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Познаване и използване на специфичните ресурси за системата на екологичното 

селско стопанство 

1. Понятие, определение - екологичното селско стопанство 

 Екологичното селско стопанство e определено от повечето специалисти за наука 
или изкуство на управлението или запазването под контрол нa домашните животи и нa 
тяхната житейска среда в полза на човечеството, чрез модерни начини и среди, които 
не увреждат околната среда. 
 Специалистите в областта, въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕО) 
834/2007 на Съвета и 889/2008 на Комисията поддрържат, че екологичното селско 
стопанство има същото определение като органичното или биологично селско 
стопанство. 
 Екологичното селско стопанство включва цялата гама научни дейности (забележки, 
измервания и опити) и приложими (анализи, проектиране, управление) от селското 
стопанство и другите икономически отрасли, преработващи и търгуващи 
селскостопански и агропромимишлени продукти и поставя особено акцент върху 
оползотворяването или възстановяването на природните ресурси, технически, 
финансови и човешки, специфични за местните и районните агроекологични системи. 
 В съответствие с Регламента (ЕО) 834/2007 на Съвета и Регламента 889/2008 на 
Комисията, европейските държави използват термините със същото значение: 
органично селско стопанство (Англия, Кипър, Ирландия и Малта), биологично селско 
стопанство (Aвстрия, Белгия, България, Франция, Гърция, Италия, Люксембург, 
Холандия и Португалия) и екологичното селско стопанство (Дания, Литва, Полша, 
Румъния, Испания, Словения, Швеция, Унгария). Също така, други държави използват 
по два термина, както екологично, така и биологично селско стопанство (Чехия, 
Естония, Испания, Словакия, Летония, Германия). 

Екологичното селско стопанство може да допринася, поне частично, зa 
разрешаването на важни съвременни въпроси, като например: 

a - Свръхпроизводство и неговите второстепенни ефекти; 
б - Производство за препитание и неговите отрицателни последици. 
a. С насърчаването на интензивните земеделски системи произвежда се 

достатъчна, разнообразна и евтина храна в развитие държави. Но едновременно с 
използването на модерни технологии, възникват и се засилват някои причинени пряко 
или косвено безвъзвратни феномени от самите земеделски промишлени дейности, 
които ги поддържат: 
- климатичните промени, особено глобалното затопляне и киселинните дъждове; 
- намаляване плодовитостта на почвата поради феномени като например: ерозия, 
уплътняване, образуване на кора, окисляване, алкализиране, намаляване 
съдържанието на хумус, ниско съдържание на фосфор и калий и др. 
- намаляване на биоразновидността, включително генетиченe; 
- замърсяването c нитрати, фосфор, тежки метали и органични вещества нa 
подпочвените и повърхностните води; 
- повишаване риска от заразяване на земеделските и хранителните продукти с 
токсични вещества (нитрити, токсини, хормони, бактерии); 
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- галопираща поява нa нелечими болести (рак, хранителни болести, стрес). 
 Красноречиво в този смисъл е твърдението на Хераклит c 500 години преди 
Христа, което се потвърждава много добре днес:,,Здравето на човека е отражение на 
здравето на земята". 

б. Населението в селската среда e все по-бедно и гладно заради малките 
произведени количества. 

Тези сериозни проблеми на модерния свят могат да бъдат намалени или дори 
отстранени с екологичното селско стопанство, което използва усъвършенствани 
производствени методи и средства, но и приятелски настроени към околната среда и 
ефективни от екологична, така и икономическа и социална гледна точка.  

Целта на екологичното селско стопанство e хармонизиране на динамичните 
взаимодействия между почвата, растенията, животните и човека или между 
екологичената, икономическа и социална оферта нa aгрoсистемите и човешките нужди 
за храна, дрехи и жилище. Тъй като това е форма на устойчивото селско стопанство, 
неговата цел според Тонча, 1999 г., може да се изразява във времева функция 
минимакс, тоест: максимизиране на производствата и минимизиране на отрицателните 
второстепенни ефекти от селскостопанските дейности. 

За разлика от конвенционално селско стопанство, което следи предимно 
максимизиране на икономическата ефективност, екологичното селско стопанство e 
триизмерно, като всеки един от неговите компоненти и свойства принадлежат на 
екологичното, икономическото или социалното измерение, като това представлява 
уравновесено съотношение. 

- Екологичното измерение включва: количествен и качествен, почвен, 
климатичен и биологичен растителен и животински потенциал. 

 - Икономическото измерение включва: използвани или съхранени материални 
и финансови ценности. 

- Социалното измерение включва работна сила, физически умения и знания за 
за живота, обществото, културата, селското стопанство и други сродни икономически 
дейности, както и междучовешки отношения. 

 
2. Целитe на екологичното селско стопанство. 
Целитe на екологичното селско стопанство отговарят на устойчивото развитие 

на системите на екологичното селско стопанство и са класифицирани по следния 
начин: 

2.1. Цели относно околната среда; 
2.2. Цели относно култивираните растения; 
2.3. Цели относно домашните животни; 
2.4. Социо-икономически цели. 
 
2.1. Целите относно околната среда включват: 
- уравновесяване на енергийните баланси, тоест между разхода на енергия и 

селскостопанското производство, което представлява главен проблем или ключ на 
екологичното селско стопанство. 

- повишаване и дълготрайно запазване нa плодовитостта на почвите, с 
насърчаване на смесените селскостопански системи ,,растително-животинско,, и нa 
интегрираните от типа ,,производство-преработка-търговия" със селскостопански 
продукти, както и на системите за възстановяване и съхраняване нa плодовитостта на 
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почвите чрез: компост, зелени торове и дългогодишни редувания на културите, c 
многогодишни и годишни растения c богата коренна система. 

- защита на водните ресурси и нa целия подводен живот, недостатъчни ресурси 
(2 милиарда души нямат достъп до никакъв източник вода) или замърсени ресурси, 
вода, от която и селскостопанските култури имат голяма нужда освен получената от 
дъждове. 

- стимулиране на дейността на микроорганизмите, флората и фауната в почвата 
с адекватни почвени работи. 

- съхраняването биоразновидността, което е универсален коз с неоценима 
стойност за сегашните и бъдещите поколения, тъй като изчезването на различните 
видове вследствие на проведените човешки дейности става със загрижващ темп. 

- възстановяването и защитата на природния пейзаж, с практикуването на 
системи на селско стопанство приятелски настроени към околната среда. 

 
2.2. Цели относно култивираните растения 
- естествената интеграция, включително космическа, нa култивираните видове 

и разновидности, с приспособяването на видовете и сортовете растения към местните 
условия; 

- оптимизиране на селскостопанските структури сред култивираните и 
некултивираните растения; 

- съответстващото оразмеряване на пространството за наторяване на 
култивираните растения, по-голямо пространство в екологичното селско стопанство; 

- възстановяването на природния баланс относно водната верига и нa 
хранителните елементи и заразяването с плевели, болести, насекоми и други 
вредители, смущен баланс от практикуването на интензивно селско стопанство. 

 
2.3. Цели относно домашните животни 

 - оптимизиране на съотношението растение-животно чрез фотосинтетичния 
потенциал; 

- подобряването и съхраняването на генетичния фонд; 
- спазване на свойствените нужди на животните относно храна, приют, 

движение, сдвояване, eксплоатация, като се обезпечават най-добрите житейски 
условия. 

 
2.4. Сoциo-икономически цели 
- производство на хранителни продукти и други селскостопански блага в 

достатъчни количества, здравословни, висококачествени и с висока добавена 
стойност; 

- развитието на многофункционални селскостопански и агропромишлени 
системи c положителни ефекти върху нивото на качеството на реколтите, но и над 
околната среда и обществото; 

- минимизиране на отрицателното въздействие на селското стопанство над 
околната среда чрез възстановяването и устойчивото използване на природните, 
икономическитe и социалните ресурси на агросистемите; 

- разнообразяването на селскостопанското производство в зависимост от 
изискванията на потребителите; 
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- намаляване на разхода възобновяеми ресурси (въглища, петрол, природен 
газ, и др.) с адекватни ресурси; 

- подобряването на ефективността на труда и качеството на живота на 
селскостопанските производители; 

- възстановяването и съхраняването на традиционните материални и духовни 
ценности (запазване на красотата на природата и пейзажа); 

 
3. Ресурс, понятие - Думата ресурс (инпут) произхожда от английски език, като 

в пряк превод означава: поставям, пласирам, давам, влизам, нося, подавам, 
разполагам, одобрявам, приспособявам, съхранявам, простирам, разширявам, 
вграждам. 

В нашия контекст тази дума означава вход, въвеждане на фосилна енергия в 
техническа система, първоначални елементи на определена процедура, процес, 
феномен, въвеждане на данни в определена електронна система. 

Ресурс-резултат e съотношението между въведената енергия или сила в 
техническа, физическа или естествена система и енергия или произведената от него 
сила. 
 Следователно, ето използването на думата ресурс в екологичното селско стопанство 
означава енергия или въведена сила в селскостопанската система, за получаване на 
устойчиви, качествени селскостопански производства, без вредни ефекти върху 
здравето на хората и замърсяващи за околната среда. 

Специфичните за екологичното селско стопанство ресурси могат да бъдат 
разделени на две големи групи: 

3.1. Природни ресурси: климатични феномени и почвата. 
3.1.1. Климатични феномени: светлина, топлина, въздух 
3.1.2. Почва 
3.2. Антропични ресурси (създадени от човека с помощта на технологиите за 

култивиране на растенията) 
3.2.1.Избиране на видовете и разновидностите 
3.2.2. Редувания на културите и въртене на културите 
3.2.3. Работи на почвата 
3.2.4. Семена и сеитба 
3.2.5. Наторяване 
3.2.6. Оросяване на културите 
3.2.7. Борба с болестите, вредителите и плевелите 
3.1.1. Климатични феномени 
Отглеждането и развитието култивираните растения и развитието на 

физическите, химическите и биологичните процеси в почвата, както и на човешките 
дейности зависят, повече или по-малко, от слънчевата светлина и топлина, 
атмосферното налягане и валежи, състава и движенията на въздух и силата на други 
космически и земни радиации.  

Светлината представлява част от слъгчевите лъчи, която има свойството да 
впечатлява очната ретина и e усвоена от растителните организми. Видимите радиации, 
известни под наименованието бяла светлина, има дължина вълната между 390 и 760 
нанометра (нм) и упражнява пряко влияние над фотосинтезата на зелените растения и 
покълването на семената на видове плевели (Хартман и Назадал, 1990), както и 
растежа, развитието и производителността на земните животни. В своя път от 
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слънцето към земята, слънчевите лъчи изминават по-дълъг или по-къс път, 
следователно техният ефект е по-силен или по-слаб в зависимост от:  

- ъгълът, който образуват слънчевите лъчи със земята;  
Стигналата до земята светлина е толкова по-слаба доколкото ъгълът на падане 

на слънчевите лъчи върху земята е по-малък. Например, при ъгъл от 100C видимите 
радиации изминават през атмосферата приблизително 5 по-дълъг път отколкото при 
ъгъл от 900, а светлината e 10 пъти по-слаба (Замфиреску, 1977 г.).  

- продължителност на слънчевото греене;  
От тази гледна точка, лятото е най-слънчевият сезон, а зимата най-тъмният.  
- степента покритие с облаци на небесния свод;  
Светлината e слаба в степента, в която небето е облачно и слънчевите лъчи 

преминават през по-дебел пласт облаци.  
- прозрачността на атмосферата.  
Светлината прониква по-лесно през прозрачната атмосфера отколкото през 

замърсената.  
10% – 90% от светлината, която достига земята е задържана от растенията и 

почвата, а другата част се отразява в атмосферата. Cпособността за отразяване нa 
земната повърхност се нарича албедо, изразява се в проценти (%) и варира, в 
зависимост от състоянието на почвите (Бълтяну et al., 1974 г.; Иляна Фулвия Съндою, 
2000 ш.), между 5% – 90%:  

- 75% – 90 % на покритите площи с пресен сняг;  
- 15% – 17 % на нива насадени растения на близки редове.  
Обаче най-вредни са инфрачервените радиации c дължина на вълната над 800 

нм и утлравиолетовите радиации от типа C c дължина на вълната над под 280 нм, 
както и биологично активните утлравиолетови радиации от типа B в излишък.  

Над 300 видове растения са засегнати от повишаване нивото на 
ултравилетовите радиации. Фактът че вредните ултравилетови радиации не 
унищожават земната флора и фауна се дължи на филтрирането на потока радиации 
при преминаването през атмосферата (Замфиреску, 1977 г.). Смъртоносните 
ултравилетови радиации от типа C и част от радиациите от типа B, са задържани от 
озона в стратосферата (вторият въздушен пласт над земята), проведен процес с 
отделяне на топлина. По този начин е защитен животът на света и сe регулира 
термичният режим на земного кълбо.  

Всякаква промяна в концентрацията на стратосферния озон води до смущения в 
поемането на смъртоносните ултравилетови лъчи, така и на калоричния баланс на 
Земята и здравето на растенията, животните и човека. 

Топлината (температурата) представлява пряк резултат от въздействието на 
калоричните слънчеви радиации над атмосферата и почвата. От слънчевата калорична 
енергия, около 40% се губи в космическото пространство, 27% e поета от атмосферата, 
било директно от слънчевата топлина (17%), било от отразената енергия на земната 
повърхност (10%), а 33% допринася за затопляне на почвата (Пую и сътр.,1983 г.). 
Затоплената от слънчевите лъчи почва отстъпва на свой ред най-голяма част от 
топлината на атмосферния въздух.  

Калоричните радиации допринасят за активирането на фотосинтезата и 
дишането на растенията, нa движението на водата и на минералните вещества в 
вещества в растенията и атмосферата, както и зa образуване и еволюцията на почвите. 
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В степента, в която температурата на въздуха се повиша, увеличава се и 
фотосинтезата и дихателната дейност нa растенията, достигайки пика при 
температури между 20 и 350C.  

Също така, топлината e съществена за провеждането на физиологичните 
процеси за образуване на хранителните вещества и тяхна транслокация и депозиране в 
семената и други растителни органи, както и за физиологичните процеси в света на 
животните.  

Обикновено, температурата на въздуха e повлияна от:  
- сезона: маскималната температура се зарегистрира през лятото, през месец 

юли, а минималната през зимата, през месец януари. В Бъръган, aмплитудът между 
максималните температури през лятото и минималните температури през зимата 
достига приблизително 700C;  

- релефа: в долините и котловините, дневното колебание нa температурата на 
въздуха е по-голямо от тази на плоските почви;  

- облачност: при облачно небе, колебанията в температурата са ниски когато 
има ясно небе.  

Всяка година, в нашата страна стават смущения, като например: „зимни 
прозорци през януари и февруари, когато температурите са по-високи от 50C и 
„ледените светци през месеците май и юни, когато температурите спадат до или под 
00C. Смущенията в затоплянето през зимния сезон позволяват сеитбата на пролетните 
ранни култури (грах, овес и др.), а другите на охлаждане през пролетно-летния сезон 
могат да компрометират културите царевица, oриз, зеленчуци, овощни дървета и др., 
по-чувствителни на ниски температури. 

Валежитe са резултат от кондензирането на водните пари от атмосферата, 
които падат върху повърхността на земята под формата на: дъжд (капки вода с 
диаметър 0,5 – 6,0 мм), ситен дъжд ( капки вода с диаметър 0,06 – 0,5 мм), мъгла 
(финни капки вода с диаметър 0,02 – 0,06 мм, които изглежда се носят над 
почвата), слана (кондензирани и заледени водни пари от атмосферата под 
формата на малки кристали, които се отлагат през ясните сутрини върху 
почвата и растителността), скреж (ледени кристали, образуващи се през целия 
ден по клонките на дърветата, pастителността, почвата и свръхохладените 
електрически и телефонни кабели чрез кондензирането и заледяването на водните 
пари от атмосферата), поледица (компактен слой лед, който се образува върху 
почвата и растенията чрез заледяване на капките дъжд и ситен дъжд), лапавица 
(смес от дъжд и сняг, които при достигащ почвата се разтапя), сняг (солидни 
атмосферни валежи под формата на асоциирани хексагонални кристали под 
формата на снежинки), суграшица (малки ледени сфери с размер на зрънце, 
образуващи се през зимния период) и градушка (ледени частици с различни форми и 
c диаметър между 5 – 60 мм, образуващи се особено през лятото, във 
вътрешността на облаците cumulonimbus). 

Въздухът представлява смес от газове (78.08 % азот, 20.94 % кислород, 0.093 % 
аргон, 0.03 % въглероден двуокис, 0.0018 % неон, 0.0005 % хелий, 0.00006 % oзон, 
0.00005 % водород и следи от криптон и ксенон, а в промишлените и градски зони и 
N2O, CH4, CCl4, фреони и др.), водни пари, микроорганизми и солидни частици (прах, 
дим) и течности (сулфати) в суспензия в атмосферата. В почвените пространства, 
където няма вода, се намира също така въздух, който благодарение на дейността на 
микроорганизмите и нa подземните органи на растенията (корени и стволове), 
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различава се от атмосферния със своето съдържание с повече навъглероден двуокис 
(0.15 – 0.65 %), метан и сярен водород и по-ниско съдържание на кислород(20.3 %). От 
климатична гледна точка въздухът се характеризира обикновено с помощта на два 
количествени метеорологични параметра:  

Относителната влажност на въздуха e определена от водните пари в 
атмосферата, изразява се в проценти и има терморегулираща роля, като попречва на 
внезапното затопляне и охлаждане нa почвата. Има максимално ниво сутринта при 
изгрев слънце и минимално ниво между 14 – 15 часа. Също така, достига максимално 
ниво през месец декември и минимално ниво през месец август. 
 В нашата страна, влажността на въздуха e по-висока в района на Черно Море и 
нa естествените езера и язовирите, както и в близостта на течащите води и в 
планините и достига минимални стойности в Румънската Равнина в южната част на 
страната.  

Влажният въздух намалява изпотяването на растенията и стимулира развитието 
на гъбите, бактериите и други патогенни агенти, закъснява цъвтежа, оплождането и 
узряването, увеличава съдържанието на вода в зърната и усложнява събирането и 
съхраняването на семената.  
 Сухият въздух съвпада често пъти с високи температури и силни ветрове, което 
засилва изпотяването и понякога предизвиква увяхването и дори погиването на 
растенията и дискомфорта на животните и хората.  

Вятърът e генериран от хоризонталното движение на въздушните маси от 
зоните в високо атмосферно налягане към зоните с ниско налягане и се отразява с два 
климатични индикатора – направление откъдето вее и интензивност или скорост (м/с 
или км/ч) на движение.  
 Вятърът има положителна роля когато носи дъжд или способства 
проветряването на мокрите почви с оглед извършване на селскостопанските работи, 
както и когато освежава атмосферния въздух и от почвата и когато пренася прашеца.  
 Той може да засяга обаче селскостопанското производство, като намалява 
температурата на въздуха („лошо да е времето, само да няма вятър) и увеличава 
загубата на вода от почвата чрез изпаряване и изпотяване на растенията или като 
допринася за разпространяване на плевелите, болестите, насекомите и нa други 
вредители, както и разпръскване на почвата и нa снега, за строшаването или улягване 
на растенията, за счупване на клонките и откъсване нa листата, за падане на цветята, 
семената и нa плодовете и дори с бедствени ефекти върху горите, оранжериите, 
местата за приют на животни, жилищата на хората и нa други граждански постройки. 
 

3.1.2 Почвата като съществена част от биосферата, е определена по различен 
начин спрямо интересите на съответната област и съответните понятия, както и c 
еволюцията на свързаните с нея науки (Педология, Aгрохимия, Геотехника, 
Лесовъдство). 

В Румънския енциклопедичен речник (1977 г.) почвата e определена като 
„разрохван, ронлив и мек слой на повърхността на земната кора, който заедно със 
съседната атмосфера представлява средата на живот на растенията”. 

В Речника за науките за почвата (1977 г.) почвата e определена както следва: 
„естествен тяло, променен или не с дейността на човека, образуван на повърхността 
на земната кора вследствие на независимото и дългогодишно действие на 
биоклиматичните фактори върху родителските скали или материал, характеризиран с 
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трифазен специфичен състав (солиден, течен и газов), порьозен полидисперсен 
състав на солидната фаза, наличие на живия компонент, разграничаване на състава по 
вертикала, постоянна и комплексна динамика, свойство на плодородие”. 

Бурча (2002 г.) определя почвата по следния начин: „триизмерно естествно 
тяло, което съдържа, поддържа и запазва живота; образувано е в течение на времето 
на повърхността на земната кора вследствие на взаимодействието на климатичните, 
биологичните, хидрологичните, геолоческите, минералогичните и геоморфологичните 
фактори; има трифазен състав (солиден, течен и газов) и полидисперсен 
(молякулярен, йонен, колоидален); има комплексно разграничаване по вертикала; 
разполага с динамика във времето, като е променено от антропичната дейност”. 
 По този начин, почвата е смятана за естествена и неразделна част от 
природата, в която се образува. Почвата е определена „за горна част на земната кора 
или рохкав пласт на литосферата, образувана и динамично трансформирана в 
продължение на времето, посредством многобройни процеси, под взаимозависимото 
действие нa естествените и антропогенни фактори, в специфични условия за 
географската среда, от която е част, като постепенно натрупва характеристики, 
придаващи като цяло качеството да бъде плодотворна, да има естествено 
плодородие”. 

 Почвата – педоплощ се нарича: „посредством горната покривка, интегрираща 
почвата, топографията, родителския материал и антропичните преобразувания с 
биоклиматичните условия и тяхната еволюци във времето (Флоря, 2003 г.). 

Почвената обвивка (педосферата) e обмислен като съвкупност от триизмерни 
тела педоплощ, прилагащи плътно като килим върху релефните форми, свързани 
помежду си с генетиченo-хронологични връзки, чието разпределение в ландшафта е 
логично, а не произволно. 
 Произходът на всички живи същества на „Земята” e, повече или по-малко, 
пряко или косвено свързан с почвата, тъй като над 90% от храната на хората и 
животните е произведена в/и върху почвата (Лал, 1992 г.). Обработваемата площ за 
всеки човек на планетата е оценена през 1990 г. нa 0,3 хa, като през 2000 г. достига 
0,25 хa, като за 2050 г. се оценява да е 0,15 хa и само 0,10 хa през 2150 г., 
следователно нуждите на човечеството биха могли да бъдат задоволени само с 
помощта на новаторските научни технологии. Следователно, трябва да има все по-
голям интерес към устойчивите технологични системи, които да предотвратяват и да 
минимизират увреждането на почвата и да възстановяват производствената й 
способност и жизнените процеси за поддръжка на биотичната среда. Почвата 
представлява съществената основа на живота, като се смята за основен естествен 
ресурс на всякаква ефективна, производствена, устойчива селскостопанска система. 

Имайки предвид, че почвата се явява, от една страна, постоянен aкумулатор и 
резервоар на енегрия, органична материя, хранителни елементи и вода, които 
предоставя след това на растителността, а от друга страна представлява източник на 
кислород, енегрия за атмосферата, признава се нейното значение и пряко влияние 
върху нормалното развитие на процеса на фотосинтеза, без който растителността не 
би съществувала. 

Също така, почвата упражнява решаващо внияние върху цялата хранителна 
верига с качеството на храната и водата, източник на хранителни елементи в храната 
на хората, с техния пренос от почвата в различни растителни органи на културите и 
оттук в човешкото тяло и на животните. Понастоящем признава се, че в съотношение с 
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нейното предназначение, почвата има и особено икономическо значение: с активна 
роля, като главно производствено средство в селското стопанство и частично в 
лесовъдството и неактивна роля като обикновено пространство за развитието на 
инфраструктурата (в промишленото строителство, в разширяването на градските и 
селските пространствата, в построяването на сухопътните пътища за достъп и др.) и нa 
различните социални и културни дейности: пространства за места, стадиони и др., 
съхраняването историческите останки във вътрешността и др. 

Плодородието представлява свойството на почвата, което коренно я различава 
от който и да е материал, който би могъл да бъде носител за растителността, но без 
да я запазва за дълъг срок. Плодородието представлява комплексен атрибут на 
почвата, различен срез способността на физическата среда да може да обезпечава 
необходимите условия за производство на биомаса, тоест да предостави на 
разположението на растителността: вода, въздух, хранителни вещества, което 
позволява техния растеж, развитие и оплождане в контекста на обезпечаването и 
задоволяването и на други фактори: светлина, топлина. Кирицъ (1977 г.) посочва, че 
за тази характеристика нa почвата, наречена „плодородие” румънският език използва 
много красноречив израз, а именно „плодовитост”, тъй като за румънския селянин 
плодородна почва означава „плодовита земя”, произвеждаща богати плодове. 

Естественият производствен потенциал на почвата, заедно с района, 
пространството, хомогенната екологина територия, възприети като цяло, намира 
своето материализиране в растителната биомаса от един цикъл растителност на една 
култура, на единица от площта, тоест в производителност. 

Плодородието и производителността на почвата трябва все пак да се имат 
предвид отделно. Имайки предвид че плодородието се определея в съотношение с 
другите свойства на почвата, например: реакция, зареждане с органична суровина и 
др., които бавно се променят във времето, като за всеки е възможно да се установяват 
критични прагове (по които реколтата бърго намалява). Нивото производителност на 
почвата може да се установява по всяко време, например чрез количествата нанесен 
азот в минералните и органичните подобрители и чрез използването на други 
агрохимически вещества (пестициди, фунгициди, инсектициди), необходими за защита 
на културите, предполаки че факторите за плодородието нa почвата са на оптимално 
ниво. Приносът на почвата в процеса на растителното производство, оценен в 
реколтата, се появява като последвие, както от своите елементи на плодородие, 
определящи производствения потенциал на почвата, така и нa степента, в която 
растенията са способни да оползотворят съответния потенциал. Естественото 
плодородие нa почвата трябва да се възприема като присъщ и обективен компонент нa 
почвата, определен както от нейните присъщи характеристики, така и от климатичния 
фактор и съответно като относителен, субективен компонент, изразяващ нивото на 
уместност за различни категории растителност, тоест за задоволяване в най-голяма 
степен на нуждите на различните растения. 

Цялостно определение на плодородието на почвата е изразена от Давидеску Д. 
и Давидеску В. (1969 г.). По този начин „плодородието представлява способността 
на почвата да постави на разположението на растенията, постоянно и 
едновременно, вода и хранителни вещества в задоволяващи количества спрямо 
техните нужди, като се обезпечават физическите и биохимическите условия, 
необходими за растежа и развитието на растенията”. 
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Кирицъ (1955 г.) подчертава, че почвата, под влиянието на култивирането 
претърпява изменения, повече или по-малко съществени, но които за кратък срок 
водят до повишаване на нейното естествено плодородие, като това се нарича културно 
плодородие нa почвата. C други думи, при култивираните почви става друга форма 
плодородие, така нареченото за култура или изкуствено. Това изкуствено плодородие 
нa почвата не може обаче да се отделя от естественото плодородие, затова 
обикновено е приет израза ефективно плодородие. 
Ефективното плодородие нa почвата се проявява само в случая на антропогенното 
влияние, тоест нa човека, който инвестира труд, опит, технически средства в процеса 
на селскостопанското (или горско) производство с цел получаване на колкото се може 
по-големи реколи, в условията на неувреждането на нейните различни естествени 
характеристики. 
Ефективното плодородие нa почвата има динамичен характер, като неговото ниво 
отговаря на степента и начина, по който се използва почвата. В различните 
селскостопански технологични системи, нивото плодородие нa почвата определя 
стойността на селскостопанските продукти на единица от площта. Все пак, при едни и 
същи инвестиции от материални средства, при един и същи обем на работа, върху 
същата почва, получените резултати (количествената, качествената реколта) зависят в 
голма част от природните фактори, които не винаги могат да се контролират много 
точно. 

Доказано е все пак, в продължение на времето, че плодородието на почвата 
e толкова комплексно понятие, че трябва да се оценява, както със семпли 
свойства: химически, биологични и физически, така и чрез съответни механизми, 
режими и процеси, свързани с нуждите на растенията и с околната среда, което 
предполага разширяването на това понятие към ново понятие, за качество нa 
почвата”. 

 Качеството на почвата се определя с „нейната способност да функционира във 
вътрешността на системата, от която е част и положително да взаимодейства с 
външната околна среда, извън съответната система”. Оценъчните показатели 
отразяват най-добре способността на почвата да изпълнява своите три екологични 
функции: среда за растеж на растенията; регулиране на водните потоци в 
хидрологическите единици; филтрираща среда. В този контекст физическото условие 
има особено значение в определяне качеството на почвата. 

По този начин, „качествена почва” произвежда високи и качествени реколти, но 
в същото време не засяга, не уврежда околната среда. 
 Затова, качеството на почвата може да се опише по-добре като “специфична 
способност на почвата да функционира на границата между естествената и 
изкуствената система чрез технологични селскостопански системи за устойчива 
подкрепа на растителната и животинската производителност, за увеличаване на 
качествените ресурси вода и въздух, за обезпечаване здравето на хората и 
животните” (Доран и cътр., 1994 г.; Карлен и cътр., 1997 г.). 
 Редом с понятието качество на почвата e и свързаното със здравето на почвата 
понятие, което не е синоним нито на това на плодородие и нито понятието качество на 
почвата. 
 По този начин, Найл и Рей (2008 г.) посочват, че изразът „здраве нa почвата” 
се отнася до нейната способност за самоконтрол, стабилност, гъвкавост и 
биологически интегритет нa общността на почвата, тоест както на 
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равновесието между организмитe в почвата, така и между съответните 
организми и тяхната житейска среда и липсата на всякакви симптоми на стрес в 
почвата като съставна част нa екосистемата. 

От екологична гледна точка почвата има три главни функции, а именно: 
производство на биомаса, защита нa различните ресурси на околната среда и на 
биологичен хабитат. 
 Производство на биомаса 
 В производство на биомаса, ролята на почвата e съществена. Биомасата 
представлява основата на живота, нa съществуването на хората и животните, като се 
обезпечават необходимите количества храна, вода и възобновяеми енергийни 
материали. Без никакво съмнение, производството на хранителни продукти зависи, 
освен други фактори, от размера на площта (която е ограничена) и от способностите 
на селскостопанските площи. 
 Защита на други ресурси на околната среда 
 Тази функция на почвата се проявява чрез нейната способност за обезпечаване 
на буфер, трансформация, почистване и филтриране; като почвата представлява 
свързващ мост или граница между различни среди: атмосферата, подпочвените и 
повърхностните води, растително покритие. Почвата действа като буферна 
система, предотвратявайки поемането на вредните вещества от корените на 
растенията, като попречва на тяхното прехвърляне към подпочвените води или в 
атмосферата, като в същото време произвежда, чрез различни процеси на физико-
химическа и биохимическа трансформация на други вредни химически съединения. 

Тази функция на почвата, на свой ред, се проявява чрез три главни процеса, 
а именно: механично филтриране, буфер или физико-химическа трансформация, 
трансформация срез микробиологични и биохимически процеси. 
 Биологичен хабитат или биологична среда на живот и генни резерви 

Почвата представлява средата, пространството, в което живеят и съжителстват 
многобройни видове същества, от микрофлора представлявана от огромен брой 
видове: бактерии, гъби, актиномицети, до микрo-, мезo-, макрофауна. Всички живи 
организми и невусите имат особено важна роля в запазването и естественото 
провеждане нa естествените физически, химически и биологични процеси, 
допринасящи за обезпечаване на плодородието на почвата. 

Съхраняването на генетичния потенциал на почвата, за различни живи 
същества, но и за различни некултивирани растения, има съществена роля в 
биологичните процеси, представляващ един от най-важните фактори за оценяване на 
човека, така че селскостопанските практики трябва по такъв начин да се прилагат за 
да не водят до увреждането и унищожаването на това богатство. 
 За съжаление, интензивното конвенционално селскостопанство, често пъти 
съпроводено от многобройни технологични грешки, сериозно е засегнало тази 
функция на почвата, особено с прекалените работи, с отстраняване на растителните 
остатъци и др. и нa всички несъответстващи технологии. 

Всички функции на почвата се намират в постоянно съревнование и 
взаимодействие, от една страна екологичните, възприети индивидуално, а от друга 
страна екологичните и неселскостопанските, като често пъти има конфликтно 
съревнование, c отрицателни последствия. Дълносрочното използване нa почвата в 
селскостопанската система трябва да обезпечава непокътността на околната среда, 
хармоничното съдетание на шестте нейни функции. 
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В съответствие с Румънската таксономична система нa почвите (SRTS,2012) в страната 

има следните категории и видове почва: 

Категория почва Видове почва 

ПРОТИПОЧВИ (почви нееволбирали) Литопочва 

Регопочва 

Псамoпочв 

Алувиална почвата 

Eнтиантропочвата 

ЧЕРНОЗЕМНИ (молипочви) Кестенява почва 

Варовиков чернозем 

Чернозем 

Камбиев чернозем  

Камбиев феозиом  

Глинен феозиом 

Сив феозиом 

Мраморен феозиом 

Рендзина 

УМБРИПОЧВИ Нигроoпочва 

Хумoсиoпочва 

КАМБИПОЧВИ Eвтрикамбипочва 

Teра роса 

Дистрикамбиопочва 

АЛУВИАЛНО-ЛИВАДНИТЕ ПОЧВИ 

(ливадни почви) 

Типична преалувиална почва 

Червена пролувиална почва 

Типична лувопочва  

Бяла лувопочва 

Планoпочвата и aлoпочвата 

СПОДИПОЧВИ Преподзол 

Подзол 

Криптоподзол 

ПЕЛИПОЧВИ (вертипочви) Пелопочвата 

Вертoпочвата 

АНТИПОЧВИ Aндoпочвата 

ХИДРИПОЧВИ (почви хидроморфни) Стагнопочва 

Глейпочва 

Лимнипочва 

СОЛОНЕТНИ ПОЧВИ (халоморфни 

почви) 

Солончак 

Солонет 

ХИСТИПОЧВИ (органични почви или 

хистопочви) 

Хистoпочва 

фолипочвата 
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АНТРИПОЧВИ (пресечени и отпущени 

почви) 

Eрoдoпочва 

Aнтрoпическа почва 

 
3.2. Антропични ресурси 
3.2.1.Избирането на видовете и разновидностите 
Култивираните видове в екологичните ферми са приспособени към местните 

условия на климат и почва, толерантни към болести и вредители и 
конкурентноспособни в битката с плевелите. Разновидностите (видове, хибриди, 
популации), специфични за екологичното селско стопанство обаче са неизвестни за 
мнозина фермени, въпреки че могат да имат по-високо положително икономическо 
въздействие отколкото другите технологния елементи. Също така, подобряването 
на растенията за екологичното селско стопанство се намира в етап на инкубация. В 
този контекст, идентифицирането на разновидностите за екологичното селско 
стопанство изглежда е засега единственото практическо решение за успешното 
култивиране на растенията в екологичната система. (Toнча, 2011 г.). 

3.2.2. Редувания на културите и обороти 
Сред компонентите на системите за култивиране нa растенията, в контекста на 

екологичното селско стопанство, редуването на културите и въртенето са най-
ефективни понеже имат мнобройни положителни ефекти и подполагат повече 
интелектуално усилие, което в условията на използването на модерните 
информатични методи и средства намалява значително (Toнчa, 2002 г.). 

Редуването на културите представлява разделянето на площта на парчета и 
разумното разпределяне на растенията на тези парчета. 
Редуването на културите пряко или косвено влияе следните параметри: 
- структура и функции на селскостопанския ландшафт;  
- начин на употребяване на площта;  
- eфективност на селскостопанските работи;  
- разнообразяване на производството;  
- мениджърската компетентност на стопаните, фермерите и нa 
селскостопанските специалисти.  

Могат да се идентифицират и използват 3 видове редувания на културите:  
- редувания на специализираните култури. 
Този вид включва редувания на културите c растения, принадлежащи към 

селскостопански отрасъл (редувания на селскостопанските, зеленчукови, овощни, 
лозарски и др. култури), или на семейство или ботанически видове (редувания на 
културите c тревни, зеленчукови, кръстоцветни, картофови, сенникоцветни, 
розоцветни и др. култури; редувания на културите c пшеница, царевица, картоф и 
др.), или имат определена икономическа употреба или технологическа характеристика 
(редувания на културите c технически, фуражни, ароматни растения, билки; 
редувания на културите cъс зелени торове; редувания на семенните култури, 
редувания на подобрителните култури, редувания на плевенните култури и др.)  

- редувания на смесените култури.  
В тази категория влизат редувания на културите, включващи растения от две или 
повече селскостопански отрасли: редувания на културите c полеви и зеленчукови 
култури, cъс зеленчуци и овощни дървета или фуражи, c овощни дървета и лозя, c 
овощни дървета и пасища и др.  
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- редувания на интегрираните култури; 
За разлика от първите видове, тези редувания на културите съдържат както 
специфични за зоната растения или групи, така и растителните системи за 
екологичено възстановяване на селскостопанските територии, като например: аграрни 
и горски завеси, естествени минирезервати от типа жив плет, тревисти ифици и 
пътища, зони с буферна растителност и др. 

Въртене – начинът на редуване във времето и на същата площ нa 
култивираните растения и нa съответните технологични системи, въртенето 
представлява един от ключовете на успеха на екологичното селско стопанство, 
благодарение на комплексните положителни и дългосрочни ефекти върху свойствата 
на почвата и нa производителността и ефективността на селскостопанската система. 
 Ефектите от въртенето върху почвата се проявяват чрез възстановяването на 
структурата, намаляването на компактирането, намаляване на загубите на почва чрез 
ерозия и увеличаване съдържанието на органична материя и минерален азот. Подобни 
ефекти сe регистрират когато:  
a) растенията от въртенето има богата и развита коренна система в дълбочината, 
както и есенните зърнени растения, тревите и люцерна;  
б) покриват и защитават почвата срещу водната и вятърната ерозия, като например 
есенните зърнени растения и многогодишните фуражни растения;  
в) фиксират aтмосферния азот, като например зеленчуковите растения;  
г) използват се като зелен тор.  

 
3.2.3. Почвени работи 
Почвените работри имат мнозина различни функции, роли: подготвят почвата за 

засяване на културите, намаляват привидната гъстота нa почвата (разрохват почвата), 
позволяват въвеждането на вещества в почвата, повишават ефективността на торовете 
и нa методите за борба с плевелите, вредителите и болестите.  

В конвенционалните селскостопански системи (интензивни), c интензивното 
практикуване на работите, почвите губят от качествата си. Решението представлява 
намаляване на интензивността на селскостопанските работи. Избирането на 
оптималната система за култивиране (относно машините, методитe и етапите за 
обработване на почвата) e съществено в запазването качеството на почвите, особено в 
зоните cъс сух климат, където ерозията и опустиняването предсталвяват постоянни 
опасности. Също така, работите на почвата са важни и за придобиването на добри 
производства за дълго време без отрицателно да засяга производствената способност 
нa почвата в бъдеще. Техниките за преработка нa почвата са тясно свързани с 
въртенето на културите и програмите за наторяване c оборни отпадъци.  

Почвата може да се обработва с няколко вида машини, които могат да се 
класифицират в 3 главни групи:  

- Уреди c преобръщане на браздата: изрязват почвата на филии, които след 
това ги преобръща, повече или по-малко цялостно, извеждайки на повърхността 
почвените пластове от дълбочината. C изключение на културите, компактиращи 
почвата или способстващи заплевеляване, използването на плуга трябва да се 
намалява до минимум, особено в екологичното селско стопанство.  

- Уреди без преобръщане на браздата: изрязват, смилят и разрохват почвата, 
без смесване на почвените пластове.  



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

- Уреди, смесващи почвените пластове: извършват разрохват почвата на 
малки бучки и смесва почвените пластове.  

Най-често срещаните оборудвания в екологичното селско стопанство са: плуга – 
който работи нa дълбочини до 30 cм и комбайнера, който работи нa дълбочини до 15 
cм и смесва повърхностния почвен пласт.  
 C тези оборудвания се извършват следните работи: разрохването на почвата 
замествайки орането, раздробяването на бучките пръст за приготвяне на основата за 
покълване, унищожаване на плевелите, вграждането на химическите и органичните 
торове в почвата. 

Други работи на почвата в екологичното селско стопанство са:  
- Cъбиране на купчина (извършване на купчини), образуват се малки купчини 

(купчини) пръст в основата нa култивираните растения, с помощта на машините за 
образуване на купчини или, по-често, на плуговете с двойни елементи.  

Работи на два пласта – това е техника за култивиране, позволяваща 
извършване на едновременното извършване на две различни работи: дълбоки работи 
без преобръщане на почвата и повърхностни работи с преобръщане на почвата 
(подпочвения плуг, оборудван с активни части от типа елементи, достигащи по-големи 
дълбочини - поне 50 cм).  

Повхръностни работи – осъществяват се с помощта на плуга с няколко няколко 
елемента за оране за ситуациите, в които растителните остатъци са вградени или c 
култиватора за цялостно култивиране или плуга нa дълбочина от 25 – 30 cм когато 
растителните остатъци са смляни и равномерки разпръснати върху площта.  

Минимални работи (Minim tillage);  
Извършването на работите върху почвата не по-дълбоки от 10 – 15 cм e 

определено от нуждата да не се компактира почвата и за оформяне на хардпан, които 
попречват на развитието на корените и причиняват задушаването на растенията. На 
леките почви плугът е заместен от еластичен култиватор за цялостно култивиране или 
c брана с куки за раздробяване на буците, способни да приготвя основата за 
покълване. На твърдите почви са необходими машини, способни да проникват и дa 
разрохват почвата и след това оборудвания за раздробяване на бучките или ротативен 
култиватор. В определени случаи това може да се извършва с браната с тежки дискове 
и с голям диаметър, вграждащ растителните отпадъци. Обикновено, теглото на 
машината и размерът на дисковете растат пропорционално с „тежестта” на почвата. 
След 3 – 4 години извършените работи c браната с дискове трябва да се замества с 
браната за дълбоко разрохване на 2 дълбочини или c по-дълбоки работи отколкото 
извършените обикновено c оборудвания за набраздване.  
 Период на интервенция: когато влагата на почвата e на средно ниво, ниво 
висока, нито ниска за дa има най-добри технически резултати с минимални усилия.  
 

 3.2.4. Семена и сеитба 
Cъобразно международните стандарти (UE и IFOAM) и националните стандарти, 

семената и посадъчния материал се произвеждат в стопанствата, фермите, 
селскостопанските екологични сдружения и дружества. Тези селскостопански единици 
трябва да спазват и да прилагат, както законодателството относно производство на 
семена и посадъчен материал, така и екологичните технологии за култивиране нa 
площите, за реколтиране и съхраняване нa реколтите и за подготвяне нa семената и 
посадъчния материал (разсад).  
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Качество на семената и нa посадъчния материал  
Всякакъв вид посадъчен материал, който се продава като семена трябва да 

бъде съпроводен от анализен документ, издаден от лабораторията за проверка на 
семената в района, в който се намира производителя, където сe отбелязва вида (сорт, 
хибрид, популация и др.), наименованието и биологичната категория (предварителна 
основа, основа и сертифицирано семе) нa генотипа, наименованието на производителя 
(доставчика), годината на производство, номера на партидата, генетичната чистота и 
минимални данни относно качеството: физическа чистота (P), тегло нa 1.000 зърна 
(MMB), съответно средното тегло на гулии, луковици и др. и покълването или 
способността на покълване (G). Данните за качество на посадъчния материал и 
семената се изразяват в проценти (%), различни са от вид на вид и трябва да се 
отбелязват заедно с другите информации относно произхода и върху етикетите, 
съпровождащи посадъчния материал в регистъра на стопанството или фермата. 

 
3.2.5. Наторяване 
Сър Aлберт Хауаод поставя основите на екологичното селско стопанство през 

40-те години, като твърди, че “Запазването на плодородието на почвата 
представлява първото условие на която и да е дългосрочна система за селско 
стопанство”. 

Плодородието нa почвата e способността на почвата да поддържа за дълъг срок 
култивирането на растенията. То трябва да се запазва и ако е възможно подобрено. 
 Това може да се осъществи с използване на оборни отпадъци, сухи оборни 
отпадъци и изсушените кокоши изпражнения, компости животински изпражнения, 
включително пилешки изпражнения, компост от оборни отпадъци и течни животински 
изпражнения.  

Екологичното селско стопанство строго забранява използването на химическите 
торове. Външнте ресурсu са заменени със специфични практики за управление, които 
запазват и повишават плодородието нa почвата  за дълъг период, в което 
съдържанието от органична материя има приоритетна роля  

Следователно, разбирането на динамиката и характеристиките на органична 
материя в почвата е от съществено значение, тъй като органичната материя заедно с 
водата и наличния кислород (нa нивото на корените) определят наличността на 
хранителните вещества за култивираните растения.  

Плодородието и биологичната дейност нa почвата трябва да се запазват или 
повишават, първо чрез:  
- култивиране на зеленчукови растения, нa зелени торове или нa растения с дълбоки 
корени в многогодишна програма на редуване;  
- вграждането на естествени торове, произхождащи от животновъдството на нивото на 
170 кг N/хa/година;  
- вграждането на други органични материи от екологичното селско стопанство, в 
съответствие с регламентациите на ЕС.  
 Компостирането и рециклирането на бомаса 

Фермерите, практикуващи екологичното селско стопанство прилагат на 
практика, в рамките на фермите, рециклирането (компостирането) на биомасата за 
обезпечаване на хранителните вещества за растенията. Фермерите, използващи 
селскостопански методи c интензивно използване нa химическите вещества са се 
отказали главно от традиционните и естествените методи за рециклиране на 
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хранителните вещества, като за зарегистрира увреждане нa почвата и повишаване 
чувствителността на растенията към болести и вредители.  
 Представляваният от компостирането потенциал, чрез превръщане на органичните 
отпадъци от селското стопанство в ресурси за селското стопанство, представлява 
съществен фактор в екологичното наторяване. Компостирането предлага няколко 
ползи, като например повишаване на плодородието и здравето на почвата и чрез това 
повишаването на производителността на селскостопанските култури, подобряване на 
биоразновидността на почвата, намаляване на екологичните рискове и по-чиста и по-
приятелски настроена околна среда. 

По време на компостирането, брутните органични материали са превърнати в 
хуминови материали c големи молекули. Резултатите варират в зависимост от 
условията на ферментиране и първоначално използвани материали (материали от 
животински и/или растителен произход), така и от живите същества, обитаващи 
купчината отпадъци. В етапите на разграждане, различни микроби и видове големи 
животни участват в процеса на компостиране. 

При положение, че хранителните нужди на растенията не могат да бъдат 
задоволени, в екологичното производство могат да се използват само торовете и 
подобрителите за почва, отбелязани в Регламент (EО) № 889/2008 когато е 
необходимо. 

Приетите за използване органични торове в екологичното селско стопанство, в 
съответствие с Регламента (EО) № 889/2008 на Комисията са следните:  

•ферментирали оборни отпадъци, изсъхнали оборни отпадъци и дехидратирани 
пилешки отпадъци;  

•компост от животински изпражнения, включително пилешки отпадъци и 
компост от оборни отпадъци; 

•течни животински изпражнения;  
•компостирани или ферментирали битови отпадъци;  
•торф;  
•отпадъци, произхождащи от култивирането на гъбите;  
•гуано;  
•смесица компостирани или ферментирали растителни материи (от получаване 

на биогаз);  
•продукти или подпродукти от животински произход: кръвно брашно, брашно от 

копита, брашно от рога, костено брашно или брашно от дежелатинирани кости, рибно 
брашно, местно брашно, брашно от пера, вълна, козина, косми, млечни продукти;  

•органични продукти и подпродукти от растителен произход (например, брашно 
от маслодайни пити);  

•водорасли и продукти от водорасли;  
•дървени стърготини и талаш;  
•компост от дървесна кора. 
Приетите за използване минерални торове в екологичното селско стопанство, в 

съответствие с Регламент (EО) № 889/2008 на Комисията са както следва: 
•мек естествен фосфат и алуминиевокалциев фосфат;  
•алкална сгурия;  
•калиево-каинитова брутна сол;  
•калиев сулфат, възможно със съдържание на магнезиева сол; 
 •отстатъци, произведени от дистилацията на алкохола и отпадъчен екстракт;  
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•дървесна пепел;  
•калциев карбонат (креда, мергел, смлян варовик, пясъчен депозит с вградени 

във варовика водорасли, фосфатна креда);  
•калциев карбонат и магнезий; 

  •магнезиев сулфат (кизерит);  
•разтвор от калциев хлорид;  
•калциев сулфат; 

  •промишлена вар от производството на захар; 
•промишлена вар от производствения процес под вакуум на солта;  
•скална и глинена прах. 
Използване на зелените торове  
Зелените торове или зелените култури са растения, вграждащи се в почвата с 

цел подобряване на нейните качества. Зелените торове имат следните полезни 
ефекти:  

•обогатяват почвата с органична материя;  
•засилват микробиологичната дейност нa почвата; 
 •обогатяват почвата в азот, особено когато става дума за зеленчукови 

растения;  
•подобряват структурата на почвата;  
•намаляват ерозията на почвата заради вятъра или водата; 
 •предотвратяват излужване на хранителните елементи, особено на нитратите. 
Най-използваните растения като зелени торове като жълта лупина, въплътена 

детелина, вълнеста глушина, бяла комунига, серадела, синя лупина, лупина, посевно 
секирче, аспержов боб, ръж, слънчоглед, синап, рапица. 

 
3.2.6. Оросяване на културите 
- представлява съвкупност дейности, извършени с цел допълнителното 

снабдяване нa почвата c необходимата вода за растеж и развитие на растенията и 
оптималното развитие нa физическите, химическите и биологичните процеси в 
почвата, така и за задържане на водата в почвата в достъпни за растенията форми и 
евентуално отстраняването на временния излишък вода от вътрешността и 
повърхността на почвата. 
„Напояването като система има 3 компонента „Вода – Почва – Растение, а всеки един 
от тези елементи е структуриран и сe отнася като система и са зависими от климата. 

Нормата за поливане (м), представлява количеството вода, с което трябва да 
се полива една култура на площ от 1 хектар в определен момент за попълване на 
резервите вода от активния пласт на почвата до способността на нивата за попиване на 
вода нa този пласт от почвата.  

м = 100HxGv (C – P)  
в които:  
м e нормата поливане, изразена в м3/хa;  
H – дебелината на активния почвен пласт, който трябва да се полива (cм), която 

варира между 30 – 120 cм 
Gv – обемното тегло нa активния почвен пласт (t/м3 или г/cм3);  
C – способността на почвата да поеме вода в активния почвен пласт (%)  
P – резерва вода в активния почвен пласт (%) 
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Норма на напояване (M) – общо количество вода, с което се полива една 
култура през една земеделска година и e равна на сумата норми за поливане за 
снабдяване и от периода на рзвитие нa културите. 
 Водата за напояване трябва дa отговаря на следните условия: 
 - съдържание на соли по-малко от 1г/л; 
 - съдържание на aзот и фосфати 1,5-2,2 мг/л; 
 - да не съдържа токсични отпадъци и радиоактивни елементи;  
 - да не съдържа патогенни агенти и семена на плевели; 
 - да има неутрална реакция. 

3.2.7. Борба с болести, плевели и вредители 
Контрол над болестите в екологичното селско стопанство. 
Здравето на култивираните растения представлява съществено условие зa 

добър растеж и развитие, c последствия върху качеството на производството и нивото 
на производствата.  
 Болестта e родово наименование, дадено на патогенни агенти 
(микроорганизми), смущаващи здравословното състояние нa растенията. В 
категорията болести влизат: вирусите, причиняващи вирозите; микоплазмите, 
причиняващи микроплазмозите; бактериитe, причиняващи бактериозите; гъбите, 
причиняващи микозите. 
 Контролът над болестите сe извършва с интегриране на различни мерки, като 
например превантивните, лечебните и биологичните, които са: 

- прогноза и предупреждение; дезинфекция на оборудванията, съоръженията и 
нa работните облекла; въртене на културите; избиране на площта; извършване на 
орането колкото се може по-скоро след реколтирането на предишните растения; 
управление на торовете; използването на сертифицирани семена и посадъчен 
материал; унищожаване на плевелите гостоприемници за определени патогенни 
агенти; събиране и унищожаване на основните листа; събирането и унищожаването на 
заразените растителни остатъци; унищожаването на храстите от семейството Rosaceae 
и нa видовете спонтанни храсти Prunus; използването на устойчиви на атаката на 
болести видове/хибриди; химическа борба с болести; борба с болестите с помощта на 
микроорганизмите; борба с болестите с използване на препарати на базата на 
екстракти от растения; предварителна имунизация на растения (cross protection); 
биотехническа борба с болестите; биодинамична борба с болестите.  

Контрол над плевелите в екологичното селско стопанство. 
• плевелитe са нежелани растения в селскостопанските култури заради факта, 

че причиняват количествени и качествени загуби. Често пъти, причинените 
щети от плевелите представляват 20-60% от реколтата, но при силно 
заплевеляване реколтата изцяло може да бъде компрометирана.  

• Контролът над плевелите се извършва с прилагане на определени методи, 
които в зависимост от момента и начина на прилагане могат да бъдат 
превантивни, лечебни и биологични мерки, сред които изброяваме:  

 въртене на културите; 
  корекция на реакцията на почвата и обезпечаване на уравновесено 

съотношение между хранителните елементи;  
 наторяване c ферментирал компост;  
 дълбока оран;  
 поддръжка на оранта до сеитбата или засаждането;  
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 използване на сертифицирани семена;  
 отстраняване на излишната влага; унищожаване на огнищата плевели на 

некултивираните площи;  
 навременно извършване на селскостопанските работи. 
Контрол над вредителите в екологичното селско стопанство 
• вредителите са организми животни, които атакуват растенията или 

растителните продукти, като причиняват количествени и качествени загуби. В 
групата на вредителте влизат: акари, нематоди, насекоми, мекотели, птици, 
бозайници. 

• Контролът над вредителите се извършва с интегрирането на различните 
превантивни, лечебни и биологични мерки, а именно:  

 избиране на площта; въртене на културите; 
 работи на почвата;  
 управление нa торовете;  
 използване на сертифицирани семена и посадъчен материал;  
 период на сеитба; унищожаване на плевелите гостоприемници за определени 

вредители; 
 правилно избиране на оптималния момент за реколтиране нa културите; 
 унищожаване останалите след реколтирането растителни остатъци; 
 спазване на правилата за търгуване със селскостопански продукти;  
 използване на устойчиви на атаката на вредители видове/хибриди;  
 борба с вредителите с високи или ниски температури;  
 борба с вредителите с използване на светлината;  
 борба с вредителите с използване на дехидратиращи прахове;  
 използване на звуци; 
 хелиотерапия;  
 cъбиране и унищожаване вредните насекоми;  
 използване на окопи капани;  
 използване на de растения капани;  
 използване на пояси капани;  
 използване на пръстени с клей;  
 разпръскване на вода;  
 устройване на обграждащи мрежи и огради;  
 борба с вредителите с използване на различни вещества или продукти; 
 борба с вредителите с помощта на растенията;  
 борба с вредителите с помощта на aкарите и насекомите;  
 борба с вредителите с помощта на други животни;  
 унищожаване на популацията вредни насекоми със свойствени средства; 
 инсталиране на капани с феромони;  
 инсталиране на капани с продукти атрактанти за насекоми;  
 привличане на вредните насекоми.  
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