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1. Замърсяване на водите от нитрати
Чистата вода без вредни примеси е жизненоважна за
здравето и благосъстоянието на човека, както и за
природните екосистеми, затова опазването на
качеството на водите е един от основните принципи на
европейската политика за околната среда.
Тъй като водните източници не признават националните
граници, възприемането на общоевропейски подход за
решаване на проблемите на замърсяването е от
съществена важност.
Директивата за нитратите от 1991 г. е един от първите
законодателни актове на ЕС, който цели контролиране
на замърсяването и подобряване качеството на водите.
Въпреки че азотът е жизненоважно подхранващо
вещество, което подпомага развитието на растенията и
културите, високите му концентрации са вредни за
хората и природата.
Използването на нитрати в органични и изкуствени
торове в селското стопанство е основен замърсител на
водите в Европа.
За пръв път употребата на минерални торове отбеляза
постепенно понижение в началото на 90-те години на
ХХ век и се стабилизира през последните четири години
в ЕС - 15, но във всички 27 държави членки
потреблението на азот се е повишило с 6%.
Като цяло земеделието продължава да използва повече
от 50% от общото количество азот, отделян от
повърхностните води.
Несъответствието между интензивността на природноеволюционния процес, който протича бавно, и социалноикономическото развитие на човечеството, което е
изключително бърз процес, може да стане причина при
неуправлявани или некомпетентно управлявани
взаимоотношения в системата “човек-природа”, за
локални и регионални екологични кризи.
Финалът на тези кризи е деградация на природните и
антропогенни екосистеми и на биосферата.
Например през последните две десетилетия
икономиката бележи ръст в света с 5-6% годишно, а
неблагоприятното влияние на обществото върху
природата се удвоява на всеки 13,5 години.
За последните 35 години, през които числеността на
населението се е увеличила 2 пъти, неблагоприятните
изменения в природата са нараснали 6 пъти.
Увеличаването на някои производства, и по-конкретно
на органичните вещества в химическите предприятия с
9% годишно, е предизвикало деградационни промени в
околната среда, които са около 12 пъти по-значими от
увеличаването на производството.
Тревожни са данните и за дисонанса между степента на
увеличаване
на
хранителните
ресурси
и
неблагоприятните промени върху жизнената среда: за
периода 1951-1966 г. е регистрирано нарастване на
производството с 34%, което е съпроводено с
увеличаване на използваните фосфорни торове със
75%, на азотни торове с 14%, на пестициди с 300%.
За съжаление тази химизация не корелира с
повишаването на плодородието на почвата. Данни за
баланса на азота, получени с помощта на изотопа 15N,
показват, че при полеви условия растенията усвояват
40% от внесения азот и само в изключителни случаи
60-70%, а останалото количество замърсява въздуха,

водите и почвата.
Превръщането на естествения биологичен цикъл на
азота в агрогеохимичен, цели да се повиши
продуктивността на селскостопанските култури, да
допринесе за решаването на проблема за прехраната
на населението.
Натрупаният опит показва, че негативен елемент в
реализацията на тази идея е повишаването на
концентрацията на амонячен и нитратен азот до
токсични равнища, които довеждат до специфични
заболявания при хората, в т. ч. и ракови заболявания, и
нарушаване на наследствения апарат, респективно
появата на уродства.
Съгласно препоръките на Световната здравна
организация допустимото количество нитрати, внасяни в
човешкия организъм за денонощие, е 500 мг.
Известно е, че в нашата страна много обработваеми
земи са с високо съдържание на азот, много от
питейните води или водите за напояване съдържат
нитрати,
които
многократно
превишават
пределнодопустимите.
Основни водоприемници на замърсените отпадъчни
води от промишлеността са реките и езерата.
Реките от своя страна стават причина за замърсяване
на морета и на Световния океан.
Канализационните и земеделските отпадъци в
крайбрежните води отделят големи количества азот и
фосфор, които предизвикват буен растеж на водорасли.
Цъфтежът на водораслите (нарича се червени, кафяви
или зелени приливи взависимост от цвета)
възпрепятства риболова и нанася щети на туризма.
Когато тези водорасли умират и се разграждат, в
крайбрежните води кислородът се изчерпва и това води
до смъртта на много морски видове.
Директивата за нитратите (1991 г.) цели защита на
качеството на водите в цяла Европа чрез
предотвратяване нa замърсяването на подземните и
повърхностните води с нитрати от селскостопански
източници и насърчава използването на добри
селскостопански практики.
Във всичките 27 държави членки на ЕС 39,6 % от
територията е обект на прилагането на програми за
действие.
Селското стопанство остава основният източник на
замърсяване на водите, а селскостопанските
производители трябва да продължат да усвояват поустойчиви практики.
Отношението на селскостопанските производители към
защитата на околната среда става все по-положително,
те проучват нови техники, като например преработката
на животински тор.
2. Почвена ерозия
Ерозията на почвата е процесът, при който частици от
почвата се отнасят от водата /водна ерозия/ и в помалка степен – от ветровете /ветрова ерозия/.
Ерозията може да бъде също иригационна; следствие
на дислокация и транслокация: при почвообработки;
при подравняване на терена; при утъпкване и
разравяне; абразия; свлачищни и наносни потоци;
вътрешна ерозия, предизвикана от подземни потоци.
В Европа този процес се засилва все повече. Около
3

115 милиона хектара са засегнати от ерозията на
водата, а 42 милиона хектара – на вятъра.
Макар да стои най-сериозно в Средиземноморския
регион, проблемът съществува навсякъде.
Ерозията може да е резултат на всяка човешка дейност,
която излага почвата на въздействието на дъжда и
вятъра, увеличава скоростта на оттока от дъждовна
вода или разширява засегнатата площ.
Земеделски дейности като разораване на наклонени
терени, отстраняване на вегетативния почвен слой,
изоставяне на тераси, отглеждане на прекомерен брой
добитък, неправилно управление на културите и
утъпкване от тежки машини усилват ерозионните
процеси.
Прекомерната
експлоатация
на
пасищата
и
интензификацията на селското стопанство могат да
ускорят загубата на почва в резултат на ерозия.
Във високите планини почвата обикновено е плитка и
покрита с дървета или ливади.
Поради повишения интерес към зимните спортове
големи площи са превърнати в ски-писти.
Интензивното използване на склоновете води до
физическо увреждане на почвата и утъпкване на земята,
което причинява ерозия.
Практически всички видове почва по склоновете са
податливи на ерозия, но особено уязвими са
песъчливите и наносните.
Други фактори - органична материя, степен на
инфилтриране, почвена структура и повърхност, също
оказват влияние заедно с външните обстоятелства, като
топография, климат, растителност и управленски
практики.
Редица технически решения (изграждане на
полезащитни пояси, редуване на земеделските култури,
регулиране на броя на добитъка, използване на капково
напояване, построяване на механични бариери и др.)
могат да допринесат за намаляване на ерозията.
Но заедно с това трябва да се вземат предвид и други
фактори, които нямат технически характер пренаселеност на района, социална структура,
икономически и екологични процеси и др.
Недвусмислен е проблемът за ерозията и от факта, че
са въведени няколко мерки към Програмата за развитие
на селски райони, целящи възстановяването на горския
фонд.
3. Промени в климата
Влиянието на климата за развитието на земеделието и
животновъдството е известно отдавна.
Системата климат-почва-земеделие е в основата на
производството на първична и вторична биологична
продукция, от количеството и качеството на които
зависи съществуването и развитието на човечеството,
както и решаването на продоволствения проблем.
Въздействието на климата като ресурс на селското
стопанство има двустранно значение.
От една страна, климатът, и по-точно климатичните
условия, определят разпространението на отделните
видове земеделски и овощни култури.
Затова в отделните климатични пояси и области
флората и фауната се приспособяват към определения
тип климат и използват неговите ресурсни възможности.

От друга страна, голямо влияние оказват климатичните
колебания и особено екстремалните условия на
дадения тип климат, които в отделни години нанасят
огромни поражения на селското стопанство.
Това са продължителните суши, силните застудявания,
прекомерните валежи.
В стремежа за т. нар. ”покоряване на природата“
произлизат екологични кризи, които според много
специалисти в обозримото бъдеще ще се превърнат в
екологични катастрофи – отначало локални, а след това
и глобални.
Някои глобални прояви на екологичната криза:
1. Парников ефект
Слънцето е основният (за 99,99 % от енергията) външен
източник на енергия за биосферата.
Слънчевата радиация, която достига Земята, е
173 000.1012 вата, и е равна на енергията, която би се
получила от 170 млн. големи електроцентрали.
Преди да достигне Земята, около 30% от слънчевата
енергия бива абсорбирана от атмосферата и се
отразява обратно в нея от облаците и замърсителите на
атмосферата.
Значителна част (около 47%) се абсорбира от земната
повърхност, която се загрява, при което се загрява и
въздухът в приземния слой и част от нея напуска
биосферата.
Средната температура на Земята се определя от
баланса между енергията, постъпваща от слънцето под
формата
на
електромагнитни
вълни
от
ултравиолетовата, видимата и инфрачервената област
на спектъра.
Видимият спектър на слънчевите лъчи прониква
относително лесно през атмосферата, докато редица
компоненти на въздушната обвивка на планетата
поглъщат част от инфрачервените лъчи, с което
намаляват охлаждането на Земята и така се явяват
регулатори на земната температура.
Газовете, които поглъщат инфрачервените лъчи, се
наричат парникови газове, а ефектът на затопляне на
Земята – “парников ефект".
Познати са около 30 парникови газа, повечето от които
са с природен произход.
Най-неблагоприятен ефект имат водните пари,
въглеродният диоксид (СО2), метанът (СН4),
азотният оксид (N2О), хлорофлуоровъглеводородите
(фреони).
Последиците:
Ал Гор през 1995 г. Констатира, че през последните сто
години глобалната температура на атмосферата се е
повишила с почти един градус.
Тенденциите са още по-тревожни.
През 2000 и 2001 г. средната температура на планетата
се е повишила с 0,4°C, а на срещата на ръководителите
на колективите, изучаващи глобалните промени в
климата, бе съобщено, че температурата в България
през следващите години ще се повишава с 0,5°C на
година.
Сега е известно, че затоплянето е само връх на
айсберга, носещ различни неблагоприятни последици за
биосферата и за човешкото съществуване.
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Последиците са верижна реакция от промени в
абиотичните и биотичните фактори:
Очаква се, че с повишаването на температурата с 1°С,
климатичните зони ще се преместват със 100-150 км на
север.
Ако се приеме, че фермерите ще се приспособят към
тези
промени,
като
променят
ареала
на
разпространение на селскостопанските култури или
мигрират съобразно промените в климата, промените за
природните екосистеми ще бъдат катастрофални.
От топенето на ледовете и затоплянето на водата към
средата на следващото столетие се очаква повишаване
на морското равнище с 1,20 м.
Плажовете на много места ще останат под водата и
бреговете ще бъдат застрашени от нашествието на
морето.
Изключително чувствителните на неблагоприятни
въздействия преовлажнени зони (блата и плитки езера)
в близост до морето ще бъдат залети от морските води,
при което ще загинат много видове растения и животни.
Очаква се трайно засушаване и гибелни последици за
селскостопанските култури в много райони.
Засушаването през 1988 г. е засегнало 40% от
обработваемите земи на САЩ.
В западните щати бушували горски пожари, които
нанесли огромни щети.
През 1988 г. учените изказват предположение, че
ураганът Хилберт, пътят на който започва от Карибско
море и Мексиканския залив, нанесъл огромни
материални щети, е последица от глобалното
затопляне, тъй като е известно, че ураганите са
резултат от нагряването на океанските води.
Щетите от урагана “Катрина“ се изчисляват на 300 млрд.
долара.
През 2009 г. бе посочено, че промените в температурата
ще бъдат съпроводени и с внезапни промени на
времето, толкова внезапни, че ще е трудно да се правят
дългосрочни прогнози.
Неблагоприятни са последиците и от намаляване на
преходните сезони /есен и пролет/, което ще бъде
съпроводено със силни стресове както за растения, така
и за животни.
4. Биоразнообразие
Особено отрицателно върху числеността на животните
се отразява замърсяването на околната среда.
Използването на отровни химически вещества срещу
вредители довежда до унищожаването на цели
популации в дадения район.
Разлетият нефт по повърхността на океана е причина за
унищожаването на планктона, което влияе върху
числеността на рибите на площ от много квадратни
километри.
Разлетият нефт погубва стотици хиляди водоплаващи
птици.
Често човек за изключително кратки срокове унищожава
много видове животни.
През 1830 г. бизоните в Северна Америка са били около
40 милиона.
За следващите 57 години останали само 200 бройки.

Едва, когато и от тези 200 останали само 26, през
1888 г. били взети мерки за запазване на този вид от
изчезване.
Морската крава била открита през 1741 г. и унищожена
напълно заради вкусното й месо само за 29 години.
Нараства броят на заплашените от изчезване видове
животни и е значително по – голям от броя на
изчезналите.
Влиянието на човека върху растенията е още по-силно
и с още по-големи последствия.
Причината е в това, че дърветата са били дълго време
единственият материал за горене.
Освен това горите са пречили на човека за развитие на
селското
стопанство,
на
урбанизацията,
на
построяването на различни съоръжения и т.н.
Растенията като неподвижни организми е трябвало или
да се приспособят към променящите се условия, или да
загинат.
Директивата за природните местообитания, приета през
1992 г., заедно с по-ранната Директива за защита на
птиците, са ъгловият камък на Европейската политика за
опазване на природата.
Тя е освен това ключов елемент в Европейския план за
действие за опазване на биологичното разнообразие,
който цели да се спре упадъка на биологичното
разнообразие в ЕС до 2010 г. и след това.
Директивата е изградена върху два стълба: мрежа
Натура 2000 от защитени обекти (която включва и
обекти по Директивата за защита на птиците) и една
стриктна за защита на видовете.
Нейната цел е едно множество от над
200 местообитания и 1 000 видове да достигне и
поддържа това, което се дефинира като ”благоприятен
природозащитен статус“, така че да се гарантира
дългосрочното им бъдеще.
Управленските инструменти, които биха могли да бъдат
разработени на основата на тези правни разпоредби,
са:

Извършване на оценка на въздействията на
проекти и планове върху Натура 2000, преди тяхното
одобрение;

Разработка и приемане на планове за
управление на обекти по Натура 2000;

Извършване щадящи природата горски, ловни
и земеделски дейности, съвместими с изискванията на
Натура 2000;

Извършване на специфични дейности и
действия, концентрирани пряко върху поддържането
или възстановяването на природозащитния статус на
конкретни видове /местообитания/.
През декември 2010 г. министри от целия свят се
срещнаха в Канкун, Мексико, за годишната конференция
на ООН за изменението на климата.
Резултатът от нея е пакет от мерки, известни като
”Споразуменията от Канкун“.
Те надграждат първите стъпки, направени в Копенхаген
година по-рано, и подготвят въвеждането на
правнообвързваща глобална рамка по въпросите на
климата.
В Канкун за пръв път са включени някои важни цели в
документ на ООН:
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На първо място - глобалното затопляне да се ограничи
до 2°C над температурата от прединдустриалната
епоха.
На второ място - страните потвърдиха обещанията си,
които направиха в Споразумението от Копенхаген
миналата година, за намаляване на емисиите.
Споразуменията от Канкун повтарят също ангажимента
на развитите страни да предоставят финансови
средства на развиващите се държави:
30 милиарда щ. д. в краткосрочен план (2010-2012 г.) и
100 милиарда щ. д. годишно до 2020 г.
Освен това увеличават прозрачността в измерването,
проверяването и отчитането от страните на емисиите
им.
5. Условия за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние
С реформата на Общата селскостопанска политика
(ОСП) беше създадена връзка между пълното плащане
на подкрепа и спазването на определени
законоустановени правила за управление и доброто
земеделско и екологично състояние на земеделските
земи.
Европейското законодателство определя общите
изисквания и стандарти за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично състояние.
Държавите-членки от своя страна определят на
национално или на регионално равнище минимални
изисквания за добро земеделско и екологично
състояние, като вземат предвид специфичните
характеристики на засегнатите площи, включително
почвено-климатични условия, съществуващите системи
за земеделие и структурата на земеделските
стопанства.
За да получат плащания по различните схеми и
мерки на общата селскостопанска политика и
допълнителните
национални
плащания,
земеделските стопани са задължени да поддържат
земята в добро земеделско и екологично състояние.
Изисквания и препоръки за прилагането на
четирите групи условия за поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние
І-ва ГРУПА
1. Почвена ерозия
Изискване: Почвата да се
опазва чрез подходящи
мерки
1.1. Опазване на почвата
от ерозия посредством
поддържане на минимална почвена покривка
Национален стандарт 1.1:
В блока на земеделско
стопанство с уникален
идентификационен номер
и обработваеми площи с
размери над минималния
според
схемата
за
подпомагане (1 ха за СЕПП; 0,5 ха за други) е

задължително в общата сеитбооборотна площ да се
включат минимум 40% култури със слята повърхност, с
изключение на площи за производство на тютюн.
Известно е, че всички терени с наклон по-голям от 6◦ са
подложени на ерозия. В България 72% от
обработваемата земя е подложена на водна ерозия, а
29% - на ветрова. Това налага да се вземат мерки за
предотвратяване на по-нататъшни деградационни
процеси.
И трите разновидности на почвената ерозия (водна,
ветрова и иригационна) се причиняват и ускоряват
от неподходящо земеползване.
За да се избегне по-нататъшно увреждане на почвата,
земеделските практики трябва да бъдат насочени към
постепенното възстановяване на засегнатите почви.
Водна ерозия

Ветрова ерозия

Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 1.1:
Обработваемите земи, които не са достатъчно покрити
или са свободни от растителна покривка, са поподатливи на ветрова ерозия.
Добре съставените и специално организирани
сеитбообръщения имат голям противоерозионен и
агротехнически ефект.
Противоерозионните
сеитбообръщения
се
характеризират със следните особености:

В състава на културите, включени в
сеитбообръщението, се увеличава относителния дял на
култури със слята повърхност (пшеница, ечемик,
ръж,овес и др.) и на многогодишните треви;

При възможност се проектират парцели с помалка ширина;

Осигурява се редуване на парцелите с окопни
култури с парцели, засети с култури със слята
повърхност;

Върху площите с много висок ерозионен риск
окопни култури не се включват в сеитбообръщенията;

С висок противоерозионен ефект са и
уплътнените
с
предкултури
сеитбообръщения.
Подходящи предкултури са зимният грах и зимният фий
като самостоятелни посеви или в смес със зимен ечемик
или овес. Посевите от предкултури може да се ползват
и за зелено торене, като се заорат с пролетните
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обработки преди засяването на основната култура. С
много високо почвозащитно въздействие са
тревополните сеитбообръщения. Когато в тях се
включват многогодишни треви, те може да се отделят в
сеитбооборотен клин за 4 – 5 години;

Подходящи обработки, при които на
повърхността на почвата се запазват около 70 % от
растителните остатъци
(плоскорезна обработка,
разрохкване на почвата и др.).

Противоерозионният ефект при тези обработка
е най-голям в откритите равнинни райони.
Препоръчително е извършването на противоерозионни мерки и при трайните насаждения.

Противоерозионен ефект има затревяването
на междуредията на овощните градини през едно или
две, в зависимост от наклона и противоерозионната
устойчивост на почвите.

Мулчирането и зеленото торене на овощните
градини имат същия ефект, а и допринасят също така за
увеличаване на органичното вещество в почвата.

Това може да се постигне чрез прокарване на
канавки в междуредието на насаждението, запълнени с
растителни остатъци.

непременно се овлажнява; покривният материал не
бива да съдържа семена от плевели.

Мулчирането
предпазва
почвата
от
разрушителното действие на дъждовните капки,
намалява повърхностния воден отток и увеличава
попиването на дъждовните води в почвата, предпазва я
от изсушаване, способства за запазване на органичното
вещество в нея и подтиска развитието на плевелите.
Зелено торене (сидерация) – представлява заораване
на свежа растителна маса за обогатяване на почвата с
органично вещество и повишаване на почвеното
плодородие.
Като сидерати се предпочитат азотосъбирателните
растения от сем. Бобови (Fabacea) и култури, които имат
по-къс вегетационен период и формират голямо
количество растителна маса, която бързо се разлага.

Срокът на заораването на сидератите зависи от
времето на засяване на следващата култура и от
времето, необходимо за разлагане на органичната
маса.
Препоръчително е:

при тежки почви заораването да се извършва
3 - 4 седмици преди сеитбата на следващата култура,

при по-леките почви - 2–3 седмици преди
сеитбата.

растенията се заорават на 20 - 25 cm
дълбочина.

Мулчиране – при тази агротехническа мярка почвата
се покрива с различни растителни остатъци (слама,
стъбла от царевица, слънчоглед, тютюн, памук и
др.)

При нанасянето на всеки слой мулч трябва
почвата, която ще се покрива, най-напред да се
разрохква; покривният материал трябва да бъде
раздробен преди употребата му; зеления и сочен
материал може да бъде съвсем тънко напластяван и за
това често се подновява; сухият материал, като слама,
може да се нанася и на по-дебел слой от 2 до 10 см и

Защита на почвата от ерозия посредством
минимално управление на земите, което да отразява
специфичните за местоположението условия
Национален стандарт 1.2:
За отглеждане на земеделски култури се забранява
използването на крайречни площи на разстояние помалко от 5 m от реката.
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 1.2:
Крайречните местообитания се характеризират с
разнообразие от дървесни, храстови и тревни
съобщества, които формират непрекъсната ивица по
протежение на речното корито с ширина около 5-10 m.
Поддържането
на
крайречните
местообитания
предпазва от ерозия речните брегове, като
същевременно е от особена важност за опазването на
биоразнообразието, тъй като по този начин се
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съхраняват местообитанията за редица видове животни
и растения.
Поддържането и възстановяването на крайречните
местообитания ще доведе до:

намаляване на разходите за защита от
наводнения;

намаляване на крайбрежната ерозия;

намаляване на замърсяването с биогени от
земеделските земи;

увеличаване на биоразнообразието.
Негативното влияние на климатичните промени върху
земеделското производство в България, с определени
тенденции към затопляне и засушаване през
последните две десетилетия, вероятно ще продължи
при още по-голяма интензивност през следващите
години и се налага още от сега да се търсят и
реализират адекватни решения и средства за промяна
на цялостните технологии в земеделието (дати на
сеитба, продължителност на вегетация, норми на
торене, потребности и режими на напояване и т.н.),
които да бъдат съобразени с новите агроклиматични
особености и потребностите на отглежданите в
различните региони на страната земеделски култури.
Една от най-съществените отрицателни последици
от изменението на климата - засушаването, се
отразява и още в по-голяма степен ще въздейства в
бъдеще върху развитието на културите в следните
два аспекта:

намаляване на добивите и влошаване на
качеството на продукцията поради недостиг на влага в
почвата през вегетационния период;

акумулиране на по-малки обеми вода в
напоителните язовири, ограничаване на възможностите
за използване на прясна вода за напояване на
земеделските култури.
Не трябва да се забравят и изискванията на
Нитратната директива /Правила за добра земеделска
практика/.
Защита на почвата от ерозия посредством запазване
на терасите
Национален стандарт 1.3:
Задължително е запазването и поддържането на
съществуващите трайни тераси в блока на
земеделското стопанство и/или земеделски парцел и
сключването на споразумения между земеползвателите
на даден физически блок.
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 1.3:
Най-широко
разпространеното
хидротехническо
мероприятие в обработваемите земи е терасирането.
В зависимост от характера на терена, интензивността на
ерозията и начина на използване на земите се
изграждат няколко вида тераси.
Гребеновидните или валовите тераси представляват
малки земни насипи (валове), разположени напречно на
склона.
Изграждат се на терени с по-малък наклон и са
подходящи за отглеждане на полски култури.

Наорните тераси са лесно изпълними, представляват
изкуствени слогове, и се изграждат при терени с наклон
до 8 – 10º за отглеждане на полски култури.

Стъпаловидните тераси се изграждат при терени с
наклон над 7 – 8 º.
Изграждането при тях е с откос (бряг) и плато, като
откосите се правят земни, с машини или зидани.
Когато платото е хоризонтално и по-тясно, то се
използва за трайни насаждения, а когато е наклонено,
то е по-широко и се използва за отглеждане на култури
със слята повърхност.
ВАЖНО!

За да изпълнят стандарта, земеделските
стопани имат задължение да сключат споразумение за
запазване и поддържане на терасите в земеделски
блокове със съвместно ползване на земята.

Споразуменията се сключват в писмен вид, не
по-късно от последния ден на месец февруари на
годината на кандидатстване и обхващат най-малко
периода 1 март на годината на кандидатстване до
последния ден на месец февруари на следващата
година.

При проверка от Техническия инспекторат на
ДФЗ-РА за всички блокове със съществуващи трайни
тераси ще се изисква представяне на сключеното
споразумение, което трябва да обхваща най-малко
посочения период.

Непредставянето на сключено споразумение
ще означава, че земеделските стопани не отговарят на
стандарта.
IІ-ра ГРУПА
Органични вещества в почвата
Изискване: Запазване на органичното вещество в
почвата чрез подходящи практики
2.1. Стандарти за ротация на културите, където това
е необходимо
Национален стандарт 2.1:
На един земеделски парцел се забранява монокултурно
отглеждане за повече от две поредни години на лен,
слънчоглед, захарно цвекло, грах.
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 2.1:

Под сеитбообръщение се разбира научнообоснованото
последователно
редуване
на
земеделските култури по време и място върху
определена обработваема площ.
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Периодът, необходим за преминаване на
всички култури през всички полета в определения от
схемата на сеитбообръщението ред, се нарича
ротационен период или ротация.
Пример:
 Ферма с площ 100 ха
 Земята се разделя на 4 парцела със
съответната площ.
Парцел 1
20 ха
Парцел 2
30 ха
Парцел 3
25 ха
Парцел 4
25 ха
1 година
Парцел 1 – пшеница
Парцел 2 – грах
Парцел 3 – ръж
Парцел 4 – фасул

2 година
Пар цел 1 - грах
Парцел 2 - ръж
Парцел 3 - фасул
Парцел 4 - пшеница

2.2. Запазване на органичните вещества в почвата
посредством управление на стърнищата от полските
култури
Национален стандарт 2.2:
Задължително е стърнищата от полски култури да се
заорават в почвата за създаване на благоприятни
условия за трансформиране в органично вещество и се
забранява тяхното изгаряне.
Обработката на почвата е най-старият и най-широко
използван метод за въздействие на човека върху
нея.

Монокултурно отглеждане
Освен в сеитбообращения културните растения могат
да се отглеждат и безсменно на една и съща площ.
Безсменното отглеждане на културните растения на
една и съща площ се нарича монокултура.
Според продължителността си монокултурата бива
краткотрайна (до 10 години) и дълготрайна (няколко
десетилетия).
В зависимост от възможността за безсменно (или
повторно) отглеждане земеделските култури се
делят на 3 групи:
1. Не понасящи повторно засяване след себе си – лен,
слънчоглед, захарно цвекло, грах, люцерна
2. Средно понасящи повторно засяване – пшеница,
ечемик, овес, картофи и др.
3. Добре понасящи безсменното отглеждане – царевица,
памук, ориз, коноп, тютюн и др.
Въпреки
безспорните
успехи
в
разкриване
взаимоотношенията
между
отделните
култури,
съвременната аграрна наука все още не е в състояние
да предложи достатъчно ефективни мерки и средства,
които да заменят изцяло положителната роля на
редуването.
Това се дължи на обстоятелството, че отношенията на
поносимост и самопоносимост между културите са
твърде сложни и най-често са резултат на съвместно
влияние на различни фактори.

„§” – култури с много добро редуване;
„+” – култури с добро редуване;
„х” – култури с условно редуване;
„-” - култури с неблагоприятно редуване.

Оранта е основният начин за дълбока (основна)
обработка на почвата.
Създава условия за:
‐
Подобряване
водопропускливостта
и
влагоемността на почвата,
‐
Засилва противоерозионната способност
‐
Унищожава плевелната растителност
‐
Подтиска се развитието на неприятелите и
причинителите на болести по културните растения
‐
Заравят се следжътвените остатъци и
торовете.
Със заораване, следжътвените остатъци попадат при
по-благоприятни условия за трансформиране в
органично вещество, а по-ранната дълбока оран оказва
положително въздействие върху добивите на
земеделските култури.
Изгарянето на стърнищата от полските култури на
територията на Република България е забранено
със Закона за опазване на земеделските земи.
При изгарянето на стърнищата се унищожава част от
полезната почвена микрофлора и фауна, включваща
почвените микроорганизми, които допринасят за
образуването на хумуса и са важен фактор за
плодородието на почвата и имащи изключително важна
роля за екологичното равновесие.
С опожаряването се унищожава и една част от
дивечовото богатство на Република България.
Намаленият брой животни, прекратяването на
използването на сламата в промишлеността (например
за хартия) доведе до сериозен проблем – по нивите
остават огромни количества растителни остатъци след
прибирането на културите.
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на плодородието и до влошаване на икономическите
показатели на земеделското стопанство.
Уплътняването е процес на сближаване на почвените
частици, което води до намаляване на свободното
пространство между тях, обикновено запълнено с вода и
въздух.
Причините за уплътняването са следните:

Почвена структура - Някои видове почви,
например глинестите, са плътни по природа.

Преовлажняване - Преовлажняването води до
образуване на повърхностна кора.

Преораване - Излишното преораване на
почвата разрушава нейната структура и способства за
уплътняването й.

През последните години се разви порочната практика
остатъците (слама, стъбла и стърнища) да се изгарят
или да се натрупват покрай полетата, с което влошават
почвеното плодородие (убиват полезната микрофлора,
влошават хумусното съдържание, замърсяват околната
среда).
Вместо отрицателните последици от изгарянето на
растителните остатъци, добре обмислен подход за
тяхното ползване може да доведе до подобряване на
физичните и физико-химичните свойства на почвата,
като
увеличаване
на
водопроницаемостта,
порьозността, водозадържащата способност и др., до
образуване на хумус и акумулиране на органичен азот.
При използване на следжътвените остатъци за торене
разходите за азотни торове могат да бъдат намалени
значително без да се понижат добивите от следващата
култура.
Земеделските стопани могат да монтират към
комбайните раздробители (така наречените “сечки”)
за нарязване и разхвърляне на сламата по площта, с
последващо заораване.
Сламата и растителните остатъци в полските
сеитбообороти могат да се ползват както в
агротехниката на отглеждане на полските култури чрез
заораване, компостиране, мулчиране и др., така и като
постеля за животни, за лехи за културни растения, като
фураж, за брикетиране, за директно изгаряне в
специални пещи, като суровина за различни
промишлени производства.
IIІ-ТА ГРУПА
Структура на почвата
Изискване: Поддържане структурата на почвата чрез
подходящи мерки
3.1. Запазване структурата на почвата чрез
подходящи мерки
Национален стандарт 3.1:
Забранява се използване на земеделска техника в
парцели с преовлажнена почва.
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 3.1:

Чрез правилна обработка на почвата може да
се увеличи дебелината на плодородния пласт и да се
запази най-ценният повърхностен слой.

Но по-малко се знае от земеделските стопани и
все още малко се прави за избягване на почвеното
уплътняване и преуплътняване, водещо до намаляване

Разпределеният натиск на колелата (или гъсениците) на
трактора и буксуването - това са основните причини
за преуплътняването на почвите.
Главната причина за уплътняването на почвите е
движението на земеделските машини по полето.
Всяко минаване на машината - при оран, засяване,
култивация, пръскане, жътва въздейства на почвения
слой.
С нарастване на размера на стопанството расте
мощността и теглото на машините.
На полето излизат все по-големи и по-тежки комбайни и
машинно-тракторни агрегати.
Земеделските машини предизвикват 4 вида
уплътняване:
 повърхностно уплътняване;
 дълбочинно уплътняване;
 уплътняване от буксуването;
 междуколесно уплътняване.
Различните видове почви по различен начин и в
различна степен се поддават на уплътнението.
Например, ако частиците на почвата са с еднакъв
размер, тя по-трудно се преуплътнява, отколкото почва
с нееднакъв размер на частиците.
По-лесно се уплътнява влажна почва.
Същото се отнася и за почвите с повишено съдържание
на органични вещества.
Коя почвена структура е най-плодородна?
Смята се, че това е почва, която се състои от 25%
вода, 25% въздух и 50% почвена маса.
Признаци на преуплътняване по състоянието на
почвата:
 образуване на почвена кора след силен дъжд;
 застояване на водата върху полето;
 значителна почвена ерозия;
 забавено разлагане на органичните вещества
в почвата.
Признаци на преуплътняване по състоянието на
посевите:
 забавено покълване;
 неравномерен растеж;
 обезцветяване на листата;
 изменение на формата на корените.
Признаци на преуплътняване при оран:
 затруднена оран, неравномерна;
 ускорено износване на плужните елементи.
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Процесите на преуплътняване могат да се поставят
под контрол.

Това става с различни методи, като се
използват природните фактори и се приложат
специални агротехнически похвати. Уплътнените почви
могат да се самовъзстановяват, но ако се премахнат
натоварванията!

Естественото възстановяване на почвите е
бавен процес, и фермерите, които всяка година очакват
максимални добиви, не могат с години да чакат почвата
по естествен начин да възстанови своята структура.
Смята се, че естествените цикли на “овлажняванеизсъхване” и “замръзване - размразяване” намаляват
почвоуплътнението. Но естествените цикли могат само
частично да възстановяват почвената плътност.

Друг подход е внасянето на органични
вещества в почвата, които действат като структурни
модификатори. Това е скъп процес, който не е особено
практичен за големите стопанства.

Много фермери напълно се осланят на
сеитбооборота като метод за борба с уплътняването.

Действително включването в сеитбооборота на
люцерна, детелина и фуражни треви подобрява
почвената структура. Това е така, защото при тяхното
отглеждане не се провеждат агротехнически дейности, а
развитата коренова система на тревните растения
разрохква почвата и задържа водата и хранителните
вещества в нея.
Препоръчително е от време на време да се променя
дълбочината на оранта.

Ако почвата се оре на една и съща дълбочина
дълго време, на работната дълбочина на плуга се
формира плътен почвен слой.

За да се избегне тази подпочвена “циментова
замазка”, в по-сухите години трябва да се оре дълбоко,
а в следващите години да се промени дълбочината на
оранта.

Всяка орна дейност променя структурата на
почвата, като я прави по-възприемчива към
преуплътняване. Ето защо намаляването на
тракторните “тегели” по орното поле забележимо ще
намали уплътняването.
При възможност трябва да се подбират методи за
обработка с ограничаване или пълно премахване на
оранта (минимални или нулеви обработки на
почвата).
Това ще доведе до следните положителни ефекти:
 ограничаване на водната и ветровата ерозия;
 намаляване на движенията по полето на тежка
техника, което ще запази почвената структура;
 запазване
на
дъждовната
влага
в
повърхностния слой, което предотвратява
образуването на почвена кора;
 намаляване на разходите и потребността от
работна сила.
Дълбочинното уплътнение може да се отстрани
само чрез използване на специални земеделски
машини: продълбочители (дълбоко) разрохвачи,
параплугове.

За да се постигне ефектен резултат, се
препоръчва спрямо най-долния преуплътнен слой да се
оре на 50 на сто по-голяма дълбочина.


Най-доброто време за продълбочаване е
есента, когато почвата е изсъхнала на голяма
дълбочина и по-лесно се разрохква.

Най-ефективният метод за контролиране на
уплътняването е организацията на движението на
техниката в полето.

Преуплътняването при 80% е свързано с първото
минаване на машините през полето.
Уплътнението на почвите води към тежки последствия:
влошават се дренажните свойства на почвения слой,
намалява се усвояемостта на азота в почвата, влошава
се екологията, плодородието обеднява, доходите са пониски.
Изход: Пълен контрол върху процесите на
уплътняване, на които досега никой не обръщаше
сериозно внимание!
IV-ТА ГРУПА
Минимално ниво на поддръжка
Изискване: Осигуряване минимално ниво на
поддръжка и предотвратяване на влошаване
състоянието на местообитанията.
4.1. Определяне на минимални параметри за
плътност на животните и/или подходящи режими
Национален стандарт 4.1:
Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени
площи (пасища и ливади), са длъжни да поддържат
минимална гъстота от 0,15 животински единици на
хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за
съответната година - до 15 юли за равнинните райони и
до 15 август за планинските райони включени в обхвата
на необлагодетелстваните планински райони.
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 4.1:

Връзката земя – животни е двупосочна.

Плодородната и екологично чиста земя, добре
поддържаните пасища и ливади осигуряват нормално
изхранване на животните, а следователно и
висококачествена животинска продукция.

От животинските отпадъци се получава
висококачествен органичен тор, който подобрява
почвеното плодородие, а то осигурява необходимата
храна за животните.
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Пасищно и оборно-пасищно отглеждане на
животните

При оборно - пасищното отглеждане
животните през деня са на пасището, а през вечерта - в
оборите.

При този тип на отглеждане торта се отделя в
по-голямата си част по пътя и по този начин се губи и
води до замърсяване, а една част остава на пасището.

При пасищното отглеждане животните
прекарват около 6 месеца на пасището и толкова в
оборите.

Цялото количество тор, отделени през деня
остава по пасището, а през нощта се натрупва в
мястото на лагеруване.
Използването на пасищата е системно и
безсистемно (свободно).

При системната паша се прилага парцелния
принцип на паша, при който отделните парцели се
изпасват последователно през 5-6 дни.

Връщането към изпасаните парцели стават
след 3 до 6 месеца, през което време тревостоят се
възстановява и се извършва биологическо самоочистване.
Рационално и щадящо използване на ливадите и
пасищата.

Ливадите и пасищата могат да се използват за
паша на селскостопанските животни, но този процес
трябва строго да се контролира и регулира:

височината на растенията при паша да е
съобразена с типа на пасищата, вида на животните,
почвено– климатичните условия и сезона;

дадена площ да се изпасва за не повече от:
- 4-6 дни от говеда и
- 6-8 дни от овце;

да се осигурява необходимото време за покой
и израстване на тревите, който е различен за
различните сезони и зависи от типа на тревостоите и
почвено – климатичните условия;

броят на животните на единица площ да е
съобразен с продуктивните възможности на пасищата и
с вида на животните.

През пролетта пашата да започва, когато
пасищата са добре просъхнали;

През есента да се прекратява около месец
преди настъпване на трайните застудявания, за да
израснат тревите и се подготвят за успешно
презимуване.

Грижите за пасищата да не са епизодични.
Какво е животинска единица (ЖЕ)?

ЖЕ е условна единица/ коефициент за приравняване на
гъстотата (броя) на животни на единица фуражна площ,
използвана за изхранването им.

Броят на различните видове и категориите животни се
превръщат в ЖЕ, както следва:
Един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно
говедо (включително крава с бозаещо теле) над 2годишна възраст се равнява на една ЖЕ;
Говедо от 6 месеца до 2 години
се равнява на 0,6 ЖЕ

Една овца или една коза се
равнява на 0,15 ЖЕ

Eдна свиня за развъждане над
50 кг се равнява на 0,5 ЖЕ.

4.2. Опазване, поддържане и предотвратяване на
влошаването на състоянието на затревените площи
Национален стандарт 4.2.
Задължително е постоянните пасища и ливади да се
почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се
провежда борба с агресивни и устойчиви растителни
видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика
(Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа
(Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).
За земеделски земи (затревени площи) с висока
природна стойност, земите попадащи в националната
екологична мрежа Натура 2000 и защитените
територии, в зависимост от завареното положение на
ливадата или пасището се разрешава да се оставят
мозаечно разположени единични или групи дървета
храсти и/или синори, до 25 % от общата затревена
площ.
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 4.2:

Поради неправилната им експлоатация
ливадите и пасищата губят от своите качества и не
могат да изпълняват функциите да предоставят
пълноценен фураж.

Неравномерното изпасване и утъпкване на
тревите води до ликвидиране на тревната покривка,
което е предпоставка за развитие на ерозионни процеси
на почвата и намаляване на нейното плодородие.

С намаляването на броя на животните, с
изтеглянето им от естествените планински пасища на
Странджа, Стара планина, Средна гора и Родопите,
настъпи и деградация на тревните терени. В тях се
намножиха вредни, полупаразитни или паразитни
растения, някои от които са отровни. На големи
територии се разпространиха неподходящи за паша
растителни видове като орлова папрат, айлант, аморфа,
чемерика и къпина.
Борба с плевелите и вредната растителност

Води се диференцирано, съобразно състава на
плевелите.

Извършва се механично или с химични
средства.
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Най-подходящ срок за внасяне на хербициди
при естествените ливади е през пролетта – 3-4 седмици
преди коситбата, а при естествените пасища – 3-4
седмици след първата паша, в началните фази на
развитие на плевелите. За предпазване на животните от
отравяне с хербициди трябва строго да се спазва
карантинния срок, като пашата трябва да се
преустановява най-малко за 14 дни.
Както при химичното, така и при механичното
унищожаване на плевелите и вредната растителност
на наклонени терени трябва да се вземе под
внимание опасността от засилване на ерозионните
процеси.
Орлова папрат
Многогодишно растение с едри листа, дълги 40-400 см,
2-3 пъти перести, кожести, на дълга дръжка, равна на
петурата или по-дълга, голи или в основата си
влакнести. Коренището дълго, пълзящо. Широко разпространена е в цялата страна от морското равнище до
високопланинския пояс, особено по сечища, пожарища,
поляни и гори. Отровни за животните са само листата.
Папратовите райони в ливадите и пасищата трябва да
се унищожават чрез ежегодно окосяване или като се
прилагат подходящи хербициди (аграксон, симазин и
др.). Животните да не се хранят със силаж или сено,
съдържащи над 2 % орлова папрат.
Чемерика
Различните видове чемерика причиняват отравяния при
животните. Те са многогодишни растения, които се
срещат по влажните ливади в планинския и
предпланинския пояс.
Унищожаването на чемериката по пасищата и ливадите
става чрез косене, като за целта в три последователни
години се коси през пролетта, когато надземната част на
чемериката израсне на височина 20-30см.
Желателно е да се избягва пускането на млади животни
на паша рано през пролетта в местност, където има
наличие на чемерика.
Айлант (Ailanthus altissima)
Известно още като райско или небесно дърво \tree of
heaven\, у нас като айлантус, китайски орех, див орех, е
едно от най-разпространените дървета в света.
За разлика от другите представители на рода си, този
вид може да живее и при температури, различни от тези
на тропиците. Обикновено дърветата достигат до 15
метра височина и рядко могат да живеят повече от 50
години.
Естествено видът се среща в повечето провинции на
Китай, а подвидове има в северната част на полуостров
Корея и остров Тайван.
Има способност бързо да колонизира територии с
нарушения на природната среда.
Освен това видът налага силен натиск над другите
видове, отделяйки алелопатични вещества- химически
активни вещества, които възпрепятстват развитието на
конкурентни видове.
Разпространен е почти повсеместно в умерените и
тропичните ширини.
Отстранява се много трудно.

Аморфа (Amorpha fruticosa)
Храст, висок до 2 м. Произхожда от източните части на
Северна Америка, но у нас отдавна се отглежда като
парково храстче из цялата страна. Тя понася много
добре, както продължителни засушавания, така и
преобвлажняване.
Цъфти изобилно на слънчеви места продължително от
юни до август.
Към почвените условия аморфата е невзискателна.
Изключително агресивно растение, което е заело
големи области в някои части на страната. Борбата с
него се извежда много трудно.
Поддържане на полуестествените тревни площи
чрез традиционните земеделски практики (паша
и/или косене)

Основното предназначение на ливадите е да
осигуряват висококачествено сено, което е незаменима
храна за преживните животни и конете през зимния
период.

За получаване на качествено сено от ливадите
следва да се познават и спазват няколко условия, едно
от които е точно определяне на момента на коситбата.

Поради голямото видово разнообразие, при
определяне на най-подходящия момент се има пред вид
фазата на развитие на преобладаващия вид житна
трева, от началото до пълния цъфтеж на
преобладаващия вид трева. Късната коситба на
ливадите влияе неблагоприятно върху добива и
качеството на сеното.

При закъсняване с коситбата плевелните
видове се осеменяват и променят ботаническия състав
на тревостоя. Важно е да се определи точно и
височината на коситбата (оптималната височина на
среза е 5 – 6 см). Ефективно е въвеждането на
сенокосооборот, което изисква определянето на
участъци, които да се косят по различно време.
Повърхностно подобряване на терена
Извършва се върху съществуващия тревостой, без той
да се разрушава, и включва:

почистване от храсти, камъни, вредни плевели
и др.;

подравняване на площта от къртичини,
мравуняци, коловози, пороища;

отводняване на преовлажнени и заливани
площи, с което се отстраняват условията за развитие на
кисели треви, неподходящи за паша.
Отводняване се налага както в равнинните, така и в
предпланинските и планинските ливади и пасища.
Подобряване на естествените ливади и пасища чрез
оптимизиране на минералното торене

Те са силно отзивчиви на торене.

Реагират на торене с азот, фосфор и калий, а
при определени случаи се нуждаят от торене с
микроелементи.

Разумното и оптимално торене освен, че
подобрява добива и хранителната стойност, подобрява
и ботаническия състав на тревостоя.

При установено вкисляване на почвите се
налага варуване.
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Препоръчва се диференцирано торене в
зависимост
от
надморската
височина,
респ.
ботаническия състав.
Препоръчителни са следните норми за торене:
 за виокопланинския пояс - N 8-10; P 6-8; K 4-6;
 за планинския пояс - N 6-8; P 6-8; K 3-6;
 за предпланинския - N 4-6; P 4-6; K 3-6 .
Всички норми са в активно вещество кг/дка.
Органично торене на естествените ливади и пасища

Тревната растителност в ливадите и пасищата
е отзивчива на торене с органични торове.

Добре разложеният (угнил) оборски тор се
използва в количества 2-4 т/дка.

При равни терени разхвърлянето му се
извършва през есента, а при наклонени площи – рано
напролет, след топенето на снега, за да не се изнесе.
Подсяване на деградирали ливади и пасища

Оределите ливади и пасища, с основно тревно
покритие на почвата до 50%, трябва да се подсяват.

Препоръчва се да се извършва със специални
редосеялки за директно подсяване, без разораване на
чима.

То се извършва през есента – в планински
условия – в началото на септември, а в равнинните –
през октомври.

Така се създава възможност за намаляване на
конкуренцията между тревите от стария чим и подсетите
растения.
4.3. Запазване на елементите на ландшафта
Национален стандарт 4.3:
Задължително е да се запазват съществуващите полски
граници (синори) в блока на земеделското стопанство
и/или земеделския парцел.
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 4.3:

Едни от най-ценните екосистеми в България са
част от селскостопанските ландшафти.

Те съществуват в резултат на устойчиви
земеделски практики, прилагани столетия наред.

Големи територии, заети от полуестествени
тревни съобщества, приютяват видове и местообитания
от национална, европейска и световна консервационна
значимост.

Те включват земеделски земи с висока
консервационна стойност като планински пасища и
ливади, крайречни влажни зони, крайбрежни дюни с
тревна растителност, повечето от които са извън
защитените територии.

Голяма част от тези екосистеми се поддържат
главно чрез екстензивно селско стопанство – паша на
домашни животни и/или сенокос.

Повечето от тях са разположени в
непосредствена близост до обработваеми земи и пряко
или непряко са повлияни от интензивни селскостопански
дейности.

Те често следват хоризонталите (топографията на
терена) и осигуряват ефективна защита от ерозия.
Агроекологичните практики, отнасящи се до създаване,
възстановяване и поддържане на синорите допринасят
за поддържането на специфичните характеристики на
ландшафта и съхраняват традиционния облик на
селските райони.
Синорите са също важен елемент на ландшафта като
местообитание на много животински и растителни
видове и осъществяват по естествен начин връзките
между различните местообитания.

4.4. Предотвратяване влошаването на състоянието
на местообитанията посредством избягване на
навлизането/
израстването
на
нежелана
растителност върху земеделски земи
Национален стандарт 4.4:
Задължително е опазването на земеделски площи в
близост до гори от навлизането на дървесна и
храстовидна растителност в тях.
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 4.4:

В резултат на рязкото намаляване на броя на
животните през 90-те години и ниските цени на млякото
и месото, много от пасищата с висока природна
стойност са изоставени и недоизпасвани.

Успоредно с това е прекратено и косенето на
ливадите, което води до появата на по-агресивни тревни
видове, храсти и дървета.

Храстите и дърветата се появяват вследствие
на неконтролируемо разпространение или при
съществуване на гора в близост до затревените площи.

Гората постепенно се разпространява от края
към средата на площта.

Това не трябва да се допуска!
V-ТА ГРУПА
Опазване и управление на водите
Изискване: Земеделските стопани трябва да спазват
разрешителните процедури за ползване на вода
Земеделски
стопани
следва
да
вземат
предварително разрешение за ползване на води за
напояване от оторизираните органи.

Полските граници (синори) обикновено са покрити с
треви, дървета и храсти.

14

Национален стандарт 5.1:
При използване на вода за напояване, земеделския
стопанин трябва да притежава съответния документ за
право на ползване (разрешително, договор и др.)
Обосновка и препоръки за изпълнение и
надграждане на Национален стандарт 5.1:

За целта следва да се обърнете към
съответния териториален офис на басейнова дирекция,
за да получите точна информация за конкретния случай.

Разрешителните режими за водовземане и
ползване на водни обекти нормативно са
регламентирани в Закона за водите, чл. 52 (посл. изм.
ДВ. бр.35 от 03.05.2011 г.).
Министърът на околната среда и водите издава
разрешителни само за комплексните и значими язовири.

Във всички останали случаи на водовземане и
ползване на водни обекти, разрешителни се издават от
директорите на четирите басейнови дирекции, с
изключение на:

водовземане и ползване на водите на
общинските язовири (язовири, микроязовири и
минерални води - публична общинска собственост,
както и от находища на минерални води- изключителна
държавна собственост, които могат да бъдат
предоставени безвъзмездно за управление и ползване
от общините след края на януари 2011 г.) разрешителни се издават от кмета на общината след
решение на Общинския съвет.

за ползване на воден обект за изземване на
наносни отложения от река Дунав - изпълнителния
директор на Агенцията за проучване и поддържане
на река Дунав.
6. Правила за добра земеделска практика съгласно
чл. 6 т. 1 на Наредба 2 / 2007 г.
Терминът ”Добра земеделска практика“ (англ. Good
Agricultural Practicе – GAP) определя система от
правила,
чиято
цел
е
да
популяризира
екологосъобразните земеделски дейности, които
оптимално използват научните достижения и
технологии, с цел производство на безопасни и
здравословни храни при гарантиране на икономическата
и екологична устойчивост на земеделските стопанства.
Тъй като има различни стандарти в различните срани и
международни организации, това дали една земеделска
практика е добра, се определя в зависимост от
прилагания стандарт.
Съществуват различни тълкувания на това, какво се
разбира по ”добра земеделска практика”.
От една страна, това е система от правила: в България
се установени правила за добра земеделска практика за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници и правила за добра растително
защитна практика в земеделието.
От друга страна става дума за успешни
предприемачески инициативи на фермери, които
показват как селското стопанство може да се развива
запазвайки екологичната, икономическата и социалната
устойчивост на селските райони.
Важни са както правилата, така и добрите примери от

практиката.
Според Организацията по храни и селско стопанство
към ООН, добрите земеделски практики се свързват с
производството на хранителни и нехранителни продукти
в селското стопанство, които гарантират екологична,
социална и икономическа устойчивост.
В този смисъл добрите земеделски практики се делят
на:

Добри земеделски практики, свързани
с опазването на почвите:

Добри земеделски практики, свързани
с опазването на водите;

Добри земеделски практики, свързани
с отглеждането и здравето на животните:

Добри земеделски практики, свързани със
здравеопазването и публичното здраве:
В България са определени три области на добрата
земеделска практика съгласно съществуващото
екологично
законодателство,
свързано
със
земеделието:

Замърсяване на водите:

Използване на земята и почвено плодородие:

Екологично чувствителни зони.
В изпълнение на изискванията на: Директива
91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с
нитрати от земеделски източници (Нитратна директива)
и Наредба No 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от земеделски източници
(обн. ДВ бр.27 от 11.03.2008 г.), българските правила за
добра земеделска практика са одобрени със заповед
РД 09-799 от 11.08.2010 г. на Министъра на
земеделието и горите.
Цели:

да се намали замърсяваното на водите с
нитрати, предизвикано от селскостопански източници

да се предотврати всяко ново замърсяване.
За кого са задължителни правилата за добра
земеделска практика?
За земеделски производители, чиято дейност е:
на териториите на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване;
около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди.
За земеделски производители, чийто стопанства се
намират: на територията на чувствителна/уязвима зона
(районите, в които чрез просмукване или оттичане
водите се замърсяват с нитрати от земеделски
източници).
За земеделски стопани, чиито стопанства не се
намират на територията на чувствителна/уязвима зона,
или на територията на санитарно-охранителни зони
около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални
води,
използвани
за
лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди, спазването
на Правилата за добра земеделска практика е
доброволно.
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Какви са основните изисквания на Наредба № 2 за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделските земи?
1. Да се определят водните обекти или частите от
тях, които са замърсени или са застрашени от
замърсяване и чувствителните/уязвимите зони.
Замърсяването на водите с нитрати от земеделски
източници е неравномерно.
На базата на мащабни проучвания и анализи, през м.
август 2004 г., Mинистърът на околната среда и водите
определи водите във водните обекти или части от тях,
които са замърсени или са застрашени от замърсяване.
Бяха определени и така наречените чувствителни/
уязвими зони - районите, в които чрез просмукване или
оттичане водите се замърсяват с нитрати от земеделски
източници.
На всеки четири години информацията за
чувствителните/ уязвимите зони се актуализира.
2. Да бъдат разработени Правила за добра
земеделска практика.
Правилата за добра земеделска практика с цел
опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници представляват набор от
практики, които щадят околната среда и чието
прилагане помага за поддържане качеството на водите.
Разработването им е задължение на Mинистерството на
земеделието и горите.
Целта е чрез тяхното прилагане да се намали
замърсяването на водите, предизвикано или породено
от нитрати от селскостопански източници и да се
предотврати всяко ново замърсяване от този вид.
ПДЗП трябва да регламентират:

Внасянето на торове върху наклонени терени.

Внасянето на торове върху водонаситени,
наводнени, замръзнали или покрити със сняг терени.

Обема и характеристиките на депата за
съхранение на органични торове, включително мерки за
предотвратяване на замърсяването на подземните и
повърхностните води с течности, произхождащи от тях
или от складирани фуражи.

Условията за внасяне на торове в близост до
водни обекти.

Условията и реда за внасяне на торове,
включително честотата и начина на разпръскване на
разтвори на минерални и органични торове с цел
поддържане на загубите на хранителни съставки от

разтвора на приемливо равнище.
3. Да бъдат разработени Програми за ограничаване
и ликвидиране на замърсяването в чувствителните
/уязвимите зони.
За чувствителните/уязвимите зони се разработват
Програми за ограничаване и ликвидиране на
замърсяването.
Разработват се от Министерството на земеделието и
подлежат на актуализиране на всеки четири години.
Освен мерките, съдържащи се в Правилата за добра
земеделска практика, Програмите за ограничаване и
ликвидиране на замърсяването включват и други, постриктни мерки, съобразно специфичните особености на
района.
Спазването на всички мерки в Програмите за
ограничаване и ликвидиране на замърсяването в
чувствителните/уязвимите зони е задължително, когато
земеделското стопанство попада на територията на
чувствителна/уязвима зона.
4. Да бъдат разработени Програми за обучение и
информиране на земеделските стопани за прилагане
на утвърдената добра земеделска практика.
Задължение на Министерството на земеделието и
горите е да разработи програми за обучение и
информиране на земеделските стопани за прилагане на
утвърдената добра земеделска практика.
Кои са районите, определени като чувствителни/
уязвими зони през следващите 4 години?
-Дунавски район за басейново управление на води
-Черноморски район за басейново управление на водите
-Източно-беломорски район за басейново управление на
водите
Правила за добра земеделска практика с цел
опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници
Внасянето на по-големи количества азотсъдържащи торове,
необходими за развитието на културите, както и неправилната
им употреба, причинява замърсяване с нитрати и на почвата,
и на водите (повърхностни и подземни).
Въздухът също може да бъде замърсен чрез газообразните
загуби на азот, когато някои видове азотни торове (напр.
карбамид) се внасят при неподходяща температура и на
неподходяща почва.
Рискът от внасянето на излишни количества азотни вещества
се дължи на надценяване на очакваните добиви; подценяване
на запасеността на почвата с азот; подценяване на
количеството азот, което се съдържа в органичните торове;
несъобразяване със съдържанието на усвоими за растенията
форми на фосфор и калий; неравномерно внасяне на торове.

ЧАСТ I: УПОТРЕБА НА АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ТОРОВЕ
Използването на торове е ефективен начин за
поддържане на почвеното плодородие и за
постигане на добра реколта.
Получаването на високи добиви с добро качество
трябва да се постига чрез балансирано и достатъчно
торене с минерални макро- и микроторове и органични
торове.
Нормите за торене трябва да се определят след
анализи на почвите, да съответстват на нуждите на
отглежданите култури за получаване на действително
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възможните добиви от конкретното поле и да поддържат
оптимално почвено плодородие без замърсяване на
околната среда.
Следващите правила дават указания за правилното
използване на азотсъдържащи торове, а някои от тях са
насочени специално към начина на внасянето им върху
наклонени терени.
1. Да не се внасят азотни торове и оборски тор в
периода между 1 ноември и 31 януари.
2. На свободни площи и площи, заети с трайни култури,
да не се тори до 15 февруари.
3. При създаване на нови овощни насаждения, по
изключение се допуска внасяне на оборски тор до
15 ноември.
4. Да не се внася пресен оборски тор. Най-добре е
твърдият оборски тор да се съхранява 6-8 месеца преди
внасянето му.
Течният оборски тор да се съхранява поне 4 месеца,
преди да бъде внесен.
5. Оборският тор да се внася:
- преди обработката на почвата (есен и пролет),
- при подготовката за засяване или засаждане
на културите.
6. За да се избегне риска от излишък на нитрати в
растенията и почвата, при всички култури количеството
внесени азотни съединения от органичен и минерален
тор през годината не трябва да надвишава 17 кг азот на
декар. По изключение при някои интензивни култури
(зеленчуци, поливна царевица) могат да се внасят
азотни съединения от органичен и минерален тор до
21 кг азот на декар годишно.
7. При внасяне на повече от 12 кг активно вещество азот
на декар, торовата норма да се разделя на две - до 1/3
се внасят предсеитбено или преди засаждането, а
остатъкът да се оставя за подхранване.
8. На почви с лек механичен състав (песъчливи почви)
азотната норма да се разделя на две или три части, за
да се избегне просмукването на нитрати в по-долните
почвени слоеве и попадането им в плитките подземни
води.
9. При внасяне на азотсъдържащи торове на терени без
наличие на растителна покривка да се извършва
незабавно заравяне чрез култивиране, дисковане или
заораване.
10. При използване на азотсъдържащи торове да се
обръща особено внимание на разпръскването им на
площи, където опасността от повърхностно оттичане и
дълбочинно просмукване е голяма.
11. Да се поддържат изправни резервоарите,
цистерните и тръбопроводите при използване на течни
торове с оглед избягване на евентуални течове.
12. При авиационно разпръскване на торове, да се
поставят наземни ориентири и да се отчита силата на
вятъра - най-добре е разпръскването да се извършва
при тихо време.
13. На равнинни терени да не се тори с азотсъдържащи
торове на напълно замръзнала почва, както и на почва,
изцяло или отчасти покрита със снежна покривка с
дебелина, по-голяма от 5-6 см.
Само по изключение да се прибягва до торене с
азотсъдържащи торове на частично замръзнала почва.
14. При равнинни терени да не се използват торове край
водни басейни на разстояние по-малко от 5 м.

15. При равнинни терени, когато се извършва поливка с
разтворен във вода оборски тор на зеленчукови и други
култури (т.н. “шербетуване”), разстоянието до водни
басейни да бъде не по-малко от 5 м.
16. Да не се внасят азотсъдържащи торове по време на
валежи и след това, докато почвата е наситена с вода.
17. Да не се внасят азотсъдържащи торове на
естествено преовлажнени и на наводнени почви
(с изключение на оризища).
Върху терени с наклон над 6◦
18. Да не се внасят азотсъдържащи торове на изцяло
или частично замръзнала почва и на почва, покрита
изцяло или отчасти със снежна покривка.
19. При внасяне на азотсъдържащи торове, азотната
норма да се разделя на части, за да се предотврати
изнасянето на хранителни вещества по склона.
До 1/3 от нея да се внасят предсеитбено или преди
засаждането, а остатъкът да се оставя за подхранване.
20. Внасянето на оборски тор върху терени с наклон над
о
6 да се извършва преди обработката на почвата.
- Обработката на почвата да се извършва контурно (по
хоризонталите) или напречно на склона.
21. Да не се внасят азотсъдържащи торове край водни
басейни на разстояние по-малко от 10 м.

22. При създаване на трайни насаждения върху терени с
наклон над 6◦ редовете да се ориентират по
хоризонталите на терена.
В междуредията да се въвеждат временно или
постоянно уплътняващи култури.
23. Когато се извършва поливка с разтворен във вода
оборски тор на зеленчукови и други култури (т.нар.
“шербетуване”), разстоянието до водни басейни трябва
да бъде не по-малко от 10 м.
ЧАСТ II: СЪХРАНЕНИЕ НА АЗОТСЪДЪРЖАЩИ
ТОРОВЕ (ОРГАНИЧНИ И МИНЕРАЛНИ)
Най-ефективният начин за опазване на почвата, а
оттам и на водите от точково замърсяване с нитрати
е чрез правилно съхранение на азотсъдържащите
торове (и органичните, и минералните).
Не бива да се забравя, че има и други потенциални
източници на замърсяване на водите с нитрати –
например отпадъчните води, които се получават от
силажирани култури.
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СЪХРАНЕНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ
I. СЪХРАНЕНИЕ НА ОБОРСКИ ТОР. ОБЩИ ПРАВИЛА
ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОБОРСКИ ТОР
1. В зависимост от размера на земеделското
стопанство, от броя на животните и начина на
отглеждането им, най-добре е всяко земеделско
стопанство да разполага с отделни съоръжения за
съхраняването на двата вида оборски тор - твърд и
течен.

(В таблица 1 е посочено средното количество твърд
оборски тор, който отделят различните видове
селскостопански животни).
Таблица 1. Размер на съоръженията за съхраняване на
твърд оборски тор
Количество
Очаквани
Вид
използвана постеля
количества
селскостопанско
(слама, дървени
отделен твърд
животно
стърготини)
оборски тор
кг/седмица
(куб.м/ седмица)
Крава за мляко
55
0.700
Крава за месо

49

0.623

Теле за месо

46

0.575

Младо говедо

26

0.324

Теле

15

0.08

Овца

7

0.08

Шиле

4

0.03

Кон

28

0.59

Свиня

19

0.238

2. Съоръжението за съхраняване трябва да има
водоустойчиво дъно и да се изгради по начин, който да
предотвратява изтичането на отпадъците извън него.
Да бъде проверявано редовно и при откриване на
дефекти да се предприемат незабавни действия за
отстраняването им.

Бройлер

а) Твърд оборски тор
Съхранението на твърдия оборски тор се налага:

За да се съхрани през периода, когато
съществува забрана за внасяне на азотсъдържащи
торове в почвата - от 1 ноември до 31 януари;

За да се съхрани, когато климатичните условия
са неблагоприятни - дъжд, сняг, преовлажняване на
почвата, замръзване на почвата и не е възможно
извозването и оползотворяването на тора;

За да се съхрани, когато площите са засети
със селскостопански култури, т.е. през активния
вегетационен период;

За да могат да протекат процесите на
ферментация и минерализация, които водят до
отстраняването на причинителите на заболявания по
животните и хората и до по-доброто усвояване на
хранителните вещества от растенията
Изисквания:
1. За да бъде спазено правилото да не се използват
торове в периода между 1 ноември и 31 януари,
капацитетът на съоръженията трябва да бъде
достатъчен за съхраняване на тора най-малко в
продължение на 3 месеца + 1 месец допълнително (в
случай на твърде студена и продължителна зима), т.е.
поне за 4-месечно съхраняване.
Този капацитет на съоръженията е достатъчен при
пасищно отглеждане на животните.
В случаите на оборно отглеждане – да бъде за не помалко от 6 месеца.
2. При изграждане на съоръжението трябва да се
вземат предвид редица фактори: брой на отглежданите
животни; вида им; продължителността на периода на
съхраняване (в зависимост от начина на отглеждане на
животните - пасищно или оборно); количеството на
използвания постелъчен материал.
Пример:
Определяне капацитета на съоръжение, необходимо за
съхраняване на оборски тор от 30 млечни крави при
постелъчно отглеждане за период от 4 месеца.

Определяне капацитета на съоръжение, необходимо
за съхраняване на оборски тор
Обемът на произведения твърд оборски тор от 1 млечна
3
крава е приблизително 0,7 м на седмица.
30 крави за 16 седмици (4 месеца) ще произведат
3
30 х 16 x 0,7= 336 м твърд оборски тор
3. Твърдият оборски тор трябва да престои в
продължение на 6-8 месеца, преди да бъде внесен в
почвата.
През този период протичат и завършват процесите на
ферментация, минерализация, обеззаразяване и
обезмирисяване.
Органичната маса преминава в полуугнило състояние, в
резултат на което се подобряват нейните физични и
агрохимични свойства. Полуугнилият оборски тор има
влажност 55-65% и консистенция, удобна за
разпръскване с тороразпръскващи ремаркета.

4. Най-добре е да се съхранява в специални
торохранилища.
При липса на такива той може да се съхранява на
водонепропускливи площадки във фермите. На равни
терени и на специално построени торохранилища или
ями се намалява риска от замърсяване и е по-лесно
ползването на оборския тор.
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5. Отпадъчните води, отделящи се от съхранявания
твърд оборски тор, трябва също да се събират и
съхраняват.
6. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на
твърд оборски тор в близост до водни обекти.
Разстоянието до тях трябва да е най-малко 20 м.
б) Течен оборски тор
Съхранение на течния оборски тор се налага:

когато
климатичните
условия
са
неблагоприятни – през зимата и при дълбока снежна
покривка не е възможно транспортирането и
оползотворяването на течния оборски тор;

при някои технологични схеми течният оборски
тор се оползотворява, когато площите са без култури и
се налага да бъде съхраняван през периода на активна
вегетация на растенията;

и като средство за напояване, и като средство
за торене при повърхностното му оползотворяване,
течният оборски тор трябва да се обеззарази.
Изисквания:
1. Течният оборски тор да се използва след съхранение
в продължение на най-малко 4 месеца.
2. Стопанството трябва да разполага с добре построено
съоръжение или резервоар.
Капацитетът (обемът) му зависи от броя на животните и
от продължителността на периода на съхранение (min 4
месеца).
Изчисляването на необходимия обем на съоръжението
може да стане с помощта на Таблица 3 от
приложението.
3. Съхранението на течния оборски тор да се извършва
в съоръжения, специално изградени за целта в
зависимост от специфичните особености (като вида на
обора, в който се отглеждат животните).
4. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на
течен оборски тор в близост до водни обекти.
Препоръчва се разстоянието до тях да е най-малко
20 м.
II. СЪХРАНЕНИЕ НА СИЛАЖ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ
СИЛАЖИ
Не трябва да се пренебрегват отпадъчните води, които
се получават от силажирани култури. Те също трябва
старателно да се отвеждат и съхраняват.
Количеството на отпадъчните води от силажираните
култури, съхранявани в ями или на бетонна площадка,
зависи от:

количеството сухо вещество в силажа;

вида на културата и степента на зрелост, при
която е реколтирана;

височината на слоя, при която се съхранява.
В отпадъчни води от силажите се съдържа висока
концентрация на нитрати, поради което са потенциален
източник на сериозно замърсяване. Това изисква
наличие на водонепропускливи канали, по които
отпадъчните води от силажи да се оттичат до
резервоар, изграден по такъв начин, че да не допусне
проникване в почвата.
Силажът, произведен от полуизсъхнала трева и
балиран след това в найлонови опаковки,
обикновено не създава отпадъчни води.
Като предпазна мярка обаче, тези бали трябва да бъдат

съхранявани на места с достатъчно дълбока почва и
най-малко на 20 м от водни обекти.

СЪХРАНЕНИЕ НА МИНЕРАЛНИ (НЕОРГАНИЧНИ)
ТОРОВЕ
Грижливият подход за правилно съхранение на
минералните (неорганичните) торове се налага с цел:

запазване на качествата им;

предотвратяване на загуба на активно
вещество;

недопускане на уплътняване;

предотвратяване на замърсяване.
Изисквания: специализирани складови помещения,
изградени и оборудвани съгласно инструкциите за
противопожарна безопасност.

При наличие на специализирано складово помещение
то трябва да се раздели на две части - за насипни и за
опаковани торове. На всеки вид тор се поставя надпис.
Да не се допуска плътно нареждане на фигурите с
опаковани торове до стените на складовото помещение.
Разстоянието трябва да е най-малко 25 см.
Селитрите трябва да бъдат опаковани.
Да не се съхраняват в насипно състояние.
Другите насипни торове (калиеви, фосфорни) може се
съхраняват на купчини под различна форма, но не бива
да се допуска смесването им.
При липса на специална складова база, торовете да се
съхраняват в навеси и складови помещения, пригодени
за съхранение - покривите да не пропускат вода,
подовете да са водонепропускливи и повдигнати над
нивото на терена на височина над 30-40 см, стените да
са добре измазани, около складовете да се изкопаят
канавки за безопасно извеждане на водата.
Не се допуска съхранението на насипни минерални
(неорганични) торове на открити площадки.
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НЯКОИ ОБЩИ ПРАКТИЧЕСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

СЪВЕТИ

ЗА

Препоръчителни мероприятия, които биха
засилили ефекта от прилагането на Правилата за
добра земеделска практика:
1. Препоръчва се изграждане на сеитбооборот, винаги
когато това е възможно:
А) при едногодишните култури - да се подобри
системата на редуване, така че:
да се намали площта на оставащите без
растителна покривка земеделски земи през периодите с
висок риск на измиване;
да
се
увеличи
в
схемата
на
сеитбообръщението делът на есенните култури за
сметка на пролетните;
да се въведе отглеждане на междинни култури,
които извличат неизползвания азот от предшественика;
да се включат в схемата бобови култури, с
оглед намаляване на дозите от минерални азотни
торове.
Б) при трайни насаждения - да се въвеждат при
възможност подкултури (временно или постоянно).
2. Нормите за торене трябва да се определят след
анализ на почвите, да съответстват на нуждите на
отглежданите култури за получаване на действително
възможните добиви от конкретното поле и да поддържат
оптимално почвено плодородие без замърсяване на
околната среда.
3. За по-добро усвояване на азотните вещества от
културите и за ограничаване на замърсяването с
нитрати се препоръчва балансирано торене с фосфор и
калий.
За пролетници фосфорните и калиевите торове се
внасят през есента с основната обработка, а за
есенници - преди първата предсеитбена обработка.
За почви с лек механичен състав се допуска
предсеитбено торене с калиеви торове през пролетта.
4. Да се избира най-подходящият азотен тор с оглед на
конкретната ситуация - почва, култура, очакван добив,
време на внасяне и пр.
За намаляване на газообразните азотни загуби и
замърсяването на въздуха с амонячни изпарения се
препоръчва да не се използва карбамид на карбонатни
почви. Не се препоръчва и внасянето му при
температура на въздуха по-висока от 8◦С поради
големите газообразни загуби на азот.

5. При наклонени терени се препоръчва:
Поясно редуване на култури със слята
повърхност и окопни култури с ширина 30 - 60 м в
зависимост от наклона.
Прокарване на оттокоотвеждащи бразди с
ширина 30 м напречно на склона след сеитба на култури
със слята повърхност.
Затревяване на сервитутните ивици край
водоеми и водни басейни. Препоръчителна ширина - не
е по-малка от 20 м. Затревените ивици не се торят.
Затревяване на буферни ивици напречно на
склона с ширина 4-8 м в зависимост от наклона, за да се
ограничат ерозионните процеси.
Да се опазват и поддържат съществуващите и
по възможност да се изграждат нови полезащитни
горски пояси за защита от ветрова ерозия.
6. С цел опазване на почвата от ветрова ерозия, да
не се допуска разпрашаване на почвата чрез
провеждане на многократни механизирани обработки.
7. На по-големите масиви да се организира поясно
редуване на подходящи култури с ширина не повече
от 100 м, ориентирани напречно на ерозионните
ветрове.
8. По отношение на напояването се препоръчва:

Да се ограничат до минимум загубите на
поливна вода чрез намаляване на повърхностния оток и
дълбочинното просмукване, като се определя в
зависимост от фазата на развитие на културата,
механичния състав на почвата, поливната норма и
техниката на поливане.

Количеството на внасяната вода следва да
бъде по-малко от скоростта на просмукване на водата в
почвата, за да няма загуби чрез изтичане.

Напояването да се извършва само тогава,
когато запасите от вода в коренообитаемата зона са
значително намалели.

Дъждуването да се извършва внимателно, като
точно се спазват указанията за поливните норми и
указанията на фирмитепроизводителки на дъждовални
инсталации. Не трябва да се дъждува при силен вятър.

При повърхностно напояване да се намалят
загубите на вода, като се извърши подравняване на
площите, подходящо оформяне на браздите,
равномерно подаване на водата, оптимално избиране
на захранващия дебит и на времетраенето на
поливката.
За всички земеделски стопани, независимо къде са
разположени техните стопанства, се отнасят
следните забрани:

да не торят в пояс II на санитарноохранителната зона на водоизточниците за питейнобитово водоснабдяване, в които съдържанието на
нитрати е по-високо от 35 милиграма на литър;

да не складират органични и минерални торове
в прилежащите земи на водохранилища или реки или в
земите на крайбрежните заливаеми ивици на реките;

да не изхвърлят остатъци от торове и опаковки
в повърхностните води и в изоставени кладенци;

да не мият опаковки, специални облекла и
оборудване, свързани с торенето, в реки, язовири и
други повърхностни водни обекти.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните

ЗАПОВЕД
№ РД 09-616
София, 21.07.2010 година
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с
чл. 6 и приложение ІІІ от Регламент (EO) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение
на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Одобрявам Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, като определям следните Национални
стандарти:
1. За опазване на почвата от ерозия:
Национален стандарт 1.1. В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи с размери над
минималния според схемата за подпомагане (1 ха за СЕПП; 0,5 ха за други) е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат
минимум 40 % култури със слята повърхност с изключение на площи за производство на тютюн.
Национален стандарт 1.2. За отглеждане на земеделски култури се забранява използването на крайречни площи на разстояние помалко от 5 m от реката.
Национален стандарт 1.3. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на
земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.
2. За запазване на органичното вещество:
Национален стандарт 2.1. На един земеделски парцел се забранява монокултурно отглеждане за повече от две поредни години на
лен, слънчоглед, захарно цвекло, грах.
Национален стандарт 2.2. Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за създаване на благоприятни
условия за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.
3. Запазване на структурата на почвата:
Национален стандарт 3.1. Забранява се използване на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва.
4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:
Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и ливади), са длъжни да поддържат
минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за
равнинните райони и до 15 август за планинските райони включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони.
Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна растителност.
Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант
(Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).
За земеделски земи (затревени площи) с висока природна стойност, земите попадащи в националната екологична мрежа Натура
2000 и защитените територии, в зависимост от завареното положение на ливадата или пасището се разрешава да се оставят мозаечно
разположени единични или групи дървета храсти и/или синори, до 25 % от общата затревена площ.
Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското
стопанство и/или земеделския парцел.
Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и
храстовидна растителност в тях.
5. За опазване и управление на използването на водите
Национален стандарт 5.1. При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ
за право на ползване (разрешително, договор и др.).
II. Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на
земеделски земи, които ще получават подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика (ОСП), допълнителните
национални плащания и следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:
1. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони;
2. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в райони, различни от планинските;
3. Агроекологични плащания;
4. Плащания по НАТУРА 2000 за земи;
5. Плащания по НАТУРА 2000 за гори.
III. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците
или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и други нормативни актове.
IV. Настоящата заповед отменя заповед № РД-09-990 от 23.12.2009 г. на министъра на земеделието и храните.
МИНИСТЪР:
Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
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УСЛОВИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕМЯТА В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ

Мерки, препоръки

1. За опазване на почвата от ерозия:
1.1. В земеделското стопанство с уникален
идентификационен номер и обработваеми площи с
размери над минималния според схемата за подпомагане
(1 ха за СЕПП; 0,5 ха за други) е задължително в общата
сеитбооборотна площ да се включат минимум 40 %
култури със слята повърхност с изключение на площи за
производство на тютюн.

 Противоерозионните сеитбообръщения;
 Уплътнени с предкултури сеитбообръщения;
 Подходящи обработки;
При трайните насаждения
 Затревяването на междуредията на овощните градини;
 Мулчиране и зелено торене на овощните градини.

1.2. За отглеждане на земеделски култури се забранява
използването на крайречни площи на разстояние помалко от 5 m от реката.



1.3. Задължително е запазването и поддържането на
съществуващите трайни тераси в блока на земеделското
стопанство и/или земеделски парцел и сключването на
споразумения между земеползвателите на даден
физически блок.






Поддържането и възстановяването на крайречните
местообитания
В отговор на климатичните промени:
Промяна на цялостните технологии в земеделието
(дати на сеитба, продължителност на вегетация, норми
на торене, потребности и режими на напояване и т.н.)
При проверка от Техническия инспекторат на ДФЗ-РА
за всички блокове със съществуващи трайни тераси
ще се изисква представяне на сключеното
споразумение, което трябва да обхваща най-малко
посочения период.

2. За запазване на органичното вещество:
2.1. На един земеделски парцел се забранява
монокултурно отглеждане за повече от две поредни
години на лен, слънчоглед, захарно цвекло, грах.

Сеитбообращение

2.2. Задължително е стърнищата от полски култури да се
заорават в почвата за създаване на благоприятни
условия за трансформиране в органично вещество и се
забранява тяхното изгаряне.

Обработка на почвата;
Използване на следжътвените остатъци за торене;
Нарязване и разхвърляне на сламата по площта, с
последващо заораване.

3. Запазване структурата на почвата:
3.1. Забранява се използване на земеделска техника в
парцели с преовлажнена почва.










Правилна обработка на почвата;
Естествено възстановяване;
Внасяне на органични вещества в почвата;
Сеитбообращение - включването в сеитбооборота на
люцерна, детелина и фуражни треви подобрява
почвената структура;
Промяна дълбочината на оранта;
Подбиране на методи за обработка с ограничаване или
пълно премахване на оранта (минимални или нулеви
обработки на почвата;
Използване на специални земеделски машини:
продълбочители (дълбоко) разрохвачи, параплугове;
Правилна организация на движението на техниката в
полето.
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4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:
4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени
площи (пасища и ливади), са длъжни да поддържат
минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар
(ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за
съответната година - до 15 юли за равнинните райони и
до 15 август за планинските райони включени в обхвата
на необлагодетелстваните планински райони.










4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се
почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се
провежда борба с агресивни и устойчиви растителни
видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика
(Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа
(Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).
За земеделски земи (затревени площи) с висока
природна стойност, земите попадащи в националната
екологична мрежа Натура 2000 и защитените територии,
в зависимост от завареното положение на ливадата или
пасището се разрешава да се оставят мозаечно
разположени единични или групи дървета храсти и/или
синори, до 25 % от общата затревена площ.
4.3. Задължително е да се запазват съществуващите
полски граници (синори) в блока на земеделското
стопанство и/или земеделския парцел.
4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в
близост до гори от навлизането на дървесна и
храстовидна растителност в тях.













Рационално и щадящо използване на ливадите и
пасищата;
Височината на растенията при паша да е съобразена с
типа на пасищата, вида на животните, почвено –
климатичните условия и сезона;
Дадена площ да се изпасва за не повече от: 4-6 дни от
говеда и 6-8 дни от овце;
Да се осигурява необходимото време за покой и
израстване на тревите, който е различен за различните
сезони и зависи от типа на тревостоите и почвено –
климатичните условия;
Броят на животните на единица площ да е съобразен с
продуктивните възможности на пасищата и с вида на
животните;
През пролетта пашата да започва, когато пасищата са
добре просъхнали;
През есента да се прекратява около месец преди
настъпване на трайните застудявания, за да израснат
тревите и се подготвят за успешно презимуване;
Грижите за пасищата да не са епизодични.
Борба с плевелите и вредната растителност;
Поддържане на полуестествените тревни площи чрез
традиционните земеделски практики (паша и/или
косене);
Повърхностно подобряване на терена;
Подобряване на естествените ливади и пасища чрез
оптимизиране на минералното торене;
Органично торене на естествените ливади и пасища;
Подсяване на деградирали ливади и пасища;

Опазване местообитанията на животинските и
растителни видове
Съхраняване на традиционния облик на селските
райони
Контролиране на разпространението на храсти и
дървета;
Косене на ливадите, за да се избегне появата на поагресивни тревни видове, храсти и дървета.

5. За опазване и управление на използването на водите
5.1. При използване на вода за напояване, земеделският
стопанин трябва да притежава съответния документ за
право на ползване (разрешително, договор и др.).



Разрешителните режими за водовземане и ползване
на водни обекти нормативно са регламентирани в
Закона за водите, чл. 52.
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Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Пловдив 4003, бул. Дунав 78, тел. 032/960360; факс: 032/960406
e-mail: agri_college@mail.bg
Русе 7000, бул. Цар Освободител 185, тел. 082/823931; 082/834341
e-mail: agri_college_ruse@mail.bg
Велико Търново 5000, ул. Никола Габровски 90, тел. 062/603938; 062/603937
e-mail: agri_college_vt@mail.bg

http://www.agricollege.com

http://www.uard.bg

