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Резюме 
Земеделието е един от най-важните отрасли, 
който допринася за нарастването на брутния 
вътрешен продукт на страната. Не е възможно 
развитието на устойчиво и интензивно 
земеделие без прилагане най-съвременни 
производствени технологии – поливане, 
механизация, селекция с цел получаването на 
устойчиви сортове и хибриди, постоянен 
мониторинг и агро климатично райониране на 
културите и трайните насаждения, 
интегрирана и биохимична защита. 
Изучаването на климатичните промени и 
набелязването на пасивни и активни меки за 
избягване на неблагоприятното им влияние 
върху селското стопанство е основната задача 
секция Агрометеорология към НИМХ. 
Ежедневното проследяване на основните 
метеорологични и агро метеорологични 
показатели в отделните райони дават 
възможност за оптимално използване на 
локалните климатични ресурси на страната и 
за получаване на високи добиви с най малко 
разходи. Цел на настоящата публикация е да 
запознае с видовете оперативни наблюдения, 
перспективите за развитието им и значението 
им за агро метеорологичното обслужването 
със специализирани прогнози.  
 
Ключови думи Агро метеорология, фенология, 
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Abstract 
Agriculture is one of the most important fields, 
which aids to the increase of the gross domestic 
product of our country. The development of stable 
and intensive agriculture in not possible without 
the application of the most modern production 
technologies – irrigation, automation, selection 
that aims to create resistant sorts and hybrids, 
constant monitoring and agro climatic zoning of 
crops and perennial plants, integrated and 
biochemical protection. Study of the climate 
changes and outlining of passive and active 
actions to avoid their unfavorable effect to 
agriculture is the main mission of the Agro-
meteorology department of NIMH. The daily 
tracking of the main meteorological and agro-
meteorological indexes in different regions gives 
an opportunity for optimal use of local climate 
resources of the country and generates higher crop 
production with least possible expenses. Goal of 
the present paper are the types of operative 
surveillances, the perspectives for their 
development and their significance for the agro-
meteorological provision of specialized forecast.  
 
Keywords Agro-meteorology, fenological 
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forecast 
 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 107 

Въведение 
Като част от Световната Метеорологична 
Организация (СМО), България е участник в 
системата за мониторинг, оценка и 
прогнозиране на състоянието и глобалните 
промени в системата атмосфера- хидросфера-
литосфера-биосфера, както и в анализирането 
на въздействието на тези промени върху 
социално икономическите сектори на 
обществото и естествените екосистеми в 
региона на Балканите и Черноморския басейн. 
Цел на агро климатичните изследвания, 
извършвани в секция Агрометеорология при 
НИМХ-БАН е проследяването на 
пространствената и времева динамика на 
основните наблюдавани елементи и явления, 
изучаването на условията, предизвикващи 
стрес при растенията както и набелязването на 
мерки за смекчаване на неблагоприятното 
въздействие на климата върху селското 
стопанство на страната. Въпреки малките си 
размери върху територията на страната се 
обособяват две климатични области, четири 
подобласти и 25 района (Събев Л., Станев 
1959). Европейско-континенталната 
климатична област обхваща Северна и Средна 
България (без ивицата около Черно море) и 
планинските райони на Стара планина, 
Витоша, планините в западна средна България 
както и северните части на Рило-Родопския 
масив. Този тип климат се характеризира с по 
малко валежи, но относително студен зимен 
период, горещо лято и валежни максимуми 
през топлата част от годината. Континентално-
средиземноморската област обхваща 
водосборния басейн на Места, Струма и Арда, 
най южните части по долините на Марица и 
Тунджа, районите на Бранница, Дервентските 
възвишения и Странджа, както и цялото 
черноморско крайбрежие. Характерни за този 
тип климат са влажните, по меки и 
малоснежни зимни и много сухия летен 
период. В настоящият момент шаблонното 
прилагане на агротехника, което не е 
съобразено с конкретната агро метеорологична 
обстановка и района вече не е актуално. 
Необходимо е проучване за всеки конкретен 
район и година. В НИМХ функционират 
четири филиала, с центрове в Кюстендил, 
Пловдив, Плевен и Врана, които събират 
оперативни данни от цялата страна. 

Материал и методи 
В системата, за решаване на набелязаните 
научи, научно-приложни и обществено 
значими задачи в областта на агро 
метеорологичното обслужване на отделните 
региони е изградена наземна агро 
метеорологична мрежа от: 31 агро 
метеорологични станции, 54 фенологични и 15 
горски наблюдателни единици (фигура 1). 
Многократно по голяма е метеорологичната и 
дъждомерна мрежа като част от нейната 
информация (три часовите синоптични 
измервания) участват в международния обмен 
на данни. В помощ на стандартните 
наблюдения се работи по усъвършенстване на 
мрежата и създаване на оперативна Агро 
метеорологична Информационна Система 
(АИС), работеща в реално време, която да 
осигурява непрекъснат поток от изходни 
данни (фигура 2). Набираните от автоматични 
станции (професионални и фермерски тип, 
разположени на територията на цялата страна) 
данни за валеж, влажност и температура на 
въздуха и почвата; срочните наблюдения за 
фенологичното развитие на основните 
земеделски и диворастящи култури, както и 
експерименталната база от данни създадена 
чрез видео наблюдение и компютърна 
обработка на изображението в реално време са 
необходими за анализиране на агро 
метеорологичната обстановка и за 
обезпечаване на аграрния сектор с 
информация. Чрез аналитичния подход на 
обработка се получават зависимости, даващи 
възможност за прогнозиране на 
фенологичното развитие на растенията, 
продуктивността им, почвените влагозапаси и 
сроковете и нормите на напояване (фигури 5-
7). Събираните данни са материал за входа на 
много модели, което е друг перспективен 
метод на обслужване. Или казано накратко, в 
основата на агро метеорологичното 
обслужване са метеорологичните и 
фенологични данни, както и методите за 
математическа обработка, анализи, статистика 
и моделиране. 
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Фигура 1. Наземна Агрометеорологична мрежа на НИМХ 
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АБД-агро метеорологична база данни 
АИС-Агрометеорологична информационна система 
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Фигура 2: Елементи на АИС 
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Фигури 3 и 4. Сайт на НИМХ, секция Агрометеорология София и част от информацията, на 

страницата на НИМХ, Пловдив 
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Фигури 5-7. Пространствено 
разпределение на пролетни влагозапаси в 
мм., дата за фенофаза масово изкласяване 
и добив в кг./дка при зимен ечемик в района 

на Южна България 
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Резултати 
Специализирани, краткосрочни, средно-
срочни месечни и сезонни прогнози на 
национално и регионално ниво (фиг. 3 и 4); 
издания на НИМХ- ежемесечен бюлетин за 
времето, състоянието на почвата и водите и 
основните земеделски дейности в страната и 
списание Хидрология и Метеорология; 
интернет сайт, с възможност за оторизиран 
достъп до клиенти с информация за райони и 
данни по тяхна заявка; специализиран 
софтуер за обработка и архивиране; 
подходяща визуализация на данните под 
формата на карти, графики, изображения; 
моделно пресмятане на определени 
метеорологични параметри, срокове и норми 
за напояване и др. Усъвършенства се и се 
попълва специализирана агро метео-
рологична база данни, изработват се 
експертни оценки . Научните изследвания в 
секция Агрометеорология са в основата за 
актуално агро климатично райониране и 
адаптиране на различни култури у нас през 
периодите 2020-2050-2070 г. 
 
Изводи и препоръки 
Необходима стъпка в изграждане на 
устойчиво земеделско производство със 
стабилни във времето добиви в отделните 
райони на страната е създаването на местни 
системи с навременна информация, за ранно 
предупреждение за екстремни агро 
метеорологични явления, специализирани 
прогнози, съвети и препоръки. НИМХ се 
утвърждава като единствения в република 
България Институт, създаващ и поддържащ 
модерни научно-приложни мрежи и 
продукти в областта на оперативната агро 
метеорологична прогноза. Необходимо е 
Българска Академия на Науките (БАН) да 
осигури допълнително финансиране както за 
научна, така и за оперативна дейност, за да 
може направеното до момента да се съхрани 
и усъвършенства. Включването на 
държавните структури и частния бизнес в 
системата ще даде възможност за 
модернизиране на методите за набиране, 
обработка и визуализация на данни. 
Задължителна е интеграция на науката и 
климатичните знания в политиката и в 
териториалното планиране за да може да се 
използва оптимално агроклиматичния 
потенцял на всеки отделен район от 
страната. 
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