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Анализ и управление на рисковете и опасностите, които могат да възникнат в 

биологичното земеделие 

 

Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM) 

определя биологичното земеделие като „производствена система, която поддържа 

здравето на почвите, екосистемите и хората. Тя се основава на екологичните системи, 

биологичното разнообразие и жизнен цикъл, адаптиран към местните условия, вместо 

използването входящи материали и вещества с неблагоприятни последици. 

Биологичното земеделие съчетава традицията, иновациите и науката в полза на 

околната среда и насърчава справедливите отношения и доброто качество на живот за 

всички участници.“ 

Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ) и Световната здравна организация 

(СЗО) определят биологичното земеделие в „Кодекс Алиментариус“ като „интегрирана 

система за управление на селскостопанското производство, която допринася за 

подпомагането и укрепването устойчивостта на агро-екосистемата, включително 

биологичното разнообразие, биологичните цикли и биологичната активност на почвата”.  

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета определя биологичното производство като 

“глобална система за управление на земеделието и хранително-вкусовата 

промишленост, съчетаваща най-добрите екологични практики, високото 

биоразнообразие, опазването на природните ресурси, прилагането на високи стандарти 

за хуманно отношение към животните и метод на производство, който зачита 

предпочитанията на някои потребители за продукти, получени чрез използване на 

естествени вещества и процеси“. 

 

1. Рискове в биологичното земеделие 

В биологичното земеделие, както при всяка дейност, има редица неудобства, 

невъзможност да се решат определени ситуации, да се стигне до несигурни действия и 

понякога дори да се действа на късмет или да се рискува, тъй като е доста скъпо от 

гледна точка да се постигне необходимата за тази селскостопанска система култура, да 

се реализира периодът на конверсия, да се съблюдават условията за органично 

събиране на реколтата, да се опаковат, етикетират и съхраняват биологичните 

продукти, да се осигури необходимата работна сила, която е по-многобройна от тази в 

конвенционалното земеделие, да се влезе в отношения с пазара, клиенти и други 

земеделски производители, извършващи една и съща дейност. Ето защо в биологичното 

земеделие съществуват редица рискове, които са представени по-долу. 

 

1.1. Конверсията 

От техническа гледна точка, конверсията е периода, в който конвенционалната ферма 

създава основа за правилното и рентабилно прилагане на агро-екологичните методи. 

Този период може да се нарече "бюрократично преобразуване", тъй като по време на 
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преходния период селскостопанските и хранителните продукти не могат да бъдат 

продавани като биологични и "агрономическо преобразуване", тъй като една от целите 

на този период е оптимизирането на методите за биологично земеделие техническа 

гледна точка. 

Операторът и консултантът който му асистира, трябва внимателно да преценят 

потенциала и недостатъците на фермата, за да определят времето и начина на 

“агрономическата конверсия”. 

Целта на „плана за конверсия“ е да насочва екологичните производители по 

време на периода на конверсия и да им помогне да постигнат целите, които са си 

поставили за себе си. Планът за преобразуване е "фотография" на фермерската единица 

въз основа на анализа и кръстосаното разглеждане на всички съществуващи данни за 

установяване на технически решения. 

При организиране на работа, обсъждане с оператори и съветници или определяне на 

дейностите, които ще извършат, тъй като биологичното земеделие е сложен метод на 

производство, който се състои не само в замяната на химически торове и други активни 

принципи, използвани до този момент с естествени вещества, но в развитието на голям 

комплекс от технологични дейности с екологичен характер. Ако тази концепция не е 

добре разбрана, можем да очакваме рискове или да имаме потенциален провал. 

Превръщането на селскостопанското общество в органично такова, означава преди 

всичко подобряване на почвеното плодородие и балансиране на фермата. 

По този начин, планът за конверсия следователно изисква внимателно 

разглеждане на следното: 

История на земята/фермата 

Това е важна задача за екологичния фермер, която включва събиране на цялата 

възможна информация за агрономичните практики, производствените проблеми и 

получаваните култури. 

Състоянието на плодородие на почвата 

Това е важна стъпка за програмата по наторяване, която се материализира чрез 

агрохимично картографиране (химически анализи) и ако е възможно - почвено.  

Социална среда 

По време на периода на конверсия всеки земеделски производител трябва добре 

да познава общността, в която работи, и ако има други агро-екологични единици или 

проекти за опазване на околната среда. По този начин той може да обменя информация 

и да получава полезни предложения и не се чувства като пионер. Той също така трябва 

да разбере къде продажбите и/или агентите продават продукти и услуги от интерес за 

биологичното земеделие и да познава търговците, които биха могли да ги купят. 

Земеделските производители, които не разполагат с цялото необходимо оборудване, 

трябва да познават другите оператори или преработватели в района, които биха могли 

да им дадат оборудване и съвети и доброволно да направят каквото е необходимо. 

Ниво на теоретична и приложна подготовка на производителя 
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Този аспект играе важна роля при определянето на времето и методите за 

въвеждане на новости във фермата и осигуряване на необходимата техническа 

поддръжка. Мотивацията на производителя е най-важният фактор за успех, така че ако 

даден производител не е убеден или не е "усвоил" достатъчно дадено предложение, 

тази инициатива едва ли ще успее. Също така е вярно, че хората с други интереси, 

особено тези извън стопанството, като преработвателите, са склонни да преследват 

собствените си интереси, а не тези на фермата.  

Оборудване с механизация и желание за инвестиране 

Времето, необходимо за внедряване на агрономическите решения, зависи не 

само от предварителната увереност на оператора, но и от вложените материали и 

оборудването, налични във фермата и в околността. Желанието на оператора да 

инвестира пари в земеделието също оказва влияние върху времето за изпълнение на 

плана за преобразуване. Експертните съвети, разбира се, предполагат временни 

алтернативни решения, които от една страна ще убедят производителя, че операциите 

са практически осъществими и заслужават инвестицията, и от друга страна няма да 

забавят неоправдано важните технически решения. 

Конверсията към метода за биологично производство изисква определени периоди на 

приспособяване към използваните средства. В зависимост от предишното 

селскостопанско производство е необходимо да се определят специфични периоди на 

преобразуване за различните производствени сектори. 

Продължителност на периода на конверсия: 

  2 години за полски едногодишни насаждения; 

  3 години за трайни насаждения; 

  2 години за пасища и фуражни култури; 

  12 месеца за едър рогат добитък, отглеждан за месо; 

  6 месеца за дребен рогат добитък и свине; 

  12 седмици за млекодайни животни; 

  10 седмици за птици и производство на яйца или месо, закупени на 

възраст 3 дни; 

  1 година за пчели, ако роякът е закупен от конвенционални кошери. 

В случай, че във фермата съществуват неекологични животни в началото на 

периода на конверсия, в съответствие с чл. 14, ал. 1, буква а), точка 3) от Регламент 

(ЕО) № 834/2007 техните продукти могат да се считат за екологично съобразни, ако се 

преобразува едновременно цялата производствена единица, включително животните, 

пасищата и/или всякакъв терен, използван за храна за животните. Общия период за 

конверсия, според L 250/18 RO – Официален Вестник на Европейският съюз от 

18.09.2008, за съществуващите животни и техните потомства, за пасища и/или всяка 

една земеделска земя която се използва за изхранване на животни, може да се намали 

до 24 месеца, в случай че животните са изхранвани основно с продукти, които 

произхождат от самата производствена единица. 

Ограничения 
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Няколко организационни и екологични ограничения могат да окажат значително 

влияние върху избора на технически решения и да изискват още по-голямо усилие в 

действията, които трябва да бъдат предприети, за да се постигнат целите. Най-често 

срещаните са: екологични и политически ограничения, магистрали и други източници 

на замърсяване в района, липса на специализирани услуги, непризнаване на статуса 

чрез регионални планове. 

Цялата тази информация, събрана и подробно анализирана, ще помогне на 

производителя да разработи план за конверсия, който ще включва техническите 

решения, които се смятат за най-подходящи за неговата ферма/компания. 

План за преобразуване също е необходим, за да се подчертае фактът, че в 

биологичното земеделие нито едно действие не се извършва само за себе си и винаги е 

насочено към повече цели. Действията ще бъдат ефективни дотолкова, доколкото 

балансът на почвата и селскостопанската екосистема ще бъде гарантиран и спазен. 

 

1.2. Проследимост на веригата на храните 

Проследимостта на веригата на хранителните продукти се отнася до всички 

информации които се получават „От полето до масата на потребителя” с цел да се 

проникне надълбоко в променливите на продукцията и качеството. Всички тези 

информации трябва да бъдат управлявани чрез една истинска „информационна система 

на хранителната верига, която съдържа различни точки на достъп, например към 

обществеността, към Органа по здравен контрол, институциите по сертифициране, 

отговорния технически персонал и към управлението на самия бизнес, като целта е 

създаването на изцяло прозрачна система.  

За постигането на тази цел са необходими следните ключови документи: 

a) Техническият регламент (или ръководство) на проследимостта, принципът 

на който е описанието на всичко което трябва да бъде направено и разбира се, 

извършването на всичко което е описано, за да се гарантира проследимостта на 

веригата на хранителните продукти;  

б) Документацията относно системата на производство, която съдържа 

оперативни процедури, технически процедури, специфични работни инструкции и 

мерки, които една фирма от хранителната верига трябва да предприеме, за да 

гарантира правилното функциониране на системата за проследяване; 

в) Схемата на получаване на сертификат, която посочва правилата, чрез които 

регулаторната агенция и операторите в тази верига, трябва да взаимодействат по между 

си за да гарантират съответствието на продукта с референтните стандарти;  

г) Диаграмата на процеса, представлява схема в която са представени 

различните фази на производството. Също така, в тази схема се отбелязват фазите в 

които проследяването може да бъде прекъснато. Тоест, това е документът който описва 

историята на продукта (като под това се разбира – такъв който е най-близко до мястото 

на продажба);  
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д) Планът за осъществяване на контрол, е документ, който определя вида и 

начина на проверка на продукта по време на производствения цикъл (вземане на проби, 

химически анализ, лаборатории и др.). Тези проверки обикновено се извършват както 

от ръководството на отдела за производство на храни, така и при сертифицирането от 

друг специализиран орган. Разбира се, за работата на агро-екологичната хранителна 

верига е много важна дейността на органите за инспекция и сертифициране, одобрени 

от националния орган в съответствие с Регламент (ЕО) №. 834/2007 и Рег. (ЕО) № 

889/2008. Тези органи работят в съответствие със специализираните оперативни 

ръководства и тяхната работа е планирана да гарантира контрола на цялата хранителна 

верига във всичките й фази.  

Основната цел на сертифицирането на хранителните вериги, е да се осигури по-

голяма прозрачност в отношенията между производствената система и потребителите: 

по този начин системата за проследяване и контрол на веригата може да бъде 

инструмент за технически контрол, инструмент за насърчаване и доверие. Друг 

резултат от относно безопасността на храните е създаването и управлението на 

критични контролни пунктове от всяка фирма по хранителната верига (селско 

стопанство, транспорт, преработка, дистрибуция). В случай на риск и влошаване на 

здравето на потребителите, контролът на хранителната верига и проследимостта следва 

да позволи идентифицирането и изолирането на рисковите предприятия, без да се 

създават подозрения и ограничаващи разпоредби, целия сектор. Затова аграрно-

промишления сектор бива стимулиран все повече от тенденциите и изискванията на 

пазара и потребителите да действат в рамките на хармонизиране на координация 

хранителна верига: само въз основа планиране и координиране на възможните 

действия, всъщност , да осигурят осигуряване на качеството на продоволствената 

сигурност, които се очакват от потребителите.  

Европейският съюз, чрез одобрението на Регламент №. 178/2002 въведе 

задължителната система за проследимост на храните от началото на януари 2005 г. 

Проследимостта и прозрачността могат да станат основни пазарни инструменти, особено 

в биологичното земеделие, което има европейска система за контрол и сертифициране 

от 1991 г. насам, контролирана от общностни и национални стандарти. 

 

1.3. Съхранение, опаковане и етикетиране на биологични продукти 

- Биологичните селскостопански и агро-промишлени продукти се съхраняват 

отделно от небиологичните продукти; 

- Опаковката на биологичните продукти е направена от био-разградими 

материали, които не замърсяват нито самите продукти и нито околната среда; 

- Транспортирането на биологични продукти и животни се извършва с 

минимални загуби на ефективите и на малки разстояния; 

- Биологичните продукти са етикетирани и/или придружени от документ, 

посочващ името на продукта, името и адреса на лицето или фирмата 

производител, името на контролния орган, методите на производство или 
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преработка и обозначението "Еко сертифициран продукт". Също така на етикета 

съответната национална производствена система, о.з. – органично замеделие, б.з. 

- биологично земеделие или е.з. – екологично земеделие, етикета на Европейския 

съюз и състава на продукта, включително съставките и добавките, както и срока 

на годност. Продуктите от ферми и агро-индустриални компании в период на 

конверсия са етикетирани по различен начин от биологичните продукти. 

Използването на израза "Екологичен продукт в конверсия" обаче не се препоръчва, за 

да се избегне объркването сред купувачите. 

Продуктите от растителен произход, които са получени в момент на конверсия, 

могат да носят обозначението „продукт в конверсия към екологично земеделие” при 

условие, че: 

- се спазва периода на конверсия от поне 12 месеца преди прибиране на 

реколтата; 

 - изписването на информацията в цвят, големина на шрифта и в стил на шрифта, 

които да не са по изявени от търговското описание на продукта; обозначението ще 

ползва еднакви по големина букви; 

 - продуктът съдържа само една растителна съставка от конвенционалното 

земеделие; 

 - указанието е свързано с кода на контролния или надзорния орган, както е 

предвидено в Регламент (ЕО) № 834/2007. 

След проверките от страна на инспекционните и сертифициращи органи, 

земеделските производители, които са спазили производствените правила, ще получат 

сертификата за биологичен продукт и ще могат да обозначат продуктите си с етикета 

"биологичен продукт". Разпоредбите относно етикетирането на продукти от 

биологичното земеделие са много точни. Те са предназначени да осигурят на 

потребителите пълна увереност, че продуктите, носещи еко маркировка, са получени в 

съответствие с правилата и принципите на биологичното земеделие. На етикета, 

прикрепен към биологичен продукт, се изискват следните уточнения:  

• позоваване за биологичния начин на производство;  

• национално лого и лого на Общността;  

• името и кода на органа за инспекция и сертификация, който е извършил 

проверката и е издал сертификата за екологичен продукт. Национално съкращение 

"е.з." и логото на Общността се използват за допълване на етикетирането, за да се 

идентифицират потребителите по продукти, получени в съответствие с методите за 

биологично производство. Използването на логото на Общността трябва да бъде 

придружено от обозначение на мястото на производство на селскостопанските 

суровини. Това показание може да бъде под формата на: 

• „Земеделие от ЕС”, тогава когато земеделската суровина е произведена в 

Европейският съюз; 

• „Земеделие извън ЕС”, тогава когато земеделската суровина е произведена в 

трети държави;  
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•„Земеделие от ЕС/извън ЕС”, тогава част от суровината е произведена на 

територията на ЕС и част извън него в трета държава. 

На равнище ЕС логото за биологични продукти съществува от 2000 г. насам и 

може да се използва в целия Европейски съюз (фигура 1). Това лого може да се 

използва само ако биологичните продукти съдържат най-малко 95% органични съставки 

и ако тези продукти са били преработени, опаковани и етикетирани в ЕС, или в други 

държави, които имат еквивалентна система за контрол. 

 

В Румъния, заедно с логото на Общността (фигура 1), трябва да се използва и 

националното лого "е.з.", което е собственост на МЗГСР и гарантира, че продуктът, 

който е етикетиран по този начин, идва от биологично земеделие и е сертифициран от 

контролен орган. Правилата за използване на логото "е.з." се съдържат в Приложение 1 

към Общата наредба за изменение и допълнение на Заповед на министъра на 

земеделието, горите и развитието на селските райони №. 317/2006 г. и на председателя 

на Националния орган за защита на потребителите № 190/2006 г. за одобряване на 

Специфичните правила за етикетиране на биологични хранителни продукти. Правата за 

използване на логото "е.з." върху продуктите, етикетите и опаковките на биологични 

продукти се предоставят на производители, преработватели и вносители, които са 

регистрирани в МЗГСР и имат договор с контролен орган, одобрен от МЗГСР.

 
Фиг. 1 Лого на Общността 

 

 
Фиг. 2 Национално лого (е.з.) 

 

По време на цялата верига на поучаване на биологичните продукти, операторите 

трябва винаги да спазват правилата, установени в законодателството на Общността и в 

националното законодателство. Те трябва да бъдат подложени на инспекции, 

извършвани от инспекционни и сертифициращи органи, които да проверяват спазването 

на действащото законодателство в областта на биологичното производство. 
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Стандартите (правилата) за акредитация предвиждат изисквания, на които 

органичните системи за производство и обработка трябва да отговарят, за да бъдат 

акредитирани от сертифициращи органи, упълномощени от МЗ на САЩ. Информацията, 

която кандидатът трябва да предостави на сертифициращия агент, включва плана за 

екологична дейност. Този план съдържа, освен много други неща, информация за 

добри практики и вещества, които са използвани в производството, процеси за 

изготвяне на документацията, практиките за предотвратяване на смесването на 

органични и конвенционален продукти, типът на операциите, които ще бъдат 

сертифицирани, историята на обработката на почвата. Правилата за сертифициране се 

отнасят и за вътрешните инспекции. Фермите и звената, които продават екологични 

селскостопански продукти, чиято стойност не надвишава 5 000 долара годишно, са 

освободени от сертификация. Те могат да етикетират продуктите като биологични, ако 

отговарят на екологичните стандарти, но не могат да използват логото на МЗ на САЩ за 

органичен продукт. Също така са освободени от сертифициране и единиците за 

дистрибуция и търговия на хранителни био продукти, като бакалиите, магазините и 

ресторантите.  

Стандартите (правилата) за акредитация определят изискванията, които 

кандидатът (заявителят) трябва да изпълни, за да стане акредитиран сертифициращ 

агент на МЗ на САЩ. Правилата са предназначени да гарантират, че всички 

сертифициращи агенции действат последователно и безпристрастно. Успешните 

кандидати ще наемат квалифициран персонал, ще демонстрират своя опит в 

сертифицирането на биологични производители и дистрибутори, ще предотвратят 

конфликт на интереси и ще запазят строга конфиденциалност. Периодът, даващ право 

за акредитации на сертифициращите служители е 5 години и всяка от тези агенции 

трябва да се подлага на годишна проверка, за да актуализира своята сертификационна 

дейност. 

За да удостовери продуктите, получени по екологични методи, е задължително 

да се премине през следната процедура:  

1. Уведомление относно производството по екологични методи; 

Това уведомление трябва да бъде подадено до националния сертифициращ 

орган. Съдържанието на представената документация трябва да бъде 

актуализирано, колкото пъти настъпят промени в производствената дейност или 

в случай на административни проблеми като придобиване или отказ/промяна на 

собствеността. 

2. Първият документ за оценка  

Сертифициращият орган извършва първата оценка на документацията, 

представена от земеделския производител. Ако резултатът от оценката е 

отрицателен (например непълна или неадекватна документация), 

производителят ще бъде помолен да предостави своевременно допълнителни 

документи, за да не бъде изключен от системата за биологично производство. 
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3. Начало на посещенията за извършване на инспекция. 

Специалистите на сертифициращите органи трябва да се уверят, че цялата 

организация и производствените процеси са в съответствие със стандартите за 

биологично земеделие. Те имат също така задачата да напътстват фермера да 

изпълни ангажиментите си.  

4. Достъп до системата за контрол 

Комисията за сертифициране оценява документите на земеделския производител 

и докладите от посещенията за инспекция. Следователно тя решава дали да 

допусне стопанството в системата за биологично производство  

5. Декларация за съответствие 

Тази стъпка се съсредоточава върху вида на производството, регистрационния 

номер в регистъра за контрол на оператора и началната и крайната дата на 

валидността на атестацията 

6. Годишен производствен план 

Този документ трябва да бъде изпратен към сертифициращия орган от лицето, 

отговорно за производствената единица, до 31 януари всяка година. Всяка 

съществена промяна в земеделските култури, площта насаждения или 

очакваното производство, настъпила след изпращане на годишния план за 

производство, се съобщава на инспекционния и сертифициращия орган.  

7. Годишен план за преработка  

Този документ трябва да съдържа всички продукти, които операторът 

възнамерява да преработи в своето стопанство, в трето предприятие или от 

името на трета страна в съответствие с правилата на биологичното земеделие. 

8. Сертифициране на продуктите и издаване на разрешение за етикетиране;  

Издаването на разрешение за официално етикетиране на биологични продукти 

може да се изисква от всеки оператор, който е бил приет в системата за 

инспекции. 

1.4. Работна сила – необходима наличност и качество.  

- В биологичното земеделие потребностите на работната сила са по-високи 

от тези в конвенционалното земеделие, което на практика означава нови работни 

места, но и допълнителни разходи, което води до увеличаване на 

производствените разходи и риска от невъзможност за възстановяване на тези 

разходи. 

- Работата в земеделието и агро-индустриалното общество е водена от 

страст и стимул и се основава върху систематичен анализ и рационално-научни 

иновативни решения. (земеделските единици, производители на храни и продавачи на 

аграрни продукти със сериозни екологични проблеми – разрушени терени от физическа 

и биологична гледна точка, почви и повърхностни и подпочвени води – замърсени със 

органични и минерални вещества и материали, ниско биоразнообразие и т.н.), в други 

ситуации представлява важна помощ (бедни земеделски стопанства и преработватели 
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на храни, или в процес на фалит), а при други не е оправдано (големи и богати ферми, 

асоциации и агро-обединения). 

 

1.5. Генно модифицирани организми 

Генетично модифициран организъм или ГМО е всеки жив организъм, с 

изключение на човешките същества, генетичния материал на който е бил променен по 

различен начин освен по естествен път чрез кръстосване и/или естествено 

комбиниране. 

Във фермите и преработвателните единици за екологични продукти, се 

култивират и отглеждат всички видове и разновидности на растения и домашни 

животни, съответно, се обработват всички земеделски продукти от растителен 

или животински произход, с изключение на тези които са създадени или 

произведени от генното инженерство (Toncea, 2001). Еко земеделците са убедени, 

че резултатите от техните усилия зависят, до голяма степен, от техническия прогрес, 

включително и от успехите в областта на генетиката и подобряването на отглеждането 

на растения и животни. Те са тези, които имат най-голяма необходимост от голям брой 

сортове и разновидности с подобрени характеристики по отношение на качеството, 

капацитета за възстановяване или за съхранение на естествения, икономическия и 

социалния потенциал на аграрните екосистеми, както и устойчивостта на болести и 

вредители, както и на абиотичните фактори като сушата, прекалената жега, високата 

влажност, екстремния студ, дефлацията и др. При все това, Генно модифицираните 

организми (ГМО) или трансгенните организми, най-новите научни съвременни 

разработки, не са позволени във еко-фермите и нито във съседство с тях, защото:  

• Генетично модифицираните организми и техните производни, не са 

разрешени в биологичното производство на храни (Извънредна наредба № 34/17 

април 2000 г. и Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент 889/2008.); 

 • Биологичното земеделие изключва всякакви замърсяващи технологии; 

Технологиите за отглеждане на ГМО предвиждат използването на големи количества 

химически торове за получаване на добиви, които са пропорционални на инвестициите 

(цената на семена + хербициди + химически тор е сравнително висока).  

• Екологичното земеделие е ориентирано към потребителя, а това което се 

основава на ГМО – към фермера;  

В тази връзка, асоциациите на еко-производителите подкрепят безрезервно всяка 

една земеделска дейност, която има за цел подобряване качеството на земеделските 

продукти и на храните, с изключение на получаването на огромни реколти. 

Понеже производителите на ГМО се оглеждат плахо, когато става въпрос за 

гарантиране на качеството и на първичните и вторични ефекти на същите върху 

здравето на потребителите, считаме за нормален ръстът в търсенето на екологично 

чисти продукти, които, както добре се знае, имат повишена хранителна стойност, 

естествен вкус и не съдържат нито следа от нитрити, тежки метали или каквато и да е 

опасна за здравето на потребителите болест.  
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• ГМО и техните технологии за култивиране НЕ СА ЕКОЛОГИЧНИ; 

Съгласно Наредба 61/201 се установяват следните ограничения по отношение 

на ГМО: Генетично модифицираните растения се отглеждат само от производители, 

одобрени от МЗСР чрез ОДЗ - Букурещ. За одобрение производителите, които отглеждат 

генетично модифицирани растения за търговски цели, за потребление или като 

демонстрационни партиди, трябва да се представят всяка година в ОДЗ и в общината на 

Букурещ, в зоната в която възнамеряват да отглеждат генетично модифицирани 

растения. 

В зависимост от отглежданите видове, от производителите на ГМО, се изисква да 

предприемат всички мерки, за осигуряването на съвместното съществуване на 

генетично модифицирани растения с тези, отглеждани в конвенционална и органична 

система и да избягват случайното наличие на ГМО в други култури, като: а) 

осигуряването на минимални изолационни разстояния от съседните източници на 

полени, в зависимост от отглежданите видовете, съответно: 

 - за царевица, в съответствие със специфичните норми и правила, за посевите, 

установени въз основа на Закон №. 266/2002, преиздаден, на разстояние 200 м; 

 - по време на сеитба, събиране, транспортиране, съхранение, сушене и 

опаковане на култури от генетично модифицирани организми, земеделските 

производители трябва да обърнат специално внимание на всички необходими мерки за 

предотвратяване на физическото смесване на генетично модифицираните продукти с 

органични или конвенционални, в съответствие с действащото законодателство за 

производството на семена за посев, съответно: 

- използване за сеитба, събиране и транспортиране на добре почистени 

съоръжения и машини, за да се предотврати всякаква възможност за механични 

примеси. След сеитбата опаковките, в които са били събрани генетично 

модифицираните семена, ще бъдат събрани и унищожени, за да се предотврати 

изхвърлянето на останали зърна и семена в околната среда; 

 - отделно съхранение на семена от генетично модифицирани сортове/хибриди 

за ограничаване/намаляване на риска от замърсяване;  

- почистващи съоръжения за обработка, сушене и опаковане на генетично 

модифицирани семена. Препоръчително е в зоните за обработка, генетично 

модифицираните семена да бъдат обработени последни, за да се избегне по-нататъшно 

механично замърсяване на потоците от семена. 

Съгласно правните разпоредби, отглеждането на генетично модифицирани 

растения е забранено в границите на законно защитените природни територии. В случай 

на инцидентно замърсяване с ГМО на конвенционални или биологични култури, 

засегнатите производители могат да разрешат спора по взаимно съгласие или да 

подадат писмена жалба в компетентните съдилища. Анализите за определяне на 

степента на замърсяване се извършват срещу заплащане в акредитираните лаборатории 

в Румъния или в държавите-членки на Европейския съюз. В случаите на партиди, 

предназначени за производство на семена, вземането на проби и тестването на 
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сортовете се извършва в съответствие с разпоредбите на Закон №. 266/2002, 

преиздаден. 

Накратко, най-известните рискови явления за околната среда са:  

- предаване на "нови гени" от модифицирани растения към растения от същия 
или подобни видове чрез разпространение на полен; 

- прехвърлянето на "нови гени" в почвените микроорганизми; 
- Загуба на биологично разнообразие, дължащо се на отглеждането на няколко 

трансгенни генотипа в световен мащаб, с последователното изчезване на 
съществуващите видове; 

- разширяване на използването на пестициди в резултат на генетично 
стимулирани растения с поносимост към хербициди; 

- прехвърлянето на белезите на устойчивост от насекоми към генетично 

модифицирани растения.  

Поради тези причини стандартите по IFOAM (Международната федерация на 

движенията за биологично земеделие), налагат категоричното изключване на ГМО и на 

всички продукти, съдържащи ГМО, от цялата система на биологично производство. 

Рисковете да бъде заразено биологично земеделие с трансгенни растения, може да се 

появят по различно време в производството, както чрез замърсяване при опрашване, 

така и чрез семена, транспортирани от вятъра или насекоми. Едно изследване, 

проведено от Асоциацията на почвите централизира опита на фермерите от Северна 

Америка и подчертава един от най-големите проблеми, причинени от използването на 

ГМО - разширяване на замърсената земеделска земя за производство на храни и 

фуражи. Тя е проверена на всички нива на хранителната верига, от производството на 

семена до производството на храни. Ако ГМО културите са били обект на търговия, 

замърсяването е достигнало такова ниво, че става много трудно да бъдат намерени 

семена без наличие на ГМО. 

1.6. Строго спазване на технологиите за отглеждане на растенията 

 Изборът на култивирани видове и сортове трябва да бъде адаптиран към 

местните климатични и почвени условия и толерантен към болести и вредители 

и конкурентен при борбата с плевелите. По този начин в биологичните ферми 

могат да се отглеждат всички генетично подобрени местни растителни видове, 

чиито продукти се търсят от потребителите, с изключение на тези, създадени от 

генното инженерство. 

Видовете, разновидностите и сортовете трябва да са устойчиви на абиотични 

фактори (студ, суша, горещина, прекалена влажност и др.) и на биотичните такива 

(болести и вредители), имайки висок потенциал за използване на хранителни вещества 

и са съвместими при контрола на плевелите. 

 

 Почвените работи трябва да го защитят и да осигурят ефективното и отговорно 

използване на почвата с минимална загуба на почвата, като избягват 

физическото, химическото и биологичното му разграждане. 
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Трябва да се предотвратява ерозия на почвата, загубата на хранителни и 

органични вещества и избягване на всякакви източници на замърсяване. 

Почвата трябва да се обработва в оптималното време, когато има нормална влажност на 

повърхността, чиято честота трябва да се сведе до минимум, като по този начин се 

избягва унищожаването на капилярността, уплътняването и загубата на органични 

вещества. 

 Семена и сеитба 

Семената и посадъчният материал трябва да имат биологично сертифициране, 

което се получава след едно поколение, в случай на едногодишни култури и след две 

поколения, в случай на трайни насаждения. 

 Наторяване 

Източниците на хранителни вещества, включително тези в почвата, ще се 

използват по отговорен и устойчив начин, оптимизиращ ефекта им. Основата на тези 

източници е биоразградимият материал от растителен или животински произход, 

получен в резултат на агро-екологични практики и методи за стимулиране на 

активността на почвените организми. 

Могат да бъдат използвани и минерални торове, с изключение на синтетичните 

такива. 

 Напояване 

При напояването се има предвид факта, че в биологичните стопанства 

оптималното използване на водните ресурси и елиминирането на всеки източник на 

замърсяване на повърхностни и дълбоки води са задължителни. 

Трябва да се преследва ефективно и отговорно използване на напоителната 

вода. 

 В областта на растителната защита, биологичните ферми трябва да прилагат 
комплексни мерки за предотвратяване на загуби от плевели и вредители. 
Култивираните растения ще бъдат защитени от плевели, болести и вредители, чрез 
комбинацията от превантивни мерки и незамърсяващи методи.  

Методите и продуктите за растителна защита трябва да отговарят на 

националните и международните стандарти. 

 

1.7. Защита, подобряване и устойчиво използване на почвените ресурси 

Осигуряването на хранителни продукти при съответните условия на 

продоволствена сигурност в биологичното земеделие зависи изключително много от 

наличните почвени ресурси в биологичното земеделие и най-вече от тяхното качество.  

Почвата всъщност е решаващата система за поддържане на живота на земята и 

"тя е едно от най-ценните богатства на човечеството". 

Както вече показахме, същественото качество на почвата е неговата плодородие, 

т.е. специфичният капацитет, който му дава възможност да осигури хранителни 

вещества в адекватни и балансирани количества за растеж и развитие на растенията. 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО  
БЪДЕЩЕ! 
 

Естественото плодородие на почвата е биологичен феномен, който включва 

трансформиране на енергията при живите организми чрез фотосинтезата на 

растенията, които отдават на почвата енергията, необходима на организмите в почвата. 

Последните създават в почвата местообитание, което обхваща огромно 

разнообразие от живи организми - бактерии, гъбички, земни червеи, гризачи и т.н., 

като в почвата, се осъществяват важни био-гео-химични процеси. 

По този начин в първите (горните) 30 см от почвата на хектар, съществуват 25 

тона специфични за почвата организми: 10 тона бактерии и актинобактерии, 10 тона 

микроскопични гъби, 4 тона червеи и други организми които са подложени постоянно 

на определени биохимични процеси. 

Неизбежният резултат от развитието на селското стопанство през последния 

период е деградацията на почвените ресурси, намаляването на естественото и 

плодородие, намаляването на производството и качеството и, тъй като това качество е 

много трудно да се възстанови. Дори при естествени условия на растителна покривка, 

образуването на една см от почвата изисква 100-400 години, а за постигане на слой от 

40-50 см трябва да изминат от 3000 до 12000 години (Cârstea, 2003). 

В Румъния само 27% от земеделските земи са без сериозни ограничения. Така от 

12 милиона хектара земеделска земя, от които 7,5 милиона хектара обработваема земя, 

представляваща 80% от земеделски терени, представляват почви, засегнати в по-голяма 

или по-малка степен от един или повече феномени или вредни процеси. Счита се, че в 

резултат на това селскостопанската продукция намалява средно с 20% годишно, без да 

се добавят към това и икономическите щети, причинени от качеството на тези 

продукти. 

В тази връзка трябва да се отбележи, че 3,9 милиона хектара са засегнати 

постоянно от суша, получавайки се слаби реколти и такива с ниско качество. Реално, 

засегнатите от суша терени са много повече, понеже на площ от 3,2 милиона хектара, 

където съществуват напоителни системи, е напоявано на по-малко от 20% от тези 

площи. 

Съществуват 3,4 милиона киселинни почви, които освен директния ефект, който 

те произвеждат върху растенията, има недостиг от калций, магнезий и фосфор. 

Почти половината от селскостопанската площ на страната е засегната от 

ерозионния феномен, който ежегодно премахва повече от 100 милиона тона почва, 

съдържаща 400-500 хиляди тона достъпни за растенията хранителни вещества, което 

води до количествен и качествен спад в добивите на култури. Ерозията на почвата може 

също така да причини замърсяване на водите, в които се появяват ерозионни утайки и 

хранителни вещества. 

По-малко количество почви от около 900 хиляди хектара са замърсени с тежки 

метали, нефтени и солни води, различни вещества във въздуха и остатъци от 

пестициди.  

Това несигурно положение на качеството на почвата у нас се дължи на 

конвенционалната селскостопанска система, която се практикува. След Паван през 1995 
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г. това доведе до влошаване на повече от 43% от площта и влошаване на плодородието 

на близо 90% от световната земя.  

Ето защо в биологичното земеделие при цялата работа върху почвата и 

използваните технологии винаги трябва да държи сметка за опазването, подобряването 

и устойчивото използване на почвените ресурси, като по този начин се избягва много 

висок риск. 

 

2. ОПАСНОСТИ В ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

За биологичното земеделие опасностите са свързани с появата на определени 

природни явления, които могат да причинят щети на селскостопанската продукция. 

Природните явления, които могат да предизвикат бедствия в биологичното 

земеделие, са: виелици, заледяване, късна или ранна слана, прекалено топла зима, 

преждевременна пролет, градушка, суша, наводнения. 

 

2.1. Снежните виелици 

Представлява транспортирането във височина на, под действието на силен 

вятър, на снежната покривка, или на снеговалежа в дадения момент. В условия на това 

агресивно явление не може да се прави разлика между повдигането на снежната 

покривка и разнасянето на снеговалежа, случай в който се говори за обща виелица. 

Феноменът е съпроводен от намаляване на видимостта, много ниски реални 

температури и снегонавяване, което може да достигне няколко метра височина. 

Виелицата може да се образува при средно висока скорост на вятъра (5-9 м/сек 

или 18-32 км/ч). 

Средният годишен брой дни с виелица е между 2-3 дни, на югоизток до 3-4 дни, 

а в планинската зона 5-20 дни. 

Виелиците причиняват щети по есенните посеви, пшеница, ечемик, рапица, 

които или биват разкривани от снежната покривка и атакувани от евентуалните 

минусови студове, които от своя страна водят до намаляване плътността на 

насажденията на кв. м., а от там и на хектар, с последици относно спад в продукцията 

от тези култури, или биват затрупвани под дебел слой сняг, който не позволява на 

растенията да дишат, явление което също води до намаляване на плътността и от там 

до намаляване на продукцията на хектар. 

Виелиците могат да имат отрицателни ефекти и върху културите в парниците и 

оранжериите, които могат да бъдат разрушени от действието на същите. 

За намаляването на ефектите от виелиците, е необходимо монтирането на така 

наречените екрани срещу сняг, които спират разпространението на навяванията, или 

залесяването на пердета от подходящи видове дървета, като акацията, обикновено 

перпендикулярно на посоката на доминиращия вятър. 

 

2.2. Поледицата представлява нанасяне на тънък, плътен, матов или прозрачен 

слой лед, върху почвата и растенията, особено в райони, изложени на вятъра. Това се 
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дължи на охлаждането и замръзването на капки вода, попадащи на силно охладена 

повърхност. 

Най-често поледицата се появява при температури между -3 и 0оC. 

Средногодишният брой на дни с поледица е малък, като не надвишава 5. 

На по-ниска надморска височина, поледицата може да се появи в интервала 

октомври - април, но честотата му остава ниска и през типично зимните месеци, когато 

средната месечна стойност пред декември – февруари е 2 дни. 

Максималният брой на дни с поледица е 10-15. 

Поледицата причинява увреждане на есенните култури, покрити със слой лед, 

унищожава растенията чрез стягане или прекъсване на дишането им, феномен, който 

може да доведе до изчезване на много растения, което води до намаляване на 

гъстотата на растенията на кв. м. и хектар и до сериозно намаляване на производство. 

 

2.3. Сланата влиза в групата на хоризонталните валежи, като представлява 

отлагане на слой скреж по растенията и земята. Произвежда се по време на процеса на 

кондензация на водните пари, съдържащи се във въздуха и като цяло има кристален 

вид, с форма на люспи, игли, пера или ветрило. 

Атмосферните условия, които са необходими за появата на сланата са: слаб 

вятър, висока относителна влажност на въздуха от над 80%, слаба мъгливост. 

Понякога, дори при ниска относителна влажност от под 50%, при температура на 

въздуха равна или по-ниска от 00C и тази на земята под -100C, може да се формира 

слана, по специално сутрин, преди изгрева на слънцето, през зимата или в преходните 

сезони. 

Средногодишния брой на дни със слана е между 60 и 80, а зоната на високите 

планински полета и до над 90. 

Сланите имат разрушителен ефект върху земеделските култури, най-вече когато 

се появяват в първите месеци на топлия сезон (април - май), или така-наречените късни 

пролетни слани, а когато са през есенните месеци септември - октомври се наричат 

ранни есенни слани. 

В ситуациите на преждевременна пролет, късните слани, които се появяват през 

март, могат да нанесат значителни щети върху пролетниците, но най-вече върху 

плодните дръвчета, които са започнали вегетация и са разцъфнали, или върху 

оранжерийните култури или тези които са засадени на полето в ранна пролет, най-вече 

когато сланите се появяват пред месец април, като температурите могат да спаднат до -

50C, поради присъствието на слани. 

Ранните есенни слани, които се появяват най-вече през септември и през 

първата десетдневка на октомври, нанасят значителни щети върху зеленчуковите 

насаждения и лозята, плодовете, зеленчуците но и върху гроздето. 

През месец септември средно броят на дните със слани е между 1 и 5. 

 

2.4. Топла зима 
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През XX-ти век топлите зими са имали честота от една на 10 – 15 години. С 

нарастването на ефекта от глобалното затопляне и най-вече след 90-те години на 

миналия век, нарасна и честотата на топлите зими, както и на сухите и изключително 

горещите лета. 

През последно време топлите зими заемат около 60% от общия брой, а от тях 10% 

са били много топли и 10% изключително топли. По този начин, през зимата на 2000-

2001 г бяха регистрирани изключителни максимални стойности на температурата, които 

се превърнаха в абсолютен максим на температура за месец януари (220C). през 

въпросната година, снежната покривка имаше незначителни стойности или съвсем 

отсъстваше през дълги периоди на зимата.  

Климатичният риск при тези топли зими, който се появява на фона на глобалното 

затопляне, обуславя увеличената циркулация на тропически въздушни маси от 

средиземноморски произход. 

В пряка връзка с тази висока температура, вегетативните процеси се възбуждат 

още от средата на зимата, обуславяйки бързо развитие на растенията. В края на този 

сезон овошките и есенниците се намират в период на цъфтеж и вегетативно развитие. 

Появата на късните пролетни слани, нанасят непоправими щети върху тези 

култури, които са започнали прекалено рано развитието си, намалявайки повсеместно 

или в отделни части реколтата, най-вече при овощните насаждения. 

За да се намалят загубите, нанесени по този начин, земеделците които 

отглеждат подобни култури, трябва да направят застраховки. 

Изключително топли зими бяха регистрирани през годините 2000-2001 г и 2006-

2007 г, но като топли зими могат да бъдат отчетени и тези през 1999-2000 г, 2001-2002 г, 

2000-2005 г. 

Трябва де се подчертае, че нито една от последните зими не беше студена, а 

като нормална зима може да бъде отчетена тази през 2003-2004. 

Като цяло през последното десетилетие, честотата на топлите зимни месеци е 

била 48,3%, което означава със 7,5% повече в сравнение с честотата на студените 

месеци, която беше 35,8%.  

За отбелязване е и фактът, че през януари 2001 г беше регистрирана 

абсолютната максимална температура за този месец в Румъния, de 22 0C (Marinică, 

2016). 

 

2.5. Преждевременна пролет  

В периода 2000-2010 г., в продължение на 11 години, имаше 9 ранни пролети от 

общо 11, което показва, че ранните пролети са били 81,8%, нормална – една, 9,1% и 

късната – една, 9,1 %. 

От тях, две пролети бяха малко ранни, тоест 18,2%; 2 бяха средно ранни, или 

18,2%; две – прекалено ранни, тоест 18,2% и три изключително ранни, или 27,3%. Според 

средната стойност на показателите за разпролетяване, за тези 11 години и 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО  
БЪДЕЩЕ! 
 

отклонението им от средната многогодишна стойност, целият период от 11 години се 

класифицира като период на ранни пролети. 

Преобладаването на ранните пролети са доказателство за регионално 

изменението на климата, наблюдавано особено през последното десетилетие на ХХ век 

и първото десетилетие на XXI век. 

Най-голямото отклонение от нормалните стойности е регистрирано през пролетта 

на 2002 г. (99.5%), следвано от 2007 г. с 92% през 2008 г. до 89.9% и с 70.7% през 2001 г., 

т.е. значителни отклонения от нормалното, което ни показва висока интензивност на 

затопляне на времето през пролетния сезон. Всичко това потвърждава бързото 

затопляне на Под карпатската хълмиста зона в сравнение с зоната на Горно-дунавската 

низина. 

В планинската област повечето пролети бяха изключително преждевременни, 

потвърждавайки по този начин, климатичните промени в този регион, по-интензивни в 

сравнение с равнинната област и тази на хълмове и плата. 

Преждевременните пролети и тези които са изключително ранни са последвани 

след това от месеци като април, студени или хладни, през които падат слани и които 

изненадват растенията в стадии преди същинското им развитие, като нанасят 

съществени щети. 

Ранните пролети се появяват обикновено след топлите зими, като се получава 

естествено продължение на топлото време от зимата. 

Късните пролети обикновено настъпват след много студените зими. 

Като се има предвид, че през студените или прохладни месеци на април 

растителността, макар и през март да е в етап на напреднало развитие, започва 

стагнация и постепенно деградиране, особено при зеленчуците, овощните градини и 

лозята. 

Дори ако през този период сланите не са интензивни, ниските температури през 

студените нощи през април и дори през студените или хладните дни препятстват 

опрашването на плодовите дървета, което води до особено ниско производство на 

плодове. 

Поради тези причини можем да смятаме, че ранното изпролетяване е особено 

голяма опасност за земеделската продукция. 

От тук следва, че условията на изпролетяване са от особено значение за доброто 

развитие на културите през земеделската година. 

Така че, ако изпролетяването е ранно, всички култури започват развитие още 

през март или дори през февруари, а това разминаване обикновено се задържа през 

цялата селскостопанска година, рядко студеното време през април размива тези 

отклонения, но го прави с отрицателни последици за тях. 

От друга страна, ако пролетта дойде по-късно, всички култури започват развитие 

по късно и рядко, едва през май се възстановяват някои отклонения, а в някои години 

разминаванията остават до есента и ранното застудяване през есента изненадва в някои 
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години непълно развитите култури, което води до намалени добиви и понижено 

качество. 

 

2.6. Градушки 

Представлява валеж под формата на ледени зърна, които могат да бъдат 

прозрачни или частично матови. Като цяло имат сферична форма, но могат да бъдат и с 

конична или неправилна форма, с диаметър между 5 и 50 мм, като същите се формират 

в облаците. 

Валежите под форма на градушка са характерни за летния сезон, като същите се 

формират в облаците от типа Кълбесто-дъждовни, съпроводени от проливни дъждове и 

силен вятър. 

Максималната честота на поява на същите е след обяд, когато конвективните 

процеси достигат максимално развитие, но могат да се появят и друг момент от деня и 

дори през нощта. 

Средногодишният брой на дни с градушка е 1-2, но може да достигне 4-6 дни в 

предбалканската зона. 

Средния месечен брой на дни с градушка нараства от април до юни, след което 

намалява. Най-благоприятния интервал за поява на градушката е през май - юни, но 

това явление е отбелязвано и през март и дори в края на месец февруари. 

Градушката е очевидна опасност за биологичното земеделие, причинявайки най-

големи щети на културите, тъй като същите са в напреднал стадий на развитие между 

април и юни и градушката почти ги унищожава. 

 

2.7. Суша 

Сушата е метеорологично и климатично явление с особено голяма сложност, за 

появата на което спомагат четири категории фактори: метео-климатични, които 

определят състоянието на времето: географски, които определят особеностите на 

активната повърхност, биологични, които отразяват физиологичните особености на 

планетата и антропологични – които подчертават антропологичното въздействие върху 

околната среда. 

В условия на все по-сурови климатични условия и засилващо се антропологично 

въздействие, засегнатите от сушата територии могат да регистрират стадий в тяхното 

развитие, който наподобява превръщането на определени зони в пустини. 

От всички четири категории фактори, генериращи засушаването, климатичните 

фактори, които предизвикват появата на явлението, играят най-голяма роля в резултат 

на преобладаването на стационарни антициклонни образувания, докато другите 

категории са допълващи, което води до засилване на явлението. 

Сушевите години в земеделието се появяват редовно в нашата страна. По този 

начин, през миналия век, в Румъния се регистрират средно 1-3 такива години да 

десетилетие, а през първото десетилетие на новия век, вече са регистрирани 5 сухи 

години. 
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Тежки засушавания в Румъния са регистрирани през 1945-1946 г., базови 

земеделски години за миналия век и наскоро през 2006-2007 г. Тази година сушата се 

завърна от април до юни в продължение на четири последователни месеца, което 

причини цялостното или частичното бедствие както на есенните, така и на пролетните 

култури. 

И това явление се дължи на глобалното затопляне, от което Румъния не е 

изключение, чрез увеличаване на честотата и интензивността на екстремни климатични 

явления. Моделите на климатичните сценарии за Румъния, разработени от експерти по 

климата от НМА, предвиждат за периода 2020-2050 г. повишаване на средната 

температура на въздуха с 1,5 - 2,50C и намаляване на годишната стойност на валежите с 

10-20% 

След 1980 г. и особено след 1990 г. честотата и продължителността на сушите се 

увеличиха с две или три последователни години суша. Сушата се съпровожда от 

периоди на жега, продължителността на които се увеличава от 2-3 дни на месец през 

20-ти век до около 10-14 дни месечно през жегата от лятото на 2007 г. 

Щетите, причинени от сушата са огромни; причинявайки частично или пълно 

компрометиране на културите, като са необходими сериозни мерки за смекчаване на 

последиците. Сред тези мерки споменаваме: 

- напояването на културите;  

- мерки за намаляване на загубите на вода в почвата чрез разрушаване на 

плевелите (големи консуматори на вода) и предотвратяване на изпарението на водата 

от повърхността на почвата, като се следи, че почвата не е уплътнена, без кора, като в 

тази връзка се извършва повърхностна обработка на почвата с плугове с брана с 

регулиращи зъби а не с дискова брана; 

- прилагане на органични торове, които могат да задържат водата в почвата с 20% 

повече; 

- използване на сортове, които са устойчиви на суша (като сорта Rodil в културата 

на грах); 

- използването на тактически култури за поддържане на водата в почвата, като 

рапица и горчица, които задържат снега през зимата, а след това се въвеждат в почвата 

като зелен тор. 

 

 2.8. Наводнения 

 Изменението на климата се дължи основно на повишена честота и интензивност 

на средиземноморските циклони, които причиняват, освен глобално затопляне, и 

проливните дъждове, които предизвикват наводнения. Тези опустошителни наводнения 

са регистрирани през 2005 г., от април до септември, засягайки почти всички 

земеделски райони в страната. Дори при сушата през 2006-2007 година, силните валежи 

през август предизвикаха наводнения. 
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През пролетта на 2006 г имаше големи наводнения по поречието на река Дунав, 

поради проливни дъждове, паднали в този хидрографски басейн, които бяха допълнени 

от интензивно топене на снеговете по цялата територия на европейския континент. 

Пак през пролетта на 2006, Дунав разкъса диги, построени преди много години и заля 

повечето населени места и земеделски земи по поречието си. По този начин, на дата 

15.04.2006 г, дебитът на Дунав при Бузиаш регистрира 15800 куб м/сек, тоест само със 

100 куб м/сек по-малък от абсолютния рекорд, измерен на дата 11.01.1895 г. 

 Наводненията произвеждат катастрофален ефект върху селскостопанските 

култури, унищожават ги напълно, наводнената земя може да бъде приготвена късно и 

тежко, обикновено причинява охлаждане на времето и се появяват серия от паразитни 

гъбички, които могат да унищожат културите. 

Мерките за защита от наводнения са, както следва: 

- правилното разположение на язовирите по водните течения; 

- намаляване на обема на водата, изтичаща по склоновете, чрез залесяване на склонове 

или сеитба, когато наклонът е под 5% с многогодишни тревисти растения; 

- дренаж за събиране на вода и заустяване в най-близката течаща вода; 

- разораване на почвата с дискова брана или двойки брани; 

- извършване на дълбока оран без обръщане на браздата; 
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xxx Закон 266/2002 относно производството, преработката, контролът и 

сертифицирането на качеството, търговията със семена и на посевен материал, както и 

тестването и регистрирането на сортовете семена 

xxx Извънредна наредба № 34/2017 относно финансовото управление на 

невъзвръщаемите външни фондове, свързани с Финансовия механизъм на Европейското 

Икономическо Пространство за периода 2014-2021 

xxx Регламент № 178/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 

2002 г, за определяне на принципите и на общите изисквания на законодателствата в 

областта на храните, от страна на Европейските органи по сигурност на храните и за 

определяне на процедурите в областта на сигурността на храните. 

 


