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АКТУАЛНО

Започва прием по мярка 
„Преструктуриране и 

конверсия на лозя“
От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за 

предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструк-
туриране и конверсия на лозя“ от Националната програ-
ма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 
2019–2023 г.

За финансова помощ по дейностите могат да канди-
датстват производители, които са физически или юри-
дически лица или група, или организация на физически или 
юридически лица, вписани в лозарския регистър като про-
изводители с регистрирани лозарски стопанства по реда 
на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ от Евро-
пейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80% 
от разходите за изпълнение на всяка конкретно опреде-
лена дейност на база определени пределни цени по при-
ложение №1 от Наредба №6 от 26.10.2018 г. и техно-
логична карта към инвестиционния проект, сравнени 
с предоставени три оферти. От 17.07.2020 г. за всяка 
операция, посочена в технологичната карта се предос-
тавят най-малко три съпоставими независими оферти 
в оригинал, които съдържат наименование на оферента, 
срока на валидност на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове 
или евро с посочен ДДС.

Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е най-
успешно прилаганата от Националната лозаро-винарска 
програма. Тя присъства и в предходните две национални 
програми, изпълнявани за периода 2009–2013 г. и 2014–
2018 г., като интересът към нея от страна на произво-
дителите продължава да бъде висок.

Документи по мярката ще се подават лично или чрез 
упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Зе-
меделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програ-
ми и лицензии“, след предварително записан час на един 
от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 
02/8187 534. С цел избягване на големи струпвания от 
хора, молим кандидатите да спазват стриктно предва-
рително записаните часове.

http://oralo.bg/
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МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Гл. експрет инж. икон. Ивелина Радованова
ИПАЗР „Н. Пушкаров“, 
София

Потенциална оценка на земеделските 
земи в България за характеристика 
„степен на каменистост на почвите“

Оценяването на земеделските земи e вид специфич-
на оценка на недвижимо имущество, която се прави с 
различни цели. В България те се извършват в селско-
то стопанство, екологията, икономиката, строител-
ство на сгради, пътища, хидромелиоративни съоръ-
жения, паркове, зони за спорт, отдих и т.н. Най-добре 
разработени и използвани методи има в областта на 
земеделието, с цел определянето пригодността на 
земеделската земя за оптимално земеползване. 

У нас е утвърдена „Методика за работа по кадас-
търа на селскостопанските земи“ (Е. Петров и др., 
1988  г.), която e параметричен подход за актуална 
оценка, опираща се върху съществуващите характе-
ристиките на земеделските земи и климатични усло-
вия, определяща пригодността им за отглеждане на 
различни видове култури. Тя е прецизен инструмент 
за оценка в едри мащаби (М 1:10000, 1:25000), на ниво 
дребен собственик и е детайлна за конкретен пар-
цел. При големи територии, комасирани земеделски 
земи, на държавно ниво, в малки мащаби (М 1:600000, 
1:200000, 1:400000) методиката е по-трудоемка за 
прилагане. 

Международната организация по прехрана на насе-
лението (ФАО) и Европейската комисия към ЕС през 
последните десетилетия активно препоръчват на-
ред с методите за актуална оценка на земеделските 
земи, да се извършва и потенциална такава. Тази тема 
е все по-важна, поради повишаването в глобален ма-
щаб на потреблението на селскостопанска продукция 
и в същото време намаляването на количеството 
обработваеми земеделски земи (причинено от за-
строяване, ерозия, замърсяване, засоляване, радиация, 
климатични промени и т.н.). Потенциалните похвати 
за оценка на земите са малко познати у нас и към мо-
мента няма разработена методика за потенциална 
оценка (потенциална бонитировка и категоризация) в 
науката и практиката.

Цел на настоящата разработка е на база препоръ-
чаните похвати за потенциална оценка от ФАО, ЕС и 
действащата у нас „Методика за работа по кадастъ-
ра на селскостопанските земи“, да се представи нова 
скала за потенциална оценка на почвената характе-
ристика „степен на каменистост на почвите“.

Почвата от физико-механична гледна точка се опре-
деля по съотношението в нея на количеството раз-

лични по големина твърди механични елементи – ка-
мъни, пясък, прах и глина, откъдето идва названието: 
„механичен състав на почвите“. Каменистостта е 
характеристика на твърдата фаза на почвата, с го-
лям брой елементи, които не се разпадат на по-малки 
частици, като от нея зависят механичните, водно-
физичните, химични и други почвени свойства, имащи 
пряко отношение към плодородието на почвите и про-
дуктивността на земеделските земи. В действащата 
„Методика за работа по кадастъра на селскостопан-
ските земи в България“ (Е. Петров и др., 1988г.), при 
бонитировката се оценява и „степен на каменистост 
на почвите“, за която има разработена скала (табл. 
1). Степен на каменистост се отчита при актуална-
та оценка на земеделската земя, като същото важи 
и за представената тук нова потенциалната такава.

Твърдите елементи се групират по вид съставни 
частици с приблизителни общи свойства и големина, 
като тези групи са наречени „механични фракции“. Оп-
ределянето на механичния състав на почвите на база 
механичните елементи става на тази основа (Гюров 
Г., 2015). Съществуват много класификации на база 
„механични елементи в механични фракции (елемен-
ти)“, които се използват по света. Доста страни 
използват „Американската класификация“ разрабо-
тена в САЩ, също се използва и така наречената 
„Международна класификация“. В България (и Русия) 
основно се използва „Класификация на Вилямс – Качин-
ски“(1893–1942 г.). Руската класификация за механич-
ните елементи на база големината на механичните 
фракции се разделя на две основни части: 
•	 Едрозем (склет) с елементи по-едри от 1 мм и 

ситнозем, с елементи по-дребни от 1 мм. Едрозе-
мът включва в себе си фракциите: камъни (части-
ци с диаметър над 3 мм) и чакъл (частици с диаме-
тър от 3 до 1 мм);

•	 Ситнозема обединява в себе си основните по-дреб-
ни фракции: физичен пясък, прах и глина (ил), като:
•	 физичният пясък – дели се според големината 

на частиците на: едър: 1–0,5 мм, среден: 0,5–
0,25мм, дребен: 0,25-0,05мм;

•	 физичният прах – дели се на: едра: 0,05–0,01 мм, 
среден: 0,01–0,005 мм, дребен: 0,005–0,001 мм; 

•	 физичната глина – глина, ил – се делят на: груба и 
фина с диаметър на частиците под 0,001 мм до 
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00,0001 мм и клоиди – най-финораздробените час-
тици от твърдата фаза на почвата с диаметър 
на частиците под 0,0001 мм.

Съществуващата бонитетна скала за актуална 
оценка е с корекционни коефициенти, които отчитат 
четири степени на каменистост на почвите, съглас-
но приетата у нас класификация (табл. 1). На тази 
база почвите се делят на следните категории: слаба 
каменистост (с 1–10% камъни), средна каменистост 
(с 10–20% камъни), силна каменистост (от 20 до 40% 
камъни) и много силна каменистост (над 40% камъни), 
а оценяваните култури са разделени на три групи – 
полски, овощни и лозя, ориенталски тютюн, ливади и 
пасища.

Каменистите почви със съдържание и размери на 
камъните и чакъла до определени граници не затруд-
няват агротехническите мероприятия, но пречат се-
риозно на развитието на повечето растения (особено 
в началните фази) и води до значително намаляване на 
добивите. Има обаче култури, например, като „лозя 
за бели трапезни вина“, при които такива условия са 
желани и т.н. В случаите, когато съдържанието на ка-
мъни е много голямо (най-вече в орницата) и/или те са 
много големи по размери, обработките на почвите се 
затрудняват и често те са невъзможни и стопански 
неизгодни за земеползване. При така описаните усло-
вия много земи у нас остават неизползваеми и пусте-
ещи и практически на тях насажденията не виреят. 
Опитът на научните работници и земеделските сто-
пани показва, че ако такава земя се почисти стара-
телно от едрозема, то нейното плодородие рязко се 
покачва. Така се подчертава наличието на скрития в 
нея потенциал, който с подобна външна намеса се е 
развил и земята се е превърнала от необработваема 
в обработваема.

Характеристиката „степен на каменистост при 

почвите“ се поддава на потенциална оценка, защото 
физическо, както и механично почистване на терито-
риите от камъни и чакъл в едни доста добри граници в 
практиката е възможно и осъществимо. От същест-
вено значение е, че през последните десетилетия 
могат да се използват и специално конструирани за 
целта машини, чрез които се постигат отлични ре-
зултати (което прави още по-лесни и ефективни ме-
роприятията от този род).

При съставяне на новата скала за оценка чрез потен-
циален подход на характеристиката „степен на каме-
нистост на почвите“ са взети предвид приетите вече 
четири степени на каменистост (табл. 2). Участват 
и същите култури, които са разделени на три основ-
ни групи: полски, овощни и лозя, ориенталски тютюн, 
ливади и пасища. Иновацията е, че са въведени нови 
по-адекватни потенциални корекционни коефициенти, 
които отчитат положителният ефект от значи-
телното подобряване на качеството, плодородието 
и съответно на добива от каменистите почви, след 
ръчно или механично отстраняване на едрозема.

Представен е пример за оценка (бонитация) на земе-
делска земя с приложение на актуалния и новия потен-
циален параметър „степен на каменистост на почви-
те“. 

Изготвена е актуална параметрична оценка на земе-
делска земя за нейната пригодност при земеползване, 
за „излужени смолници“, с ниво на каменистост: сред-
но - втора степен (табл. 3). Местонахождението на 
парцела е в землище на с. Гурмазово, общ. Божурище, 
като е използвана действащата у нас „Методика за 
работа по кадастъра на селскостопанските земи“. 
Получени са следните резултати: САБн (среден агро-
номически бал при неполивни условия) е 37, което е 
7-ма категория на земята и е класифицирана в чет-
върта бонитетна група – лоши земи. А съответно 

Таблица 1. Бонитетна скала с корекционни коефициенти 
за актуална оценка (бонитировка) на характеристиката 
„степен на каменистост на почвите“

Групи земеделски 
култури Степен на каменистост:

Корекционни 
коефициенти слаба средна силна много 

силна
Полски култури 0,90 0,70 0,20 0,00
Овощни култури 1,00 0,85 0,50 0,00
Лозя, ориенталски 
тютюн, ливади 
и пасища

1,00 1,00 0,80 0,30

Легенда:
Степен на 
каменистост: Слаба Средна Силна Много 

силна 
Камъни и чакъл 
в % от обема 
на орницата:

1 до 10 10 до 20 20 до 40 над 40

Забележка: Ако оценяваната почва не е камениста, 
корекционният коефициент е 1,00.

Таблица 2. Бонитетна скала с корекционни коефициенти за 
потенциална оценка (бонитировка) на характеристиката 
„степен на каменистост на почвите“

Групи земеделски 
култури Степен на каменистост:

Корекционни 
коефициенти слаба средна силна много 

силна
Полски култури, 0,95 0,80 0,30 0,25
Овощни  култури 1,00 0,95 0,65 0,30
Лозя, ориенталски 
тютюн, ливади 
и пасища

1,00 1,00 0,95 0,40

Легенда:
Степен на 
каменистост: Слаба Средна Силна Много 

силна 
Камъни и чакъл 
в % от обема 
на орницата:

1 до 10 10 до 20 20 до 40 над 40

Забележка: Ако оценяваната почва не е камениста, 
корекционният коефициент е 1,00.
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САБп (среден агрономически бал при поливни условия) е 
44, съответно категорията е 6-а и е класифицирана в 
трета бонитетна група – средно добри земи (табл. 3).

За същия обект е направена и потенциална оценка, 
ползвайки новоразработената скала за потенциал-
на оценка на характеристиката „степен на каменис-

Таблица № 3. Актуална параметрична оценка на земеделска земя с почва „излужени смолници“, със средна степен на каме-
нистост, в Землище с. Гурмазово, общ. Божурище

 

Таблица № 3. Актуална параметрична оценка на земеделска земя с почва „излужени смолници“, със средна степен на 
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Таблица № 4. Потенциална оценка на земеделска земя с почва „излужени смолници“ в землище с.Гурмазово за характерис-
тиката „степен на каменистост на почвата“ (използвана е новата потенциална скала, таблица 2)

 

Таблица № 4. Потенциална оценка на земеделска земя с почва „излужени смолници“ в землище с. Гурмазово за 
характеристиката „степен на каменистост на почвата“ (използвана е новата потенциална скала, таблица 2) 
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Агроекологичен район: ІV1. Софийско-Пернишки агроекологичен район  
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Технически 
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ПСАБ(потенциален средно агрономически бал): 41 50 

Категория при ПСАБ: 6 5 
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тост“ (табл. 4). Тя е за същата земеделска земя с „из-
лужени смолници“ в землището на с. Гурмазово, общ. 
Божурище, но при нея са използвани представените 
нови коефициентите от таблица 2. Те отчитат по-
тенциала на почвата след почистване от камъните 
и отразяват ефекта от тази дейност. Използвани са 
принципите и похватите на упоменатата вече мето-
дика. При потенциалната оценка е изчислен ПСАБн (по-
тенциалният среден агрономически бал при неполивни 
условия), който е 41 (повишение с четири пункта в 
сравнение със САБн), което вдига от 7-а на 6-а кате-
горията на земята, като я класифицира в трета бони-
тетна група – средно добри земи. При ПСАБп (потенци-
алния среден агрономически бал при поливни условия) 
се повишава от 44 на 50 (повишение с шест пункта в 
сравнение със САБп), съответно се вдига категория-
та от 6-а на 5-а и попада в 3-а бонитетна група – сред-
но добри земи, но с по-добра категория (табл. 4).

Бонитетната скала за потенциална оценка предста-
вена в таблица 2 на характеристиката „степен на 
каменистост на почвите“ (както и съществуващата 
такава за актуална оценка – таблица 1), е удобна за 
работа в дребномащабни (обозрителни) бонитетни 
изследвания и за едромащабни такива. Разглеждайки 
двете скали и заложените в тях корекционни коефи-
циенти се констатира, че при потенциалната оценка 
на почвите по обсъжданата характеристика, добиви-
те от „каменистите почви“ може да се увеличат от 
10 до 30%, в зависимост от това в каква  степента 
са почистени от чакъла и камъните. Най-голяма ефек-
тивност се очаква при почистването от едрозем на 
„силно и много силно каменисти почви“, по-малка при 
„средна степен на каменистост“ и умерен ефект при 
„слабо каменисти почви“. 

На Фигура №1 нагледно може да се види ефектът 
от потенциала и подобряването на „степента на 
каменистост на почвите“ при неполивни условия, за 
„излужени смолници“ в землището на с. Гурмазово. 
Сравнени са данните от актуалната (табл. 3) и по-
тенциалната (табл. 4) оценки по култури, в условия 

без напояване, за пригодността 
на съответната земеделската 
земя за земеползване. Изчислени-
ята показват, че може да се оч-
аква от 10 до 15% повишаване на 
качеството на земята, на плодо-
родието и съответно на добиви-
те, при средна (втора) степен на 
каменистост, в зависимост от 
засетите култури. Също е видно, 
че подобряването на потенциала 
на почвата по този показател се 
отразява най-добре на зърнени-
те, техническите и трайните 
насаждения, като също добър 
ефект има и върху зеленчуковите 
и фуражни култури. Съвременна-
та постановка в настоящата ни 
разработка на новоразработена-

та скала за „степен на каменистост на почвите“ дава 
възможност да се извършва потенциална оценка по 
този параметър. С нея се предоставя ценна информа-
ция за: - значението на характеристиката „степента 
на каменистост при почвите“, - как влияе върху пло-
дородието на почвите, - каква е пригодността на съ-
ответната почва за отглеждане на различни култури, 
- каква продуктивност може да се очаква и т.н. От-
говаря и на въпросите, свързани с „потенциала на об-
щата пригодност на земеделските земи“ спрямо тази 
характеристика, отчитайки цялостно повишаването 
на нейното плодородие и ефективност след активно 
антропогенна дейност (почистване на камъните).

Заключение
„Степента на каменистост при почвите“ отчита 

съдържането на камъни в орницата. 
За първи път у нас в областта на потенциална оцен-

ка (съответно се извършва потенциална бонитировка 
и категоризация) на земеделските земи е представена 
практически приложима скала за тази характеристи-
ка. Разработката ѝ дава възможност да се извършва 
потенциална оценка успоредно с актуалната такава 
на база характеристиката „степента на каменис-
тост при почвите“ за съответната земеделска земя.

Почистването на почвите от камъни води до значи-
телно улесняване на тяхната обработка, повишава 
плодородието им и често ги превръща от необработ-
ваеми и непригодни земи, в обработваеми и умерено 
пригодни земи. 

Потенциалната оценка на земеделската земя по 
тази характеристика, носи информация, кои култу-
ри ще имат по-добро развитие и по-високи добиви (в 
сравнение с предходното актуално състояние на па-
раметъра „каменистост“) и ще са икономически по-
изгодни и по-ефективни.

Разработката следва съвременните тенденции в 
областта на земеделието, екологията, политиката, 
икономиката и селскостопанските науки и отговаря 
на практиката по по-адекватен начин.

Фигура 1. Сравняване на резултатите от актуалната (таблица 3) 
и потенциална оценка (таблица 4) при неполивни условия за земеделска земя  
с почви „излужени смолници“ в землището на с. Гурмазово, общ. Божурище
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МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Анна Рачова,
ИПАЗР „Н. Пушкаров“

Предимства при използването 
на органоминерални торове 
в биоземеделието

Биологичното земеделие съчетава най-добрите еко-
логични практики, високото биоразнообразие, опазва-
нето на природните ресурси и високи производствени 
стандарти, основани на естествени вещества и про-
цеси. Биоземеделието предвижда специален пазар, от-
говарящ на специфичното потребителско търсене, 
като в същото време предоставя обществени блага 
по отношение на опазването на околната среда, ху-
манното отношение към животните и развитието 
на селските райони (Асенов Л., Ю. Енакиев, 2012).

Данните на Евростат сочат, че през миналата го-
дина биологичното земеделие като цяло съставлява 
6,7% или 12 млн. хектара сертифицирана земеделска 
площ за биоземеделие от общата използвана земе-
делска площ в Евросъюза.

България заема едно от последните места в ЕС по 
процент използвана земеделска земя за биологично зе-
меделие, сочат данни за 2016 година. Страната ни е 
на 23-та позиция с едва 3,2% обработваема земедел-
ска земя за биокултури или около 161 хиляди хектара. 
Въпреки това само за четири години сертифицирана-
та земеделска земя за биопродукти у нас се е увели-

чила 4 пъти – през 2012 г. е била 40 хиляди ха, а през 
2018 година – 161 хиляди ха. По показателя „използ-
вана земеделска земя за биопродукти” от общите 
селскостопански площи, зад нас се нареждат страни 
като Холандия – 2,9% или 52 хиляди хектара, Велико-
британия – 2,8% или 490 хиляди хектара, Ирландия – 
1,7% или 77 хиляди хектара, Румъния – 1,7% или 226 
хиляди хектара и в дъното на класацията е Малта – с 
едва 0,2% земя за биокултури или 24 хиляди хектара 
(Фиг. 1).

Най-голям дял земеделска земя, предназначена за би-
оземеделие е регистриран в Австрия, където повече 
от една пета – 21% или 571 хиляди хектара от обща-
та селскостопанска площ, е отделена за отглеждане 
на биопродукти през 2016 година. Сред страните от 
ЕС най-голям брой регистрирани биологични произво-
дители има в Испания, Италия, Франция и Германия.

Основният фокус в производството на биологични 
продукти у нас е поставен върху многогодишните 
култури, но все повече място намират биозеленчу-
ците, зърнените храни, както и биологично чистите 
лозови масиви – все по-често винопроизводители по-
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ставят върху етикетите на продукцията си термина 
„биологично вино”. Биоземеделието е бързо развиващ 
се бранш у нас, като за близо 10 години след приемане-
то ни в ЕС, броят на заетите в биоземеделието (про-
изводители, преработватели и търговци) е нараснал 
в пъти – от 400 през 2007 година, до над 4 500 през 
2018 година. Отчита се също, че като цяло биофер-
мерите са много по-млади и по-образовани от хората, 
които се занимават с конвенционално земеделие у нас.

Освен това по различни данни – около 90 процента 
от биологично произведените продукти у нас се изна-
сят на европейския пазар. В момента пазарът на би-
опродукти у нас се изчислява на около 1 процент от 
общия пазар на храните в страната.

В световен мащаб се наблюдава засилен интерес към 
биологичното земеделие, което вече е развито в над 
100 страни. Лидери в този бранш са Австралия – с над 
24 милиона хектара и Аржентина – с близо 15 милиона 
хектара земеделска земя за биохрани, като световни-
ят пазар на сертифицирани биопродукти се оценява на 
близо 30 млрд. долара годишно (Гаджалска Н., И. Въл-
човски, Ю. Енакиев, 2014).

На базата на данни от агростатистиката за 2017–
2018 г. се вижда, че площите, заети с производство 
на пресни зеленчуци и плодове за последните две годи-
ни се увеличава като площта за 2018 г. е двойно по-
голяма – 5 527 ха (Табл. 1).

За площите в система на контрол и за групи култури, 
отглеждани по биологичен начин в рамките на 2018 г. 
се очертава увеличение. Върху тези площи, за които 
се прилагат методите на биологично производство 
(площи в период на преход и биологични площи), се за-
белязва тенденция на намаляване през 2018г. (Табл. 2).

Изискванията към жи-
вотновъдството у нас, 
включително към про-
мишленото птицевъд-
ство се повишиха след 
влизането на България 
в Европейския съюз. То 
трябва да отговаря на 
европейските закони, 
свързани с внедряване 
на най-добрите налични 
техники и съвременните 
екологични норми. Тен-
денцията е развитие на 
екологично земеделие и 
пълно рециклиране на рас-
тителните и животин-
ски остатъци (Енакиев 
Ю., И. Иванов, Б. Богоми-
лов, 2016).

Екскрементите от 
птицепроизводството 
представляват ценен ор-
ганичен тор с голямо съ-
държание на хранителни 
вещества и биологически 

активни стимулатори за растежа на растенията. 
Съществуват много предложения с най-различни ико-
номически обосновки за преработка на птичия тор в 
биогаз, ел.енергия, топливни брикети, добавки за фу-
ражи, отглеждане на калифорнийски червеи, изгаряне, 
производство на торове и др.

Един от най-ефективните начини за обезвреждане и 
оползотворяване на птичите торове в птицеферми-
те, е използването им за получаване на органомине-
рални торове. Тези торове поддържат благоприятен 
баланс на хумуса, създават ползотворна реакция на 
почвения разтвор и отстраняват излишната киселин-
ност, довеждат запасите на хранителните елементи 
до оптимално ниво, поддържат и развиват почвената 
микрофлора. Заедно с пълния спектър от минерални 
елементи в почвата се внасят и органични вещества, 
богати на хумусоподобни субстанции, които стаби-
лизират дълготрайно плодородието на почвата, при 
което съдържанието на N, P, K, Ca, Mg и микроеле-
ментите в тях е хармонизирано (Н. Марков и колек-
тив, 2008).

Ниското съдържание на токсични елементи и теж-
ки метали, отсъствието на мутагенен ефект и генна 
токсичност ги характеризира като безвредни за окол-
ната среда. Хармоничното съотношение на биогенни-
те елементи ги прави особено атрактивни за биоло-
гичното земеделие, защото така се запазва баланса 
на хранителни вещества, без прекомерно натрупване 
на азот, фосфор и калий в почвите .

При внасянето на 1 тон органичен тор в почвата се 
внасят 200–300 кг органично вещество, около 5–6 кг 
азот, 2–3 кг общ фосфор и 5–6 кг от почти всички 
микроелементи, участващи в изграждането на расти-

Фиг. 1. Дял на използвана земеделска земя за биологично земеделие в ЕС през 2016 г.
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телния организъм и полезна микрофлора, която пови-
шава биологичната активност на почвения субстрат. 
Освен, че подобрява хранителния режим, органичното 
торене при леки песъчливи почви повишава свързанос-
тта и водозадържащата им способност, оптимизира 
тяхната структура. При почви с тежък механичен 
състав подобрява въздушния и топлинния режим и 
водопропускливостта им. Бавната минерализация на 
хранителните вещества осигурява продължителен 
достъп на хранителни вещества за растенията, а 
увеличаването на почвения хумус и съдържанието на 
подвижни, хуминови киселини, които  стимулират рас-
тежа и развитието на растенията.

Торенето на зеленчуковите култури е специфично 
за отделните видове, но зависи и от направлението 
на производството – ранно, средно ранно или късно, 
полско или оранжерийно. В тази връзка използването 
на органоминералните торове придоби особена акту-
алност с цел получаване на по-добро качество на про-
дукцията от зеленчуковите култури в земеделието.

Торенето с органоминерални торове има следните 
предимства:
•	 подържа се благоприятен баланс на хумуса и енер-

гийния потенциал на почвата;
•	 довежда запасите от достъпни хранителни еле-

менти до оптимално ниво и увеличава мощност-
та на плодородния почвен слой;

•	 създава се благоприятна реакция на почвения раз-
твор и се отстранява излишната киселинност;

•	 увеличава се съдържанието на подвижните форми 
на азота, фосфора, калия и микроелементите;

•	 поддържа се развитието на почвената микрофло-
ра.

Таблица 2. Площи в система на контрол (ха)
Вид култури 2017 2018
Зърнено-житни, вкл. ориз 16 601,8 21 019,4
Кореноплодни култури 342,2 1 366,8
Технически култури – общо 22 998,4 31 272,7
Фуражни култури от обработ-
ваеми земи 14 366,3 1 119,7

Трайни насаждения 30 485,0 38 188,5
Постоянни ливади и пасища 39 921,1 40 751,0
Общо площи в система на 
контрол 136 629,2 162 332,4

Органоминералните торове съдържат балансиран 
състав на основните компоненти и микроелементи, 
които допринасят за увеличаване на добивите от сел-
скостопанските култури и за подобряване на струк-
турата на почвата и нейното плодородие. Основното 
свойство на почвата е нейното плодородие – способ-
ността ѝ да осигурява хранителни вещества, вода, 
въздух и топлина на растенията, безусловно необхо-
дими за растежа, развитието и продуктивността им. 
Тези торове представляват такова съчетание на ор-
ганични и минерални торове, които по своето дейст-
вие, да повлияват благоприятно развитието на зелен-
чуковите растения и да не оказват вредно влияние на 
екосистемите в природата.

Изводи:
1. Обработваема земеделска земя за биокултури в 

България е 161 хиляди хектара за 2016 година. Това 
е 3,2% от общата площ на обработваемата земе-
делска земя. Страната ни заема 23-та позиция за 
биокултури в Европейския съюз.

2. Основният фокус в производството на биологич-
ни продукти в България е поставен върху много-
годишните култури. Площи на земеделски култу-
ри, на които се отглеждат по биологичен начин 
зеленчуци и плодове за последните две години се 
увеличи двойно – от 2 894 ха през 2017 година и 
достигна 5 527 ха през 2018 година.

3. Торенето с органоминерални торове има следни-
те предимства: подържа се благоприятен баланс 
на хумуса и енергийния потенциал на почвата; до-
вежда запасите от достъпни хранителни елемен-
ти до оптимално ниво и увеличава мощността на 
плодородния почвен слой; създава се благоприятна 
реакция на почвения разтвор и се отстранява из-
лишната киселинност; увеличава се съдържание-
то на подвижните форми на азота, фосфора, ка-
лия и микроелементите; поддържа се развитието 
на почвената микрофлора.

4. Използването на органоминерални торове позво-
лява да се внедрят екологосъобразни механизира-
ни технологии за производството на качествена 
земеделска продукция и опазване на околната сре-
да в съответствие с европейските изисквания 
(Standards of Good Agricultural and Environmental 
Condition – GAEC). 

Табл. 1. Площи на земеделски култури, отглеждани по биологичен начин и площи в преход (ха)

Вид култури
Площи в преходен период Площи, преминали 

периода на преход Общо площи

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Зърнено-житни култури, вкл. ориз 10 409 3 991 6 192 17 028 16 602 21 019
Технически култури 14 481 8 708 8 517 22 565 22 998 31 273
Зеленчуци, пъпеши, ягоди, култивирани гъби 1 338 2 336 1 556 3 191 2 894 5 527
Трайни насаждения 19 165 15 409 11 320 22 780 30 485 38 188
Постоянни ливади и пасища 26 498 16 100 13 423 24 651 39 921 40 751
Угар 5 455 2 362 2 328 3 345 7 782 5 707
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МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Разпространение на плевелите 
и борбата с тях при различни 

агроекологични условия
ас. В. Лозанова, ас. д-р И. Герасимова, проф. д-р И. Димитров,

ИПАЗР „Н. Пушкаров”

В обработваемите площи плевелите са основни кон-
куренти на земеделските култури по отношение на 
водата и хранителните вещества, потискат нара-
стването, намаляват добивите и рентабилността 
на производството от единица площ. Основният фак-
тор, определящ динамиката на плевелната растител-
ност е селскостопанската дейност на човека. Всяка 
промяна в технологията на отглеждане на културни-
те растения води до изменение и на плевелната рас-
тителност (Баева и др. 2011; Shrestha et al. 2012). 
Плевелната растителност не може да бъде напълно 
унищожена. Тя винаги е била и ще бъде спътник на кул-
турните растения. Високата биологична и екологична 
пластичност на плевелите е факт, който също ус-
ложнява борбата с тях. За да бъде тя успешна е необ-
ходимо системно следене и прогнозиране на промени-
те в плевелната растителност и усъвършенстване 
на методите за борба с нея (Димитрова и др., 2014; 
Knežević et al. 2018; Cirujeda et al. 2019). Интегрира-
ната борба е най-подходяща за подържане чистотата 
на посевите със зърнени култури. Комплексът от ме-
роприятия за интегрирана борба с плевелите при раз-
личните полски култури зависи главно от състава на 
плевелните асоциации, биологичните особености на 
културата и тяхната конкурентна способност, при-
ложените технологии за отглеждането им, екологич-
ните и почвени условия, вида на сеитбообращенията 
и др. (Борисова и др. 2002; Koocheki еt al.2009; Тонев, 
2017).

Цел на изследването е, да се установи динамиката на 
заплевеляване на посевите в полски сеитбообращения 
и да се проучат възможностите за прилагане на ус-
пешна борба с плевелите при различни агроекологични 
условия.

Изследванията са проведени в полски опити, заложе-
ни по блоковия метод в четири повторения в опит-
ни бази Божурище, Софийско и Цалапица, Пловдиско и 
включва две триполни сеитбообращения, две системи 
за обработка на почвата като варианти за механична 
борба с плевелите и два варианта на химична борба с 
плевелите

За определяне заплевеляването е използван коли-
чествено-тегловния метод, като плевелите са отчи-
тани от метровки с площ от 1м2 в три повторения 
във всеки вариант. Броят на отчитанията за опреде-

ляне динамиката на заплевеляване през вегетацията 
зависи от технологията и особеностите на изслед-
ваните култури, както следва: зимно-житно бобова 
смеска – рано на пролет във фаза изкласяване и око-
сяване; фуражна и захарната царевица – във фаза 5–6 
лист (преди пръскане) и във фаза изметляване на кул-
турата; пшеница – във фази братене и изкласяване.

Проучени са следните хербициди и хербицидни комби-
нации (смеси):
•	 Вариант Р1 – за житната култура със слята по-

върхност – пироксулам 75 г/кг (продукт Палас 
75 ВГ) в доза 250 г/хa, срещу едногодишни жит-
ни и широколистни плевели; за фуражна царе-
вица – 345 г/л терботрион + 68 г/л тиенкарба-
зон-метил+изоксадифен-етил 134 г/л (антидот) 
– продукт Капрено СК, в доза 290 мл/хa; захарна 
царевица – 200 г/кг темботрион + 100 г/кг изокса-
дифен-етил (антидот), в доза 500 г/ха + 2000 мл 
Меро (адювант).

•	 Вариант Р2 – за житната култура със слята по-
върхност – метсулфурон-метил 143 г/кг + 143 г/
кг трибенурон-метил (продукт Алай Макс), в доза 
35 г/хa в комбинация с феноксапроп-П-етил + ан-
тидот (продукт Имаспро 7,5 ЕВ) – 1000 мл/хa; за 
царевицата – никосулфурон 40 г/л (продукт Сирио 
4 СК), в доза 1250 мл/хa + 360 г/л 2,4 Д + 120 г/л 
дикамба (продукт Магнето), в доза 1200 мл/хa.

Използвани са следните параметри: плътност (общ 
брой на плевелите на единица площ, бр./м2) и обща био-
маса на плевелите (свежа и сухо тегло) по видове пле-
вели и по биологични групи. 

В опита се изпитват два варианта на торене – Т1 
– прилагане на торене с минерални торове съгласно 
запасеността на почвата с макроелементи и Т0 – без 
торене, който се базира на естественото плодоро-
дие на почвата.

Фенологични наблюдения и биометрични измервания 
при царевица и пшеница – темп на растеж и натруп-
ване на биомаса, фази на развитие, брой продуктивни 
растения на единица площ и др.

Добив от основна и допълнителна продукция и струк-
турен анализ – зърно, свежа и суха маса;

След извършеното картиране на плевелната асоци-
ация в опитната площ в Божурище се установи, че 
основно проблемът в борбата с плевелите ще бъде 
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дишни и многогодишни плевели. Основни заплевелите-
ли са кощрява, бутрак, повитица и паламида.

Извършените наблюдения по фази от развитието на 
пшеницата показват, че заплевеляването е предимно 
с едногодишни видове: от групата на ефемеритe – 
великденче (Veronica hederifolia L.), росопас (Fumaria 
officinalis L.); от зимно пролетните – трицветна те-
менуга (Viola tricolor L.), подрумче (Anthemis arvensis 
L.), от ранно пролетнитe – лепка (Galium tricorne 
With.), фасулче (Poligonum convolvulus L.), коленд-
ро (Biforaradians M.B.), от късно пролетнитe – сива 
кощрява (Setaria glauca L., P.B.), лобода (Chenopodium 
album L.) бутрак (Xanthium pensylvanicum L.), от 
многогодишните – кореново-издънкови – палами-
да (Chenopodium album L.), повитица (Convolvulus 
arvensis L.).

Във фаза братене преди пръскане с хербициди, пре-
обладават едногодишните плевели – великденче, 
трицветна теменуга, трирога лепка и фасулче. Сход-
ни резултати посочва и Титянов (2006). Срещат се и 
единични представители от многогодишните корено-
во-издънкови видове – паламида. 

Степента на заплевеляване с едногодишни двусе-
меделни плевели е по-висока след оран в сравнение с 
дискуването, което е последействие от основната 
обработка срещу царевицата. Най-силно заплевелен е 
вариант Т1О1Р1 – 35,33 бр./м2. Развитието на многого-
дишните плевели обаче е по-силно изразено при вари-
антите с дискуване. На варианта Т0О2Р2 е отчетено 
39,3 бр./ м2 многогодишни кореново-издънкови плевели 
(Фиг. 1). 

Във фаза изкласяване се наблюдава увеличение на ви-
довете плевели и степента на общото заплевеляване 
в сравнение с фаза братене. В тази фаза са отчетени 
още подрумче, лепка, фасулче, пача трева и бутрак. 
Влиянието на обработката на почвата е със същата 
тенденция от това на предходното отчитане. Плът-
ността на едногодишните и общата свежа и суха био-
маса на плевелите е по-висока при вариантите с оран 
в сравнение с дискуването. Причина за тази разлика е 
вероятно изкарване в повърхностния слой на повече 
плевелни семена в резултат на обръщането на слоя. 
Заплевеляването с многогодишни плевели е по-силно 
отново на парцелите с извършено дискуване. Конку-
ренцията на плевелната растителност е значител-
на във вариант Т1О2Р2 – отчетени са общо 48 бр./ м2 
(Фиг. 2). Торените варианти са по-слабо заплевелени с 
едногодишни плевели в сравнение с варианта без то-
рене, но свежата и сухата биомаса не се различават 
съществено. От изпитваните агротехнически фак-
тори, системата на обработка на почвата оказва по-
голямо влияние върху степента на заплевеляване.

 В плевелната асоциация присъстват представители 
на всички биологични групи плевели, но най-голям про-
блем създава вторичното заплевеляване с едногодиш-
ни къснопролетни и многогодишни коренищни плевели.

След сеитбата на царевицата се установи, че преоб-
ладават едногодишните плевели – основно от групите 

на ранно и късно пролетните, както и кореново-издън-
кови плевели – повитица. Степента на заплевеляване 
с едногодишни двусемеделни плевели е по-висока след 
оран в сравнение с разрохкването. 

Във фаза 5–6 лист след извършването на между-
редовото култивиране и преди пръскане с хербициди 
се установи, че с механичната борба са унищожени 
основно едногодишните плевели. Една част от тях, 
представители на ранно-пролетните и зимно-пролет-
ните плевелни групи са приключили вегетативното си 
развитие. 

Многогодишните плевели обаче, са останали в по-го-
лямата си част невредими от междуредовата обра-
ботка на почвата. Най-голям брой кореново-издънкови 
плевели са отчетени във вариантите без торене – съ-
ответно 52,0 и 63,34 бр./м2, вероятно поради по-ред-
кия и слабо развит посев от царевица. Като общ брой 
плевели са установени във вариантите с извършена 
оран, спрямо тези с разрохкване. Вероятно, с оранта 
са изкарани в повърхностния слой повече семена и из-
дънки на по-упоритите плевели. Във вариант Т1О1Р1 е 
установено по-слабо заплевеляване,в сравнение с дру-
гите варианти, което е предимно с многогодишни пле-
вели (Табл. 1).

Във фаза изметляване се наблюдава намаление на ви-
довете плевели и степента на общото заплевеляване 
в сравнение с фаза 5–6 лист (Табл. 2). В тази фаза са 
отчетени още подрумче, лепка, фасулче, пача тре-
ва и бутрак. Влиянието на обработката на почвата 
е със същата тенденция като тази на предходното 
отчитане. Плътността на едногодишните и общата 
свежа и суха биомаса на плевелите е по-висока при ва-

Фиг. 1. Брой плевели на 1 м2 – пшеница фаза братене.

Фиг. 2. Брой плевели на 1 м2 – пшеница фаза изкласяване.
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риантите с оран в сравнение с дискуването. 

Конкуренцията на плевелната растителност е зна-
чителна във вариант Т1О2Р2 – отчетени са общо 48 
бр./м2. 

До прибирането на реколтата се прояви вторич-
но заплевеляване с късно- пролетни и многогодишни 
плевели. Основно това заплевеляване е причинено от 
бутрак и от повитица.

Анализът на резултатите от заплевеляването на 
посева с царевица показва, че е от смесен тип. Във 
фаза восъчна зрялост се запазва тенденцията за по-
високи стойности (плътност, свежо и сухо тегло) 
на едногодишните плевели при варианта с оран от 
13,33% до 44,45%. 

В полският опит в ОБ Цалапица уплътненото сеит-

бооборотно поле на захарна царевица със зимно-жит-
но бобова смеска (грах+ечемик) и (грах+тритикале) за 
растителна покривка и зелено торене в схемата за 
редуване, в сеитбообращенията идва след житна кул-
тура – ечемик.

През 2018 г. първото отчитане на количественото 
и видовото заплевеляване в полето на зимно-житно 
бобовата смеска е направено през пролетта, преди 
нейното заораване. Плътността е слаба, като запле-
веляването е предимно с едногодишни плевели. Общи-
ят брой на едногодишните плевели от торените ва-
рианти и във четирите повторения, засети със зимна 
смеска (грах+ечемик) е 23 бр./м2 с високо количество 
натрупана свежа биомаса – 192,8 г/м2 и суха биомаса 
от 38,63г/м2 (Табл. 3). По време на отчитането сме-

Таблица. 1. Брой и тегло плевели на 1 м2 – царевица ф. 5–6 лист 

Плевели
Т0O1P2 Т1O1P1 Т1O1P2

бр./м² свежо 
т.,г

сухо 
т.,г бр./м² свежо 

т.,г
сухо 
т.,г бр./м² свежо 

т.,г
сухо 
т.,г

І. Едногодишни 10,01 15,44 3,44 14 16,83 2,52 27,3 7,35 1,36
1.Ефемери - - - - - - - - -
2.Ранно-пролетни - - - - - - - - -
3.Късно-пролетни 9,34 9,31 1,69 14 16,83 2,52 26 4,79 0,8
4.Зимно-пролетни 0,67 6,13 1,75 - - - 1,33 2,56 0,56
ІІ. Многогодишни 52 192,15 36,61 44 199,35 47,12 39,3 104,69 26,49
1.Коренищни 2 2,40 0,60 - - - - - -
2.Кореново-издънкови 50 189,75 36,01 44 199,35 47,12 39,3 104,69 26,49

Таблица 2. Брой и маса на плевелите на 1 м², царевица фаза „изметляване” – 2018 г.

Групи плевели
Т₀O₁P₂ Т₁O₁P₁ Т₁O₁P₂

бр./м² свежо
т.,г сухо т.,г бр./м² свежо 

т.,г
сухо 
т.,г бр./м² свежо 

т.,г
сухо 
т.,г

I. Едногодишни 21,32 43,61 12,38 10 19,41 6,33 7 12,44 5,91
1.Ефемери 1,32 3,23 1,60 0,33 1,27 0,29 0,33 0,70 0,21
2.Ранни пролетни 2 5,11 1,80 1 1,02 0,10 - - -
3.Късни пролетни 18 35,27 8,98 8 15 5,41 6,67 11,74 5,70
4.Зимно-пролетни - - - 0,67 2,12 0,53 - - -
II. Многогодишни 14 39,16 7,74 4,0 7,34 2,68 3,0 7,83 3,06
1.Коренищни - - - - - - - - -
2.Кореново-издънкови 14 39,16 7,74 4,0 7,34 2,68 3,0 7,83 3,06

Таблица 3. Отчитане на плевели по биологични групи в зимна смеска (грах+ечемик).

Групи плевели
Торено Неторено

бр./м² свежо т.,г сухо т.,г бр./м² свежо т.,г сухо т.,г
I.Едногодишни 23,0 192,8 38,63 29,5 95,06 21,61
1.Ефемери - - - - - -
2.Ранни пролетни 4,5 96,13 17,1 3,5 24,93 5,19
3.Късни пролетни - - - - - -
4.Зимно-пролетни 18,5 96,67 21,53 26,0 70,13 16,42
II.Многогодишни 0,5 2,04 0,25 1,0 2,14 0,65
1.Коренищни - - - - - -
2.Кореново-издънкови 0,5 2,04 0,25 1,0 2,14 0,65
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ската е формирала голямо количество биомаса, което 
се е отразило на развитието на плевелната расти-
телност. Плевелните видове са представители на гру-
пата на ранно-пролетните и зимно-пролетни видове. 
Преобладаващо е заплевеляване с полски синап (Sinapis 
arvensis L.), полско подрумче (Anthemis arvensis L.) и 
обикновената лайка (Chamomilla rekutita).

Многогодишните плевели (кореново-издънкови) са 
ограничен брой (1бр./м2). Повитицата (Convolvulus 
arvensis L.) е основният плевел от тази група, но 
плевелите са слабо развити и имат незначителна 
биомаса – едва 2 г/м2. Плътността на плевелите в 
парцелите, засяти с другата житно-бобова смеска 

(грах+тритикале) за зелено торене също е ниска. Об-
щият брой на едногодишните плевели от неторените 
варианти и в четирите повторения е 19,5 бр./м2, све-
жа биомаса от 124,31 г/м2 и суха биомаса от 26,23 г/
м2.

Следващото отчитане на заплевеляването при ос-
новната култура – захарна царевица, е извършено 
във фаза 3–5 лист. Поради краткия срок на отчитане 
след предшественика, съществено различие в съста-
ва и биомасата на плевелите не е установена. След 
пръскането с мезотрион 75 г/л + 30г/л никосулфурон 
– доза 2000 мл/хa и междуредовото окопаване, запле-
веляването бе сведено до санитарния минимум. В края 

Таблица 6. Отчитане на плевели по биологични групи в полето на пшеницата.

Групи плевели
Торено Неторено

бр./м² свежо
т.,г сухо т.,г бр./м² свежо т.,г сухо т.,г

I.Едногодишни 106.5 167.8 51.07 50.5 195.65 57.57

1.Ефемери - - - - - -
2.Ранни пролетни 0.5 14.01 2.75 - - -
3.Късни пролетни 305.5 153.76 48.31 117.5 128.82 35.79
4.Зимно-пролетни 0.5 0.03 0.01 33 66.83 21.78
II.Многогодишни 54.5 65.57 20.67 26.5 80.33 23.58
1.Коренищни 54.5 65.57 20.67 26.5 80.33 23.58
2.Кореново-издънкови - - - - - -

Таблица 4. Отчитане на плевели по биологични групи – зах. царевица/ грах+ечемик.

Групи плевели
Торено Неторено

бр./м² свежо 
т.,г сухо т.,г бр./м² свежо т.,г сухо т.,г

I.Едногодишни 64,0 312,95 84,51 49,5 176,59 50,73
1.Ефемери - - - - - -
2.Ранни пролетни 7,5 139,17 18,79 0,5 29,56 3,66
3.Късни пролетни 56,5 173,8 65,82 49 147,03 47,07
4.Зимно-пролетни - - - - - -
II.Многогодишни 15 55,93 15,46 21,5 92,28 24,67
1.Коренищни 10 35,42 9,34 21,5 92,28 24,67
2.Кореново-издънкови 5 20,51 6,12 - - -

 Таблица 5. Отчитане на плевели по биологични групи - зах. царевица/ контрола.

Групи плевели
Торено Неторено

бр./м² свежо
т.,г сухо т.,г бр./м² свежо т.,г сухо т.,г.

I.Едногодишни 156 660,18 219,19 95,5 542,52 233,7
1.Ефемери - - - - - -
2.Ранни пролетни 1 56,22 10,48 - - -
3.Късни пролетни 155 603,96 208,71 95,5 542,52 233,7
4.Зимно-пролетни - - - - - -
II.Многогодишни 19,5 99,14 27,74 4 31,31 10,24
1.Коренищни 19,5 99,14 27,74 4 31,31 10,24
2.Кореново-издънкови - - - - - -
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0на вегетацията плътността на плевелите се форми-
ра от плевелни видове от късно-пролетната група и 
многогодишните – основно коренищни. Общия брой на 
едногодишните и многогодишните плевели от торе-
ните варианти на захарна царевица след (грах+ечемик) 
е 66,5 бр./м2, като количеството на фомираната све-
жа биомаса е високо – 312,97 г/м2 и суха биомаса 84,61 
г/м2 (Табл.4). Отчетено е най-високо заплевеляване с 
вида тученица (22,5 бр./м2) и свежа биомаса 69,54г/
м2. Заплевеляването с многогодишни видове е средно, 
представени са основно от повитица – 5 бр./м2 и био-
маса в свежо състояние около 20,5 г/м2 и балур – съ-
ответно 10 бр./м2 и 35,42г/м2.

Анализът показва, че заплевеляването с многого-
дишни видове е по-високо при неторените варианти 
захарна царевица след (грах+ечемик).

Видът тученица преобладава с най-голям брой – 84 
бр./м2, като количеството на отчетената биомаса 
също е висока – 308,48 г/м2 и суха биомаса – 121,69 
г/м2.

Делът на многогодишните видове също е висок, ос-
новно балур – отчетени са 17,5 бр./м2, със свежа био-
маса – 57,68 г/м2 и суха биомаса – 16,22 г/м2. Заплеве-
ляването с плевели от тази биологична група може да 
се обясни със размножаване както от семена, така и 
от коренища. Друга причина за трайното присъствие 
на многогодишните плевели е заплевеляването от съ-
седни производствени площи. 

При отчитане на степента на заплевеляване в 
неторените варианти на захарна царевица след 
(грах+тритикале), в тази по-късна фаза на прибиране 
на културата, общият брой плевели е 101 бр./м2, като 
количеството на формираната свежа биомаса е по-ви-
соко – 564,77 г/м2, в сравнение с торените варианти. 

След изметляване на царевицата преобладават пре-
димно плевели от късно-пролетната група. Общият 
им брой в торените варианти е 155 бр./м2, като от-
четеното количество свежа биомаса е много високо 
– 603,96г/м2 и суха биомаса – 208,71 г/м2. Преоблада-
ват видовете тученица, бяла лобода и зелена кощря-
ва. Многогодишните плевели са представени от коре-
нищния вид балур, като отчетената плътност е 19,5 
бр./м2, свежата биомаса – 99,14 г/м2 , а сухата биома-
са – 27,74г/м2, по-високи са в сравнение с останалите 
варианти захарна царевица.

При отчитане на плевелите в неторените варианти 
захарна царевица неуплътнена – контрола, общият 
брой на едногодишните и многогодишните плевели е 
99,5 бр./м2, с обща свежа биомаса – 573,83 г/м2 и суха 
биомаса – 243,94 г/м2, като преобладават предимно 
едногодишните плевели (Табл. 5). 

Обобщената оценка на характеристиката на запле-
веляването показва, че най-висока плътност на запле-
веляване се наблюдава във варианта захарна царевица 
неуплътнена – контрола, следвана от варианта захар-
на царевица след (грах+тритикале) и най-слабо зпле-
веляване е отчетено при варианта захарна царевица 
след (грах+ечемик). Следователно уплътняването на 
площта с предкултури ограничава развитието на пле-

велите. Все още е проблем вторичното заплевелява-
не, особено с многогодишни плевели, с които борбата 
трябва да бъде системна, поради попълване на семен-
ната банка от прилежащи производствени площи.

През следващата 2019 г. при посев пшеница, след 
отчитането във фаза братене е установено, че след 
зимни смески броят плевели е най-висок – 276 бр./м2, 
със свежа биомаса – 49,12 г/м2 и сухо тегло – 10,48 
г/м2 и най-малко плевели са отчетени във варианта 
пшеница след царевица неуплътнена – 50 бр./м2. През 
този период заплевеляването с многогодишни плевели 
е слабо. Доброто развитие на смеската не позволи по-
тискане на плевелите и тяхната биомаса е най-ниска.

Получените резултати във фаза изкласяване показ-
ват, че стойностите на плевелната плътност през 
този период на отчитане са по-ниски в сравнение с 
първото отчитане. Обяснение за това е ефектът от 
пръскането с хербициди. Влияние оказват и метеоро-
логичните условия. Не са установени плевелни видо-
ве от групата на ефемерите, а в същото време се 
появяват видове от късно-пролетната група – пача 
трева, бутрак и тученица, а от многогодишните – ос-
новно коренищни (балур). По-слабо заплевеляване с ед-
ногодишни плевели е отчетено в неторения вариант 
пшеница – 50,5 бр./м2 (Табл.6.). 

Делът на многогодишните плевели е по-висок в 
сравнение с първото отчитане. Балурът (Sorghum 
halepense L.), преобладава във всички изследвани ва-
рианти на пшеницата – 54,5 бр./м2, със свежа биомаса 
– 65,57 г/м2 и суха – 20,67 г/м2 в торения вариант. 

Заключение
От проведеното изследване върху излужена смол-

ница и ливадно-канелена почва се установи, че изпит-
ваните агротехнически фактори – сеитбообраще-
ние, обработка на почвата, торене и химична борба 
с плевелите, оказват влияние върху количественото 
заплевеляване на опитната площ.

При прилагане на система с по-интензивна обработ-
ка се отчита по-слабо заплевеляване с едногодишни и 
многогодишни плевели, в сравнение с варианта с реду-
цирана обработка. Торенето също влияе върху разви-
тието на плевелната растителност, предимно с оси-
гуряването на добър хранителен режим и условия за 
надмощие на културните растения в конкурентната 
борба. При изключване на торенето, нараства броят 
на плевелите на единица площ, но тяхната маса е по-
ниска от тази при вариантите с торене.

От изследването се установи, че използването на 
смеси от хербициди се оказва по-ефективно за огра-
ничаване на конкуренцията на плевелите в сравнение с 
употребата на широкоспектърни продукти.

Обобщената оценка на характеристиката на запле-
веляването показва, че уплътняването на площта с 
предкултури ограничава развитието на плевелите. 
Все още е проблем вторичното заплевеляване, особе-
но с многогодишни плевели, с които борбата трябва 
да бъде системна, поради попълване на семенната 
банка от прилежащи производствени площи.
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МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Гл. ас. д-р Иво Янашков, доц. д-р Ценко Въчев, 
ИПАЗР„Никола Пушкаров”, направление „Защита на растенията”, отдел „Фитопатология”, Костинброд

Дългосрочен ефект от многократно обеззаразяване 
на почвa, инфектиранa с фитопатогени:
Проучване върху оранжерийните домати

Доматите (Lycopersicon esculentum Mill.) са обект 
на нападение от редица почвенопреносими патогени, в 
т.ч. Fusarium oxysporum Schlechtend Fr. f.sp. radicis-
lycopersici Jarvis & Shoemaker (FORL), Colletotrichum 
coccodes (Wallr.) Hughes, Fusarium solani (Mart.) 
Sacc., Pyrenochaeta lycopersici Schneider и Gerlach, 
Rhizoctonia solani Kühn AG-4 и AG-6, Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) De Bary и гъбоподобни оомице-
ти, като Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp., P. 
ultimum Trow, Phytophthora nicotianae var. nicotianae 
Breda de Haan, P. capsici Leonian и др. Тези патогени 
атакуват корените и базите на доматите самосто-
ятелно и в комбинации от два и повече вида едновре-
менно, обособявайки комплекс, именован от нас като 
кореново и базично гниене. F. oxysporum f.sp. radicis-
lycopersici е доказано най-масово разпространеният 
вид, доминиращ патогенната асоциация по домати-
те в оранжерии и на полето (Vatchev, 1995; Vatchev 
and Hadjidimitrov, 2006; Vatchev and Maneva, 2013). 
В резултат на наши наблюдения беше установено, че 

в зависимост от условията на отглеждане, корено-
вото и базично гниене по оранжерийните домати е в 
състояние да причини загуби на добив от плодове от 
порядъка на 27% до 85%. Заболяването води още до 
понижаване на качеството и пазарната стойност на 
плодовете (Vatchev, 2016).

В миналото добър контрол над сходно заболяване с 
комплексна етиология, известно като кафяво корено-
во гниене (Brown Root Rot, BRR) по домати с осно-
вен причинител Pyrenochaeta lycopersici е постиган 
чрез методи, насочени към „стерилизация” на ин-
фектираната почва преди засаждане на културата. 
Прилагани са тотални биоцидни средства – химически 
фумиганти или третиране с водна пара, повишаваща 
температурата на почвата до 100°C (Newhall and 
Lear, 1948; Jones et al., 1966; Upstone, 1968; Last and 
Ebben, 1969; Last and Cole, 1968; Campbell, 1982; 
Malathrakis et al., 1983; Ebben et al., 1983; Slusarski 
and Skierkowski, 1984). 

Значителни нива на контрол над фузарийно корено-
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лявания по домати са постигани чрез приложение на 
различни фумиганти, прилагани самостоятелно или в 
комбинации от две активни съставки. Сред най-чес-
то споменаваните са метилбромид-хлоропикрин, ме-
там-натрий (Gullino, 1992; McGovern, 1998), 1,3-дих-
лоропропен, комбиниран с хлоропикрин (Chellemi and 
Mirusso, 2006; Lombardo et al., 2012) и др. (Gilreath, 
1999). Приложението на сублетални дози на метил-
бромид в комбинация със соларизация на почвата или 
третиране с Trichoderma harzianum Rifai води до 
ефективен контрол на FORL (Sivan et al., 1993). Ре-
дуцирани дози на метилбромид оказват ефективен 
контрол на патогена и други Fusarium spp. в почвата 
(Gamliel et al., 1997). Наполовина редуцирана доза на 
дазомет, комбинирана със соларизация на почвата е 
ефективен подход за контрол на причиняваното от 
FORL фузарийното кореново и базично гниене (Minuto 
et al., 2000). Проучвайки химически срества, алтерна-
тиви на метилбромида, McGovern (2015) обобщава 
информацията за известните почвени фумиганти, 
редуциращи нападението от фузарийното кореново 
и базично гниене и фузарийно увяхване по доматите.

В други изследвания, прилаганите методи, целящи 
„стерилизиращ” ефект на почвата, като химическа 
фумигация (Marois and Mitchell, 1981) или третира-
не с водна пара (Jarvis et al., 1975; Rowe and Farley, 
1981; Jarvis et al., 1983) се оказват недостатъчно 
ефективни като самостоятелна мярка за борба с 
фузарийното кореново и базично гниене по домати 
(Tamietti and Lento, 1986). Причините за незадово-
лителните нива на контрол се свеждат до способ-
ността на патогена (FORL) да се разпространява 
със спори по въздушен път (Rowe and Farley, 1971; 
Rowe et al., 1977) и създавания биологичен (екологи-
чен или микробиологичен) „вакуум” в почвата, вслед-
ствие на „стерилизиращото” обеззаразяване (Marois 
and Mitchell, 1981). В резултат на отсъствието на 
ефективна конкуренция в лицето на драстично реду-
цираната почвена биота и микробиота, настъпва ре-
инвазия и бърза реколонизация на третираната поч-
ва с прицелния фитопатоген (Rowe and Farley, 1978; 
Marois and Mitchell, 1981). За относително дълъг 
период от време при домати, както и при почвенопре-
носими заболявания по други култури са наблюдавани 
и описани случаи на идентично, или по-силно нападе-
ние по корените и базите на растения, отглеждани 
във фумигирани, или обеззаразени по друг начин поч-
ви, в сравнение с нападението в нетретирани приле-
жащи контроли, и производствени площи (Kreutzer, 
1965; Altman, 1970; Bollen, 1974; Tjamos, 1992; Wing 
et al., 1995; McGovern, 2015). Явлението е познато 
като „бумерангов ефект” (“boomerang effect”) и се 
свързва с бързо нарастване на популациите на пато-
генни организми в почвата в отсъствие или поради 
редуцирана популационна плътност на антагонисти и 
други полезни микроорганизми (Altman, 1970; Sivan et 
al., 1993; Tello, 2002; Triky-Dotan et al., 2005; Neshev, 
2008).

 Въпреки наличната информация в научната лите-
ратура по тези въпроси, усилията на голям брой из-
следвателски колективи от цял свят през последни-
те 15–20 години бяха фокусирани върху търсене на 
различни алтернативи на употребата, не на друго, а 
на метилбромид, като химичен агент за обеззаразя-
ване на почви, инфектирани с фитопатогени (Gullino 
et al., 2003; Gilreath et al., 2005; Minuto et al., 2006; 
Santos et al., 2006; Luvisi et al., 2008; Neshev, 2008; 
McGovern, 2015). За основна причина за забрана на 
употребата на метилбромид – един от фумиганти-
те с най-широк спектър и най-токсичен ефект върху 
живите организми, в световен мащаб се възприе опа-
сението за негативен ефект върху озоновия слой на 
планетата (Katan, 1997 и мн. други). Някак встрани 
остана фактът, че метилбромид, използван самос-
тоятелно или в комбинация с други фумигиращи аг-
енти и методи за обеззаразяване на почвата в много 
случаи се оказва неефективен за контрол над прицел-
ните заболявания, въпреки доказания първоначален 
токсичен ефект върху патогенните организми (по 
време на самото третиране) (Vatchev, 2004). Съще-
временно досега са публикувани относително малко 
данни за евентуални дългосрочни ефекти от много-
кратно прилагане на неселективни биоциди за обез-
заразяване на почвата, като химични фумиганти или 
физични средства със стерилизиращ почвата ефект. 

Базирайки се на собствени изследвания и на досега 
публикувани материали си поставихме за цел да об-
общим биологичните механизми, водещи до т.нар. 
„ефект на бумеранга“ след неколкократно обеззара-
зяване на почви, инфектирани с фитопатогени. Втора 
наша цел бе да проследим липсата на ефективност 
върху проявите на кореново и базично гниене по дома-
ти след последователно третиране на почвата със 
стерилизиращи агенти и привеждането на почвената 
екосистема, както и на производствената такава в 
състояние на хистерезис. 

Прилагането на тотални биоциди редуцира драс-
тично популациите на почвените микроорганизми, 
създавайки почти „биологичен вакуум” в новофумиги-
раните, пропарени или третирани по друг начин поч-
ви (Jarvis, 1992; Griffiths et al., 2000; Dungan et al., 
2003; Klose et al., 2006; Xie et al., 2015). Същевремен-
но, бидейки биологически детерминирано свойство, 
естествената супресивност на почвата по отноше-
ние на почвени фитопатогени, бива елиминирана на-
пълно, често за относително дълъг период от време 
(Bollen, 1974; Weller et al., 2002; Yogev et al., 2006; 
Mazzola, 2004, 2010). Това е причината, непосред-
ствено след приключване на третирането да се на-
блюдава почти невъзпрепятствано проникване на па-
тогените в почвата, възстановяване на популациите 
им, особено в присъствие на чувствителен гостоп-
риемник и неограничено развитие на причиняваните 
от патогените заболявания (Vatchev, 2004; Yogev et 
al., 2006; Borneman and Becker, 2007). Предвид това 
обстоятелство, наличието на еволюционно закрепе-
ното предимство за разпространение с въздушнопре-
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носими спори при различни специализирани форми на 
вида F. oxysporum, в т.ч. F. oxysporum Schlechtend 
Fr. f.sp. basilici (Dzidzariya) Armstr. & Armstr. по боси-
лек (Gamliel et al., 1996), F. oxysporum Schlechtend 
Fr. f.sp. lycopersici (Sacc.) W.C. Snyder Snyder & H.N. 
Hans. по домати (Katan, et al., 1997), Fusarium 
oxysporum Schlechtend.: Fr. f.sp. radicis-cucumerinum 
Vakalounakis по краставици (Vatchev, 2015) и не на 
последно място F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersici, 
доминиращ синдрома кореново и базично гниене по до-
мати, поставя под въпрос ефективността на обезза-
разяването на почвата при производство на култури-
те в оранжерии и на открито. 

Събраните от нас данни от изследване върху повече 
от 60 производствени оранжерии в страната, прове-
дено за период от 21 години ясно демонстрират, че 
само първите едно до три последователни третира-
ния с химически фумиганти или водна пара върху една 
и съща оранжерийна почва осигуряват ефективно 
обеззаразяване и надежден контрол над Кореновото 
и базично гниене по доматите. Тази констатация 
се потвърждава и от свидетелства на анкетирани 
производители у нас и в чужбина, че макар подобни 
процедури да са били ефективни първоначално, по-
нататъшното често ежегодно приложение на ши-
рокоспектърни биоциди води до повишаване на сте-
пента на нападение от кореново и базично гниене на 
оранжерийно отглежданите домати (Vatchev, 2004; 
Vatchev, 2016). Изводът, който правим е, че много-

кратните, последователно прилагани – на практика 
три до четири пъти, стерилизиращи агенти с тота-
лен биоциден ефект върху една и съща почва трайно 
елиминират биологичния буферен капацитет на поч-
вата като екосистема и способността на почвената 
микробиота да се възстановява. С други думи се на-
рушава способността на почвата и по-специално на 
нейния биотичен компонент – микробиота, да се въз-
становява след приложен стрес или негативно въз-
действие, каквото се явява третирането с неселек-
тивни, биоцидни средства (Holling, 1973; Pimm, 1984; 
Lal, 1997; Girvan et al., 2005). От практична гледна 
точка се наблюдава невъзможност за възстановява-
не на супресивността на почвата спрямо патогенни 
организми до нивата отпреди серията от проведени 
третирания (Lal, 1997; Seybold et al., 1999; Song et 
al., 2015). Очевидно възстановяването на неколко-
кратно фумигираната или стерилизирана по друг на-
чин почва следва хистерезисен модел (Фиг. 1).

На Фиг. 1 представяме графичен модел, визуализи-
ращ процесите, настъпващи в производствената 
оранжерийна система – паралелно и след неколкократ-
но обеззаразяване на почвата с биоцидни средства. 
Оригиналният модел е разработен от Wilson and 
Tisdell през 2001 (Wilson and Tisdell, 2001) и предста-
вя аналогични на наблюдаваните от нас процеси в аг-
роекосистемата, но настъпващи в резултат на поява 
и развитие на резистентност в популацията на вре-
дителя. При нашата адаптирана версия приемаме, че 

Фиг. 1. Бумерангов ефект вследствие на няколко последавателни биоцидни третирания (Т1–Т5) на почвата и последващо 
състояние на хистерезис в агроекосистемата (адаптиран след Wilson and Tisdell, 2001).
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0ординатната ос (D) отразява диапазон от количест-
вени стойности на добива от плодове, а абцисната (T) 
– времето в години с нанесени моменти на третиране 
(Т1–Т5), изразяващо се в предкултивационно обеззара-
зяване на инфектираната с патогени почва. Приема-
ме, също така, че, ако в земеделската система не се 
прилагат мерки за контрол на заболяването, то до-
бивът през годините ще остане постоянен, но срав-
нително нисък, поради ежегодна поява и развитие на 
гниене по корените и базите на доматените расте-
ния (хоризонтална линия А–F). Събраните от нас данни 
за различни оранжерии в страната показват, че след 
първото (Т1) биоцидно обеззаразяване – фумигиране 
или пропарване, на инфектираната с патогени почва 
в оранжерията, следва значително повишаване на до-
бивите през следващите три до четири години. Това 
е съпроводено със значително редуциране на интен-
зитета на заболяване, изразяващо се в значително 
по-слаби некротични прояви по корените и базите на 
растенията. Поради постепенно нарастване на болес-
тта през следващите няколко години и за да се запа-
зи добивът висок и относително непроменен, всички 
оранжерии, провели първо третиране на почвата бяха 
съветвани (от учени – наши по-възрастни колеги) да 
провеждат второ обеззаразяване на четвъртата 
календарна година (Т2) след първото. Наблюдавай-
ки внимателно развитието на болестта, повечето 
оранжерийни производители достигат до решение-
то, че трето (Т3) последователно обеззразяване на 
същата почва се налага да се проведе две до три го-
дини след второто третиране. Впоследствие, поради 
все по-бързо нарастване на болестта, четвърто (Т4) 
третиране се налага да бъде проведено една до две 
години след третото, след което оранжерията вли-
за в цикъл на ежегодно пропарване или фумигиране на 
почвата. Заболяването, обаче, нараства значително. 
С това добивите стабилно продължават да падат, 
като достигат базисното ниво отпреди началото на 
провежданите мероприятия за борба, а най-често и 
много по-ниска точка (D). Частта от кривата между 
C и D отразява бумеранговия ефект от провежданата 
стратегия за борба със заболяването. Както подсказ-
ва  използваният термин, става дума за действие, в 
случая третиране, с противоположен на очаквания 
или желан резултат. Обикновено в този момент, а 
най-често това ставаше след наша категорична на-
меса, производителят прекратява използването на 
драстични, стерилизиращи почвата методи. Следва 
кратък период, през който разколебаният, до някъде, 
производител не прилага средства за контрол на бо-
лестта. В резултат добивът започва слабо да се по-
вишава, условно казано от самосебе си (сегмент D–E 
на кривата), а най-вероятно поради частично възста-
новяване на почвената микрофлора и свързано с това 
частично възстановяване на супресивния ефект на 
екосистемата по отношение на патогена и заболява-
нето. Както е отразено върху Фиг. 1, обаче, в усло-
вията на липса на друг контрол, добивът не достига 
очакваното базисно ниво (точка F). Невъзможността 

на системата да се възстанови до първоначалното 
си състояние след понесен стрес – в случая неколко-
кратно стерилизиращо третиране на почвата – обо-
значаваме като „хистерезис” (Holling, 1973; Pimm, 
1984; Lal, 1997; Girvan et al., 2005). Друга характерна 
особеност на всяка система в това състояние е, че 
ефектът от прилаганите върху нея въздействия за-
виси от предходната история на системата (Tisdell, 
1991). В представения случай с оранжерийно производ-
ство на домати, излизането от хистерезис би озна-
чавало промяна на използваната стратергия на борба 
(Т1–Т5), което съгласно Wilson and Tisdell (2001) би 
могло успешно да се осъществи някъде между точки 
C и Е от кривата на модела. Нашата потвърдена впо-
следствие хипотеза беше, че за постигане на успешна 
борба срещу кореновото и базично гниене по домати-
те се налага подмяна на използваните доскоро драс-
тични подходи, със стерилизиращ, тотален биоциден 
ефект с екологически по-устойчиви стратегии, кои-
то не оказват необратими ефекти върху резидент-
ната микрофлора, като основен фактор за естест-
вен биологичен контрол над патогенните организми в 
почвата (Въчев, Ц., непубликувани данни). Може да се 
направи изводът, че настоящите неселективни под-
ходи за обеззаразяване на почвата преди засаждане на 
културите с използване на драстични химически или 
физически средства, целящи пълно унищожаване на 
фитопатогените в почвата е необходимо да бъдат 
сериозно преразгледани.

Редица научни публикации и доклади дискутират въз-
можни алтернативи на метилбромид, като най-ефек-
тивен почвен фумигант в съответствие с междуна-
родно приетия Монреалски протокол за веществата, 
които разрушават озоновия слой в атмосферата 
(Anonymous, 1998; Katan, 1999; Noling, 2002; Gullino 
et al., 2003; Neshev, 2008 и мн. други). Предложени-
те алтернативи са фумиганти, със силно токсично 
действие, както и нехимични алтернативи с очаквано 
неселективен и необратим ефект върху почвената 
екосистема. Често експерименти, провеждани едно-
кратно и на ограничени площи дават желания ефект 
върху популациите на патогените и върху интензи-
тета на причиняваните заболявания по корените и 
базите на опитните култури. 

Продължителното, многократно използване на по-
чвени биоциди върху едни и същи почви в производ-
ството обикновено има незабавен, токсичен ефект 
върху популациите на патогените, но се оказва не-
ефективо за контрол на причиняваните от тях забо-
лявания (Vatchev, 2004; Vatchev, 2016). Нашето ста-
новище, потвърдено от други изследователи (Tello, 
2000; Tello, 2002; Raaijmakers et al., 2009; Burkett-
Cadena, 2011) е, че вместо замяна на един конкретен 
фумигант, макар считан за високоефективен, с друг 
агент за „стерилизация” на почвата, трябва да се пре-
мине към използване на екологосъобразни и социално 
приемливи алтернативи за обеззаразяване с обратим 
ефект, позволяващ пълно възстановяване на почвена-
та биота и нейните функции. 
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МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Ас. инж. Емил Димитров, ИПАРЗ „Н.Пушкаров“

Поливен режим на детерминантен 
сорт домати „Николина“ F1 при 
капково напояване

През последните години на миналия век и понастоя-
щем проблемът с влиянието на климатичните фак-
тори върху земеделското производство занимава не 
само производителите и консуматорите, но и все по–
голяма част от научната общност. При наличието на 
проливни валежи се получава загниване на плодовете и 
склоност за развитие на различни заболявания. Имен-
но за да се избегнат тези проблеми, масово в практи-
ката навлиза използването на мулчиращо фолио не 
само при ягодопроизводството, но вече и при почти 
всички зеленчукови култури – домати, пипер, краста-
вици, тикви и други. Заплахата от глобално затопляне 
и промяна на типичните за географските райони кли-
матични параметри налагат нови подходи при избора 
на технологии и технологични решения за производ-
ство на продукция в условия на променящи се абиотич-
ни фактори. Изследванията показват, че през периода 
1960–2000 г. сумата на ефективните температури 
през лятото е нараснала със 130°С, а изпарението 
от водна повърхност – със 100 мм. През изтеклите 
35 години сумата на летните валежи е намаляла със 
74 мм (Varlev, 2005). Капковото напояване осигурява 
оптимално използване на водните ресурси. При при-
лагането на тази технология за водообезпечаване се 
реализират по-високи добиви. Ниската му първона-
чална инвестиция и бърза възвращаемост го правят 
предпочитан метод за напояване от фермерите през 
последните години. (Petrova, 2013, Зафирова, 2010). 
При него се навлажнява по-малка част от повърхност-
та на почвата и в сравнение с гравитачното напоява-
не липсва повърхностен отток (Matev et al., 2017). 
В продължителни изследвания на основни зеленчукови 
култури е изучаван режимът на капковото напояване 
по отношение на количеството на подадената вода, 
размерът на поливните и напоителните норми, про-
дуктивността на поливната вода и количеството и 
качеството на получения добив. За сега няма научни 
изследвания за влиянието на мулчирането върху тем-
пературата на почвата, плевелната растителност, 
органолептичните и количествени показатели на до-
бива.

Цел на настоящото изследване е да се установи ро-
лята и влиянието на поливните норми и използването 
на мулч върху основни показатели, характеризиращи 
детерминантния сорт домати при средноранно пол-
ско производство. 

Е к с п е р и м е н -
тът е прове-
ден през 2019 г. 
на Опитно поле 
към ИПАЗР „Ни-
кола Пушкаров“ 
в кв. Челопечене 
(42°73´N, 23°46´E 
и 550 м надморска 
височина) в райо-
на на гр. София, с 
детерминантен 
сорт домати „Ни-
колина”, отглеж-
дани на излужена 
канелено-горска 
почва. За първи 
път на опитното 
поле в Софийско-

то поле се залага опит с безколов сорт домати при 
използане на мулч и контрола конвенционално, без 
мулч. Използван е двуцветен сребристо/черен мулч с 
разстояние между отворите 0,60 м. Изследва се вли-
янието на метеорологичните фактори върху качест-
вените и количествените показатели. Като опитна 
култура е използван средно ранозрял детерминантен 
хибриден сорт „Николина F1” – селекция на ИГ– БАН. 
Почвата в опитния участък е слабо хумусна (1,44%) 
със слабо кисела реакция – pHH2O – 6,2; pHKCl – 5,4. Съ-
държанието на минерален азот е ниско – 16,1 мг/кг 
почва. Степента на запасеност с подвижни форми на 
фосфор и калий е средна – 11,4 мг Р/100 г и 17,7 мг 
К/100 г почва. Схемата с вариантите на експеримен-
та е представена в Таблица 1. Опитът е заложен по 
блоковия метод в четири повторения, с големина на 
опитната парцелка 7,5 м2.

Напояването се извърши чрез инсталация за капко-
во напояване. Поливните крила за капково напояване 
са избрани в зависимост от контурите на навлажня-
ване при канелена горска почва, разстоянието меж-
ду капкообразувателите е 0,30 м, с изтичащо водно 
количество 2 л/час. Те са поставени по два във всяка 
лента непосредствено до стъблата на доматите на 
повърхността на терена. Растенията са засадени в 
двуредова лента по схема 100 + 60 х 30. Азотният 
(амониева селитра) и калиевият (калиев хлорид) то-
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0рове при всички варианти с торене са внесени три-
кратно с поливната инсталация (фертигация = полив-
на норма + торове). Торовите норми са разделени по 
равно и внесени до фаза масово формиране на завързи. 
Фосфорната норма, под форма на двоен суперфосфат 
се внесе през есента с дълбоката оран.

Размер на поливните напоителни норми.
Поливните норми са изчислени по формулата:

 m = [10H.α.(δт от ППВ – δт пр. вл.)].K1 (1)
където: m – големина на поливната норма в мм; α – 
обемна плътност на почвата в r/cм3; Н – дълбочина 
на активния почвен пласт в м (в опита Н = от 0,30 
до 0,50 м); 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 дкa; (Браничева, 2019), в опи-
та К = 0,625, т.е. напоява се 62,5% от площа.

Измерване на температурата на въздуха и валежите
Метеорологичните фактори, които имат решава-

що значение за отглеждането на кулутра са: тем-
пература на въздуха и валежите. Температурата на 
въздуха на открито се измерват целогодишно в 07, 
14 и 21 часа. На базата на измерените стойности се 
изчисляват средноденонощните стойности на пока-
зателите. Валежите се отчитат от разположената 
на територията метеорологична площадка целого-
дишно.
 tср=(t7+t14+2.t21)/4   (оС)   (2)

Добивът по варианти е установен по брой беритби и 
общо за целия вегетационен период в кг/дкa.

Органолептичен анализ – качествена характеристи-
ка на продукцията. Извършва се с помощта на сетив-
ните органи на човека при изпълняване на строго оп-
ределени методи и спазване на конкретни техники за 
определяне. В резултат на органолептичния анализ се 
получава количествена оценка за потребителското 
качество на доматите. Показатели за качество – су-
бективни – външен вид, цвят, мирис, твърдост, вкус. 

Статистическата оценка на експерименталната 
година по отношение на температурната сума и 
падналите валежи е направена за периода април–сеп-
тември. Разглеждаме 60-годишна редица от данни за 
температурата на въздуха на открито за периода 
1960–2019  г. По отношение на температурата на 

Таблица 1. Изследвани варианти при полския опит

Варианти По отношение на 
поливната норма в %

По отношение 
на подхранване 
с торове в %

80 % от ППВ
Т1 100 % m N20P12K20

Т2 50 % m N20P12K20

Т3 100 % m – мулчиране N20P12K20

въздуха 2019 година се характеризира като топлата 
за периода с обезпеченост 4,47% (3434.5оС, 2019 г.) 
(Петрова, 2020). Разпределението на температури-
те по десетдневки и месеци за вегетационния период 
са дадени в Табл. 2 и Фиг. 1.

Обезпечеността на сумата на валежите за пери-
ода април–септември е 80,63% (253,7 мм – 2019 г), 
(Петрова, 2020) в поредица 1960–2019г. и характери-
зира вегетационния период като сух. Падналите вале-
жи през вегетацията на културата са неравномерно 
разпределени, което наложи реализиране на поливки, 
за водообезпечаване на почвения запас в границите до 
80% ППВ, за осигуряване на благоприятни условия за 
развитие на културата.

Анализът на метеорологичните условия показва, че 
изследваната година е топла и суха. Това оказва съот-
ветно отражение върху развитието на доматеното 
насаждение, върху неговата продуктивност/добив и 
особено върху необходимостта от напояване. 

Различните напоителни норми оказаха влияние върху 
фенофазите на развитие на средно ранния доматен 
сорт „Николина“. При вариантите, напоявани с 50% 
М настъпи по-бързо фазата на цъфтеж с около 7–10 
дни, а при варианта с мулчиране по-късно в сранение 
с вариантите без мулчиране с 5–7 дни. Зреенето на 
плодовете настъпи най-бързо при варианта с Т7 (50% 
М и норми на торене N20P12K20).

Най-късно започна да зрее вариантът с мулчиране, 
но реализираната продукция бе по-устойчива по отно-
шение на патогенни заболявания и плодовете и с по-
добри количествени и качествени стойности.

Необходимостта на растенията от влага се изменя 
в процеса на вегетацията. Поливният период за дома-
тите обхваща времето от третата десетдневка на 
месец май когато се засажда културата – (поливки за 
прихващане), формиране и нарастване на нови листа 
и цветове, образуване и нарастване и зреене на пло-
довете, беритбен период и приключване през първата 
десетдневка на месец октомври – последна беритба. 
Размерът и сроковете на поливките са в зависимост 
от количеството и разпределението на валежите 
през вегетационния период. Те зависят още от водно-
физичните свойства на почвата, потребностите на 
културата от вода и от динамиката на метеороло-
гичните фактори.

Отглеждането на топлолюбиви култури, като зелен-
чуците в даден район, се определя от продължителнос-
тта на периода с устойчиво задържане на среднодено-
нощните температури на въздуха и почвата над 10оС. 
За района на Софийското поле засаждането на разсада 
на открито се извършва през втората десетдневка 
на месец май и тогава започва началото на реализи-
рането на поливки. Почвата се водозапасява до ППВ в 
слоя 0–0,30 м. По-високи добиви и сигурна продукция 
може да се очаква, само ако се осигури напояване през 
всички етапи от развитието на растенията. Зелен-
чуците съдържат големи количества вода (75–97%) и 
поради това са много взискателни към съдържанието 
на влага в почвата и въздуха. При излишък на вода в 



20

29
2 

/ 2
02

0

почвата корените започват да страдат от липса на 
въздух и смукателната им способност намалява, види-
мо растенията с напояване с 50% от М завяхваха през 
най-топлите месеците юли и август (Фиг. 1). Тази спо-
собност намалява и при спадане на температурата, 
както и при наситена с влага атмосфера. При крайно 
суха атмосфера, корените не успяват да всмукват 
необходимите количества влага, растенията преста-
ват да плододават или плодовете стават по-дребни. 
При вариант Т2 се наблюдаваха около 5–7%.

Междуполивните периоди през отделните фази от 
развитие на доматените растения са различни. Мла-
дите растения през първите дни имат слабо развити 
корени и растежът им зависи от влажността на по-
върхностния почвен слой на дълбочина 0,05–0,20 м, 
за това след засаждането на разсада се подава първа 
поливка за прихващане. При клюмване на стъблата на 
доматите или засъхване на листата се извършва още 
една поливка след 5–7 дни. Доматите отначало раз-
виват бавно кореновата си система, но 3–4 седмици 
след засаждането корените им се разрастват встра-
ни и на дълбочина, затова когато завържат цветове и 
плодове, трябва да се овлажняват по-обилно. За дома-
тите, в зависимост от типа на почвата и валежите, 
в началния период на развитието им (от засаждането 
до начало на цъфтеж) са необходими 1 поливка сед-
мично. По време на масовия цъфтеж и формирането 
на завръзи нуждата от вода силно нараства и е необ-
ходимо да се направят два пъти седмично 8 поливки 

месечно. При тежките почви, каквато е излужена 
канелено-горската почва, поливките се извършват 
обикновено 1–2 пъти в седмицата (по време на цъф-
теж). През месец юли и август – по една поливка през 
3–5 дни, а през септември – 5 бр. поради понижаване на 
евапотранспирацията на културата в съответствие 
с водопотреблението се наложи по една поливка сед-
мично (поливки със средна поливна норма от 19 м3/дкa 
при схема на засаждане 1,60 м между редовете и дву-
редово насаждение с разстояние в редовете по 0,50 м 
и между редовете – 0,40 м).

През вегетационния период на културата от май до 
септември в зависимост от показателите на почве-
ната влажност се реализираха 15 броя поливки със 
средна  поливна норма 18,67 м3/дка и напоителна нор-
ма съответно 280 м3/дка при 100% поливна норма. 
При използването на мулч на повърхността на терена 
се получи намаление на напоителната норма с 21% в 
сравнение с напоителната при 100% напоителна нор-
ма, а поливките се изместиха с 2–3 дена. При използ-
ването на мулч се получава намаление на изпарението 
и евапотранспирацията се свежда до транспирацията 
на растенията (Табл. 5.)

Влияние на поливния режим върху 
продуктивността на детерминантен сорт 
домати „Николина“
Характерно за зеленчуковите култури, в сравнение с 

техническите, е по-плитко разположената коренова 

Таблица 3. Месечни суми на валежите (мм) в опитното поле в Челопечене за периода април–септември 2019 година           
Месец/година IV V VI VII VIII IX Общо

2019 51,6 43,0 74,1 55,6 16 13,4 253,7
1960–2019 – – – – – – 348,02

Таблица 2. Месечни суми на средноденонощни температури на въздуха в оС в опитното поле кв. Челопечене за периода 
април–септември 2019 г.

Месец/
година IV V VI VII VIII IX Общо

2019 334,25 477,75 634,25 678,25 729,00 581,00 3434,5
1960–2019 – – – – – – 3108,67

Фиг. 1. Температури на въздуха и количество на валежите по десетдневки в (оС) и (мм) за периода на вегетация.



21

29
2 

/ 2
02

0Таблица 4. Фенологично развитие на средно ранен сорт домати 
„Николина“

Фази на развитие на 
домати сорт „Николина“ Дати

Приготвяне 
на разсад

Засяване на 
семената 15.03.2019г.

Покълване 21.03.2019г.

3–4 лист 30.03.2019г.

Засаждане 
на разсада

Засаждане 
на открито 27.05.2019г.

5–6 лист 2.06.2019г.

Усилен 
растеж 18.06.2019г.

Бутонизация 25.06.2019г.

Начало на 
цъфтеж 1.07.2019г.

Оформяне 
на завръзи 
от първо 
съцветие

10.07.2019г.

Начало на 
зреене на 
плодовете

3.08.2019г.

Беритби

Първа 
беритба 3.09.2019.

Втора 
беритба 9.09.2019г.

Трета 
беритба 12.09.2019г.

Четвърта 
беритба 20.09.2019г.

Таблица 5. Брой поливки, поливни и напоителни норми по 
варианти при домати за 2019 г.

Ва
ри

ан
т

и По отношение 
на поливната 
норма в %

Брои 
поливки
бр.

Пол. 
норма 
м3/дка

Нап. 
норма
м3/дка

Използв. 
валежи
Mm

Предполивна 
влажност 
80–100% от 
ППВ, за слоя 
0–50 см

Т1 100% m 15 19 280 202

Т2 50% m 15 9,5 140 202

Т3 100% m – мулч 12 15 180 60

Таблица 6. Добиви при средно раннен сорт домати „Николи-
на“ за 2019 г.

Вариант
Добив Спрямо 1 

вариант
кг/дкa ±Y %

1 100%М, N20P12K20 7 563 + 700 10
2 50%М, N20P12K20 6 865 0 St
3 100%М, N20P12K20 – мулч 7 800 + 240 5

не оказва съществено влияние върху получените до-
биви. Добивът се влияе повече от намалението на 
поливната норма и варира в диапазона от 7 до 15% 
при различните беритби. Това показва, че при воден 
дефицит може да се използва намаление на поливната 
норма, без да се отрази същественно върху икономи-
ческия ефект.

Изводи
1. При почвено-метеорологичните услови на Софий-

ското поле за вегетационния период на културата от 
май до септември в зависимост от показателите на 
почвената влажност се реализираха 15 броя поливки с 
напоителна норма 280 м3/дка при вариант Т1 и 12 броя 
при вариант Т3 с напоителна норма 180 м3/дка. 

2. Най-високи добиви при почвено-метеорологичните 
условия през 2019 г. в Софийското поле се получи при 
варианта, напояван със 100% реализиране на поливна-
та норма и норма на торене  N20P12K20, – 7 563 кг/дкa.

3. Размерът на напоителните норми (100% М и 50% 
М) не оказа съществено влияние върху получените 
добиви. Разликата е 7–15% при различните беритби в 
полза на варианта напояван със 100%М.

4. При използването на мулч се намалява напоителна-
та норма в сравнение с конвенционалния метод с 40%, 
което води до икономия на вода, електроенергия и раз-
ходи за поливач. Обработките на почвата по време на 
вегетация не се прилагат, не се използват препарати 
за плевели, което води до икономия. По-добрите ор-
ганолептични показатели на добива са ясно изразени, 
плодовете са по-здрави, ароматни, едри и без нараня-
вания от допира с почвата.

система с по-малка смукателна сила. Поради това те 
се отглеждат само при поливни условия. Това се от-
нася и за доматите, при които нивото на напояване, 
особено в екстремни години, каквато е настоящата, 
определя в най-голяма степен размера на получените 
добиви.

Данните от Таблица 6 показват, че най-високи доби-
ви при почвено-метеорологичните условия през 2019 
г. в Софийското поле се получи при варианта, напояван 
със 100% реализиране на поливната норма и норма на 
торене  N20P12K20, – 7 563 кг/дкa.

Размерът на напоителните норми (100%М и 50%М) 
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МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Доц. д-р инж. Весела Петрова - Браничева, ас. инж. Емил Димитров
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София

Техники и технологии 
за напояване на домати 
в Република България

В условията на умерено континенталния климат през 
пролетно-летния период евапотранспирацията на зе-
ленчуковите култури надвишава атмосферните вале-
жи. Изследванията показват, че валежите са нерав-
номерни и ненавременни за създаване на оптимално 
развитие на доматите. Именно за това, отглеждане-
то на им без напояване е невъзможно. Важно условие е 
познаването на различните начини на водозапасяване 
на почвата, за конкретните масиви, за да се избере 
оптималният вариант. 

Цел на изследването: Да се представят предим-
ствата и недостатъците при различните начини за 
доставяне на вода до доматените насаждения. Да се 
популяризират законови нормативи и наредби за напо-
ителните норми на домати при различните техноло-
гии за напояване и начините за пречистване на водата.

При производството на домати в Република Бълга-
рия се прилагат три техники за напояване – гравитач-
но, дъждуване и капково напояване (при повърхностно 
и подпочвено разположение на поливните крила). Те 
имат свои предимства, недостатъци и специфични 
изисквания към съответните почвени, топографски и 
климатични условия. Изборът на системите за напоя-
ване се базират на хидравлични и икономически показа-
тели, така че да се удовлетворяват нуждите от вода 
на отглежданите култури и да се осигури разпределе-
ние на водата с допустима степен на равномерност и 
инсталацията да има минимална стойност. Ето защо, 
в етапите на проектирането следва да се избере най-
подходящата техника с оглед на техническите, агро-
номически и икономически характеристики на обекта. 

Най-разпространият начин за доставяне на вода до 
културите в последните години у нас и чужбина е сис-
темата за капковото напояване, която отговаря на 
съвременните изисквания за развитие на устойчиво 
земеделие и опазване на водните ресурси и околна-
та среда. При капковото напояване поливните норми 
могат да бъдат регулирани, ограничава се навлажня-
ваната площ и намалява изпарението от почвената 
повърхност. (Петков и кол., 2008, 2013, Петрова, 
2013) Тя има своето място в хидромелиоративната 
практика наред с останалите методи и технологии за 
напояване.

Основните му принципи се състоят в това, че: 
•	 напояването се извършва с малки и чести полив-

ки, съответстващи на водопотреблението на 
културите, което позволява влажността в коре-
нообитаемия слой да се поддържа през целия ве-
гетационен период около една висока и оптимална 
стойност, без значителни колебания и поставяне 
на растенията във воден стрес  

•	 Този начин на напояване позволява едновременно 
с поливната вода да се внасят непосредствено до 
коренообитаемия слой на почвата необходимото 
количество хранителни вещества.

Системата за капково напояване представлява на-
порна мрежа, състояща се от водоизточник, помпа 
(електрически, бензинови, дизелови и др.), груби фил-
три, команден възел, включва всички устройства за 
пускане и измерване на водата, регулатор на наляга-
не, торосмесител, основен спирателен кран и кранове 
за поливните батерии, водомер, дисков или мрежест 
филтър, комплект инжектор за подаване на торове-
те с поливната вода, манометър, различни свързва-
щи арматури, магистрална и разпределителна тръб-
на мрежа и поливни тръбопроводи (крила) с вградени 
или пригодени за външен монтаж капкообразуватели 
и фитинги, които осигуряват свръзка на отделните 
компоненти в едно общо цяло (адаптори, муфи, нипе-
ли, кранове, тапи и др.), (Фиг. 1.) Водоизточник за сис-
темата за капково напояване може да бъдат открит 
(езеро, река, канал или язовир) или закрит (сондаж, кла-
денец или др.), (Фиг. 2, 3). Важен елемент от систе-
мата са филтрите, които служат за пречистване на 
водата от минерални и органични частици.  

В зависимост от замърсяването на водоизточника, 
трябва да се направи правилният избор на филтърния 
възел (пясъчно-чакълени, хидроциклонни, мрежести 
или дискови). За предотвратяване запушването на 
елементите на системата от постъпили с водата в 
тях механични примеси, разтворени химически веще-
ства и продукти от дейността на различни бактерии 
се използват филтри с различна конструкция и харак-
теристики. Пясъчно-чакълестите филтри се монти-
рат на места където водоизточникът е река, езеро 
или язовир. Използват се за пречистване на големи ко-
личества фини твърди примеси и на плаващи органич-
ни материали. Хидроциклоните филтри са подходящи 
за вода от сондажни кладенци с много пясък. За финно 
пречистване на водата се използват мрежестите и 
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дисковите филтри. Те са с опростена конструкция, 
мрежестите имат пластмасова или метална цедка, 
която задържа всички твърди частици, надвишаващи 
мрежата на филтъра. При система от филтри и ин-
жектори за автоматизирано подаване на водоразтво-
рими торове, трябва да се спазва последователност-
та при монтирането им в системата. 

При системите за капково напояване торовете 
могат да бъдат подадени заедно с поливната вода 
локално в зоната, където се развиват корените на 
растенията, в необходимите срокове и количества. 
Реализирането на самият процес се извършва с помо-
щта на специални съоръжения и устройства, които 
се инсталират в командния възел на системата преди 
филтрите (торосмесители, инжектори тип “Venturi” 

или дозаторни помпи) или на други места по тръбна-
та мрежа. За ефективно провеждане на мероприяти-
ето се прилагат течни или добре разтворими твърди 
торове. Най-прост по конструкция, лесен за монтаж, 
безопасен за използване и най-евтино решение е ин-
жекторът тип “Venturi” (Фиг. 4.), функциониращ на 
базата на принципа на разликите в налягането в тръб-
ната мрежа, когато водата навлиза под налягане в 
инжектора, потокът преминава през тесен участък 
(инжекционна камера), където скоростта ѝ рязко се 
увеличава; това води до спад в налягането и позволява 
засмукването на разтворения тор и смесването му с 
водата в тръбопровода. Инжекторът се инсталира 
като байпасна връзка и всмукателната му тръба се 
разполага в съда с разтвор на внасяния тор. Степен-
та на впръскване на торта е много чувствителна на 
колебанията на напора в мрежата и управлението на 
процеса изисква правилен професионален избор на па-
раметрите на инжектора и внимателното му използ-
ване. При торенето е необходимо след подаване на 
необходимите количества тор, системата за напоя-
ване да се остави да работи в продължение минимум 
на един час, за да се получи равномерно разпределение 
на хранителните елементи.

Трябва да се внимава при използването на високи то-
рови норми и да не се достига до нежелани стойности 
на почвената реакция, особено при леки и кисели почви 
Kutev et. аll. 2018.

Разпределителните тръбопроводи, от които се от-
делят поливните крила за подаване на водата в една 
поливна батерия, се изпълняват като главно закри-
ти или открити пластмасови тръби – полиетилен с 
висока плътност (HDPE) или поливинилхлорид (PVC). 
Диаметърът на тръбите и дължината на тръбопро-
водите се определят чрез хидравлични изчисления. В 
началото на всеки разпределителен тръбопровод се 
монтира команден възел. Възелът е изведен на по-
върхността или се монтира в изградена за целта ар-
матурна шахта. 

Поливните тръбопроводи имат предназначение да 

Фиг. 1. Команден възел на системата за капково напояване.

Фиг. 2. Водовземане от подземни води.      

Фиг. 4. Схема за торосмесител, инжектор.

Фиг. 3. Водовземане от река.
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участъци непосредствено до растенията с помощта 
на специални елементи, наречени “капкообразувате-
ли”. По конструкция и действие поливните тръбопро-
води за капково напояване се различават коренно от 
поливната техника при останалите начини на напо-
яване. Те всъщност реализират основния принцип на 
капковото напояване – извършването на малки и чес-
ти поливки. Те се разполагат по дължина на масива и 
осигуряват навлажняването на непрекъсната ивица по 
дължината на редовете. Желателно е преди зариване-
то на поливните крила при подпочвено разположение 
да се направи фиксиране на мястото на тръбопрово-
да с метални скоби, за да не се разместят крилата. 
Поливните крила се напълват с вода и след това се 
пристъпва към заравянето им. След проведени на-
учно-експериментални опити се установи, че опти-
малната дълбочина за полагане на поливните крила, 
съобразена с дълбочината на кореновата система, е 
0,20 м. Схемата на засаждане предопределя необходи-
мостта 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 и развитието 
на кореновата система на културите. Разстоянието 
между капкообразувателите се препоръчва да е 0,50 
м, което е установено по опитен път. С оглед пости-
гане застъпване на навлажнените контури от отдел-
ните капкообразуватели, разстоянието между тях е 
1,5 пъти радиуса на навлажнените контури от всеки 
капкообразувател. 

Отделянето на поливните крила от разпределител-
ния тръбопровод е направено с водовземно отклоне-
ние със спирателно кранче в началото за самостоя-
телно включаване и изключване функционирането на 
крилата.

Най-често в практиката за производство на домати 
се използват двата начина на полагане на поливните 
крила на повърхността и подпочвено на дълбочина 
0,20 м (Петрова, В. 2016). Елементите на системите 
за капково напояване при двата начина на полагане на 
поливните крила са еднакви, с изключение на позицио-
ниране на поливните крила. 

Като основно предимство на подпочвеното капко-
во напояване, представено в дисертационния труд на 
Петрова, 2013 се посочва:
•	 осигуряване по-лесното достигане на водата и 

хранителните елементи директно до активната 
коренова система на културите; 

•	 при едно и също количество подадена вода подпоч-
веното капково напояване покрива 46% по-голяма 
навлажнена площ на почвата, от колкото надзем-
ната система; това намалява степента на наси-
щане на почвата, като не само оставя място за 
повече въздух, но и подобрява капилярното движе-
ние на водата и намалява загубата на вода до дъл-
боко филтриране;

•	 по-високи добиви, тъй като доставяните вода и 
хранителни вещества директно до кореновата 

система спомагат за по-стабилно развитие на ко-
реновата система; 

•	 по-добро качество на продукцията; почвата и 
листната маса се запазват сухи, намалявайки 
опасността от гъбични болести образуването на 
петна по плодовете, които обикновено се явяват 
при повъхностното напояване;

•	 безопасно и ефективно доставяне на торове и ин-
сектициди, тъй като химикалите се насочват ди-
ректно към корените, намалявайки химическото 
замърсяване от филтриране. Поради ограничения 
обем, в който се внасят торовете, се смята, че 
торовата норма може да се намали с около 40% 
в сравнение с необходимата при традиционните 
начини за наторяване;

•	 по-малко плевели; като сухата почвена повърх-
ност намалява растежа им;

•	 по-ниски разходи за поддръжка на системата; 
•	 икономии на труд, възможност за бърз и лесен 

монтаж (демонтаж) по-лесно подаване на торове-
те, по-малки разходи за унищожаване на плевели-
те и борбата с болестите; 

•	 по-суха почвена повърхност, което позволява да 
се извършват необходимите земеделски дейнос-
ти и прибиране на реколтата докато системата 
за напояване работи;

•	 по-дълъг или продължителен живот на напоител-
ната система, поливните тръбопроводи са защи-
тени от ултравиолетовата светлина, темпе-
ратурните колебания и от щети, дължащи се на 
операции по отглеждане на културите;

•	 по-големи икономии на вода, тъй като е миними-
зирана загубата на вода, дължаща се на изпарение, 
повърхностно оттичане или влиянието на вятъ-
ра;

•	 по-малко човешки или механични щети, причинени 
от вандализъм, животни или дейности по отлеж-
дане на културите;

•	 използването на по-малко вода, до три пъти в 
сравнение с подобрено повърхностно напояване и 
до 20% в сравнение с повърхностно капково напо-
яване води до по-малко соли в почвата и в подпоч-
вените води.

Посочените предимства от използването на подпоч-
веното капково напояване свидетелстват за целе-
съобразността от по-широкото внедряване на този 
метод и технология в практикта у нас. 

Като недостатъци на системата на капково напоя-
ване могат да бъдат посочени:
•	 механизираното полагане на поливните крила;
•	 по-голяма чувствителност към качествата на 

водата за напояване,
•	 съществуващ риск от запушване при използване 

на неподходящи капкообразуватели, филтри за 
пречистване на водата и не добре разтворените 
торове; 

•	 навлажняването на по-малък обем от почвата 
ограничава развитието на кореновата система;

•	 съществува риск oт натрупване на соли по пери-
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ферията на намокрения контур и в междуредията, 
както и до изнасяне на торовете и лесно подвиж-
ните елементи извън активния почвен слой;

•	 при не качествено прибиране на поливните крила, 
остават бионеразградими елементи в почвата;

Друг начин за доставяне на необходимото количе-
ство вода до растенията е т.нар.  „подобрено грави-
тачно напояване”. При този начин, водата се стича по 
терена в предварително направени бразди непостед-
ствено до растенията и попива в почвата, движение-
то се извършва под действие на гравитациионните 
сили и инфилтрация. Довеждането на водата до нача-
лото на браздите се осъществява от гъвкави поли-
етиленови тръбопроводи, перфорирани и монтирани 
насочващи тръби, в зависимост от схемата на засаж-
дане на доматите. Подобреното гравитачно напоя-
ване е подходящо за полски и зеленчукови култури в 
райони с трайни и чести ветрови условия, при площи 
с подравнен релеф с наклон на терена не по-голям от 
3,5%, при водоизточници с недобро качество по от-
ношение н механични приноси, при малки разпокъсани 
поливни площи и др. (Петков, Пл. и кол., 2007)

Предимствата на подобрено гравитачно напояване:
•	 Евтин и лесноприложим метод, за който не се 

изискват сложни технически средства. Не е неб-
ходимо използването на филтри за пречистване 
на водата, може да се използват води с влошени 
качества съобразени с Наредбата за качества на 
водата за напояване;

•	 Не се монтират поливни крила в поливните масиви 
и няма опасност от замърсяване с остатъци от 
тях;

•	 Поливният процес не се влияе от от климатични-
те фактори – скоростта на вятъра;

•	 Не се затруднява обработката на почвата.
Като недостатъци на подобреното гравитачно на-

появане, може да се посочи:

Фиг. 5. Подобрено гравитачно напояване.

Таблица 1

Култура
Агроклиматична група

I II III IV V VI
Гравитачно напояване

Ранни домати 490 510 500 - - -
Средно ранни 
домати 780 710 660 620 - -

Късни домати 760 670 - - - -
Капково напояване

Ранни домати 150 155 150 - - -
Средно ранни 
домати 235 215 200 185 - -

Късни домати 230 200

Наредбата за нормите за водопотребление, Обн. ДВ. 
бр.103 от 27 Декември 2016 г.

•	 По-голямо количество вода, до 40% в сравнение с 
капковото напояване;

•	 Механизирана направа на бразди;
•	 По-голяма неравномерност по дължина на полив-

ния участък;
•	 По-силно изпарение на вода от повърхността на 

терена;
•	 Увеличен риск от развитие на заболявания и заг-

ниване на плодовете, дължащи се на изпарението 
на водата от повърхността на терена, а при де-
терминантни сортове домати – от намокряне на 
растенията и плодовете;

От таблица 1 се вижда, че икономията на вода при 
прилагане на система за капковото напояване е три 
пъти. 

Изводи:
1. Най-подходящите технологии за напояване при 

отглеждане на домати са капковото напояване 
при повърхностно или подпочвено разположение 
на поливните крила или подобреното гравитачно 
напояване.

2. Икономията на вода при прилагане на система за 
капковото напояване е три пъти в сравнение с гра-
витачното напояване.

Брутни напоителни норми на домати за много суха 
година при гравитачно и капково напояване, изчислени 

в куб.м на декар за година
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МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Ас. инж. Благой Еленов, ИПАЗР „Н. Пушкаров“ 

Пръскачки за защита
на трайните растения

Съвременната растителна защита има почти 120-го-
дишна история. През това време е постигнат голям 
напредък. Имало е периоди когато се е считало, че с 
появата на усъвършенствани синтетични агрохими-
кали, болестите и неприятелите по растенията ще 
се премахнат, но това не се е случило. Химическата 
растителна защита е и ще продължи да бъде основен 
лимитиращ фактор във високодобивното ефектив-
но земеделие. Това с особена сила важи за трайните 
насаждения, където разходите за растителната за-
щита достигат до 40% от разходите, необходими за 
отглеждане на продукцията. 

Растителната защита има мултидисциплинарен 
характер. Едни от основните елементи на нейното 
провеждане са свързани с използваната техника и въз-
можните технологични решения. Познаването на мно-
гообразието от технически решения и технологии 
позволява да се оптимизира тяхната приложимост 
и експлоатационни характеристики съобразно кон-
кретния неприятел и култура. Това е необходимо, тъй 
като пръскачките работят с много малки дози актив-
ни вещества, изхвърлят повече или по-малко отровна 
и много активна течност, стойността на изразход-
вания препарат е значително по-голяма от преките 
разходи за механизиране на операцията и не трябва да 
се допуска преразход.

Сложният характер и комплицираното въздействие 
на факторите върху предварителния избор на маши-
ните, технологията и пестицида, а също така и на 
организацията на работа, налагат задълбочено позна-
ване на технологическите и технически решения. По 
този начин може да се постигне максимална иконо-
мическа и биологична ефективност на провежданото 
мероприятие. 

Технологии и технически решения
Пръскачките за трайни насаждения могат да се кла-

сифицират (Фиг.1) по различни признаци. От гледна 
точка на тяхното предназначение те биват лозар-
ски и  овощарски.  Като едни и същи пръскачки могат 
да се ползват и за лозя и за овощни насаждения. Но 
съществуват и тясно специализирани пръскачки, съо-
бразени с особеностите на лозовите и овощни насаж-
дения.

Според начина на пренасяне на работната течност 
до третираната повърхност пръскачите биват вен-

тилаторни и пневматични. При последните работна-
та течност се диспергира и транспортира до трети-
раната повърхност с подаване на въздух под налягане. 
При вентилаторните диспергирането на работната 
течност се получава вследствие преминаването на 
работната течност под високо налягане през дюзи или 
чрез ротационни разпръсквачи, задвижвани от възду-
ха, подаван от вентилатора или от електрически мо-
тор, а транспортирането на капките до третирания 
обект се извършва от въздушен поток създаван от 
осев или центробежен вентилатор. 

Вентилаторните пръскачки могат да бъдат тунел-
ни – обработващи един или няколко реда. Характерна 
тяхна особеност е че лозовият храст в процеса на оп-
ръскване е разположен в локален тунел, като по този 
начин непопадналата работна течност по листната 

Фиг. 1. Квалификационна схема на пръскачките, предназна-
чени за трайни насаждения.
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връща за повторна употреба. Това са пръскачки, ра-
ботещи по технологията за рециркулация (Фиг.2) на 
работната течност. При тях до 50% от работната 
течност се връща обратно в резервоара. Това позво-
лява да се намали замърсяването на околната среда и 
да се повиши икономическата ефективност. Тунелни-
те вентилаторни пръскачки могат да бъдат едноре-
дови и многоредови.

Друг вид вентилаторни пръскачки са тези с ръкави 
(фиг.3), чрез които въздушно-капковата смес може 
да се подава локално и в определена посока съобраз-
но формата и размерите на третирания обект. Те се 
използват предимно в лозови насаждения тъй като 
позволяват лозовия храст да бъде обхванат от двете 
страни (Фиг.2). Освен това се предлагат едноредови 
и многоредови. 

Параметрите на опръскващия факел при пръскачки-
те за трайни насаждения могат да бъдат постоянни, 
променливи и да са с наелектризирани капки. Посто-
янни са тези, при които по време на работа параме-
трите на опръскващия факел не се променят. При тях 
параметрите се установяват в началото на трети-
рането с определяне на размера на използваните дюзи 
и налягането на работната течност. При променли-
вите е налице възможност в процеса на работа да се 
променят режимите на разпръсквачите и параметри-
те на въздушния поток. Получените капки се транс-
портират до обработваните растения от въздушна 
струя, получена от осев или центробежен вентила-
тор.

Капките в опръскващия факел могат да бъдат и на-
електризирани. Това е подход, с които се цели вслед-
ствие на електрическия заряд на капките те да се 
привличат от листната маса и да покриват по-рав-
номерно листната повърхност по лицевата и гръбна 
страна на листа и по този начин да се намалят загу-
бите на работна течност и замърсяването на окол-
ната среда и по-ефективно да се използва работната 
течност. 

За поддържане при работа на постоянна хомоген-
ност на работната течност, в резервоарите на пръс-
качките се поставят бъркалки. Това е задължително 
когато се използват лесно утаяващи се суспензии и 
емулсии. Ако бъркалката работи незадоволително, 
активното вещество ще бъде разпределено нерав-
номерно по третирания обект. В отделни моменти 
работната течност ще бъде с недостатъчна концен-
трация и ефективност, а в други – с много по-висока 
от необходимата, което да предизвика изгаряне.

Според технологията на разбъркване бъркалките 
биват:  хидравлични, механични и пневматични. При хи-
дравличните част от работната течност се връща 
под налягане отново близко до дъното на резервоара и 
по този начин разбърква работната течност. При ме-
ханичните разбъркването се извършва от бъркалка, 
обикновено задвижвана от хидравличната система на 
трактора. Пневматичното разбъркване се осъщест-
вява чрез подаването на сгъстен въздух в резервоара, 

който разбърква работната течност.
Според начина на агрегатиране съществуват три 

основни типа пръскачки за трайни насаждения:
•	 Окачни на триточковата навесна система на 

трактора. Използват се при машини с резервоар 
от 100 до 1200 л;

•	 Прикачни към трактора. Имат собствена ходова 
система и резервоари от 1200 до 4000 л;

•	 Самоходни. Притежават много предимства, по-
ради голямата си маневреност. Тези апарати са с 
добър баланс на разпределяне на натоварването 
върху двата моста и с висока проходимост. Са-
моходните могат да се задвижват от двигател с 
вътрешно горене или с електрически ток.

•	 Междинен тип – полу-окачни. Това са пръскачки, 

Фиг.2. Тунелна двуредова пръскачка с рециркулация на 
работната течност.

Фиг. 3. Пърскачка с ръкави.
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при които една част от машината е окачена на 
навесната система на трактора, най-често оп-
ръскващата система, а резервоара има собствена 
ходова система и се тегли от трактора (Фиг. 4.).

Според броя на резервоарите пръскачките могат да 
бъдът с един, два или повече. При пръскачките с един 
резервоар работната течност се намира в него. При 
пръскачките с повече резервoари се използват раз-
лични технологични схеми на приготвяне на работния 
разтвор. Има възможност да се използват и смесват 
повече активни вещества и да се приготвя работна-
та течност в процеса на работа, като по този начин 
се приготвя точно толкова работна течност колко-
то е необходима за конкретното мероприятие, при 
това и в процеса на работа да се променя концетра-
цията на един или друг компонент в зависимост от 
плътността на неприятеля.

Според начина на придвижване по полето са: ръчни 
– които имат обем от 0,5–10л и най-често са ползват 
за малки площи, конни – с развитие на технологиите 
вече доста рядко се използват коннотеглени пръскач-
ки, тракторни – те са най-често ползваният начин на 
придвижване, автомобилни – са тези, придвижвани на 
автомобилната платформа. Тези с използването на 

автомобили най-често се използват в горското сто-
панство. Авиационни – тяхното използване е норма-
тивно регулирано и се използват по изключение. Из-
ползването на авиационни пръскачки трябва да е много 
внимателно, тъй като при вятър има опасност за от-
насяне на големи разстояния на работната течност 
и причиняване на вреди на други посеви и насаждения и 
замърсяване на околната среда. Те не могат да летят 
на толкова ниско разстояние от третирания обект, 
както дроновите пръскачки (Фиг.5). Последните мо-
гат да летят на ниска височина и успешно да заменят 
авиационните. Дроновите пръскачки на настоящия 
етап от развитие на техниката имат резервоари от 
5 до 40 литра. 

В зависимост от начина и порядъка на реализиране 
на операциите, по подготовката на работната теч-
ност и зареждането се наблюдават пет технологич-
ни схеми:
•	 класическа технологическа схема, когато работ-

ната течност, която най-често се състои от 
вода и един или няколко пестицида, се приготвя 
със специални или подвижни средства и след това 
се зарежда машината;

•	 когато работната течност се приготвя в самата 
машина, която е снабдена със специално устрой-
ство за поставяне на пестицида в нея. Едновре-
менно със засмукването на вода се засмуква пес-
тицид чрез специални дозиращи устройства;

•	 когато пръскачката е заредена с чиста вода и ак-
тивното вещество се подава чрез дозираща пом-
па непосредствено преди разпръскване. Тази схема 
позволява точно дозиране на активно вещество 
независимо от режима на работа;

•	 двукомпонентна схема, при която едновременно 
с една машина се реализират две технологични 
схеми с две работни течности, в два резервоара и 
действащи различно на различните части на рас-
тението;

•	 когато се работи директно с активното веще-
ство.

Заключение
Извършеният анализ на използваните на настоящия 

етап от технологичното развитие пръскачки позволи 
да се направи класификация на използваните в трайни-
те насаждения пръскачки.

 Като основни класификационни признаци са използ-
вани: параметрите на факела; предназначението на 
машините; начина на транспортиране на работната 
течност до третирания обект; разбъркващите ус-
тройства; начин на придвижване по полето, агрегати-
ране; брой на резервоарите и начин на приготвяне на 
работната течност.

Разнообразието на машини за защита на трайни на-
саждения, като технически и технологични решения, 
налага задълбочено познаване на техните възможнос-
ти и ареал на приложение, за да се извърши обоснован 
избор на машина и технология за извършване на рас-
тителната защита в трайните насаждения. 

Фиг. 5. Дронова пръскачка

Фиг. 4. Полу-окачна вентилаторна пръскачка.
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МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Проучване на изходен 
материал от образци фий

Валентин Косев и Вилиана Василева,
Институт по фуражните култури, Плевен

Обикновенният фий е едногодишна бобова култура, 
която може да бъде използвана като висококачест-
вен фураж в животновъдството. Освен за паша, той 
може да се коси и суши за сено или да се преработи за 
силаж. Свежата зелена маса от фий е с високо съдър-
жание на суров протеин (16,5–26,5%), което го прави 
отличен компонент в смески с някои житни култури, 
като овес или тритикале, тъй като увеличава значи-
телно съдържанието на суров протеин в тях, както и 
добива на зелена маса.

Фият е един от ценните източници на растителен 
протеин, който макар и по-слабо разпространен от 
другите бобови култури, има важно значение за ре-
шаване на белтъчния проблем в страната. Въпреки 
голямото му стопанско значение, през годините пло-
щите, засети с фий в страната или намаляват значи-
телно, или слабо се увеличават. Добивите от зърно и 
зелена маса са ниски, като една от основните причини 
за това е ранното пролетно засушаване. 

От рода Vicia са известни много подвидове и сор-
тове. В селекцията за качество на бобовите треви 
е важно да се проучи изменчивостта под влияние на 
генотипния фактор в конкретен район и режим на 
отглеждане и използване. Генетичната изменчивост 
в тестваните генотипове и знанията за него дават 
основа за подобряване и развитие на нови сортове.

В настоящата работа си поставихме за цел да се 
проучат продуктивните възможности на образци фий 
за района на Централна Северна България.

Изследването е проведено през 2016–2018 г. в оп-
итното поле на Институт по фуражните култури, 
Плевен. Проучени са 10 образеца (сортове и попула-
ции) фий с различен произход и видова принадлежност 
– българска популация (Vicia sativa), българска попула-
ция (Vicia pannonica ssp. striata), Detenicka Panonska 
(Vicia pannonica) и Kowatschite, K-25 331, K- 29 800, 
K-30 553, K-30 574, K-30  671 от Vicia villosa. Като 
стандарт е използван българският сорт Аско 1 (Vicia 
villosa). Полският опит е изведен като семената на 
отделните образци са изсети редово при разстояние 
1 м между редовете и 20 cм вътре в реда. Сеитбата е 
извършена ръчно в оптимални срокове, съгласно тех-
нологията на отглеждане на културата.

Отчетени са следните признаци: височина на расте-
нието (cм), височина на първи боб (cм), брой бобове 

от растение, брой семена от растение, брой семена в 
боб, тегло на семената от растение (г). Информация 
за основните характеристики на образците е пред-
ставена в Таблица 1. Направена е характеристика на 
фенологичните показатели „начало на цъфтеж” (брой 
дни) и „продължителност на вегетационен период” 
(брой дни). Биометрични измервания са правени на 10 
растения от всеки образец.

Определена е степента на ранозрялост. В качество-
то на критерии за оценка степента на ранозрялост е 
възприета датата на начало на цъфтежа, като за ко-
личествена оценка е използван коефициентът на ра-
нозрялост. За ултраранните сортове стойността на 
този коефициент е от 1,00 до 1,17; за ранните – от 
1,17 до 1,33; за средно-ранните – от 1,34 до 1,66 и за 
късните сортове е по-голям от 1,66. Коефициентът 
на вариране (CV, %) е определен по формулата на Ди-
мова и Маринков (1999). 

Двуфакторният анализ (Табл. 2) на варианса за ге-
нотипове (образци) и години (среди), показва липса на 
доказани различия между образците по почти всички 
признаци (височина на първи боб, брой бобове от рас-
тение, брой семена от растение, брой семена в боб 
и тегло на семената от растение) с изключение на 
височина на растението. Вторият фактор – години, 
оказва съществено влияние върху проявата на висо-
чината на растението, броя бобове и семена на рас-
тение, както и върху теглото на семената от рас-
тение. Всичко това показва, че за по-прецизна оценка 
на образците фий по тези признаци е необходимо да се 
водят дългогодишни изследвания. 

Средно за трите години на изследване най-силна 
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риационните коефициенти, е установена за 
тегло на семената (107,87%) и броя на семе-
ната от растение (88,80%). По височината на 
първи боб (30,78%), брой бобове на растение 
(37,97%) и брой семена в боб (27,45%) вари-
рането е също с високи стойности. Анали-
зираните генотипове фий проявяват средно 
вариране единствено по признака височина на 
растението (15,97%).

Агрометеорологичните условия за периода 
на изследване са представени чрез сумата на 
валежите, влажността на въздуха и средноде-
нонощната температура на въздуха (Фиг. 1). 
Падналите валежи късно през есента и през 
зимните месеци определят реализацията на 
биологичния потенциал на сортовете и попу-
лациите фий.

Средната сума на валежите се характеризи-
ра с изразен максимум през месец май (155,90 
мм) за 2017 г. и юни (155,2 мм) за 2018 г. и с 
минимум през юли (7,8 мм) и декември (14,40 
мм) за 2016 г., както и април (19,6 мм) и сеп-
тември (15,4 мм) за 2018 г.

Най-ниска средномесечна температура на 
въздуха за 2016 г. е отчетена през месеците 
януари (8,7°С) и декември (-0,5°С) и най-висока 
– за месец юли (24,6°С). Метеорологичните 
фактори средноденонощна температура на 
въздуха и количество на валежите през ме-
сеците на активна вегетация показват не-
благоприятно съчетание помежду си, което 
е оказало негативно влияние върху растежа и 
развитието на растенията.

Средноденонощната температура за 2017 г. 
през месеците април, май и юни е в диапазон 
от 12,2°С до 23,0°С. Най-ниска средномесечна 
температура на въздуха е отчетена през ме-
сеците януари (-4,40°С) и декември (1,10°С) и 
най-висока – за месец юли (23,0°С). 

Периодът на вегетация 2016–2017 г. оказва 
благоприятно влияние върху растежа и разви-
тието на образците от видовете фий. Ме-
теорологичните условия позволиха нормално 
презимуване на растенията, а оттам и реа-
лизиране на продуктивните им възможности. 
Благодарение на натрупаното достатъчно 
количество влага в почвата растенията и при 
трите изпитвани видове фий поникнаха и се 
развиха добре.

През третата година на изследването 
(2018 г.) растенията стартират развитието 
си при благоприятни температурен и воден ре-
жим. Целият месец октомври на 2017 г. се ха-
рактеризира със значително количество вале-
жи (108,9 мм). Средните дневни температури 
на въздуха за месеца също са сравнително по-
високи. През февруари и март количеството 
на валежите превишава нормата за месеците. 

Таблица 1. Фенологично развитие на изследваните образци фий
Фенофази/
Сорт 
(популация)

Дата
на засяване

Начало
на цъфтеж

Техническа
зрелост

Вегет. 
период,
дни

V. villosa 
(Аско 1)

04.11.2015 25.05.2016 18.07.2016 256
01.11.2016 23.05.2017 17.07.2016 252
02.11.2017 17.05.2018 13.07.2018 264

V. sativa
(българска 
популация)

04.11.2015 18.05.2016 07.07.2016 245
01.11.2016 17.05.2017 07.07.2016 242
02.11.2017 11.05.2018 05.07.2018 252

V. pannonica 
ssp. striata 
(българска 
популация)

04.11.2015 09.05.2016 04.07.2016 242
01.11.2016 09.05.2017 03.07.2017 238
02.11.2017 14.05.2018 05.07.2018 252

V. villosa 
(Kowatschite)

04.11.2015 25.05.2016 18.07.2016 256
01.11.2016 25.05.2017 17.07.2016 252
02.11.2017 20.05.2018 13.07.2018 264

V. pannonica 
(Detenicka 
Panonska)

04.11.2015 09.05.2016 04.07.2016 242
01.11.2016 08.05.2017 03.07.2017 242
02.11.2017 07.05.2018 03.07.2018 255

V. villosa 
(K-25 331)

04.11.2015 19.05.2016 07.07.2016 245
01.11.2016 13.05.2017 11.07.2017 246
02.11.2017 07.05.2018 08.07.2018 255

V. villosa 
(K-29 800)

04.11.2015 09.05.2016 04.07.2016 242
01.11.2016 17.05.2017 11.07.2017 246
02.11.2017 09.05.2018 10.07.2018 257

V. villosa 
(K-30 553)

04.11.2015 25.05.2016 18.07.2016 256
01.11.2016 17.05.2017 11.07.2017 246
02.11.2017 10.05.2018 08.07.2018 255

V. villosa 
(K-30 574)

04.11.2015 25.05.2016 18.07.2016 256
01.11.2016 17.05.2017 11.07.2017 246
02.11.2017 11.05.2018 11.07.2018 258

V. villosa 
(K-30 671)

04.11.2015 25.05.2016 18.07.2016 256
01.11.2016 17.05.2017 11.07.2017 246
02.11.2017 10.05.2018 08.07.2018 255

Фигура 1. Климатограма за периода 2016–2018 г.
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Април и май са изключително сухи. Недостатъчната 
влага и високата температурна сума през тези месе-
ци са сериозна предпоставка за недоброто поникване 
на семената и гарниране на посева. През май високите 
температури са съчетани с недостатъчно и нерав-
номерно разпределени валежи (20,2–47,7 мм). Много-
то валежи, паднали в края на вегетационния период 
(през юни и юли) не повлияха върху продуктивността 
и структурните елементи на добива.

Фаза „начало на цъфтеж” настъпва по-рано при 
Detenicka Panonska от вида Vicia pannonica (07–
09.05.). Подобно е фенологичното развитие на попу-
лацията от Vicia pannonica ssp. striata. Представи-
телите от Vicia villosa встъпват най-късно в тази 
фенологична фаза. От този вид могат да бъдат от-
белязани K-25 331 и K-29 800, които са с по-ускорен 
темп на начало на цъфтежа, като започват да цъф-
тят с от 4 до 18 дни по-рано от другите сортове. 
Българската популация от Vicia sativa заема средно 
положение, а данните за стандарта Аско 1 показват, 
че фазата „начало на цъфтеж” е настъпила сравни-
телно късно и той може да бъде охарактеризиран 
като къснозреещ сорт.

Вегетационният период има важно значение за пре-
одоляване на абиотичния и биотичния стрес - ранно 
пролетно засушаване, ниска атмосферна влажност на 
въздуха, поява на различни болести и неприятели.

Повечето от образците от вида Vicia villosa дос-
тигат до техническа зрелост между 08 и 18.07. или 
продължителност на вегетационния период 242–256 

дни. Изключение правят K-29 800 Kowatschite и Аско 1, 
които са с най-продължителен вегетационен период 
(257 дни).

Панонските видове фий (българската популация и 
сорт Detenicka Panonska) са приключили вегетацията 
си за период от 244–246 дни. Българската популация 
представител на Vicia sativa узрява за същия период. 

В съответствие с климатичните условия и гене-
тичните си заложби образците фий могат да бъдат 
обособени в следните групи по ранозрелост: българ-
ската популация от Vicia pannonica ssp. striata – ул-
траранна (1,17), сорт Detenicka Panonska от Vicia 
pannonica (1,33) – ранозрял, българската популация 
от Vicia sativa (1,59) и K-25 331 от Vicia villosa (1,64) 
– средно ранни, Аско 1 (1,70), Kowatschite (1,67), K-30 
574 (1,74), K-30 553 и K-30 671 (1,77) и K-29 800 (1,79) 
– късни сортове .

В таблица 3 са представени данни за някои елементи 
на продуктивността по образци средно за трите го-
дини от изследването. Варирането на стойностите 
на признаците между отделните образци показва на-
личието на генетично разнообразие в проучвания рас-
тителен сортимент. 

Представителите на вида Vicia villosa K-30 671 и 
Аско 1 се характеризират с най-високи растения (150–
151 cм), следвани от тези на K-25 331 (142 cм). Най-
ниски са растенията при българската популация фий 
от вида Vicia pannonica ssp. striata (90 cм). Междинно 
положение заемат растенията от обикновения фий 
Vicia sativa (113 cм).

Таблица 2. Дисперсионен анализ на изследваните признаци по генотипове (образци) и години
Източник на 
вариране

Височина на
растението
(cм)

Височина
на първи 
боб (cм)

Брой бобове на
растение

Брой семена
на растение

Брой семена
в боб

Тегло на
семената от 
растение (г)

Години 29685,90 908,03 32598,30 349857,40 2,42 634,43
Образци 1393,51 352,01 255,32 19210,08 0,58 72,24
CV(%) 15,97 30,78 37,97 88,80 27,45 107,87

CV(%) – вариационен коефициент

Таблица 3. Морфологична характеристика на изследваните образци фий
Сорт (популация) Височина

на
растението
(cм)

Височина
на
първи 
боб (cм)

Брой 
бобове
на
растение

Брой 
семена
на
растение

Брой 
семена
в боб

Тегло на
семената
от раст. 
(г)

V. villosa (Аско 1) 150 49 82 267 3 10
V. sativa (бълг. популация) 113 41 87 351 4 21
V. pannonica ssp. striata 
(бълг. популация)

90 26 78 187 2 8

V. villosa (Kowatschite) 100 30 68 92 3 3
V. pannonica (Detenicka Panonska) 106 31 76 137 3 6
V. villosa (K-25 331) 142 36 83 125 3 5
V. villosa (K-29 800) 137 62 74 177 3 5
V. villosa (K-30 553) 136 49 64 133 3 9
V. villosa (K-30 574) 131 45 57 116 3 10
V. villosa (K-30 671) 151 42 76 130 3 5
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сравнително широки граници, а именно от 26 cм при 
Vicia pannonica ssp. striata до 62 cм при сорт K-29 800 
от Vicia villosa. Растенията от Vicia sativa форми-
рат първите си бобове на височина 41 cм. Detenicka 
Panonska е сред образците, заемащ една от последни-
те позиции (31 cм). 

Прави впечатление, че много от добре облистени-
те образци, особено тези от Vicia villosa не форми-
рат първият си боб пропорционално на дължината на 
стъблото. Сорт Аско 1 заема трета позиция с балан-
сирани стойности по тези признаци. 

Най-голям брой бобове успява да образува българска-
та популация от Vicia sativa (87), както и K-25 331 (83) 
и Аско 1 (82) от Vicia villosa, а с най-малък брой бобове 
се очертават сортовете K-30 574 (57) и K-30 553 (64) 
от същия вид.

Данните (Табл. 3)  показват, че при брой семена на 
растение се наблюдава същата закономерност – сор-
товете и образците с повече бобове на растение об-
разуват и по-голям брой семена. Първите две позиции 
по този признак са заети от българската популация 
Vicia sativa (351) и сорт Аско 1 (267). При повечето 
сортове от Vicia villosa (с изключение на K-29 800) 
броят на семената от растение е между 116 (K-30 
574) и 133 (K-30 553). Близка до тях като биологичен 
потенциал по отношение на този признак е Detenicka 
Panonska (187).

По признака „брой семена в боб” не са установени зна-
чителни различия между отделните образци. С най-го-
лям брой семена в боб (4) се отличава българската по-
пулация от Vicia sativa. Другата българска популация 
от Vicia pannonica ssp. Striata, доказано спрямо оста-
налите образци формира най-малък брой семена в боб 
(2). Бобовете при растенията от сортовете на Vicia 
villosa могат да изхранят средно по 3 зърна.

Проследявайки теглото на семената от едно расте-
ние е установено, че с добра семенна продуктивност 
се отличава българската популация от Vicia sativa (20 
г), следвана от Аско 1 и K-30 574 с тегло на семена-
та от 10 г. С най-ниски стойности по този показател 
(3–5 г) се характеризират Kowatschite K-25 331, K-29 
800 и K-30 671.

Не са установени статистически значими различия 
между генотиповете фий по брой бобове и брой семе-
на от едно растение. Подобни резултати получават и 
други автори (Milenković et al., 2017). Те съобщават, 
че при изследваните от тях сортове и популации фий, 
някои количествени параметри, като брой на бобове-
те на растение, брой семена в боб и теглото на 1000 
семена варират между генотиповете, но няма ста-
тистически значими разлики.

Mikić et al. (2010) считат, че броят на бобовете е 
един от важните компоненти на продуктивността 
за много от зърнено-бобовите култури, включително 
и при фия. В техните изследвания този показател е 
със средна стойност 27–28 брой бобове на растение, 
т.е. значително по-малко спрямо резултатите от на-
шите изследвания. Авторите докладват, че по този 

признак фият превъзхожда някои други бобови култу-
ри като граха (5–11) и секирчето (11–18), отглеждани 
при същите агроекологични условия.

В многогодишно изпитване, проведено с различни ви-
дове фий, Karagić et al. (2011) получават резултати, 
които показват, че растенията от обикновения фий 
успяват да изхранят значителен брой семена, чието 
тегло на едно растение превишава другите видове 
фий. Тази констатация е подкрепена и от настоящи-
те изследвания. Подобни са резултатите и на други 
изследователи, тествали генотипове фий при сходни 
с нашите агрометеорологични условия, като по те-
глото на 1000 семена отново превес имат образците 
обикновен фий (Mikić et al. 2013). Авторите изказ-
ват мнение, че по-едрите семена от обикновения фий 
имат положително влияние върху кълняемата енергия 
на семената и по този начин могат да бъдат разреше-
ние на една от целите в селекцията на фия за създава-
не на сортове с по-големи и тежки семена.

Зимен фий, отглеждан в условията на Северна Бълга-
рия се отличава с много добра зимна преживяемост, 
ранен, изравнен цъфтеж и относително добра устой-
чивост на полягане. Той е по-нискодобивен от пясъч-
ния фий, но притежава други важни характеристики 
– сухоустойчивост, по-добра морфологична и феноло-
гична съвместимост със съвремените сортове пше-
ница и ечемик, с които се отглежда в зимно-пролетни 
смески за зелен фураж, както и неразпукливост на бо-
бовете.

Изводи
Условията на средата определят варирането на 

изследваните признаци в колекцията фий. Средно за 
целия период на изследването са установени високи 
стойности на вариационния коефициент за тегло на 
семената (107,87%), брой на семената от растение 
(88,8%), височина на първи боб (30,78%), брой бобове 
на растение (37,97%) и брой семена в боб (27,45%). 
Средно е варирането за височина на растението 
(15,97%). 

Сортовете, представители на Vicia pannonica мо-
гат да бъдат охарактеризирани като ранозреещи с 
продължителност на вегетационния период 244–246 
дни, популацията от Vicia sativa като средно раноз-
рееща (242–252 дни), а от Vicia villosa (с изключение 
на K-29 800, Kowatschite и Аско 1) като къснозреещи 
(242–256 дни). 

Сортовете от вида Vicia villosa K-30 671, Аско 1 и 
K-25 331, които са добре облистени и образуват дълги 
стъбла (142–151 cм) са подходящи като родителски 
компоненти в комбинативната селекция в направле-
ние за фураж. 

Най-голям брой бобове (87) и семена на растение 
(351) образува българската популация от Vicia sativa. 
При останалите видове фий броят на семената от 
растение е между 116 (K-30 574) и 133 (K-30 553). В 
направление за добив на семена може да бъде излъчена 
българската популация от Vicia sativa, която се отли-
чава с добра семенна продуктивност.
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Предвиждания за резултатите
от производството и търговията с основни 
зърнени, маслодайни и зеленчукови култури

ИАИ-САРА

Зърнени и маслодайни култури

Моментно състояние в развитието на сектора в 
България
•	Средногодишната	цена	на	фуражна	пшеница	от	мяс-

то (Североизт. България) за сезон 2019/20 ще е около 
300 лв./т. Тази цена е с 5% под същата за предходната 
година, със значително нарастване от последните 6 
месеца. Първоначалните прогнози на САРА за цената за 
новата 2020/21 пазарна година е тя да около 320 лв./т.
•	Средната	цена	за	хлебна	пшеница	за	сезон	2019/20	

е изчислявана на 320 лв./т, което представлява с 9% 
по-малко от 2018/19 г. Предвижданията на САРА за 
новия сезон са тя да достигне 340 лв./т. Тези цени са 
заложени при допускането до 3% по-ниска световна 
реколта от пшеница за новата година.
•	Средногодишната	цена	на	ечемик	за	2019/20	годи-

на от място Югоизточна България е изчислявана на 
285 лв./т, с 13% под същата за предходната реколта. 
За новата година средната цена се очаква да остане 
на равнища 290 лв./т.
•	Рапицата	се	утвърждава	като	една	от	най-доход-

ните култури, със стабилни цени. Средната цена за 
пазарната 2019/20 година е около 675 лв./т – 2% над 
предшестващата реколта. За новата година пред-
вижданията са цената да е около 680 лв./т.
•	Текущите	прогнози	на	САРА	са	производството	от	

пшеница от новата реколта да не надмине 5,9 млн. т, 
а за ечемика производството може да доближи 
550 хил. т. Общото максимално количество на доби-
тата рапица се прогнозира на 410 хил. т, което е с 2% 
под нивото от 2019 г.

Очаквания за развитието на производството и 
търговията със зърнени и маслодайни
•	Несигурността	за	новата	реколта	и	икономическа-

та обстановка в света заради КОВИД–19 се отразява 
на пазара на зърно, като запасите са вече 40% от го-
дишното световно потребление FOB цените от Ук-
райна тръгват леко надолу и към края на м. май са: 
хлебна пшеница – 224 US $/т, ечемика – 180 US $/т, 
фуражна пшеница – 213 US $/т. При царевицата FOB 
цената е 178 US $/т.
•	По	наблюдения	на	JRC	Mars	на	ЕК,	средните	добиви	

от пшеница в ЕС се очаква да паднат с 4,7% в срав-
нение с предходната година. Най-силно засегнати са 
страните от Източна и Северна Европа (Румъния, 
Финландия). При рапицата реколтата се прогнозира да 
падне с 1% за година, като цената му ще е негативно 
засегната от ниските котировки на суровия петрол и 
намалялото търсене заради КОВИД–19. Световната 
реколта от рапица може да нарасне до 70 млн. т, а ЕС 
се изчислява да внесе допълнително 6 млн. т основно 
от Украйна.
•	 USDA	 не	 предвижда	 намаление	 на	 световната	 ре-

колта от есенни култури, с дори 0,5% повече пшени-
ца от миналата година. Страните от Черноморския 
басейн, които са сред най големите износители не се 
очаква да бъдат засегнати.
•	Средната	цена	на	палмовото	масло	през	м.	май	леко	

тръгва нагоре и FOB Индонезия е около 530 US $/т,  
което ще задържа по скъпата търговия при слънчог-
ледовото олио.
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Развитие на производството на домати, пипер и 
краставици в България
•	Текущите	оценки	на	САРА	за	производството	на	до-

мати през тази година е за количества надвишаващи с 
2% миналогодишните обеми достигащи 148 хил. т. До-
битото количество по статистически данни за 2019 г. 
е 145 хил. т.
•	Производството	на	пипер	се	очаква	да	е	в	рамките	на	

59 хил. т., което представлява с 5% под прибраната ре-
колта от 2019 г. Пиперът се произвежда в болшинство-
то случаи на открито, като добивите варират значи-
телно и могат да бъдат с +/-13% от главния сценарий.
•	Прибраното	количество	краставици	през	2019	г.	 по	

данни на МЗХГ е за 73 хил. т. През 2020 година САРА 
предвижда обеми близки до миналогодишните, достига-
щи 74 хил. т. Предпочитани от производителите и до-
брите цени през годините утвърждават краставиците 
като водещ за страната оранжериен зеленчук.
•	Тази	зима	са	отчетени	едни	от	най	високите	цени	на	

домати и краставици от наблюдаваните години до сега. 
Изкупните цени на домати за първото тримесечие на 
2020 г. са сред най-високите от 2013 година. При крас-
тавиците, средната цена за първото тримесечие по 
данни на НСИ е 1,75 лв./кг, което е с 14% под същата за 
периода на 2019 г.
•	Цените	на	дребно	за	домати	са	също	сред	най-висо-

ките за последното десетилетие, но са под тези от 
предходната година. Обратна е ситуацията при краста-
виците, където за последно през 2017 г. са отчетени 
по-високи нива. Добрата възвращаемост при крастави-
ците доведе в последните 3–4 години до увеличаване на 
предлагането и от страни, които не застъпваха до ско-
ро сериозно това производство. 

Актуални новини за зеленчукопроизводството
•	 Въпреки	 че	 цените	 на	 зеленчуците	 се	 задържат	

относително високи през тази година в сравнение с 
последните, опасността от загуби за европейските 
производители са реални. Подобен е случая с чери до-
матите, които през м. май вървят около 1,20 евро/
кг, докато по разчети на производители разходите са 
1,40 евро/кг, заради нарасналите разходи за труд, опа-
ковки и маркетинг.
•	Турция	иска	отмяна	на	квотата	за	внос	на	домати	

в Русия, която е 200 хил. т. и до средата на м. май е 
изпълнена на 95%. Конкуренция на руския пазар на до-
мати идва от Иран, който е също голям износител. 
Турция може да пренасочи огромното си производство 
към Балканските страни, като до момента износните 
цени са 0,54–0,6 евро/кг, включително и за България.
•	Очаква	се	до	края	на	м.	юни,	европейската	квота	за	

безмитен внос на полузрели домати от Турция да бъде 
изчерпана, след което ще действа 14,4% мито. От-
слабващата турска лира, заедно с проблемите за ту-
ризма, които се очаква да се появят през това лято ще 
повлияят най-вече за цените на пипера в Европа, които 
могат да бъдат малко по-ниски от миналата година.

Табл. 2
Международна търговия (FOB цени)

03.2020 04.2020 % изменение
годишна база

Пшеница , 
евро/тон
(Мексикански  
залив)

189,04 201,54 +14%

Ечемик, 
евро/тон
(На място 
Минеаполис) 

103,82 105,67 -13%

Царевица, 
евро/тон
(Мексикански  
залив)

146,86 135,20 -6%

Слънчогледово 
олио, евро/тон
(Мексикански  
залив)

660,05 673,76 +6%

Източник: http://www.indexmundi.com/commodities/

Източник: : EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, May, 2020

Табл. 1
Цени България, лв./тон (без ДДС)

02.2020 03.2020 04.2020 05.2020* 06.2020*
Хлебна 
пшеница 345,83 336,07 341,49 340 330

Фуражна 
пшеница 330,65 319,76 328,13 325 315

Ечемик 299,57 305,01 305,01 300 290
Царевица 288,64 286,82 289,83 290 290
Слънчоглед** 696,25 684 651.60 645 640

*Прогнозни цени
**Източник на информация за цената на слънчогледа – МЗХ 
и НСИ, Източник: ЕК

Фиг. 1. Прогнозни средни добиви от пшеница в ЕС към 
средните за периоди 2015–2019 г.

http://www.indexmundi.com/commodities/
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Пазарна и маркетинг информация
•	 Цените	 на	 домати	 на	 едро	 в	 ЕС	 от	 началото	 на	

годината са с 12% по-високи от средните за по-
следните 5 години. По данни на DG Agri през м. ап-
рил те са 1,10  евро/кг Цената през м. май обичайно 
тръгна надолу, като до средата на месеца е около  
0,76 евро/кг, което е с 3% над средното за пери-
ода 2015–2019  г. Може да се прогнозира, че заради 
трудностите в сектора от КОВИД–19 и по-лошото 
време през този месец, максималната граница от  
0,78 евро/кг може да бъде дори надмината.
•	През	м.	май	цените	на	сладкия	пипер	в	ЕС	и	в	основ-

ните производители, като Турция и Мароко се понижа-
ват с около 20%, но са с около 40% над тези за същия 
период на миналата година. Цените на едро в Испания 
в края на м. май са около 1,20 евро/кг, докато в Турция 
падат до 1,2 US $/кг. Цените ще вървят надолу в след-
ващите седмици, но се предполага, че няма да паднат 
под 0,5 US $/кг в разгара на беритбената кампания.
•	Цените	на	едро	на	краставици	през	м.	май	по	данни	

на www.tridge.com спират своя спад, който започна 
от началото на м. март. В Испания и Холандия, цените 
са между 0,6–0,8 евро/кг – около 14% нагоре за месец. 
В Русия, която е също голям производител, те се пред-
лагат за около 0,9 US $/кг. За последните 2 месеца на 
годината се отчита до 11% спад в цената на годишна 
база, но м. май донесе по-високи от миналогодишните 
цени.

Табл.3
Изкупни цени, лв./тон

02.2020 03.2020 04.2020* 05.2020* 06.2020*
Домати 1,42 1,56 1,50 1,25 1,00
Краставици 1,90 1,46 1,50 1,30 1,00
Пипер 1,60 1,40 1,10

Източник: НСИ; * – прогнозни данни без включен ДДС
Табл. 4

Цени на едро, лв./кг.
02.2020 03.2020 04.2020 05.2020*

Домати 
(оранжерийни) 2,45 2,65 2,60 2,15

Домати (внос) 2,35 1,90 2,30 1,96
Краставици 
(оранжерийни) 3,75 3,30 2,30 2,22

Краставици 
(внос) 3,00 2,00 1,90 1,90

ДКСБТ – Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС; * – прогноз-
ни данни
Табл. 5

Цени на дребно лв./кг.
02.2020 03.2020 04.2020 05.2020*

Домати 3,18 2,85 2,85 2,46
Краставици 4,34 3,57 2,93 2,63
Чушки (зелени)
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Преброяване на земеделските 
стопанства през 2020 г.

Какво е преброяване на земеделските 
стопанства?
Преброяването на земеделските стопанства е за-
дължителна статистическа операция за събиране, 
обработка и разпространение на данни за всички зе-
меделски стопанства и земеделски стопани. Целта 
на преброяването е да актуализира данните за бъл-
гарското земеделие.

Република България, като член на Европейския съюз 
и част от Европейската статистическа система, е 
обвързана с ангажиментите, произтичащи от Регла-
мент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на 
Съвета.

Колко често се провежда преброяването на 
земеделските стопанства?
Преброяването на земеделските стопанства е най-

голямото изчерпателно статистическо изследване в 
селското стопанство, което се провежда на всеки 10 
години по препоръка на Организацията по прехрана и 
земеделие на ООН (FAO).

Кой ще проведе преброяването на земеделските 
стопанства в ЕС?
В рамките на Европейския съюз (ЕС) на всяка от дър-

жавите членки е възложено да събере набор от данни 
за земеделските стопанства над определени физиче-
ски прагове в тяхната страна. Това означава, че ще 
бъдат събрани данни за най-много 10.5 милиона сто-
панства (данни за 2016 г.) в ЕС.

Държавите членки ще създадат екипи от надзорни 
органи и анкетьори, които да проведат преброяване-
то на земеделските стопанства, което обикновено 
се наблюдава от държавни служители от статисти-
ческите служби и министерствата на земеделието.

Кой ще проведе преброяването в България?
Провеждането на преброяването в България през 

2020 г. е ангажимент на Министерството на земеде-
лието, храните и горите и областните и общинските 
му структури, както и други ведомства, организации 
и органи на местното управление.

При събиране на данните ще се ползват всички налич-
ни земеделски регистри, административни източници 
и проучвания. Анкетьори ще се свържат със земедел-
ските стопани по интернет, по телефона, с писмо или 

чрез интервю лице в лице.
Предвижда се организиране на обучения на експерти, 

анкетьори, оператори, контрольори, с които ще се 
сключват граждански договори за изпълнение на дей-
ностите за преброяването. Регламентирани са редът 
и начинът за получаването на обобщени данни вслед-
ствие на проведеното преброяване, поверителност-
та на данните и опазването на статистическата 
тайна.

Кога ще се проведе преброяването на 
земеделските стопанства в България?
Анкетирането на земеделските стопанства в Бъл-

гария започва на 1-ви септември и приключва на 18-ти 
декември 2020 г. До 18-ти септември 2020 г. се пред-
вижда преброяването да се извършва по интернет 
чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин 
с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на 
електронен въпросник. В оставащия период данните 
ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със 
стопанина или управителя на стопанството и попъл-
ване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн 
въвеждане с помощта на преносимо електронно ус-
тройство.

Каква е ролята на българското 
законодателство при провеждане на 
преброяването?
Успешната организация за провеждането на пребро-

яването на земеделските стопанства през 2020 г. се 
постига чрез изпълнението на определени специфични 
цели, разписани в Закона за преброяването на земе-
делските стопанства в Република България през 2020 
година. Земеделското стопанство е дефинирано като 
обект на наблюдение при преброяването. Определени 
са методите за събиране на данни от земеделските 
стопани, прагът за земеделско стопанство, период-
ът на провеждане на преброяването, основните про-
менливи, които ще се наблюдават, както и допълни-
телно необходимата информация за разработване на 
политиката в областта на агроекологията.

Какви данни ще бъдат събрани?
С провеждането на преброяването в България ще се 

получи обобщена и изчерпателна информация за броя, 
типа и размера на земеделските стопанства, за юри-

Въпроси и отговори от МЗХГ
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0дическия статут, за използването на земеделската 
земя, за отглежданите селскостопански животни, за 
работната сила и други доходоносни дейности на сто-
панството, за биологичното земеделие, за сградите 
за животни и управление на оборския тор и други ха-
рактеристики. За всяка от тези широки теми ще бъ-
дат събрани значително количество данни. Например, 
ще има информация за размера на стопанствата, за 
броя на хората, които работят в стопанствата, тях-
ната възраст и пол, нивото на обучение на ръководи-
телите на стопанствата, местата за настаняване 
на животни, информация за управлението на оборския 
тор и други показатели.

Наличието на статистически данни, съпоставими с 
тези на останалите държави членки относно струк-
турата на земеделските стопанства, е важно за оп-
ределяне развитието на Общата селскостопанската 
политика на Общността и ще определи насоките за 
развитие и на българското земеделие и превръщане-
то му в модерно европейско земеделие. Качествена-
та статистическа информация дава възможност за 
адекватно планиране, разработване, прилагане и мо-
ниторинг на националните политики и политиките на 
ЕС.

Задължително ли е участието в преброяването?
Съгласно Закона за преброяване на земеделските 

стопанства в Република България през 2020 г. участи-
ето на земеделските стопанства, които отговарят 
поне на един от критериите, посочени в приложение 
№ 2 към чл. 5, е задължително. Проучването обхваща 
всички земеделски стопанства и приносът на всяко 
стопанство е много важен.

Каква е сигурността на данните от 
преброяването?
При провеждане на преброяването се спазват всич-

ки нормативни изисквания за сигурност и защита на 
събраните данни. Събраните индивидуални данни са 
поверителни. Данните ще бъдат обработвани и из-
ползвани само за статистически цели и публикувани 
в обобщен вид.

Къде е публикувана информация за 
преброяването?
На интернет сайта на МЗХГ е публикувана информа-

ция за провеждане на преброяването на земеделските 
стопанства през 2020 г. Допълнителна информация за 
преброяването може да бъде получена по електронна-
та поща на адрес agri-census2020@mzh.government.
bg. Може да се свържете и с областните дирекции 
„Земеделие“ на публикуваните на интернет сайта им 
телефони и електронни адреси.

Каква е ролята на Евростат?
Евростат отговаря за създаването на законодател-

ството, установяващо рамката за преброяването 
на земеделските стопанства в ЕС. Неговата роля е 
да гарантира качеството на данните по отношение 

на точност, навременност, достъпност, съпостави-
мост и съгласуваност; да гарантира анонимността 
на индивидуалните данни; да осигури обобщени резул-
тати или средни стойности за ЕС; да разпространи 
данните в своята база данни и да анализира резулта-
тите. Комисията съфинансира земеделското пребро-
яване чрез предоставяне на безвъзмездни средства.

Кога данните ще бъдат достъпни?
При успешно провеждане на преброяването на земе-

делските стопанства в България през 2020 г. се пред-
вижда на интернет страницата на МЗХГ да бъдат 
публикувани предварителни данни до края на 2021  г. 
Евростат ще започне да публикува резултати през 
втората половина на 2022 година.

Кой ще използва данните? Защо тези данни 
имат значение?
Резултатите от преброяването на земеделските 

стопанства ще бъдат използвани от общественост-
та, изследователите, земеделските стопани и по-
литиците, за да разберат по-добре състоянието на 
селскостопанския сектор и влиянието на селското 
стопанство върху околната среда.

Преброяването ще предостави показатели за наблю-
дение и оценка на Общата селскостопанска политика 
(ОСП). През 2018 г. ОСП подкрепи земеделските стопа-
ни с 58.82 милиарда евро, което представлява почти 
40% от общия бюджет на ЕС.

Данните ще помогнат да се идентифицират и от-
говорят на широк спектър от структурни въпроси, 
които биха могли да помогнат за рамкови политики, 
като например: „Кой ще се занимава със земеделие в 
бъдеще с толкова малко стопани на възраст под 40 
години? Колко жени се занимават със земеделие? Из-
чезват ли семейните стопанства? Селското стопан-
ство доминира ли се от големия бизнес? Има ли рас-
теж в биологичното земеделие?

Данните ще помогнат за проследяване на редица 
агроекологични показатели, които разглеждат въз-
действието на селското стопанство върху околна-
та среда. След преброяването ще бъде предоставена 
информация за редица политики, включително селско-
стопанската политика, политики в областта на окол-
ната среда, така наречената зелена сделка и полити-
ката за селските райони. Как селското стопанство 
допринася както положително, така и отрицателно 
на околната среда (почвата, въздуха, водата, дивата 
природа и климата)? Как се променят производствени-
те методи? Преминава ли селското стопанство към 
поляризирана система, както на по-интензивно земе-
делие, така и на по-екстензивни земеделски системи?

Преброяването на земеделските стопанства пред-
ставлява основата на селскостопанската статис-
тическа система, която обхваща и данни за селско-
стопанската продукция, селскостопанските цени, 
икономическите сметки за селското стопанство и 
агроекологичната статистика. Тези статистики се 
събират годишно, а някои от тях и месечно.

mailto:agri-census2020@mzh.government.bg
mailto:agri-census2020@mzh.government.bg
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/cmef_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/cmef_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Common_agricultural_policy_(CAP)
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ЗАЕДНО С КИТАЙ

Разговорите проведе Ивета Балевска,  
секретар на КЧЖ в България 
Източник: Радио Китай за чужбина

Доброто сътрудничество и взаимните 
усилия са гаранция за високото 
качество на българското розово масло

Българското злато – оригиналното розово масло изис-
ква много грижи и внимание по време на целия процес 
от засаждането, през беритбата и преработването 
му в специални дестилационни колони. Но най-важното 
е добрата работа на всички участници в този нелек 
процес, за да се получи ароматното истинско българ-
ско розово масло, известно и търсено в цял свят. За 
съжаление, обаче, коронавирус-пандемията през тази 
година не подмина и този изключително важен сектор 
в българската икономика. Въпреки това, работата и 
на Министерството на земеделието и храните, и на 
неправителствени браншови професионални организа-
ции, както и на самите фермери, които отглеждат 
маслодайната българска роза, не спира.

Двама млади инициатори и основатели на две непра-
вителствени организации, единствени засега в Бъл-
гария споделят своя опит в производството и прера-
ботката на българското розово масло. Специално за 
Радио Китай Христо Николов – председател на Асо-
циацията на българските розопроизводители и Филип 
Лисичаров – председател на Сдружение „Българско ро-
зово масло” разказват за постиженията, проблемите, 
успехите и трудностите в производството и дести-
лирането на оригиналното българско розово масло в 
условията на ковид-кризата, но с ясното убеждение, 
че съвместният труд и доброто сътрудничество по-
магат на всички.

Разговор с Христо Николов – 
председател на Асоциацията  
на българските розопроизводители

„Земеделието, заедно с медицината и образование-
то, е една от трите най-благородни дейности. Ние 
осигуряваме прехраната, лекарите спасяват живота, 
учителите дават знания“, така започва разговорът 
с младия фермер, който се занимава с отглеждане на 
известните сортове маслодайна роза „Дамасцена” и 
„Алба” от 2015 г. Той има две магистърски степени 
– по икономика и по земеделие и е инициатор, а вече 
и председател на Асоциацията на българските розоп-
роизводители. Същевременно в своята ферма от 150 
декара, близо до град Пловдив, отглежда маслодайна 
роза от сортовете „Дамасцена” и „Алба”.

Г-н Николов, преди месец се навърши точно една 
година от създаването на професионалната Асо-
циация на розопроизводителите в България, каква 
е равносметката, какво постигна организацията 
за една година, кое беше най-важното от нейните 
цели?

Основната ни цел беше браншът да се предста-
ви официално пред Министерство на земеделието и 
храните на България, да имаме легитимно предста-
вителство и да вземаме участие при решенията в 
областта на розопроизводството. Успяхме за една 
година да изпълним основнота част от целите си и 
вече имаме отлична комуникация с Министерството 
на земеделието. Членове сме и на Консултативния 
съвет по маслодайната роза към министерството, 
което ни дава възможност да участваме при различни 
дискусии и вземането на решения. Така, за една година 
успяхме да накараме Министерството на земеделие-
то да ни припознае като организация, най-пряко свър-
зана със сектора на розопроизводството в България. 
Много важно е също така, че взехме пряко участие в 
изготвянето на Закона за маслодайната роза, в който 
бяха включени редица наши предложения и който бе 
приет в началото на настоящата година (м. февруа-
ри 2020). Чрез него се уреждат редица важни въпроси, 
като например фактът, че единствените маслодайни 
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ско розово масло са сортовете „Дамасцена” и „Алба” .

Като членове на Консултативния съвет по розопро-
изводство, нашата професионална асоциация успя да 
разработи няколко проекта, свързани преди всичко с 
повишаване културата на земеделието, да понижим 
себестойността и същевременно да съхраним ка-
чеството и количеството на производството.Като 
членове на Консултативния съвет имаме вече много 
добра комуникация с министерството, нашите гласо-
ве се чуват при вземането на различни решения. Така 
че, смятаме да продължаваме в същия дух, за да мо-
жем да помагаме на нашите фермери и да им гаранти-
раме по-добри условия за работата им по отглеждане-
то на маслодайните сортове роза. Гордея се с факта, 
че създадената по моя инициатива точно преди една 
година Асоциация на българските розопроизводители 
е постигнала почти всички поставени при учредяване-
то ѝ цели.

С какво приемането на закона за маслодайната 
роза промени същността на розопроизводството 
и в какви насоки се случва това?

Едно от най-важните постижения при приемането 
на Закона за маслодайната роза е създаването на Ре-
гистър на маслодайната роза, тя вече е отличена от 
другите сортове рози, като по този начин може да 
се избегне използването на други примеси при произ-
водството на розовото масло. Съгласно новия закон и 
създадения Регистър единствено сортовете „Дамас-
цена” и „Алба” са в категорията маслодайни сортове и 
единствено от тях може да се произвежда продукта, 
нарече БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО. Точно това беше 
и една от главните причини за изработването на За-
кона. Създаването на Регистъра доведе до промяна и 
в количеството на насажденията на двата вида мас-
лодайна роза – „Дамасцена” и „Алба”.

Ето един пример: преди приемането на закона те 
бяха по официални данни 42 хиляди декара, а след прие-
мането му и след създаването на регистъра – вече се 
отглеждат насаждения на площ от 55 хиляди декара 
от двата вида роза.

Нашата асоциация изключително много настояваше 
и се включи активно в изготвянето на Регистъра.

Друг важен факт, който се дължи на приемането на 
Закона за маслодайната роза е че чрез него успяхме да 
изкараме „на светло” сектора на розопроизводство-
то и вече имаме абсолютно точна и вярна статисти-
ка за всички ферми и стопанства, които се занимават 
с розопроизводство – къде точно се намират, кои са 
най-важните географски райони, точните количества 
на насажденията, качеството и количеството на цве-
товете и т.н.

Искам да отбележа, че такава статистика е имало 
преди 120 години – до 1906 г. България е имала точна 
статистика за насажденията и производителите на 
маслодайната роза. След това такава информация не 
се е събирала изобщо. Сега, благодарение на усърдна-
та обща работа на нашата и на още няколко други асо-
циации, свързани с маслодайната роза и етеричните 

масла и благодарение усилията на Министерство на 
земеделието, отново има такъв Регистър, в който 
се включват всички тези данни.

В България съществува сериозна диверсификация 
между производството и отглеждането на розов 
цвят и неговото разпространение и бизнеса с него и 
производните му продукти. Искам отново да подчер-
тая, че членовете на нашата Асоциация на розопроиз-
водителите са само фермери.

След приемането на Зокан за маслодайната роза зе-
меделските стопани могат да отглеждат насаждения 
само от сертифициран посадъчен материал. Законът 
също така регламентира и взаимоотношенията меж-
ду производители и преработватели, чрез сключване-
то на договори за изкупуване на цвят от маслодайна 
роза...

Какво влияние оказа кризата с COVID-19 върху 
производителите на розови насаждения в Бълга-
рия?

Световната пандемия с коронавируса засегна всички 
сектори на икономиката у нас, както и навсякъде по 
света. Тя не подмина и сектора на розопроизводство-
то в България. Но тук по-голяма опасност е морал-
ната, т.е. стресът, под който се налага да робатят 
розопроизводителите, както и другите земеделски 
производители, поради извънредното положеиние 
и специалните мерки. За съжаление точно когато 
стартирахме информационната кампания във връзка 
с новия закон за розата и създаването на Регистъра 
на маслодайната роза, влязохме в извънредно поло-
жение заради пандемията. Затова сега в Регистъра, 
който е задължителен, са вписани едва една трета 
от всички площи, насадени с маслодайни рози. Пробле-
мът е в това, че според закона само регистрираните 
стопани могат да подпишат предварителни договори 
с дестилериите, а дестилериите могат да изкупуват 
само договориран цвят. Новите правила са в сила от 
тази година, а доста розопроизводители все още не 
са съвсем наясно с тях. Но сега вече информационна-
та кампания тече с пълна сила и съм убеден, че вече 
всички подробности са стигнали до производителите. 
Професионалните розопроизводители, дори и да не 
членуват в браншова организация, намират необходи-
мата им информация в сайта на министерството и 
се справят отлично. Земеделието не е работа, която 
може да се върши между другото, дори и да става въ-
прос само за розови градини.

Предпазните мерки, които трябваше стриктно да се 
спазват в приодължение на няколко месеца, оказваха 
голям стрес върху работниците, но в крайна сметка 
всички сме наясно, че само така можем да ограничим 
и да спрем разпространението на жестоката панде-
мия. Така, те продължават работата си и в момента, 
като подготвят розовите масиви за есента и зима-
та, в очакване на богата нова реколта през следваща-
та пролет.

Почти 100% от продукцията от розово масло е за 
износ, основно за САЩ, Франция, Южна Корея, Китай 
и Япония.
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0 Филип Лисичаров, председател на 
Сдружение „Българско розово масло”

Филип Лисичаров е собственик на единствената в 
България розоварна, в която част от произвежданото 
розово масло се прави по най-старата известна в Бъл-
гария технология. Неговата дестилерия е официално 
сертифицирана и е за производство на органично розо-
во и лавандулово масло, като на площ от 100 хектара 
той отглежда по биологичен начин собствени розови 
и лавандулови насаждения. В неговата розоварна може 
да се наблюдава „на живо” целият процес на розоваре-
не, включително на розово масло и розова вода.

По негова инициатива, за пръв път в България е съз-
дадена неправителствена организация – сдружение с 
идеална цел, като защитено географско указание. По-
вече за организацията разказва нейният инициатор и 
председател Филип Лисичаров за слушателите на Ра-
дио Китай за България.

През 2012 г. група производители на розово масло 
поемат инициативата за създаването на Сдружение 
„Българско розово масло” като Защитено географско 
указание. За председател на Сдружението е избран 
Филип Лисичаров, собственик на дестилерия за розово 
масло, а общият брой на фирми-производители и по-
требители (дестилерии) – членове на организацията, 
към момента са 11.

„В Сдружението могат да членуват само фирми-
производители и преработватели на скъпоценната 
течност. Целта е да се постигне високо качество на 
продукта българско розово масло, от висококачест-
вени суровини, както и от контролирани региони на 
производството му от висококачествена маслодайна 
роза” разказва председателят на организацията. Той 
подчертава, че специални сертификати удостоверя-
ват района на произход и качеството на истинско-
то българско розово масло и утвърждават марката. 
Филип Лисичаров добавя, че много държави и клиенти 
все още не могат да направят точната разлика меж-
ду истинското българско розово масло и някои негови 
фалшификати.

„Розовото масло съдържа над 320 различни компо-
нента, като не всички клиенти от чужбина са наясно 
кои точно са качествените и допринасят за натурал-
ното българско злато”, продължава той и подчерта-
ва, че именно образоването и изясняването на този 
въпрос е от изключително знамение, тъй като мно-
го купувачи и бизнесмени от редица страни в Европа, 
Азия и Африка не са запознати с тези подробности. 
Лисичаров дава пример с някои чуждестранни купува-
чи, за които най-важния параметър при покупката на 
розово масло е цената. И тук се намесва оглавявана-
та от него неправителствена организация „Българско 
розово масло”, която всъщност запознава, обучава и 
разяснява на тези клиенти, кои са защитените гео-
графски указания, при които оригиналното българско 
розово масло се произвежда.

„Сдружението вече е разработило няколко проекта, 

свързани с организирането на специализирани обикол-
ки (турове) из регионите, в които се произвежда ка-
чественото розово масло, по време на които се дава 
възможност на желаещите потенциални клиенти да 
се запознаят с цикъла от А до Я, т.е. – от вида и ка-
чеството на посадъчния материал, чак до крайната 
дестилация на истинското масло, а дори и наливането 
му в специални съдове и опаковане”, казва председате-
лят на сдружението.

Досега са проведени няколко образователни обиколки 
на потенциални купувачи от различни страни в Далеч-
ния изток. Той споделя, че много китайски бизнесмени 
и търговски компании също проявяват интерес към 
истинското качествено розово масло. Те са готови 
да платят по-висока цена, но закупеният от тях про-
дукт да бъде с гарантирано качество, вместо да купу-
ват на фалшификати на розовото масло, на по-ниска 
цена. Такива фалшификати се получават чрез смес-
ването на българския продукт с по-нискокачествени 
примеси и продажбата му на снижени цени. „Наистина 
това също привлича клиенти, но истинските цените-
ли на българското розово масло вече се научиха как 
да го разпознават и много купувачи и бизнесмени от 
Китай, Япония и други азиатски страни ни търсят”, 
казва Лисичаров.

Той обяснява още, че след приемането в България на 
Закона за маслодайната роза в началото на тази годи-
на, за пръв път са предвидени и санкции за фалшифика-
тори на розово масло, които достигат до 10% от го-
дишния оборот на предприятието, извършило това.

„Защитата на регистрираните наименования обхва-
ща забрана на всякаква злоупотреба или имитация, 
превод или придружаване на защитеното наименова-
ние с изрази като „стил“, „тип“, „метод” и др., като 
всяка друга практика, която би могла да подведе по-
требителя относно истинския произход на продукта 
и също подлежи на санкции” цитира той текстове от 
Закона за розата.

Според Филип Лисичаров, напоследък китайският па-
зар се интересува от висококачествено розово мас-
ло, като много китайски бизнесмени се обръщат към 
Сдружението с молба да им бъдат изпратени снимки 
или видеоматериали от отделните цикли на произ-
водство – дестилацията, включително и опаковане-
то на продукта българско розово масло, с цел да се 
проследи изцяло процеса от производител до купувач.

„В България има между 50 и 80 производители на ро-
зово масло”, обяснява Лисичаров, но само 11 от тях 
са членове на Сдружението. Нашата цел е до една-две 
години всички те да станат членове на организация-
та, което ще гарантира на чуждестранните клиенти 
високо качество на истинско българско розово масло 
от контролирани географски региони.

В края на разговора Филип Лисичаров добавя, че през 
2014 г. Сдружение „Българско розово масло” е при-
знато официално от страните членки на ЕС и е ре-
гистрирано в Европейския регистър на защитените 
наименования за произход и защитени географски ука-
зания.
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ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“
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В продължение на повече от 80 години са създадени над 300 сорта и F1 хибриди от домати, 
пипер, краставици, зеле, зелен фасул, грах, лук, праз, картофи и др. 
Приоритетни научни направления в института са:

• Създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи чрез 
конвенционални и биотехнологични методи с добри химико-технологични и вкусови 
качества – балансирано съдържание на киселини и захари, оптимално съдържание на 
сухо вещество, богати на натурални антиоксиданти, подходящи за прясна консумация и 
приготвяне на функционални храни, устойчиви на биотични и абиотични фактори.

• Усъвършенстване на системите за интегрирано и органично производство, осигуряващи 
устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството.

• ИЗК „Марица” има програмна акредитация за обучение на докторанти по 
докторските програми „Селекция и семепроизводство на културните растения”, 
„Зеленчукопроизводство” и „Растителна защита“

ул. „Брезовско шосе“ №32;
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