по-малък по диаметър 
засмукващ накрайник, нарасването на скоростта на въздушния поток към изхода на 
модула е значително по-интензивно. Изчисленото увеличение на скоростта на 
въздушния поток при различно налягане на сгъстения въздух варира: за откъсващ 
модул със засмукващ накрайник с размери Ø40х75° от 42,4% до 53,7%, а с размери 
Ø50х75° от 20,3% до 36,1 %. Независимо от регистрираните по-добри резултати при 
по-малкия по диаметър вариант, окончателният избор на засмукващия накрайник за 
асамблиране на пневматичната откъсваща уредба, трябва да бъде направен след 
оценка на риска от задръстване, който при по-малкото сечение на засмукващия 
накрайник е по-голям. 

Анализът на резултатите от лабораторното изпитване на съвместната работа на два 
пневматични откъсващи модула потвърждава установеното при самостоятелните им  
изпитванията. По–високи стойности на скоростта на въздушния поток са 
регистрирани отново при манипулатора със засмукващ накрайник с по-малко 
сечение, но разликата тук е не така значителна. Констатираният факт дава 
основание при комплектоването на засмукващи модули за асамблиране на 
пневматична откъсваща уредба да се избере засмукващ накрайник с по-голямия 
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размер, с което да се намали риска от задръстване на откъсващата уредба в 
процеса на работа. 

Съвместната работа на два откъсващи модула води до понижаване на скоростта на 
въздушния поток на входа и изхода между 1/3 до 1/2 от стойността й в целия 
осигуряван от компресора диапазон на налягането на въздуха. Причината е напълно 
обяснима – по-голямото съпротивление в откъсващата уредба, но посоченият факт 
трябва да се отчита при асамблиране на пневматични откъсващи уредби, с цел 
осигуряване на тяхната функционална пригодност. 

Полски изпитвания  

В полеви условия са оценени функционалната пригодност и удобството за работа с 
пневматичната откъсваща уредба, както и проверена възможността за използване 
потенциалите на пневматичната система на трактора при бране на цвета от 
розовите насаждения.  За целта е асамблиран опитен образец, като базовият модул 
на многофункционалната машина за ръчно бране на рози (Bozhkov, 2020) е 
съоръжен с два пневматични откъсващи модула. Опитният образец е изпитан в 
състава на машинно-тракторен агрегат, формиран на базата на земеделски трактор 
със средна мощност „Болгар“ ТК-82. Тестовете са реализирани  в периода 13-14 юни 
2019 г. в експериментално-производствената база на Института по розата и 
етеричномаслените култури (ИРЕМК) в гр.Казанлък.  Провеждани са в насаждения с 
отглежданите за промишлени цели у нас червена и бяла маслодайни рози (Rosa 
Damascena Mill и Rosa Alba), с различни по възрастово развитие розови растения и 
състояние на розовите храсти.  

Удобството при работа с пневматичните откъсващи модули е оценявана, освен от 
гледна точка на позицията на берача (седнало и изправено положение) и 
възможността за достигане на всеки подлежащ на откъсване цвят от обслужваната 
страна на реда (фиг.4а), но и съобразно начина на присъединяване на спирателното 
устройство към смесителната камера на манипулатора (фиг.4б, в).  

 

 

 

( б ) 

 

( а ) ( в ) 

Фиг.4. Етапи от експерименталното изпитване на пневматичната откъсваща уредба 
в полеви условия 

Figure 4. Stages of the experimental test of the pneumatic picking off system in field 
conditions 
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Тестовете показаха, че размерите на отделните елементи от ПОУ (манипулатор и 
отвеждаща тръба) напълно удовлетворяват изискването за достигане до всеки 
разцъфнал цвят от обслужваната от берача зона на розовия храст. Констатирана е 
задоволителна за практиката лекота при работа с манипулаторите. Надеждно се 
оказа техническото решение за фиксиране на отвеждащия накрайник на 
пневматичния откъсващ модул към стойката на съда за съхраняване на събирания 
розов цвят. Сравняването на двата варианта за присъединяване на спирателното 
устройство към смесителната камера на манипулатора даде предимство на 
варианта с вертикално разположена ръкохватка (фиг.4в), пред този с надлъжно 
разположената (фиг.4б). 

Тестовете за проверка на  приложимостта на тракторната пневматична система  за 
отделяне на разцъфналия розов цвят от растението по вакуумно-механичния метод 
показаха, че тя не е в състояние да осигури необходимите условия за пневматично 
бране на розовия цвят. Полученият в ПОУ вакуум е с параметри, които не 
позволяват разцъфналия цвят да бъде увлечен във вътрешността на засмукващия 
накрайник за неговото механично отделяне от розовото растение. Като причини за 
получените резултати могат да бъдат назовани: 

- неподходящо за нуждите на вакуумно-механичното откъсване налягане на 
въздуха. Налягането, осигурявано от компресора на тракторната пневматична 
система, не може да бъде поддържано постоянно в определените при 
лабораторните тестове стойности. Препоръчително е да се избере компресор, 
осигуряващ налягане, минималните стойности на което са не по-ниски от 0,2 
МРа; 

- малък обем на въздушния резервоар. Обемът на резервоара на тракторната 
пневматична система е недостатъчен (при приетата отворена система на работа 
на уредбата) да осигури продължително време необходимото количество 
сгъстен въздух за реализиране на откъсването на цвета по вакуумно-механичния 
метод. Препоръчително е да се проведе нужния разчет и избере резервоар с 
подходящ обем.  

 

Заключение 

Проведени са изследвания в лабораторни и полски условия, които потвърдиха 
приложимостта на вакуумно-механичния метод за отделяне на цвета от розовото 
растение. Конструирани, изработени и изпитани са опитни образци на откъсващи 
модули за комплектоване на пневматична откъсваща уредба за бране на 
маслодайна роза. Доказани са експериментално удобството при работа с тях и 
лекотата за достигане до всеки разцъфнал цвят от обслужваната от берача зона на 
розовия храст. Отхвърлена е възможността за използване на тракторната 
пневматична система за пневматично откъсване на розовия цвят. Използването на 
пневматичната откъсваща уредба за механизиране брането на маслодайна роза е 
възможно след нейното усъвършенстване, за което е необходимо: 

- обосноваване на параметрите и избор на компресорна уредба с 
производителност и номинално налягане на сгъстения въздух, осигуряващ 
необходимите изисквания за отделяне на цвета от розовото растение по  
вакуумно-механичния метод; 

- обосноваване на параметрите на въздушен резервоар, чийто обем позволява 
реализиране на технологичната операция „бране“ без прекъсване; 
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- оптимизиране работата на системата за вакуумобразуване чрез технологични 
и конструктивни решения. 
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Резюме 

Изследван е минералния състав на почви с висока техногенна и геогенна 
натовареност, разпространени на територията на МК „Кремиковци”.  

Установено е, че промишлената дейност влияе върху минералния състав на 
изследваните почви в няколко направления: чрез смесване на отпадни продукти 
(чугунена шлака, коксови гранули, сипкава кварцова маса и др.), натрупване на 
карбонати в повърхностния (Spolic) хоризонт и процеси на алкализация, промени в 
структурата, механичния състав и сорбционните свойства на почвите, деградация на 
глината, глинестите минерали и органичното вещество, активизиране на процесите 
на разпрашаване и акумулация на илит в праховитата фракция. Доказано е, че 
преобладаващите първични минерали в изследваните почви са кварц и по-малко 
плагиоклаз и калиев фелдшпат, които са естествено обогатени в района. Вторичните 
минерали са представени от групата на глинестите и неглинестите. Илитът, като 
преходен минерал -  едновременно унаследен и вторично образуван, се съдържа 
изцяло в Техногенно повлияните почви, докато смектитът е преобладаващ в 
контролния профил на Канелена горска почва. В един от профилите на Техногенно 
повлияните Регоземи е установен пирит – доказателство за процеси на 
преовлажняване в миналото. В повечето Spolic хоризонти на Техногенно повлияните 
Регоземи и Канелени горски почви се съдържа калцит. В контролния профил този 
минерал също е установен в А хоризонт, но в по-малки количества.  

Високата степен на разпрашаване на Техногенните почви по цялата дълбочина и 
замяната на смектитовите минерали с илитови е важно доказателство за протичане 
на деструктивни процеси както в минералния, така и в органичния състав на 
почвите. 

Ключови думи: минерален състав, първични и вторични минерали, Spolic 
хоризонт, Техногенни почви  

 

Resume 

The mineral composition of soils with high technogenic and geogenic load, distributed on 
the territory of MP "Kremikovtzi" has been studied. 

mailto:mariela_stojkova@abv.bg,
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It was found that the industrial activity affects the mineral composition of the studied soils 
in several directions: by mixing waste products (cast iron slag, coke granules, loose quartz 
mass, etc.), accumulation of carbonates in the surface (spolic) horizon and alkalization 
processes, changes in the structure, mechanical composition and sorption properties of 
soils, degradation of clay, clay minerals and organic matter, activation of dusting 
processes and accumulation of illite in the silt fraction. It has been proven that the 
predominant primary minerals in the studied soils are quartz and less plagioclase and 
potassium feldspar, which are naturally enriched in the area. Secondary minerals are 
represented by the group of clayey and non-clayey. Ilite, as a transitional mineral - both 
inherited and secondarily formed, is contained entirely in Technosols, while smectite is 
predominant in the control profile of Cinnamon forest soil. Pyrite has been found in one of 
the profiles of the Technogenically affected Regosols - evidence of overwetting processes 
in the past. Most spolic horizons of contaminated Regosols and Cinnamon forest soils 
contain calcite. In the control profile, this mineral is also found in the A horizon, but in 
smaller quantities. 

The high degree of dusting of the Technosols along the whole depth and the replacement 
of smectite minerals with ilite is an important proof of destructive processes in both the 
mineral and organic composition of the soils. 

Key words: mineral composition, primary and secondary minerals, spolic horizon, 
Technosols 

 

 

Въведение 

Минералният състав на почвите е важен белег, продукт от влиянието на протеклите 
почвообразувателни процеси, степента на промяна на почвообразуващите скали и в 
голяма степен от техния характер. Skryabina (2010) цитира Sokolov (2004), според 
който за разлика от останалите фактори на почвообразуването - климат, 
растителност, релеф и абсолютна и относителна възраст, които главно определят 
механизма и скоростта на процесите, то минералният субстрат, в допълнение, 
създава онази материална основа, в масата на която се формира почвеният 
профил. 

Съставът и количеството на първичните минерали в почвата се свързват главно с 
природата на почвообразуващите материали, а съставът на вторичните - глини, 
соли, окиси и хидроокиси и др. се разглежда като следствие от процесите на 
почвообразуване (Glinka, 1978, Dixon et al., 1989).  

Почвите, обект на настоящото изследвани са развити върху пролувиални материали 
с разнороден геоложки произход. В тях се съдържат скални фрагменти и 
преотложени продукти от: палеозойски аргилити, алевролити, лидити и др. с 
различна степен на метаморфизъм, карбонатни и глинесто-карбонатни триаски и 
юрски седименти (Angelov et al., 2008), калиево-алкални магмени скали от Бухово-
Сеславския плутон (Dyulgerov, 2005), орудени скали и рудни минерали от Буховското 
ураново находище (Kalaydzhiev, 1993). Пролувиалните скали, оформени като 
пролувиални конуси, свързани в обширен пролувиален шлейф са резултат от 
отводняването на две подхранващи провинции (условно наречени западна и 
източна) чрез гъста овражна мрежа действала през плейстоцена. По своя характер, 
те са слабо споени чакъли с песъчливо-глинест матрикс и редуващи се 
разнозърнести пясъци, гравий и глинести хоризонти (Angelov et al., 2008). Поради 
своята рахла структура сравнително лесно се поддават на изветряне и би следвало 
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да са изгубили голяма част от първичните си минерали. Техногенната обстановка и 
отчетената алкализация (Stoikova, 2020) и оглеяване също неизменно са оказали 
влияние върху минералния състав на изследваните почвите и особено на състава на 
вторичните минерали. Замърсяването в района около металургичния комбинат е 
обект на проучване в редица изследвания, като за настоящото проучване интерес 
представлява наблюдението, от което Faitondjiev et al. (2000) отбелязват, че 
съдържанието на CaCO3 е особено високо в почвите в близост до металургичния 
комбинат и тези стойности са се повишили само в рамките от предишното тяхно 
едромащабно проучване. 

 

Материали и методи 

Проучени са почви от 15 профила в района на МК “Кремиковци”, в т.ч. 11 от 
територията на комбината (с техногенно влияние) и 4 контроли в различни посоки 
спрямо него. Профилите са разделени в общо 6 географски позиции. От своя 
страна, единадесетте профила с техногенно влияние са групирани в три групи в 
зависимост от вида на замърсяването, както и от местното географско 
местоположение: 

В средните части на западния пролувиален конус, в гранична област със 
съвременен пролувий (Теренна група I) - Профили №№ 1, 2, 3, 4. 

В горните части на източния пролувиален конус - (Теренна група II) - Профили №№ 
5, 6, 7, 8. 

В средните части на източния пролувиален конус - (Теренна група III) - Профили 
№№ 9, 10, 11. 

За задълбочено изследване на 15-те почвени профила бяха проведени редица 
стандартни почвени анализи в лабораториите на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - определяне 
на механичен състав, физикохимични свойства, съдържание и състав на органични 
вещества, AAS (атомна абсорбционна спектроскопия) за съдържание на тежки 
метали, микробиологичен анализ. С оглед на голямата база данни бяха избрани пет 
техногенно повлияни (Профили №№ 3, 6, 7, 8 и 11) и един контролен профил - 13к, 
наречени базови, които са най-представителни за всяка от първоначално 
отделените групи. На тези базови профили бяха извършени допълнителни 
химически и минералогични изследвания – Мокър силикатен анализ, 
Рентгеноструктурен анализ и LA-ICP-MS проведени съответно в Химическата 
лаборатория на ГГФ-СУ „св. Кл. Охридски“, ИМК “акад. И.Костов“ и ГИ „Стр. 
Димитров“ към БАН. 

Според генетичната им същност и естествения ход на развитие на почвите, 
профилите могат да бъдат разделени на две групи: 

Канелени горски почви - профил 3, профил 7, профил 13к 

Регоземи - профил 6, профил 8, профил 11. 

Според настъпилите промени от влиянието на индустриално-промишлените 
материали, те се определят като Техногенно повлияни почви. 

В морфологично отношение изследваните почви са с червеникав цвят (50% от 
всички проби са с оттенък 5 YR), с висока фрагментарност, естествено или 
изкуствено припокрити. Канелените горски почви имат добре оформени генетични 
хоризонти, а Регоземите са с пластов строеж на профила. Почвообразуващите 
седименти се наблюдават навсякъде - редуващи се чакъл, пясък и глинести слоеве. 
Растителността в техногенните профили е оскъдна или отсъства. 
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Резултати и обсъждане 

Както е известно, първичните и вторичните минерали изграждат съответно едрата 
(скелет, пясък, едър прах) и фината фракции (среден и дребен прах и ил) на почвите 
(Glinka, 1978, Gorbunov, 1978). В настоящото изследване техният състав не е 
анализиран самостоятелно, но изводи за него биха могли да се направят ако се 
подходи комплексно и се отчетат резултатите от направените минералогични 
анализи (Таблица 1), както и проведените макроскопски и микроскопски 
изследвания. Така биха могли да се отбележат някои основни взаимовръзки:  

 

Таблица 1. Минерален състав на изследваните почви.  

Table 1. Mineral composition of the studied soils  

Horizon 
Depth, 

cm 
Q Plag 

K-
Feldsp 

Illite Smect Kaol Calc Dolom Hem Chlor Py Sider 

Profile №3 

Asp1 30-0 
много черна маса, агломерационна прах; very black mass, 
agglomeration powder 

Aek 25-0 бетонова настилка; concrete flooring 

Аsp2k 0-50 ** ****     *   ***   > *       

B1 50-105 **** * *** * *               

B2w 
105-
170 

                        

1C 
170-
235 

** *** *** > * *               

2Cg 
235-
347 

*** ** * * **         *     

Profile №6 

Asp 30-0 
гранулиран и негранулиран коксов прах; granular and non-granular 
coke powder 

ACfk  0-40 **** * > * * *   * **         

aCf  40-60 **** > * > * * ** *             

СI 60-110                         

CII 
110-
160 

****   * * * *             

CIII g 
160-
260 

**** > * > * * *   *     *   * 

Profile №7 

Asp 30-0 въглищен прах; coal dust 

Аk 0-38 **** * * * * *             

АВ 38-68                         

Вw(g) 68-110 **** *   * *               

ВС 
110-
165 

                        

С 
165-
210 

**** *   ** *               

Profile №8 

Asp 20-0 катран, катранени фуси, нафталин; tar, tar fus, naphthalene  

ACI g 0-40 **** * * * **           >   
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* 

ACII 40-125                         

ACIII 
125-
225 

**** < *   * *               

ACIV g 
225-
400 

**** * > * * * *     *       

Profile №11 

Asp1 20-0 сипкаво песъчлива кварцова маса; loose sandy quartz substance 

Asp2 20-0 тъмна чугунена маса - шлака; dark cast iron - slag 

Aspk 0-30 **** *   ** *   **           

АСI 30-115 **** * * * *               

СI 
115-
215 

**** * * ** ** *             

Profile №13к (control profile) 

А 0-32 **** *     *** *             

АВ 32-67                         

В1 67-116 *** * **   ***               

В2 
116-
151 

                        

В3 
151-
185 

                        

ВС 
185-
220 

*** * ** * *** > * *           

С 
220-
260 

                        

Легенда: Q - кварц, Plag - плагиоклаз, K-Feldsp - калиев фелдшпат, Illite - илит, Smect 

- смектит, Kaol - каолинит, Calc - калцит, Dolom - доломит, Hem - хематит, Chlor - 
хлорит, Py - пирит, Sider - сидерит. 

Legend:  Q - qartz, Plag - plagioclase, K-Feldsp - potassium feldspar, Smect - smectite, 
Kaol - kaolinite, Calc - calcite, Dolom - dolomite, Hem - hematite, Chlor - chlorite, Py - 
pyrite, Sider - siderite. 

 

 Вещественият състав на едрите фракции (скелет и физичен пясък) в 
изследваните профили се различава, в зависимост от принадлежността им към един 
от трите локални геоложки терена, въведени по-горе. Например, в Канелената 
горска почва на профил 3, който е част от Теренна група I, съставът на каменистата 
фракция преобладаващо съдържа фрагменти от сиенит, триаски и юрски седименти 
– варовици, пясъчници, алевролити. Пясъчните фракции, в следствие от този 
скелетен състав, са с преобладаващо минерално съдържание на плагиоклаз (едър и 
среден пясък) и калиев фелдшпат (дребен пясък) и подчинено съдържание на кварц. 
За разлика от този профил и теренната група, всички останали техногенно повлияни 
профили съдържат в скелетната си фракция скални фрагменти преобладаващо от 
палеозойски аргилити и лидити с черен цвят и в по-малка степен филити, кварцити, 
доломити, както и мезозойски седименти. Сиенитови късове се срещат рядко. 
Пясъчните фракции в тези профили са с преобладаващ кварцов минерален състав и 
значително по-малко плагиоклаз и калиев фелдшпат. Там където 
почвообразуването е в напреднал етап и почвите прехождат към зоналните 
Канелени горски (профил 7), калиевият фелдшпат липсва. Качественият състав на 
тежките механични фракции в контролния профил 13к се доближава до този на 
профил 3 - с повишено съдържание на калиев фелдшпат и по-малко кварц, поради 
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географската им близост, но отразява и напредналия почвообразувателен процес, 
при който се изчерпват първичните минерали (главно плагиоклаз) за сметка на 
вторичните глинести. Техногенният процес също дава отражение върху състава и 
свойствата на едрите механични фракции. Той влияе главно чрез механично 
смесване на повърхностния почвен слой с отпадни производствени продукти с 
разнороден характер, които се включват в механичния състав на повърхностните 
хоризонти на изследваните профили. Такива продукти са агломерационен прах, 
гранулиран коксов прах, катранени фуси, чугунена шлака и сипкава кварцова маса, 
строителен варовик за бетонови настилки. Някои от тези отпадъци не са инертни и 
повлияват активно физикохимичния статус на почвите като водят до алкална 
деградация на глинестите структури и изнасянето им, но същевременно участват 
активно в йонообменните процеси в повърхностния почвен хоризонт и образуването 
на вторични соли. 

 Като водещ фактор за оформяне на качествения състав на по-фините и 
колоиднaта фракции, може да се изтъкне процесът на техногенеза, който влияе чрез 
съпътстващите го деградационни процеси. Основна разлика, между техногенно 
повлияните профили и контролния, е наличието и на места натрупването на илит с 
праховит размер по цялата дълбочина на техногенните профили, за разлика от 
контролния, където този минерал единствено се открива и участва с минимален дял 
в праховитата фракция на хоризонт ВС. В същата механична група, в профил 3 и 
профил 6, на дълбочина под 200 cm в хоризонти 2Сg и CIIIg, се съдържа и хлорит, а 
в профил 6 – сидерит (FeCO3) и калцит (CaCO3), формирани в резултат на 
периодично покачване на подпочвените води и низходящо изнасяне на разтворени 
вещества. Процесът на оглеяване, обхващащ цялата дълбочина на профил 8, е 
довел до образуване на пирит (FeS2), а вероятно и редица други сулфиди и 
сулфосоли, в повърхностния хоризонт ACIg, и от друга страна до натрупване на 
хематит (Fe2O3) в най-долния ACIVg хоризонт. Техногенната алкализация в 
повърхностните сполик хоризонти (Stoikova, 2020) е причина за натрупването на 
калцит в тях, а в най-алкалния хоризонт Asp2k на профил 6, и до натрупване на 
доломит. Отличителна характерност на контролния профил е по-голямото 
съдържание на смектит, а това, което обединява всички изследвани почви е 
съдържанието на железни окиси и хидроокиси в колоидната фаза, придаващи 
червен цвят в различни нюанси. Важно е да се отбележи, че именно високото 
съдържание на тези вещества, според Poushkarov (1913), е причина за значителната 
твърдост при изсъхване, която притежават тези почви. В изследваните профили, 
това свойство се наблюдава най-добре в контролата (профил 13к), където иловата 
фракция, която ги съдържа заедно с глинестите минерали, е относително най-
голяма. Duchaufour (1988) счита, че наличието на хематит определя процесите на 
рубефикация в почвите. Според него този процес е свързан с бързата 
кристализация на оксидите на свободното желязо. Изследванията ни показват 
наличието на три важни минерала - илит, хематит и смектит, които са доказателство 
за протичане и на процеси на ферсиалитизация. Duchaufour (1998) подчертава още, 
че процесът на рубефикация придружава, или главно е свързан, с процеса на 
ферсиалитизация. 

 

Заключение 

Преобладаващият първичен минерал в техногенните и контролния профил на 
изследваните почви е кварца.В много по-малка степен са генетично обусловените за 
региона плагиолаз и калиев фелдшпат, главно в профилите, разположени по-
високо в пролувиалния шлейф. Изследваните почви са били подложени на 
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преовлажняване в миналото, в резултат на което в редукционна среда са 
кристализирали метални сулфиди (пирит) в повърхностните хоризонти на някои 
профили. Това преовлажняване е отразено в морфологията на почвите от 
наблюдаваните желязо-манганови конкреции и петна в хоризонтите с по-
продължителна редукционна обстановка. Периодичното покачване на подпочвените 
води и протеклите естествени почвообразувателни процеси са довели до низходящо 
изнасяне на вещества и натрупване на карбонати (сидерит и калцит) в долните 
нива на някои почвени профили. Общото червено оцветяване на всички изследвани 
почви е породено от съдържанието на вторичен хематит в глинестата фракция, 
белег за протекли процеси на рубефикация и ферсиалитизация. Преходният 
минерал илит се съдържа почти изцяло в техногенно повлияните профили, докато 
смектитът е преобладаващ в контролния профил. Това разпределение на 
глинестите минерали може да се разглежда като признак за техногенната 
деградация на изследваните почви. Натрупването на карбонати в повърхностните 
Spolic хоризонти може да се разглежда като признак за техногенеза. 
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Resume 

Soil is replete with microscopic life forms including bacteria, fungi, actinomycetes, 
protozoa, andalgae, many of which can form supracellular structures, called biofilms, 
comprised of surface-associated microbial cells embedded in hydrated extracellular 
polymeric substance that facilitates adhesion and survival. Biofilms are assemblages of 
cells, formed as a result of  intensive inter- and intra-species interactions, embedded in a 
self-produced matrix composed of extracellular polymeric substances (EPS), proteins and 
sometimes DNA. Mixed-species biofilms are certainly the dominant form in the 
rhizosphere. Mixed biofilm-based inoculants are found to form strong biofilms. Interspecies 
interactions involve cell–cell communication, via quorum sensing, and metabolic 
cooperation or competition. This article focus on the importance of multiple species 
biofilms composed of either synergistically acting bacteria or Bacillus subtilis antagonistic 
strains, that compete for root colonization, as well as specific effects of these interactions 
on plant health, growth, and development, the ecological significance and the influence of 
root exudates on their interactions and biofilm forming ability.  

Keywords: biofilms, symbiosis, antagonisms, B.subtilis, bacterial surface compounds, 
bacterial exopolymeric compounds  

 

Резюме 

Почвата се обитава от безброй микроорганизми, много от които могат да образуват 
надклетъчни структури, наречени биофилми, състоящи се от свързани с 
повърхността микробни клетки, вградени в извънклетъчно полимерно вещество с 
полярни центрове, което улеснява адхезията и развитието им в прикрепена по 
повърхността форма. Биофилмите позволяват интензивни взаимодействия между 
видовете, които могат да увеличат ефективността на разграждането на почвените 
органични вещества и материали, които обикновено се считат за токсини. В този 
преглед ще бъдат обсъдени организацията, динамиката и свойствата на почвените 
биофилми в контекста на традиционните подходи за изследване на почвената 
микробиота. Обсъждат се взаимодействията между бактериите като симбиоза и 
конкуренция. Настоящият преглед има за цел да подчертае изследванията на 
почвените биофилми, за да разшири настоящите ограничени знания за почвените 
микроорганизми, които досега са сведени до биофилмите като доминираща форма 
на растеж. 
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Introduction  

Soil is replete with microscopic life forms including bacteria, fungi, actinomycetes, 
protozoa, and algae. Of these different microorganisms, bacteria are by far the most 
common (i.e., 95%). It has been known for some time that the soil hosts a large number of 
bacteria (often around 108 to 109 cells per gram of soil) and that the number of culturable 
bacterial cells in soil is generally only about 1% of the total number of cells present. Soil 
bacteria are very important in biogeochemical cycles and have been used for crop 
production for decades. Plant–bacterial interactions in the rhizosphere are the 
determinants of plant health and soil fertility. Free-living soil bacteria beneficial to plant 
growth, usually referred to as plant growth promoting rhizobacteria (PGPR), are capable of 
promoting plant growth by colonizing the plant root. PGPR are also termed plant health 
promoting rhizobacteria (PHPR) or nodule promoting rhizobacteria (NPR) and may 
increase plant yield by direct mechanisms,  that affect the balance of plant growth 
regulators, either because the micro-organisms themselves release growth regulators that 
are integrated into the plant or because the micro-organisms act as a sink of plant-
released hormones such as auxins, cytokinins, gibberellins, ethylene and abscisic acid, 
indole-3-ethanol or indole-3-acetic acid and those that induce the plant’s metabolism 
leading to an improvement in its adaptive capacity, but indirect mechanism require the 
participation of the plants defensive metabolic processes, which respond to the signal sent 
from the bacteria influencing the plant. Two important mechanisms are included in this 
group: induction of systemic resistance to plant pathogens (biotic stress) and protection 
against unhealthy environment conditions (abiotic stress).  Some PGPR function as a sink 
for 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC), the immediate precursor of ethylene in 
higher plants, by hydrolyzing it into α-ketobutyrate and ammonia, and in this way promote 
root growth by lowering indigenous ethylene levels in the micro-rhizo environment. PGPR 
also help in solubilization of mineral phosphates and other nutrients, enhance resistance to 
stress, stabilize soil aggregates, and improve soil structure and organic matter content. 
PGPR retain more soil organic N, and other nutrients in the plant–soil system, thus 
reducing the need for fertilizer N and P and enhancing release of the nutrients [Schwenke 
and Haigh 2019].    

The eutrophication of lowland lakes in Europe by excess nitrogen (N) and phosphorus (P) 
is severe because of the long history of land‐cover change and agricultural intensification. 

The ecological and socio‐economic effects of eutrophication are well understood but its 
effect on organic carbon (OC) sequestration by lakes and its change overtime has not 
been determined. Soil N processes are mostly mediated by soil microbes, and the rate at 
which soil microbes transform N depends largely on soil temperature, soil water content, 
O2 availability and substrate availability and quality [i.e., nitrate (NO3), ammonium (NH4) 
and soil organic carbon (SOC)] [Schwenke and Haigh 2019]. The high loss rate of organic 
carbon and organic nitrogen (ON) leads to a long-term burial efficiency of only 10% and 
5% of organic carbon and organic nitrogen [Huang et al. 2018]. Repeated applications of 
mineral and/or organic fertilizer will probably affect gross nitrogen (N) dynamics in soils in 
the long term but only a limited number of observations are available [Huang et al. 2018].  

Soil soluble organic nitrogen (SON) is considered as a sensitive indicator of soil nitrogen 
(N) status and plays an important role in N cycling in forest ecosystems  [Huang et al. 
2018]. However, a pool of soluble forms of organic N of varying from 0.3 to 2.2% of total N, 
which was about one-third of the soil microbial biomass N. The dynamics of the SON was 
significantly affected by mineralization and immobilization [Huang et al. 2018] but 
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degradation of insoluble organic nitrogen in the production of soluble organic nitrogen is 
mediated by a suite of soil enzymes [Huang et al. 2018].  Positive relationships between 
microbial biomass and enzyme activities with the SON pools clearly demonstrated that 
microbial communities play a vital role in the dynamics of soil SON in forest ecosystems 
[Huang et al. 2018].  

Soil is  inhabited by a myriad of microorganisms, many of which can form supracellular 
structures, called biofilms, comprised of surface-associated microbial cells embedded in 
hydrated extracellular polymeric substance that facilitates adhesion and survival. Biofilms 
afford a community of single or mixed species of bacteria, especially non-spore formers 
such as rhizobia, protection from the fluctuating and often severe conditions of the 
rhizosphere, such as desiccation, extreme pH levels, temperature, salt, and nutrient 
availability. [Cai et al. 2019].Bacteria associated with plant surfaces can be found on 
seeds, leaves and roots and promote the plant growth and yield through both direct and 
indirect mechanisms which includes phosphate solu- bilization, siderophore production, 
nitrogen fixation, indole acetic acid synthesis, production of antibiotic and lytic enzymes, 
induction of sys- temic resistance and stress relief [Höfler et al. 2016]. In the biofilm 
individual cells are held together by a self-produced extracellular polymeric matrix 
commonly comprised of polysaccharides, proteins and DNA. Their interactions often are 
mediated through extracellular compounds.  Development in one microbe can be 
influenced by small molecules secreted by other species [Cai et al. 2019].     

Biofilms enable intensive inter- and intra-species interactions that can increase the 
degradation efficiency of soil organic matter and materials commonly regarded as toxins 
[Cai et al. 2019]. This article focus on the importance of multiple species biofilms 
composed of either synergistically acting bacteria or Bacillus subtilis antagonistic strains, 
that compete for root colonization, as well as specific effects of these interactions on plant 
health, growth, and development, the ecological significance and the influence of root 
exudates on their interactions and biofilm forming ability.   

 

Multi-species Biofilms by the participation of  Bacillus subtilis strains in the 
Rhizosphere. Role of bacterial signals.   

The interactions in the mixed biofilms have important ecological and environmental 
implications. Mixed-species biofilms are certainly the dominant form in the rhizosphere. 
Mixed biofilm-based inoculants are found to form strong biofilms. Interspecies interactions 
involve cell–cell communication, via quorum sensing, and metabolic cooperation or 
competition. [Cai et al. 2019]. Quorum sensing (QS) is a bacterial communication 
mechanism used to coordinate cooperative behaviors by producing, releasing, and 
sensing small signaling molecules called autoinducers [Torres-Cerna et al. 2019]. The QS 
supply utilizable form of nitrogen (N), solubilize phosphate, and induce systematic 
resistance in plants or suppress pathogenic bacteria in the rhizosphere. It is noticed that 
the conversion of high-molecular-weight N− into low-molecular-weight N− depends on cell 
density (biofilm) and their behaviors in rhizospheric soil. Thus, QS may be a control point 
in the rhizosphere (paddy soil) N-mineralization (i.e., N-recycling) [Rekadwad and 
Khobragade 2017]. Bacterial quorum sensing (QS) is a form of cell‐density‐dependent 
population behavior, in which the production, detection, and response to specific small 
molecules called acyl homoserine lactone (AHL) regulate gene expression. QS in soil 
pseudomonads is regulated by transcriptional activator, LasR/RhlR, and autoinducer 
synthase, LasI/RhlI. QS in rhizobium operates by a series of AHL synthase genes with 
closely linked regulator genes (cinI/R, raiI/R, rhiI/R, traI/R) [Harjai and Sabharwal 2017]. 
Excretion of these chemical signals occurs and they coordinates gene expression in many 
physiological processes, such as symbiosis, virulence, EPS-production, resistance to 
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oxidative stress, antibiotic production, motility and biofilm formation. The AHLs, together 
with pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) such as lipopolysaccharides, are 
believed to be important in mediating the interactions between plants and pathogenic, 
symbiotic, and saprophytic bacteria, respectively. AHLs from symbiotic (Sinorhizobium 
meliloti) or pathogenic (Pseudomonas aeruginosa) bacteria provoked at concentrations as 
low as nano- to micromolar significant changes in the accumulation of over 150 proteins. 
Auxin-responsive and flavonoid synthesis proteins were induced and also a secretion of 
plant metabolites that mimic QS compounds were found, which may have the potential to 
disrupt QS signaling by associated bacteria. The root stimulatory effect of C6- and C8- 
homoserine lactones in Arabidopsis plants is mediated through the G-protein coupled 
receptor encoded by AtGPA1. In mung bean, oxoC10-homoserine lactone activates auxin-
induced adventitious root formation via H2O2- and NO-dependent cyclic GMP signaling. On 
the other hand, N-acyl-AHLs with C12- and C14- side chains induce systemic resistance to 
the obligate biotrophic fungus Golovinomyces orontii in A. thaliana and to Blumeria  
graminis sp. hordei in barley (Hordeum vulgare). Biofilm formation by B. subtilis is 
influenced by other species mainly by the members of the same genus [Huang et al. 
2018]. In B. subtilis, phosphatase regulator (Phr) peptides and their cognate response 
regulator aspartyl-phosphate (Rap) phosphatases evoke QS, which controls the activity of 
the three master regulators. The autoinducer Phr is translated as pre-Phr proteins that are 
secreted and processed into mature Phr peptides. At a high cell density, the Phr peptides 
will reach a threshold concentration allowing them to be imported into the cell, where they 
will bind to and inhibit their cognate Rap phosphatase, relieving the inhibition of the master 
regulator and thus resulting in changed expression of target genes. c-di-AMP acts as an 
extracellular signaling molecule to impact biofilm formation and root colonization, which 
might be due to alterations in the phosphorylation state of Spo0A [Townsley et al. 2018]. 
To what extent QS plays a role in B. subtilis root colonization with other species, that are a 
part of the rhizosphere microbiota, is yet unknown. 

With nutrient limitation (e.g., glucose deprivation), Bacillus suntilis initiate a survival 
strategy called QS, by which the cells cooperate in a density-dependent manner through 
secretion and detection of specific autoinducer molecules such as ComX. ComX is a 
component of QS system encoded by the comQXPA operon, which contains an isoprenyl 
transferase of ComQ, a signal peptide of ComX  and the two-component system ComP is 
the sensor protein kinase, that is part of the ComP‐ComA two‐component signal 

transduction system, with its cognate DNA‐binding response regulator ComA [Wolf et al., 
2016]. Pre-ComX is initially synthesized and then processed and modified by ComQ. Upon 
reaching a threshold concentration, ComX binds following leads to ComP 
autophosphorylation. ComP∼P transfers the phosphoryl group to ComA in the cytoplasm 
[Wolf et al. 2016].The ComQ isoprenoid transferase processes and activates the ComX 
signaling peptide. The peptide binds to the membrane-bound histidine kinase, ComP, 
which phosphorylates ComA. ComA-P directly activates the transcription of its target 
genes [Špacapan et al. 2020] including the srfA operon, responsible for the synthesis of 
the lipopeptide antibiotic surfactin [Verdugo-Fuentes et al. 2020]. Surfactin is a positive 
regulator of biofilm development and sporulation and promotes the phosphorylation state 
of ComA by inhibiting its phosphatase RapC, but its effect on surfactin synthesis is less 
prominent [Špacapan et al. 2020].  

The ComX QS system affects the transcription of the biofilm matrix operons by increasing 
surfactin synthesis. Surfactin can cause pores on cell membrane leading the leakage of K+ 
from cytoplasm that acts as a signal to activate the membrane histidine kinase KinC and 
eventually phosphorylate Spo0A, a global regulator of QS in B. subtilis [Barreto et al. 
2020]. This histidine kinase then increases the phosphorylation state of Spo0A [Špacapan 
et al. 2020] and increases the phosphorylation of Spo0A indirectly via the lipopeptide 
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surfactin [Verdugo-Fuentes et al. 2020],which is controlled by the phosphorelay of multiple 
histidine kinases, initiates biofilm development. Phosphorylated Spo0A (Spo0A-P) 
activates transcription of the sinI operon. SinI inhibits SinR, which acts as the central 
transcriptional repressor of the epsA-O and tapA operons [Rodriguez Ayala et al. 2020], 
that are involved in the production of a critical polysaccharide component of the biofilm 
matrix [Pandit et al. 2020] and the major matrix protein TasA. ComA-P also increases the 
transcription of the pleiotropic regulatory gene degQ [Barreto et al. 2020], which increases 
the DegU phosphorylation rate [She et al. 2020]. DegU-P is ultimately required for the 
activation of extracellular degradative enzyme production and regulates the biofilm and 
spore development. [Zhang et al. 2020]. DegU indirectly affects the phosphorylation state 
of Spo0A, shortening the time window of intermediate Spo0A phosphorylation, required to 
trigger the synthesis of the extracellular matrix [She et al. 2020]. The Spo0A-P  levels also 
positively affects transcription of bslA, which contributes to biofilm hydrophobicity and 
influences transcription from a poly-γ-glutamate (pgs) operon that only plays a role during 
the formation of surface adhered biofilms [Wang et al. 2019].   

Matrix gene expression can also be increased by a non-signalling mechanism. 
Cannibalism is a mechanism to delay sporulation in Bacillus subtilis in the rhizosphere. 
Cannibalism involves the production and secretion of two cannibalism toxins, sporulation 
delaying protein (SDP) and sporulation killing factor (SKF), which are able to lyse sensitive 
siblings. The lysed cells are thought to then provide nutrients for the cannibals to slow 
down or even prevent them from entering sporulation. [Höfler et al. 2016]. SDP resistance 
requires the membrane-associated immunity protein SdpI which is transcribed divergently 
relative to the gene encoding the toxin. SdpI is induced in the presence of the toxin but 
only in those cells that have high enough levels of Spo0A~P [Huang et al. 2018]. Thus the 
cannibal cells secrete toxins that kill siblings that are not expressing these genes and 
decrease the population of non-matrix producers. Consistent with this, cannibalism-like 
toxins secreted by close relatives of B. subtilis likely play a role in increasing the B. subtilis 
matrix-producing sub-population in mixed-species soil communities [Höfler et al. 2016]. 
Diverse signalling molecules ranging from self-produced surfactin and cannibalism toxins 
to small molecules produced by other soil bacteria can trigger an increase in the number of 
matrix-producing cells in a population to stimulate biofilm formation. This can occur either 
via signalling, which results in differential gene expression, or by the selective killing of 
non-matrix producing B. subtilis cells or derived from plant root exudates. 

Conclusion  

External and internal signals trigger differentiation of B.subtilis and biofilms formation in the 
rhizosphere. And the inhabitants of the biofilm itself, also send signals, directed at its 
neighboring B. subtilis cells, other microorganisms and their plant host,   provide the plant 
with protection against bioticand abiotic stress, have an impact on the produce of 
antimicrobial compounds, that B. subtilis can directly interfere with pathogenic 
microorganisms, and symbiotic interactions with other beneficial rhizomicroorganisms with 
plant growth-promoting properties in the structures of biofilms, formed on the plant roots.   
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Rezume 

Microbial biofilms are prevalent in various places throughout nature; they are found 
attached to the surfaces of living organisms and to abiotic surfaces. Bacteria that form 
biofilms live in complex arrangements facilitated by cellular appendages and 
exopolysaccharides, which ultimately provide a niche for individuals to act as a group and 
possibly benefit by surviving harsh environmental conditions. The role of bacterial surface 
components in combination with bacterial functional signals in the process of biofilm 
formation has been increasingly studied in recent years. Plants support a diverse array of 
bacteria on or in their roots, transport vessels, stems, and leaves. These plant-associated 
bacteria have important effects on plant health and productivity. Biofilm formation on plants 
is associated with symbiotic and pathogenic responses, but how plants regulate such 
associations is unclear. Certain bacteria in biofilm matrices have been found to induce 
plant growth and to protect plants from phytopathogens (a process termed biocontrol), 
whereas others are involved in pathogenesis. In this review, we systematically describe 
the various components and mechanisms involved in bacterial biofilm formation and 
attachment to plant surfaces and the relationships of these mechanisms to bacterial 
activity and survival. 

Keywords: biofilms, autoaggregation, plant-associated bacteria, bacterial surface 
compounds, bacterial exopolymeric compounds 

 

Резюме 

Микробните биофилми са разпространени на различни места в природата; те се 
намират прикрепени към повърхностите на живите организми и към абиотичните 
повърхности. Образуването на биофилми от бактериите включва механизми, 
осъществяващи се от клетъчни повърхностни структури и формираните 
екзополизахариди, които в крайна сметка осигуряват ниша за индивидите да 
действат като група и обезпечават оцеляването им при неблагоприятни условия на 
околната среда. Ролята на бактериалните повърхностни компоненти в комбинация с 
бактериални функционални сигнални молекули в процеса на образуване на 
биофилми се изследва все по-често през последните години. Растенията се 
населяват от разнообразен набор от бактерии върху или в корените си, 
ликопроводящите тъкани, стъбла и листа. Тези бактерии, адхезирали върху 
повърхностния слой на растителните тъкани, имат важно въздействие върху 
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здравето и производителността на растенията. Образуването на биофилми върху 
растенията е свързано със симбиотични и патогенни реакции, но как растенията 
регулират към такива асоциации, е неясно. Установено е, че някои бактерии в 
биофилмовите матрикси индуцират растежа на растенията и предпазват растенията 
от фитопатогени (процес, наречен биоконтрол), докато други участват в 
патогенезата. В този преглед систематично се описват различните компоненти и 
механизми, участващи в образуването и прикрепването на бактериални биофилми 
към растителните повърхности и връзките на тези механизми с бактериалната 
активност и оцеляване. 

Ключови думи: биофилми, автоагрегация, растително-свързани бактерии, 
бактериални повърхностни съединения, бактериални екзополимерни съединения 

 

Introduction 

Bacteria living in terrestrial environments are normally organized as multicellular 
aggregates that develop on a variety of surfaces [Price et al., 2020]. Biofilms are 
communities of microorganisms that are encased in a self-produced extracellular matrix, 
which provides protection to cells in the biofilm against various biotic and abiotic stresses 
[She et al., 2020] Soil bacteria occupy various microenvironments, including the 
rhizosphere (rich in nutrients derived from root exudates) and bulk soil (deficient in 
nitrogen, phosphorus, water, and other nutrients). Most soil bacteria are presumed to live 
as biofilms adhered to various soil surfaces (including soil particles, organic matter 
detritus, and roots) and to derive an advantage from this lifestyle. Protection from 
desiccation in water-deficient environments is considered to be a crucial advantage for 
rhizobacteria. Plant rhizosphere soil houses complex microbial communities in which 
microorganisms are often involved in intraspecies as well as interspecies and inter-
kingdom signalling networks. Some members of these networks can improve plant health 
thanks to an important diversity of bioactive secondary metabolites. In this competitive 
environment, the ability to form biofilms may provide major advantages to microorganisms 
[Rieusset et al., 2020]. Bacillus subtilis is a soil-dwelling, spore-forming bacterium that is 
also a plant growth-promoting rhizobacterium (PGPR) and an excellent biological control 
agent with various beneficial activities in plant protection. Biological control by B. subtilis is 
attributed to a number of important abilities of the bacterium, including antibiotic 
production, inhibition of pathogenic fungi and parasites, induction of plant systemic 
resistance, and formation of plant root-associated biofilms [She et al., 2020]. One cause of 
the variability in the success of biocontrol under field conditions might be the naturally 
occurring plant microbiomes. Interactions between microbes can be both cooperative or 
competitive, meaning that, depending on co-occurring bacteria, root colonization by B. 
subtilis might be improved or reduced or, even, successful or unsuccessful. Pseudomonas 
protegens, another widely used PGPR, is able to inhibit biofilm formation of B. subtilis in 
co-culture by producing a compound, namely 2,4-diacetylphloroglucinol, that delays cell 
differentiation by repressing biofilm-specific genes. Accordingly, biofilm formation not only 
plays an important role in root colonization per se, but it also modulates the interaction with 
co-occurring microbes. Co-inoculation of B. subtilis and B. licheniformis improved plant 
growth of red pepper and tomato synergistically, indicating a positive interaction between 
the pair [Powers et al. 2015].  

Much is known about the molecular mechanisms, that regulate entry into biofilm formation, 
the structural components, that comprise the extracellular matrix and how the biofilm 
eventually disassembles. In this review we describe the major features of B. subtilis 
biofilms with a focus on the various signals and mechanisms that regulate expression of 
the matrix genes, which induce biofilm formation.  
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Role of Plant Root Exudates  on Biofilms by the participation of  Bacillus subtilis 
strains 

Plant roots ceasel essly create and release a variety of compounds into the rhizosphere in 
the form of root exudates, whose composition depends on plant species. This dependence 
is thought to influence microbial communities in rhizosphere soil. The diversity of organic 
compounds released by plant roots includes various sugars, amino acids, organic acids, 
fatty acids, sterols, growth factors and vitamins, enzymes, flavonones and 
purines/nucleotides and several other compounds belonging to different chemical groups 
and play important roles in the rhizosphere dialogue between plant and microbes. B. 
subtilis root colonization persisting for at least 24 h requires the formation of a biofilm, 
which is induced by plant-produced molecules, such as cell wall polysaccharides and 
malic acid [Allard-Massicotte et al. 2016] and shows chemotaxis toward a broad variety of 
amino acids with no preference for those of high nutritional value, suggesting that 
chemotaxis could help locate favorable environmental niches such as plant roots [Zhang et 
al. 2014]. Secretion of surfactin and of the biofilm matrix exopolysaccharides and TasA-
TapA proteins would then promote a robust and long-lasting attachment of the cells to the 
root [Vlamakis et al. 2013].Since root exudates contain various amino acids, sugars, and 
small acids, our observation that McpB and McpC are the main chemoreceptors active in 
recognizing A. thaliana exudates is consistent with their known activities, while TlpC may 
mediate chemoattraction via specific root-secreted molecules. McpA mediates attraction 
toward glucose and methylglucoside by stimulating a rapid tumbling response in the 
presence of a decreasing gradient of glucose [Beauregard et al. 2013].This 
chemoreceptor-mediated plant specificity could also impact biocontrol activity of B. subtilis, 
since we showed here that functional chemotaxis is required for biofilm formation [Allard-
Massicotte et al. 2016]. Biofilm formation on roots and the response to root exudates are 
blocked in a mutant of the KinD CACHE (calcium channels and chemotaxis receptors.) 
domain, which we infer is responsible for sensing one or more signals released by plant 
roots [Chen et al. 2012].KinD is an integral membrane protein that exhibits an extracellular 
domain of similarity to the CACHE domain of small molecule sensing proteins  such as 
succinic acid, alanine and citric acid [Vlamakis et al. 2013]. L-malic acid serves both as a 
carbon source and as a ligand that is recognized by the CACHE domain of KinD, that 
consists of three beta-strands and an alphahelix [Vlamakis et al. 2013].Little is known 
about the environmental signals that these kinases recognize and which might be involved 
in triggering biofilm formation of B. subtilis strains during their interaction with other 
species on plant roots and in the presence of harmful compounds secreted by plant roots. 

Root exudates, which include acidic root secretion products, contribute to lowering the 
rhizosphere pH by releasing H+ or OH-  to compensate for unbalanced cation–anion uptake 
at the root surface [Kwan et al., 2013].The volatile compound 2,3-butanediol is produced 
by many bacterial species in the anaerobic conditions of the rhizosphere like Bacillus spp., 
Aerobacter spp., Serratia spp., Enterobacter spp. and Klebsiella spp. provided an alkaline 
environment during cell multiplication and protected bacterial cells against unfavorable 
acidic conditions, such as are found in eukaryotic hosts [Vlamakis et al. 2013]. The root 
exudate pH was stabilized as pH 4.5 in the rhizosphare hydroponic system indicating that 
B. subtilis may optimize the robustness using 2,3-butanediol production to acidification 
around root. Another possible explanation is that the two species may have different 
sensitivities to unknown compounds within the 2,3-butanediol-elicited root exudate [Kwan 
et al., 2013]. 2,3-butanediol production by B. subtilis increased robustness of the acidic 
rhizosphere environment similar with rhizosphere microorganism.  Although the functions 
of most root exudates have not been determined, several compounds present in root 
exudates play important roles in biological processes and are likely to have an effect on 
bacterial biofilms. There is a possibility that the biocontrol mechanism driven by biofilm 
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formation is regulated by in planta redox potential in the rhizosphere. Additional 
information is required to further clarify the role of gene expression in biofilm formation 
during relationships of B.subtilis strains with other species, that are a part of the 
rhizosphere microbiota.  

 

Role of biofilms by Bacillus subtilis in biocontrol  of plant diseases 

The biocontrol ability of bacterial strains is dependent on efficient colonization on the plant  
surface. Colonization of bacteria on the plant surface involves biofilm formation under 
natural environments. Bacterial biofilms on the plant root can protect the colonization site 
and act as a sink for the nutrients, making nutrients in the root exudates unavailable for 
plant pathogens [Radhakrishnan et al. 2017]. Bacillus subtilis exhibits both a direct and 
indirect biocontrol mechanism to suppress disease caused by pathogens. The direct 
mechanism includes the synthesis of many secondary metabolites, hormones, cell-wall-
degrading enzymes, and antioxidants that assist the plant in its defense against pathogen 
attack. The indirect mechanism includes the stimulation of  plant growth and the induction 
of acquired systemic resistance [Dotaniya et al. 2016]. B. subtilis also forms biofilms on 
plant roots which help to produced lipopeptides and augment their antimicrobial activity in 
the soil [Mnif and Ghribi 2015]. The production of surfactin and other lipopeptides by 
Bacillus subtilis cells, that are made of a non-ribosomally assembled polypeptide closed 
into a ring by a fatty acid,  is one of main mechanisms for plant biocontrol since these 
molecules can induce systemic resistance as well as strongly inhibit the growth of common 
plant pathogens such as Pseudomonas syringae [Vlamakis et al. 2013]. Iturins are 
categorized into A, C, D, and E iturins; mycosubtilin; D, F, and L bacillomycins; and 
bacillopeptin [Vlamakis et al. 2013] and exhibit antimicrobial activity against fungi and 
yeast and are considered as an excellent biopesticide [Mnif and Ghribi 2015].  

Indirect mechanisms associated with the biocontrol activity of B. subtilis against plant 
pathogens include, biofilm formation, plant growth promotion (PGP), competition for 
nutrients and colonization sites, ability to induce cell lysis, and induced systemic resistance 
(ISR) [Vlamakis et al. 2013]. B. subtilis also produces peptide antibiotics called 
bacteriocins that play an important role in innate host immunity. Bacteriocins are grouped 
into four classes based on their genetic and biochemical properties. Class 1 bacteriocins, 
called lantibiotics, are commonly used as an antibiotic. Lantibiotics synthesized by B. 
subtilis are categorized into A and B types based on their antimicrobial activity and 
chemical structure. B. subtilis BS-1, encoding an AiiA enzyme, was able to reduce potato 
soft rot symptoms caused by Erwinia carotovora, a pathogen dependent on autoinducers 
for virulence., supporting the role of the AiiA enzyme in inactivating the QS signals 
responsible for virulence gene expression [Wang et al. 2015]. B. subtilis is  able to control 
phytopathogens through direct competition for resources including nutrients and space on 
the plant surface, as one might expect for bacteria occupying the same niches. However, 
experimental proof of this theory is still lacking.   

 

Role of biofilms by Bacillus subtilis in biocontrol  of plant stress and growth in the 
rhizosphere 

Survival of agriculturally important microorganisms in the rhizosphere under various 
stressful conditions is an interesting area of  research, directly affecting our food security. 
PGPR mitigate most effectively the impact of  abiotic stresses (drought, low temperature, 
sal- inity, metal toxicity and high temperatures) on plants through biofilm formation, which 
under normal conditions enhance plant growth and under stressful conditions help in better 
survival [Gouda et al. 2018]. B. subtilis strains activate induced systemic resistance (ISR) 
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in the hosts that they occupy, which increases host resistance to plant pathogens. The 
activation of ISR by B. subtilis is known to induce the synthesis of jasmonic acid (JA), 
ethylene, and the NPR1-regulatory gene in plants [García-Gutiérrez et al. 2013], increase 
host production of phenylalanine ammonialyase (PAL), peroxidase (POD), and protein 
synthesis in rice leaves [Vlamakis et al. 2013] and induce of  peroxidase, (POD), 
polyphenol oxidase (PPO), and superoxide dismutase (SOD), as well as various 
hormones, whose increased synthesis results in ISR against early and late blight in tomato 
seedlings [Vlamakis et al. 2013]. Another essential nutrient, which must be mobilized 
before it can be utilized by plants, is phosphorus. B. subtilis is able to solubilize 
phosphorus through the production of various organic acids that convert it into a soluble 
form [Vlamakis et al. 2013] and  enhances stress tolerance in their plant hosts by inducing 
the expression of stress-response genes, phytohormones, and stress-related metabolites  
[Radhakrishnan et al. 2017]. Furthermore, metal ions, such as iron, are often a limiting 
factor for plant growth. B. subtilis increases the content of iron in plants by facilitating iron 
mobility through acidification of the rhizosphere and by inducing the upregulation of iron 
acquisition genes in plants [Freitas et al. 2015]. In addition to mobilizing nutrients, B. 
subtilis produces a wide range of compounds that directly influence plant growth in various 
ways. First of all, B. subtilis is able to actively alter plant growth hormone homeostasis and 
thus promotes cell division and plant growth, either through producing plant growth 
hormones themselves or by inducing the production in plants through secreted compounds 
(3-hydroxy-2-butanone (acetoin) and 2,3-butanediol) [Xie et al. 2014]. B. subtilis has been 
reported to be able to increase plant tolerance against both drought and salt stress via 
modulation of plant gene expression, including the upregulation of biosynthesis genes for 
abscisic acid (ABA), one of the main plant hormones for stress regulation and enhancing 
osmoprotectant biosynthesis in the plant and organ-specific regulation of the plant Na+ 
importer HKT1 [Woo et al. 2020]. A positive effect on plant disease control and growth has 
been observed when plants have been exposed to both root nodule bacteria and B. 
subtilis.In this respect, further research is needed to screen and identify beneficial Bacillus 
isolates that form plant-associated microbial communities and enhance overall plant health 
and vigor by biofilm formation on the plant roots during their interaction with microbes that 
are associated with roots, including free living, endophytic, rhizospheric and symbiotic, can 
induce the synthesis of phytohormones in their plant hosts or in some cases produce the 
hormones directly. 

 

Conclusion  

The biocontrol mechanism driven by biofilm formation is regulated by in planta redox 
potential in the rhizosphere. It is clear, however, that additional information is required to 
further clarify the role of gene expression in biofilm formation and efficacy. B.subtilis 
effective in biofilm formation will be protected from stress conditions and can more 
effectively help plant growth, and protect plant health through their enhanced survival and 
metabolic activities. Focused research on the activity of B. subtilis in the rhizosphere, its 
role as a root colonizer, its biocontrol potential, the associated mechanisms of biocontrol 
and the ability of B. subtilis to increase crop productivity under conditions of biotic and 
abiotic stress needs to be further explored to understand complex microbe–plant root 
interactions. 
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