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тяхно предложение изнесените доклади се отпечатват като отделен научен труд. Убедени сме, че те представляват интерес за всеки читател и
пазител на българската земя.
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ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО,
ИЗНЕСЕНО ОТ ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“
Д-Р ЧАВДАР НАЧЕВ ПРИ ОТКРИВАНЕТО
НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА –
5 декември 2016
Уважаема проф. Трифонова,
Уважаема проф. Русева, Уважаеми проф. Теохаров,
Уважаеми членове на Българско почвоведско дружество,
Уважаеми колеги от Института по почвознание,
агрогехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров,
Драги гости,
посетители и природозащитници от столицата и страната,
Добре дошли в зала „Гигантски кристали“ на Националния музей
„Земята и хората“, за да отбележим заедно „Световния ден на почвата“
с откриване на изложба „105 години наука за почвите в България“ и Научна сесия.
Разрешете ми първо да благодаря на ръководствата на БПД и
ИПАЗР „Н. Пушкаров” за това, че отговориха положително на нашата
покана да честваме съвместно тази забележителна за цялата планета дата. Изказвам специална благодарност за добре организираната изложба,
която чрез многото експонати и постери показва развитието на почвената наука у нас от времето на първия почвовед – геологът Никола Пушкаров до наши дни. Научната сесия включва теми, свързани с почвознанието като наука на миналото, настоящето и бъдещето, за мястото, ролята и значението й в Европа и света. Присъединената тема към Световния ден на почвата като Международна година за бобовите култури,
посочена от ООН, е доказателство за тяхната значимост за повишаване
на почвеното плодородие и решаване на продоволствения проблем.
Уважаеми госпожи и господа,
Световният ден на почвата се появи последен (едва през 2013 г.) в
списъка на празниците на ООН, посветени на планетата Земя. Това оба5
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че не значи, че той е последен по значение. Поради своя състав (скали,
въздух, вода, растителен и животински свят и органично вещество)
почвената обвивка на Земята (педосферата) съчетава по феноменален
начин свойствата на останалите три земни обвивки - литосфера, хидросфера и атмосфера. Съдържайки в „снет“ вид техните качества, тя се
превръща в „мост“ към биосферата, създавайки условия за нейното развитие. По този начин почвеният слой, нежната „кожа на Земята“, се
превръща в гаранция за оцеляване, както на биосферата, така и на човешката цивилизация.
Първото писмено сведение за българската земя ние дължим на
Омир, който в глава 10-та на „Илиада”, описвайки тракийските бойци
пред стените на Троя казва, че те са „коневъдци“, родени в „тлъстопочвена Тракия“, познаваща знатни и могъщи първенци. Оттогава и досега
нито един просветен чужденец, преминал през тези земи, не е пропуснал да отбележи изключителните качества на нашата земя.
Българският народ в тежки мигове винаги се е обръщал към земята
като убежище и спасителен пристан. Така например, в годините на
крушение на националните идеали и тежка морална разруха през 30-те
години на ХХ век, той събра сили, напрегна своята воля и успя в годините непосредствено преди Втората световна война да постигне едно
много високо селскостопанско производство. В това отношение своята
роля изигра и „Програмата за българската земя“, публикувана през
1932 г., представляваща синтез на усилията на редица български учени.
Кооперативното, комасирано земеделие след войната, а и днес, също
доказва своите предимства.
Сега отново се намираме в тежък период на икономическа и морална криза. Българската земя, климатични и водни ресурси са същите.
Остава да се организира и поведе в правилна посока човешкия ресурс.
Благоприятните условия за земеделие продължават да съществуват.
България е една от най-добрите страни за земеделско производство.
Има обаче и една съществена разлика. През последните 105 години,
благодарение на всеотдайния труд на българските учени-почвоведи,
българските почви са изучени много добре в количествено и качествено
отношение. Разработени са детайлни почвени, агрохимични и агроекологични характеристики и карти за всяко селище с предписания за оптимални системи на обработка на почвата и сеитбообороти и торене на
културите. Селекционирани са подходящи сортове за всеки агроекологичен район. Така българското почвознание е в състояние да даде рационални решения за икономически ефективно и устойчиво развитие на
българското земеделие, което може да гарантира здравето, живота и
6
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финансовия просперитет на българската нация. Остава само едно – да
се намери политическа воля за реализация на този процес.
Уважаеми госпожи и господа,
В последната част на днешната проява ще бъдат връчени специални ленти за академична длъжност на учени от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, които
са хабилитирани през 2016 г. Този акт е символ за вечно прераждащата
се българска наука за почвите и гаранция за бъдещето на българското
земеделие.
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СЛЕД КРАЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА
НА ПОЧВИТЕ 2015 г.
Проф. СВЕТЛА РУСЕВА,
Директор на Институт по почвознание, агротехнологии
и защита на растенията „Никола Пушкаров”
Отново е 5 декември и за четвърта поредна година академичната
общност от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Българско почвоведско дружество се
присъединява към 60-хилядната световна почвоведска общност, за да
отбележи Световният Ден на почвата. Тази година нашето събитие, организирано със съдействието и подкрепата на Национален музей „Земята и хората” и Селскостопанска академия, е отразено на световната карта на FAO – Международната организация по прехраната към ООН.
Както през предишните години, така и през 2015 г. Общото събрание на Глобалното партньорство за почвите определи основната тема на
Световния ден на почвата за 2016 г. - “ПОЧВА И БОБОВИ – СИМБИОЗА ЗА ЖИВОТ”. През 2015 г. темата беше “ПОЧВИТЕ – ЗДРАВА ОСНОВА ЗА ЖИВОТ”, през 2014 г. - “ПОЧВИТЕ – ОСНОВА ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ”, а през 2013 г. - “ЗА ЗДРАВИ И ПРОДУКТИВНИ ПОЧВИ”.
Глобалното партньорство за почвата (ГПП) е инициатива на
ФАО, лансирана през 2012 г. от 144-ти Съвет на организацията, в подкрепа на почвата като безценен, ограничен, трудно заменим и практически невъзобновим природен ресурс с ключова роля за изхранването на
нарастващото население на земята. ГПП е съставено от партньори, ръководено от Общо събрание и Междуправителствен технически панел
за почвата и подпомагано от регионални партньорства за почвата и
Секретариат. ГПП е интерактивно, доброволно, отворено за правителствени и неправителствени организации, научни и образователни институции и заинтересовани страни на регионално и национално равнища
за решаване на инвестиционни, научно-технически и консултантски задачи. По подразбиране, участници са всички страни-членки на ФАО.
Междуправителственият технически панел за почвата включва 27
ключови експерти, представляващи всички световни региони и има
следните основни функции: 1) предоставя научно-техническа помощ по
8
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глобални въпроси на почвата и в отговор на конкретните искания , подадени от глобални или регионални институции; 2) действа като застъпник за включването на устойчивото управление на почвените ресурси в различни програми за развитие; 3) извършва преглед и проследяване на: (а) състоянието и проблемите, свързани с почвите в контекста на
продоволствената сигурност, използване и управление на природните
ресурси, предоставяне на екосистемните услуги, приспособяването към
изменението на климата и смекчаване на последствията, както и други
свързани с тях области; (б) планове за действие по направленията на
9
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петте стълба на ГПП; (в) изпълнението на плановете за действие с дължимото внимание на тяхното въздействие и принос към различни глобални политики и инициативи, свързани с устойчивото развитие, продоволствената сигурност, приспособяване към изменението на климата
и други въпроси; 4) в изключителни случаи, когато възникнат сложни
технически въпроси, предлага на Общото събрание и на Секретариата
да изгради технически комитети, които имат за цел събиране на конкретни становища.
Общото събрание на ГПП представлява ежегодна годишна среща
на членовете на Междуправителствения технически панел, Изпълнителния секретариат на ГПП, представителите на отделните партньори и
на страните-членки на ФАО. Извършва годишен преглед на извършената работа, определя приоритетите на ГПП и набелязва планове за действие по направленията на петте стълба, при спазване на принципа за
балансирано регионално вземане на решения. С оглед на глобалния му
мандат, Секретариатът е под егидата на ФАО и отговаря за координацията и улесняване на изпълнението на дейностите по ГПП чрез неговите регионални партньорства и мрежи. Регионалните партньорства
за почвата се формират от заинтересованите и активни участници в седемте региона – Азия, Африка, Близък изток и Северна Африка, Европа, Северна Америак, Тихи океан, Централна Америка, Южна Америка.
Те работят в тясно сътрудничество с регионалните офиси на ФАО, като
създават интерактивен процес на консултации с националните контактни лица и съответните регионални институции.
Цялостната дейност на ГПП се основава на 5 стълба:
Управление на почвените ресурси
Определяне на нови приоритети за действие, както и последващи
дейности, като се направи преглед на миналия опит и се отчетат провалите и грешките, които са довели до глобалния проблем с деградацията
на почвата и неустойчиво използване на наличните почвени ресурси до
още по-голяма устойчивост. Съдействие за устойчиво управление на
почвените ресурси за опазване на почвата и устойчиво производство.
Разработване на актуализирана Световна Харта на почвата.
Инвестиции
Въпреки че в последните години се обръща все по-голямо внимание на почвата като безценен ресурс, инвестициите и техническото сътрудничество са незадоволителни. Знанията за почвата и нейното влия10
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ние върху водата, въздуха, климата, биоразнообразието, енергетиката,
храните и бедността не са правилно адресирани в системата на общото
образование, така че са необходими усилия за повишаване на информираността на общестото и засилване на учебни програми и обучение за
значението на почвите и техните функции.
Научни изследвания
Понастоящем в целия свят се разработват голям брой изследователски проекти, свързани с почвите. Необходимо е: 1) подобряване на
координацията с изследователските дейности извън тях; 2) подпомагане
комуникацията между изследователските общности, занимаващи се с
различни аспекти на почвените изследвания често е ограничена или не
съществува; 3) стимулиране на научни изследвания в граничните дисциплинарни области между геология, почвознание, агрономия, горско
стопанство, управление на пасищата, хидрология, управление на водните ресурси, агро - климатология, екология, биология на почвата и
екосистемите могат да подобрят качеството и приложимостта на научните изследвания и да даде нови възможности за бъдещи интегрирани
програми за научни изследвания и развитие; 4) стимулиране на интер- и
транс- дисциплинарните изследвания на почвата.
Почвена информация и данни
Настоящите глобални бази данни са все още смес от информацията, събрана преди повече от 50 години към момента на съставянето на
първата глобална карта на почвите от FAO / UNESCO и по-скоро под
Сотер (Soil и Terrain Database) и други регионални или национални програми. Най-новата Хармонизирана Световна почвена база данни е по
същество една компилация от тези съществуващи почвени данни в общ
растер с резолюция 1 км. С развитието на информационните технологии има належаща нужда от актуализирани данни с висока разделителна способност, както и информация за глобалните, регионалните и местните почвени ресурси, за въпросите на продоволствената сигурност,
изменението на климата, свързани с опазването на биологичното разнообразие, както и други въпроси. Необходимо е: 1)Осигуряване на обобщена информация за почвата и изграждане на информационна платформа в отговор на нуждите на различни потребители в глобални, регионални, национални и локални мащаби; 2) Предоставяне на данни и
информация за почвата, необходими за крайните потребители; 3) Интегриране на почвената информация с тази от други области (напр. хид11
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рология, горско стопанство, климатология, инженерни науки); 4) Подробна и актуална информация за почвеното здраве и плодородие, за съдържанието на органичен и неорганичен въглерод в мащаб «почвен
профил», а също и за замърсяването на почвата и водозадържащия капацитет липсва в много страни; 5) Наличната информация за почвата от
цял свят, въпреки че в много случаи е доста остаряла, непълна и с груба
резолюция, е от първостепенно значение за ГПП като наследство от
данни за почвата – документи (доклади и карти) на хартиен носител които могат да бъдат сканирани, дигитализирани и предоставени за обновяване на почвените бази данни и информационни системи.
Стандарти
Почвената информация трябва да бъде събирана по хармонизиран начин, за да може да бъде споделяна и обобщавана – задача от изключителна
важност за развитие на политиките и изграждането на системи за наблюдение и контрол. В това отношение добре документиран пример за липса
на координация и политическа воля са почвените класификации, използвани в много части на света, които трудно могат да бъдат сравнени и хармонизирани с почвената таксономична система на САЩ (Soil Taxonomy,
USDA) и Световната референтна база (WRB) на Международния съюз по
почвознание (IUSS), утвърдена от FAO. Необходими са следните действия:
1) приведеждане в обща рамка на усилията и стандартите, разработени от
Международния съюз по почвознание (IUSS) и други регионални и национални комитети и институции по стандартизация, за да се намали дублирането на усилията и разпространението на стандартите и методите (лабораторни и полеви), които често не са съвместими; 2) улесняване на партньорството между различните участници за развиване на синергии и икономия на разходите за всички партньори; 3) Улесненяване на неотдавнашната инициатива за разработване на обща (Универсална) почвена класификация (USC), за да се осигури обща платформа за такава бъдеща система.
Какви са основните събития през изтеклата година след
3.12.2015 г., когато закрихме официално Международната година на
почвата 2015 г.
На 7.12.2015 г. в столицата на Австрия – Виена беше проведена
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Международната година на
почвите 2015 г. – постижения и бъдещи предизвикателства”. Участниците в Конференцията приеха ВИЕНСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЧВАТА „Почвата е важна за хората и екосистемите”, в която се обръща специално внимание на необходимостта от опазване на функциите на почвата и подчертаване на ключовото й значение за природата и човешкото
12
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общество. Формулирани са препоръки за бъдещето в следните основни
насоки:
• Фокус в изследванията: зависимостите между човешката дейност и почвите и тяхното влияние върху другите компоненти на околната среда на ниво ландшафт;
• Ключова тема: Почвената сигурност, свързана с продоволствената и водната сигурност и постигането на целите за устойчиво развитие
на ООН;
• Почвата да се счита за ключов компонент за подпомагане смекчаването на климатичните промени посредством устойчивото управление на почвените ресурси;
• Максимално ограничаване на урбанизирането и запечатването
на почвите и на почвено-деградационни процеси като ерозия, уплътняване, намаляване на запасите от хранителни вещества, засоляване, замърсяване и загуба на биоразнообразие чрез подходящо управление на
почвените ресурси;
• Засилване на осведомеността за почвата чрез действия на глобалната почвоведска общност на всички нива.
По предложение на Президента на Международния съюз по почвознание десетилетието 2015-2024 г. беше обявено за МЕЖДУНАРОДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ПОЧВИТЕ.
На 8 и 9 декември 2015 г. в сградата на FAO в Рим беше учредена
Международна мрежа на организациите с почвена информация към
Глобалното партньорство за почвата (GSP). Основна задача на тази
мрежа е подпомагане на GSP в изпълнението на целите на 4 стълб (мониторинг и прогнозиране на състоянието на почвените ресурси чрез изграждане на глобална база данни за почвените ресурси) и 5 стълб (хармонизиране на аналитични методи и класификации). ИПАЗР „Н. Пушкаров” е един от учредителите и участниците на Мрежата.

Учредителите на Международна мрежа на организациите с почвена информация към Глобалното партньорство за почвата, FAO – Рим, 8 декември 2015 г.
13
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От 23 до 25 май 2016 г. се проведе Четвърта сесия на Общото събрание на Глобалното партньорство за почвата. Бяха приети отчети за:
работата на Междуправителствения технически панел за почвите и Регионалните партньорства за почвите; финансовo състояние на GSP и резултатите от провеждането на Международната година на почвите
2015 г. Бяха утвърдени Наръчник за устойчиво управление на почвата;
изграждане на синергия с инициативата 4р1000 и основна тема за отбелязването на Световния ден на почвата 2016 г. “Почва и бобови – симбиоза за живот”. Беше учредена Световна награда за млад учен в областта на почвознанието на името на Глинка.

Четвърта сесия на Общото събрание на Глобалното партньорство
за почвата, FAO – Рим, 23 май 2016 г.

На 24 и 25 ноември 2016 г. се проведе Втора работна среща на
Международната мрежа на организациите с почвена информация
(INSII) към Глобалното партньорство за почвата (GSP) на FAO. Бяха
приети номинации за избор на председател на INSII; съгласувани политика за обмен на данни в рамките на GSP и обява за конкурс за Глобален център за почвена информация; мерки за изграждане на капацитет
за Картографиране на запасите от ПОВ – Глобален симпозиум “Почвен
органичен въглерод 2017” (21-23 март 2017 г. ФАО) и Интернет курсове
по цифрово картографиране на почвата – 9 седмици. Беше обсъдена готовността на страните-участнички за разработване на глобална карта на
запасите от почвен органичен въглерод като компилация от националните карти.
14
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Втора работна среща на Международната мрежа на организациите с почвена информация към GSP, FAO – Рим, 24 ноември 2016 г.

Къде сме ние в глобалната картина?
Република България е член на Глобалното партньорство за почвите
от основаването му през 2013 г. Председателят на ССА проф. Т. Трифонова и директорът на ИПАЗР „Н. Пушкаров” проф. С. Русева представляват Република България в Общото събрание на GSP. ИПАЗР “Н.
Пушкаров” е член на Европейското партньорство за почвите чрез Мрежата на Европейското почвено бюро (от 2013 г.), Глобалното партньорство за почвите (от декември 2015 г.) и Международната мрежа на институциите с почвена информация (от декември 2015 г.)
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Приносът на ИПАЗР «Н. Пушкаров» към петте стълба на GSP
Стълб 1 “Управление на почвените ресурси”
Нашите учени дават становища по различни проблеми, свързани с
почвите. ИПАЗР „Н. Пушкаров” извършва оценки за качеството, състоянието на почвените ресурси и пригодността им за отглеждане на различни култури. Разработват научно-приложни задачи по заявка МЗХ,
частни и публични заявители и земеделски производители. Дават консултации по агроекологичните мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Институтът участва в разработване на локални програми за опазване и устойчиво използване на почвените ресурси.
Предстоящо е разработване и публикуване на “Наръчник за устойчиво
управление на почвените ресурси в България”.
Стълб 2 “Инвестиции”
Продължават дейностите, свързани с повишаване на информираността на обществото на различни нива за значението на почвата за живота на Земята и необходимостта от опазването й чрез: (а) публикации и
интервюта в печатни и електронни средства за масова информация; (б)
прием в Института на ученици и студенти; ежегодно отбелязване на
Световния ден на почвата; (в) организиране на изложба “105 години наука за почвата в България” съвместно с БПД и Национален музей „Земята и хората”; превод на български език на “Обновена Световна харта
за почвата”. На 29 септември 2016 г. организирахме съвместно с БПД и
НТСЗ Научно-практическа конференция “Геохимични и агроекологични проблеми на Златишко-Пирдопското поле и околността” Пирдоп.
Бяха изнесени 9 доклада, представящи актуална информация за проблемите в Златишко-Пирдопската котловина и съвременни подходи за
решаването им. Продължава организирането на курсове за обучение на
земеделски производители.
Стълб 3 “Научни изследвания”
Академичният състав на Института продължава работата си по изграждане на капацитет чрез обучение на докторанти и повишаване квалификацията на учените. Участваме в изграждане на Партньорски мрежи. Разработваме научноизследователски проекти в областта на почвознанието, агрохимията, агроекологията, агротехниката, хидромелиорациите и растителната защита, финансирани от ССА/МЗХ, Фонд “Научни изследвания”, Европейската космическа агенция и Програмата на
ЕС за развитие на регионите.
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Стълб 4 “Почвена информация и бази данни”
С резултатите от изпълнението на научноизследователските и научно-приложните проекти се обновява информацията за физични, химични и биологични характеристики на почвата; основните за територията на страната почвени заплахи – ерозия, замърсяване, засоляване,
вкисляване намаляване на ПОВ. Започна събиране и обобщаване на цялата налична почвена информация и изграждане и поддържане на база
данни за земеделските почвени ресурси. През следващата година националният принос към Глобалната карта за запасите от почвен органичен
въглерод ще бъде разработването на национална карта за запасите от
почвен органичен въглерод. Започна работата по очертаване на границите на земеделските райони с природни ограничения на ниво “землище” за територията на страната.
Стълб 5 “Стандарти”
В тази област Институтът има сериозен опит, който може да бъде
споделен с международната научна общност във връзка с хармонизиране на методи за физични и химични анализи на почвата и хармонизиране на националната почвена класификация.
Усилията на учените от ИПАЗР „Н. Пушкаров” са намерили достойна оценка през 2016 г.:
• АГРА 2016: плакет и грамота – победител в категория (проф. Св.
Маринова, проф. М. Банов, проф. Т. Трифонова, проф. Св. Русева)
• Water and Energy Exchange: плакет и грамота (проф. Св. Маринова, проф. М. Банов, проф. Т. Трифонова, проф. Св. Русева)
• Патентно ведомство – изобретател на годината (проф. Оля Караджова)
• Съюз на изобретателите в България: златен плакет и грамота –
победител в категория (доц. Сн. Божков, проф. М. Михов, Ем. Бадриков,
Ст. Станчев)
• Съюз на изобретателите в България: златен медал за добро представяне (доц. Г. Баева и колектив)
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НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО
Проф. д-р Методи Теохаров
Председател на Българско почвоведско дружество
Началото
Докучаев – основоположник на световното генетично почвознание
Науката за почвите е основана под името
педология преди 133 години от световноизвестния руски почвовед В. В. Докучаев, след като
през 1883 г. написва капиталния труд „Руски
чернозем”. В него той доказва генетичния произход на почвите и закономерностите на тяхното разпространение. Докучаев пише, че „почвите са резултат от извънредно сложното взаимодействие на местния климат, растителните и
животински организми, състава и строежа на
материнската скала, накрая възрастта на страната”. Неговите научни идеи много бързо са подкВ. В. Докучаев,
репени първо в Европа, а после и в Америка.
1846–1903
Така края на 19 век и началото на 20 век се
превръщат в активен период за учените-почвоведи в редица страни.
Създадени са първите научни колективи и национални школи, които започват да изследват почвените ресурси на своите страни. Учението на
Докучаев е прието по-късно от учените в целия свят.
Пушкаров – основоположник на българското почвознание
В нашата страна основоположник на почвознанието е големият
патриот и родолюбец, общественик и просветител, борец за обединението на България, талантлив изследовател и учен Никола Пушкаров.
Преди да напише своя фундаментален труд „Образуване на почвата”
през 1909 г. и да създаде почвоведска (агрогеологична) секция към
Държавната земеделска станция в София през 1911 г., живота го свързва
с македонския Левски – Гоце Делчев и с борбите за освобождение на
18
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българите от Македония, където той е учител и издател на в-к
„Освобождение”, войвода на чета и Председател на Скопския революционен комитет.
Любовта му към геологията и почвознанието го кара, обикаляйки
планините с четата, да
носи в раницата освен
бомби и куршуми, и
скални образци (ТеоН. Пушкаров
харов, 2011). Истори1874–1943
ческите архиви показват, че неговата революционна, културно-просветна, педагогическа, изследователска и издателска дейност е изключително богата. Върхът на
неговото дело остават научните трудове, в които влага много труд, идеи,
сърце и талант, за да бъдат актуални за всички поколения напред.
Развитие на почвознанието
през първата половина на ХХ век
в Европа и Америка
По същото време, когато Пушкаров се бори за обединение на земите на България, в Германия се прави успешен опит за групиране на почвите по генетичен принцип, но въпреки това като алтернатива на генетичното почвознание се развива агро-геологичното почвознание, което
разглежда почвата като чисто геологично образувание. Във Франция
почвоведите приемат редица Докучаевски трактовки, термини и понятия и през 1938 г. издават първата национална почвена карта. В Америка през 1927 г. е направено също първото таксономично групиране на
почвите от Марбут, което съответства на въведените от Докучаев генетични почвени типове. Новото учение бързо сближава учените в Европа
и почвознанието е признато за агрономическа наука. Учените започват
да се организират и провеждат редица научни конференции и конгреси
в страните с напреднала икономика и научна дейност.
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Първи международни конференции и конгреси
За пръв път международен контакт на почвоведите е осъществен
през 1908 г., когато руски, унгарски и румънски учени се събират и обмислят провеждането на съвместни научни екскурзии. Те решават да
проведат и първият международен форум в Унгария. През 1909 г. в Будапеща се провежда Първата международна агрономическа конференция по педология. 1910 г. в Стокхолм на Втората международна конференция се решава да се издава международно списание по почвознание,
което започва да излиза 1911 г.. Първата световна война прекъсва международната научна дейност и чак през 1922 г. в Прага се провежда
Третата международна конференция по педология, на която присъстват
14 страни, вкл. и САЩ. На тази конференцията почвознанието се откъсва от геологичния уклон и приема напълно Докучаевския генетичен
подход за изучаване на почвите. На Четвъртата международна агрономическа конференция, която се превръща в конгрес в Рим (1924 г.), след
решение на комисия от почвоведи през юни 1923 г. в Цюрих, се вземат
важни решения за по-нататъшното развитие на почвената наука. Изоставено е наименованието педология и се приема наименованието почвознание (Странски, 1946). На конференцията присъстват 340 делегати
от различни страни.
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Основаване на Международна асоциация на почвоведите
Същевременно, на Четвъртия конгрес е създадена и Международна
асоциация на почвоведите, продължител на която днес е Международния съюз на почвоведите. До Втората световна война Асоциацията провежда три конгреса – във Вашингтон (1927), където под председателството на руския учен почвовед проф. Глинка се приема първата американска почвена класификация. В Ленинград (1930) руските почвоведи
предлагат поредната усъвършенствана класификация на почвите, а на
третия конгрес в Оксфорд (1935) се разискват новите схващания и методите на изследване на почвите и редица организационни въпроси, тъй
като Асоциацията нараства на 1228 учени почвоведи. В навечерието на
Втората световна война и по време на войната международната асоциация прекъсва отново научния подем.
Как се развива българското почвознание до
този период?
Българската почвоведска школа дължи
развитието си на много талантливи наши почвоведи и на влиянието на водещи национални
и световни школи върху тях.
Първият почвовед у нас е възпитаник на
Немската школа, където той специализира 1 г. и
половина при известния немски професор Раман,
създател на първата почвена класификация в
Германия. Пушкаров приема по идеи и съдържание генетичния подход за изучаване на почвите,

Акад. Георги Бончев
1866–1955
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но заглавията на разработките до 1922 г. формулира с агро-геологична терминология
(Почвено-геологичен очерк
на Софийското поле (1913),
Почвено-геологична скица на
Пирдопската административна околия (1920). Разбира се,
влиянието върху него е двойно, както от водещите школи,
така и от неговия български
професор, известен геолог,
академик Георги Бончев, а и
Родната къща на Н. Пушкаров – гр. Пирдоп самият Пушкаров е геолог. От
трудовете му се вижда, че той
по идеи и съдържание е убеден последовател на Докучаевското генетично
почвознание и това го прави учен със световно признание и значение.
Приносът на Пушкаров за почвоведската наука
Пушкаров
разработва
първата програма за едромащабни почвени проучвания у
нас, първата почвена класификация и бонитация по типове.
Разкрива закономерностите и
географските разпространения
на почвите, прилага диференциран подход за агрономическата им пригодност и повишаване на тяхното плодородие.
Пушкаров създава и първата
Национална почвена карта
(1931) в М 1:500000 на бълПрофил на Чернозем
гарски и немски език, когато
други по-развити европейски
страни не са имали такава. Издадената от него карта с лични средства,
която изплаща до края на живота си, е крупно постижение не само за
родната ни почвена наука, но и за европейската, защото то е било използвано от Щреме (1935) за изработване на първата европейска почвена кар22
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та. Определено трябва да се каже, че периодът 1911-1943 г. (година на
кончината на първия наш почвовед), се оценява от наши и световноизвестни учени като много успешен етап за българската почвена наука.
Почвознанието през втората половина на ХХ век
След Втората световна война почвената наука в света се развива
ускорено, съобразно икономиката на отделните страни. Въпреки че светът е разделен на два лагера (системи), учените почвоведи са единни в
разработването и прилагането на научнообосновани методи и решения,
с цел рационално използване и опазване на почвените ресурси и решаването на продоволствения проблем. Доказателство за това са постоянните
делови контакти и изпълнението на съвместни научни проекти и програми. И най-важното – заражда се новото учение за ноосферата и влиянието му върху разумното ползване на природните ресурси, в частност и на
почвените. Това се отразява върху небивалия възход на почвената наука
в Европа и света. Проведени са десетки международни конференции и
20 конгреса в различни градове на света. Техните научни постижения са
използвани за приемане на редица междуправителствени, междудържавни и международни спогодби и споразумения за опазване на почвените и поземлени ресурси и биоразнообразието на планетата.

Науката за почвите – основа на съвременото земеделие
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Първа почвена карта на света
В СССР през 1954 г. е издадена Първата световна почвена карта,
която последователно е усъвършенствана през 1955 и 1974 г. Тя служи
за разработване на следващите две световни карти на ФАО с групиране
на почвите. В по-ново време учените в Европа разработиха Европейска
и Световна харта на почвата. В момента почвоведите провеждат Европейска петиция (People4Soil). ООН обяви 5 декември за Световен ден
на почвата, а 2015 г. за Международна година на почвата, което е голямо
постижение за Обществото на народите, постигнато благодарение на
огромната работа на националните дружества и Международния съюз
по почвознание.

Водеща роля на световните школи
Почвените систематики и класификации на Щреме (1950) и на Кубиена (1950) включват редица ценни и интересни изследвания върху генезиса, състава и свойствата и географското разпространение на европейските почви. Френските почвоведи, под ръководството на професорите Дюшофур (1965) и Оберт (1967) последователно усъвършенстват
систематиката на почвите и по-късно, през 1988 г. издават Френската
реферативна база на почвите, която съчетава най-новите постижения на
руското, европейското и световно почвознание. През 1977 г., под методичното ръководството на акад. Ковда и акад. Герасимов, е публикувана
новата и поредна усъвършенствана руска класификация. В САЩ професорите Гай Смит и Арнолд продължават да усъвършенстват почвената таксономия и тя последователно претърпява няколко издания (Soil
24
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taxonomy, 1990). Проф. Арнолд, който е уважаван учен в Югоизточна
Европа, след 1990 г. е приет за член на редколегията на международното руско списание Почвоведение. Почвоведи от водещи школи, вкл. и от
България, проучват почвите на всички континенти.

Класификацията на ФАО – световно научно постижение
Резултатите на извършените проучвания в света са в основата на последователно разработените
и усъвършенствани
световни
почвени
карти и групирането
на почвите в т.нар.
Легенда на ФАО
(1964). В тази първа
версия на ФАО-почвената система са включени 37 почвени групи, от
които 24 са взети от руската класификация. Тази версия претърпява няколко издания, докато се разработи световната референтна база за почвените ресурси (WRB), която след няколко поредни конгреса, на ХVІ
конгрес в Монтпелие, Франция, е приета и е публикувана през 1998 г.
Нови две, усъвършенствани версии са издадени през 2006 и 2014 г.
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Българските почвоведи – съорганизатори и участници в
разработването на Световната референтна база за почвите
Българските почвоведи имат сериозен
принос в нейното разработване. Те имаха
шанса и възможността да обединят усилията
на международната почвоведска общност по
решение на ФАО, ЮНЕСКО, ЮНЕП и
Международната организация на почвоведите. От ФАО проф. Фридланд, като неин
представител и координатор, беше упълномощен да организира с тях работни съвещания в България. Така основните принципни
постановки на класификацията на ФАО бяха
заложени и разработени на три последователни съвещания в Институт „Пушкаров”
през 1980, 1981 и 1983 г. За да се стигне до
това доверие, Институт „Пушкаров” под ръАкад. Иван Странски,
ководството на проф. Иван Гърбучев се пре1886–1959
върна в международен
научноизследователски и
учебен център с богата
материално-техническа
база и изгради стотици
талантливи учени – наши
и чужди, а българската
почвена наука беше
призната като една от
най-развитите в света. Тя
работеше в услуга на националното и световно
почвознание, на практиПочвена експедиция с чл. кор. В. Койнов,
ката и икономиката и
проф. Н. Нинов, проф. Г. Гюров,
проф. Хр. Трашлиев
беше основен фактор за
подема в земеделието. За
да се стигне до тази оценка, в страната беше извършена и широка проучвателна дейност и бяха проведени десетки международни научни прояви.
Българските почвоведи имаха много успешно сътрудничество с руските,
френските, холандските, немските, белгийските, чехословашките, унгарските, румънските и полските почвоведи.
26
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Българо-съветска почвена експедиция. Национално значими
научни постижения на българското почвознание
През 1947 г. е проведена Българосъветската почвена експедиция под ръководството на академиците И.Н.Антипов-Каратаев
и И.П.Герасимов. Разработена е съвременна
диагностика и класификация на почвите и е
написан първият съвременен и всеобхватен
академичен труд в областта на почвознанието
„Почвите в България” (1959), който изиграва
важна роля за научнообосновано агропроизводствено райониране на селскостопанските
култури у нас. Страната се покрива с едромащабни почвени проучвания в М. 1: 25000 и
1:10000. За всяко землище са разработени
почвено-климатични и агрохимични характеристики с картограми и конкретни технологични решения за земеделието. Направена е
нова методика за категоризация на земеделските земи и е извършена бонитетна оценка на
целия почвен и поземлен ресурс. Създадена е
първата агроекологична карта и е направено
агроекологичното райониране на България.
Съставени са две национални карти в М.
1:500000 и 1:200000 (Танов, 1956), (Койнов и
др., 1968). Последователно се актуализират
три версии на българската класификация от
Койнов и др. (1964), Йолевски и др. (1983) и
Пенков и др. (1992). Извършена е хармонизация на диагностиката и корелация на българските почви с водещи международни и световни класификации (Койнов и др., 1987; Бояджиев, 1994; Нинов, 1998; Теохаров, 2004).

Акад. И.П. Герасимов,
1905-1985

Акад. Антипов-Каратаев
1988-1965
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Настоящето
Българо-американски почвени експедиции и участие на почвоведите
в европейското научно пространство
След промените, в началото на 90-те
години, почвената наука продължи да ползва
световния опит. Бяха проведени две Българо-американски експедиции в Южна и Северна България, резултатите от които бяха
включени в световната база данни за почвите. Активен период се очертава първото десетилетие на новия век, когато наши изследователи изпълниха важни научни проекти
за страната и Европа, съвместно с европейсПроф. Ричард Арнолд
ки учени и колективи в областта на унифициране методите на изследване, диагностиката и класификацията на почвите, почвената
картография и географско-информационните
системи, деградацията и замърсяването на
почвите и водите, биометодите и използването на биогаза и мн. др. В стремежа, обаче,
да се хармонизират нашите идеи, проекти и
въобще методите в науката с европейските,
бяха забравени редица важни национални
задачи, свързани с фундаменталното и приложно почвознание, най-вече агроекологичното и агрохимично обслужване, което бе възстановено чак през 20082011 г. (Теохаров и др., 2019, 2010). Четвърт век не се актуализира Националната класификация на почвите. За това подценяване и изоставане
носят отговорност и държавните институции, които изтеглиха голяма
част от научния потенциал и създадената научна информация на Институт „Пушкаров” и подложиха на експеримент внедрителската и иновационна дейност, а по-късно трябваше да закриват създадените за целта
от тях държавни организации.
Натрупаната богата научна информация до 1989 г., при днешните
икономически и стопански условия продължава да се използва, но тя
трябва задължително да се актуализира. Защо? В продължение на близо
три десетилетия екологичната култура и културата на земеделие, както
се развива в определени области, така и деградира в други. Деградират
и почвите.
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Почвите в България и света – под
антропогенен и техногенен натиск
Под голям антропогенен и техногенен натиск са преди всичко почвите и
земята в районите с интензивно и индустриално производство – явление,
характерно както за България, така и за
света, Ето защо, в класификацията на
ФАО и в нашата класификация се появиха нови почви – Антропогенни и Техногенни (WRBSB, 2006). В геологичната наука се въведе нова ера – Антропоцен. Това са сериозни индикатори преди всичко за влиянието на човека в
промените на почвите и земята, а
именно: намаляване на органичния
въглерод на планетата, засилване на
процесите на дехумификация, замърсяване и деградация на почвите, нарушаване на техния естествен статус, структура, свойства, качества и хранителен
баланс. Неправилните системи на обработка, мелиорации и растителнозащитните методи засилват тези неблагоприятни процеси.

Техногенен профил

Необходимост от прилагане
на агрохимичен и агроекологичен
контрол
Необходимостта от възстановяването и прилагането на агрохимическия и агро-екологичен контрол с
държавно съдействие е повече от наложително поради това, че се нарушаИПАЗР „Н. Пушкаров”
ват традиционни принципи и норми
на селскостопанското производство, ползването и опазването на почвените ресурси. Държавата трябва да се довери на почвената наука, която
29
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все още има нужния потенциал, макар и да се намира в криза, за да
предложи съвременни методи и ограничи тези неблагоприятни тенденции. За целта научният и преди
всичко управленски и държавен субект се нуждаят от ново мислене,
нови идеи и нов подход за приложение на научните постижения.
Бъдещето
Учението на акад. Вернадски
за ноосферата и връзката му
с почвознанието
Бъдещето принадлежи на учението за ноосферата, което е неразривно свързано с почвознанието.
Създаването на тази нова наука от
акад. Вернадски, последовател и
ученик на Докучаев, и прилагането
на ноогенетичния подход за управление на всеки природен и човешки
ресурс е в основата на всяко едно
полезно решение. Това е учение за
разума и съзнанието на човека, за
неговите добре проектирани, разумни и съзнателни или лошо проектирани, неразумни и необмислени, разрушителни идеи и действия,
които променят биосферата, човечеството и земята. Според Вернадски, „ние живеем в небивало нова
Акад. Вл. Вернадски
геологическа епоха, човекът със
1863-1945
своя труд и със своето съзнателно
отношение към живота преработва земната обвивка – геологическата
област на живота – биосферата. Той я привежда в ново геологично състояние. Чрез неговия труд и съзнание биосферата преминава в ноосфера Ноосферата не е фикция, не е създаване на вяра, а емпирично обобщение”. Тези негови мисли, че човекът, като част от биосферата, със
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своята разумна дейност, може да спаси и съхрани планетата Земя от разруха и катаклизми, се приемат и от
български учени (Николов, 2013;
Костов, 2013).
Ноосферата поправя
последствията от техносферата
и антропоцена
Защитавайки учението на Вернадски, френският учен Тейяр дьо
Шарден (1994) в своята книга „Човешки феномен” пише, че „човекът
не е център на вселената, той е мислещият слой на планетата”. Тези
двама учени хуманисти и техните
последователи считат, че „противодействието ни на закономерностите
на ноосферата не трябва да се отразява в отчаяние, а в преразглеждане
на самите нас” (Николов, 2013).
Всичко това ни задължава да изследваме не само генезиса на почвите, но и ноогенезата на човека и неговата роля за запазване или унищожаване на почвените ресурси.
През последното столетие почвите
непрестанно и много интензивно са
подложени на въздействието на човешката дейност. „Човешката дейност променя климата, природата,
преобразува почвите, а за добро или
лошо - и самите нас” (Теохаров,
2011). Почвата е основния и главен
компонент на земната екосистема и
биосферата и подобно на климата
се променя много бързо, но не без
участието на човека. Неразумните и
безотговорни изказвания и действия
на някои фактори напоследък дори
придават политически профил на
нарушените и замърсени почви.

Планетата Земя – вик за разум,
хармония и плодородие
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Съвременният човек и последствията от техносферата
и антропоцена
Съвременният
човек
строи, замърсява и нарушава
целостта и основните функции на почвата. А тя е жива
система с животворна сила,
уникален природен ресурс,
който създава и съхранява материални блага и духовни
ценности за самия човек.
Почвата съхранява историческата
памет на цивилизаМеждународна почвена експедиция
циите. Доказателство за това
са археологичните проучвания в страната и центъра на
София, където се откриват
антични предмети на 2-3 м
дълбочина, римски и тракийски златни съкровища и
др. Непознаването на нейните
функции и същност отдалечават човека не само от средата,
в която се формира и „живее”
почвата, но и от собствената
Продоволственият проблем –
му среда. Почвите са част от
приоритет на съвремения човек
биосферата и човек трябва да
преоцени действията си спрямо тях. Нашето мнение е, че е време ноосферата да завладее умовете на съвременните общества и консервативният разум да поеме управлението на почвените и човешките ресурси.
Снизходителното, ненаучно и либерално отношение към тях, е гибелно.
Интензивното развитие на земеделието и индустрията, което почвите не
могат да издържат, ще доведе до екологична катастрофа на планетата.
Природата на човека става проблем не само за почвата, и самата
природа, но и за самия човек. Ноосферата е учение, което може да поправи последствията от човешката дейност, техносферата и антропоцена,
само когато не се забравят думите, казани още през 1909 г. от първият
почвовед у нас „Почвата е оная обширна лаборатория, дето става подготовката на мъртвата материя, за да встъпи в кръвообращението на жи32
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вота, почвата е, тъй да се каже, живият пласт на земното кълбо. Като
тънка нежна пеленка покрива тя огромното тяло на земята и постепенно
одухотворява това тяло”. Не са ли тези мисли първите знаци за поява на
учението за ноосферата у нас, преди още Вернадски да го създаде. Необходимо е българските почвоведи да продължат дискусията с последователите на акад. Вернадски и да разглеждат и опазват почвата като
малко бебе, обвито с пеленка и прегърнато от майката земя.

Мислещият слой на планетата Земя
е призван
да защити и опази живия пласт на земното кълбо
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Проф. Радка Донкова, гл. ас. Йонита Перфанова На 68 сесия на Генералната асамблея на ООН 2016 е провъзгласена
за Година на зърнено-бобовите култури с цел:
• Повишаване информираността на обществото за предимствата
на бобовите култури
• Разширяване взаимодействието на цялата продоволствена верига
за по-ефективно използване белтъчините,
• Усъвършенстване на сеитбооборота за увеличаване на светвното
производство
• Разширяване на търговията със зърнено-бобови култури.
Зърнено-бобовите култури са широко разпространени и са представени от най разнообразни жизнени форми - от огромни дървета и лиани
до дребни пустинни растения. Познати са над 18 000 вида сред които:
• Варива (грах, фасул, леща, соя, бакла, нахут, папуда)
35
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• Фуражни култури (детелина, люцерна, еспарзета, лупина, фий,
секирче, фуражен грах, кумунига, в тропиците някои видове акация и
видове от р.Prosopis)

Детелина

Лупина

Люцерна

Експарзета

Комунига

Секирче

• С техническо значение за получаване на смоли, балсами, багрила, ароматни вещества (Acacia senegal - багрила, Copaifera – копайски
балсам,Dipteryx – кумарин, Tragacantha получаване на смоли)
36
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• Лекарствени растения (Cassia, Styphnolobium japonicum)

Сена (Cassia)

Styphnolobium japonicum

• Декоративни растения(акация -Robinia acacia, златен дъжд Laburnum anagyroides, Cliantus, Delonix, Amherstia)
• Медоносни растения - акации
• Дървесни видове с ценна дървесина (Pericopsis elata,Dalbergia,
Pterocarpus, Afzelia, Intsia
Семената на зърнено-бобовите култури в значителна степен задоволяват потребностите на човека и животните от въглехидрати, витамини, мазнини, белтъчини. От тях човек получава 20% протеини като в
порциона на половината население на много развиващи се страни белтъка на тези култури е основен. Съдържанието на протеини е високо не
само в семената но и във вегетативните органи. Семената на зърнено
бобовите култури са ценна храна за хората и селскостопанските животни, не само поради високото си съдържание на белтъчини, но и поради
това, че белтъчините им са богати с почти всички незаменими за организма аминокиселини. Това важи особено за физиологически найценните аминокиселини – тирозин, триптофан, лизин, аргинин, хистидин, цистин и метионин. Тяхното съдържание е от 1,5 до 3.0 пъти повисоко отколкото при житните култури. Основните запасни белтъци в
зърната на бобовите растения са глобулините, които съставляват 6070% от общия белтъчен комплекс.
Основните въглехидрати, определящи качеството на зърното са
скорбялата, хемицелулозата и целулозата, които подобряват работата на
37
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храносмилаталната система помагат за очистване на организма от токсини и тежки метали.
В болшинството бобови култури съдържанието на липидни съединения е ниско и съставлява 2-3%, представени от масти и фосфоглицериди. При някои от тях (нахут, соя, лупина, фастък) може да се натрупат
значително повче липиди. При нахут съдържанието на мазнини е около
5%, при бялата лупина – около 10%, при соята е в границите 16 -27%.
Значително по-високо е съдържанието на мазнини в семената на фъстъците поради което те се разглеждат в групата на маслодайните растения.
Част от мазнините в семената на всички зърнени бобови са свързани с фосфора под формата на лецитин, който е много полезен за младите организми и увеличава хранителната им стойност.
Семената на зърнено-бобовите растения са богати на витамини от
групата В и С. Семената на фасула и лещата съдържат много витамин
В, на граха – В1 и В2, зелените семена съдържат много витамин С, а тези на соята – А, В, Д и Е. Витамините на соята са разтворими във вода и
мазнини,
Ценността на семената се определя и от високото съдържание на
калий, желязо, фосфор, молибден. Молибденът неутрализира вредните
консерванти, които се съдържат практически във всички хранителни
продукти.
Много и твърде разнообразни витамини съдържат семената и чушките на бобовите култури, когато са в зелено състояние. Оттук е и голямото им значение като ценен продукт за консервната промишленост.
Освен като храна на хората семената на някои от зърнено-бобовите
са ценни като концентриран фураж за селскостопанските животни, поради високо си съдържание на белтъчини, лецитин и витамини. Затова
широко се използват за приготвяне на пълноценни фуражни смески.
Стъблата и листата на бобовите, отглеждани за зелен фураж, са отлична
храна за млечните крави и младите животни. Сламата и плявата на зърнено-бобовите също са богати на белтъчини. В сравнение със сламата
на житните бобовата слама съдържа от 3 до 6 пъти повече белтъчини
(Коеджиков и съавт., 1971 ).
От посоченото се вижда, че зърнено-бобовите са жизненоважен
източник на растителни протеини и аминокиселини, които подобряват
работата на храносмилателната система. Препоръчват се като част от
здравословното хранене, за справяне със затлъстяването, при профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Редовната им употреба спомага
за очистване на кръвта и намаляване съдържанието на холестерол в нея,
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има противовъзпалително и противораково действие, спомага за очистването на организма от вредни вещества.
Бобовите растения повишават почвеното плодородие и оказват положително въздействие върху околната среда.
Още от древността е известно, че отглеждането на бобови култури възвръща плодородието на изтощените почви. Това свойство на бобовите е тясно свързано с осъществяване на симбиотични взаимоотношения с
бактерии, образуващи се по техните корени,
които още през 1888 г. са били изолирани и
проучени от Бейерник. Понастоящем грудковите бактерии са изучени добре на молекулярно и генетично ниво.
Безспорно е тяхното значение за увеличаване дела на биологичния
азот в почвата и земеделската продукция чрез отглеждане на бобови култури. В много страни на света отдавна се извършват проучвания за стимулиране на симбиотичната азотфиксация чрез инокулация с високоефективни
щамове грудкови бактерии под формата на различни биопрепарати. Световната практика за производство и прилагане на тези препарати показва,
че инокулацията с тях трябва да бъде задължително агротехническо мероприятие при отглеждането на бобови култури, особено на нови площи
(Broughton,1984, Graham and Vance, 2000, Martins, 1997) Инокулация с
грудкови бактерии от род Rhizobium и род Bradyrhizobium се прилага и в
планински области като показва значително увеличение на всички изследвани показатели – височината на растението, сухото тегло на корените и
грудките, процентното съдържание на азот, съдържанието на хлорофил,
общата биомаса, добива и съдържанието на протеин. Увеличението на добива варира между 18% и 30,5%, което показва, че инокулацията с
Rhizobium може да замести скъпо струващите торове.( Elkoca at al., 2008).
Използването на бобовите култури и симбиотичната азотфиксация
води до финансови спестявания и повишаване плодородието на земеделските земи. Голямо предимство на симбиозата грудкови бактерии –
бобови е ефикасността на използване на фиксирания азот от растението, която може да достигне до 100%, в сравнение с използването на химичните азотни торове (50 – 60%), които освен това имат вредно влияние за околната среда.
Ефективността на симбиотичната азотфиксация при бобовите култури зависи от много фактори – климатични, почвени, агрохимични ус39
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ловия, запасеност на почвата с микроелементи, почвена влага, наличие
на специфични вирулентни щамове грудкови бактерии, взаимодействие
между грудковите бактерии и другите почвени микроорганизми от естествените биоценози. На тези отношения и по - специално на синергизма се основава практиката на смесената инокулация на бобовите
култури с ефективни щамове грудкови бактерии и други ризосферни
микроорганизми. Доказано е, че смесената инокулация в голям брой
случаи е по-ефективна от самостоятелната, дължащо се както на допълнителната фиксация на атмосферен азот, така и на отделянето на биологично активни вещества (ауксини, витамини и други) от микроорганизмите, използвани при смесената инокулация. В редица публикации е
показан положителен ефект от смесената инокулация на бобови култури ( нахут, грах, фий, соя, леща, фасул) с асоциативни и симбиотични
азотфиксатори: бактерии от род Rhizobium и бактерии от род
Azospirillum (Bashan and Holguin, 1997; German et al., 2000; Tilak et al.,
2006); бактерии от род Rhizobium и бактерии от род. Azotobacter (
Rodelas et al., 1999 ); бактерии от род Rhizobium, род Azospirillum и род
Azotobacter (Zaidi et al., 2003; Wani et al., 2007); при смесена инокулация
с грудкови бактерии и почвени микроорганизми от родовете Bacillus,
Pseudomonas (Zaidi et al., 2003; Wani et al., 2007) и др.
През последните години обект на проучване са взаимоотношенията на бобовите култури с микросимбионтите в симбиотрофната асоциация микоризни гъби ( AMF ) – симбиотични азотфиксатори – растение.
Известно е, че микоризните гъби играят ключова роля в процеса на усвояването и транспорта на хранителни вещества от почвата, особено
при дефицит на биогенни елементи (Subba Rao et al., 1986 ). Успоредно
с подобряване храненето на растенията, екстрацелуларните микоризни
хифи заедно с отделяните от тях и почвените микроорганизми мукополизахариди играят съществена роля в процеса на формиране на почвените агрегати и подобряване структурата на почвата.
Наред с обогатяване на почвата с азот бобовите култури оказват
положително влияние и върху физичните свойства на почвите.
Една от агротехническите земеделски практики за борба с ерозията
е използването на бобови култури. Много подходящи предкултури за
уплътнените противоерозионни сеитбообръщения са грахът, фия и др.
за зелена маса или зелено торене като самостоятелни посеви, или в
смески с житни култури. Зеленото торене подобрява водния и въздушен
режим на почвите; подобрява структурата на почвите; повишава надземната и коренова биомаса, с което се повишава почвозащитната ефективност на растителността (Довбан, 2009; Несмеянова, 2015).
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Редуването на културите от сеитбообръщението като пояси, разположени перпендикулярно на преобладаващите в района ветрове, увеличава повече от два пъти почвозащитната им функция.

Голяма роля в земеделието имат и многогодишните бобови фуражни растения – люцерна, еспарзета, детелина, звездан и др. Съществено
предимство е, че веднъж засети те могат да се използват няколко години. Това е причина за по – ниска себестойност на продукцията, по –
силно въздействие върху почвата и др. Бобовите растения доставят фураж, богат с белтъчини, соли и витамини. Освен самостоятелно могат
да се засяват и в смески с многогодишни житни треви за създаване на
изкуствени ливади и пасища (Абанина, 2013) . Люцерната е най – важното тревно фуражно растение. Тя е основният източник на витаминно
сено и брашно. Включването й през пролетта в дажбите подобрява
здравословното състояние и увеличава продукцията на животните.
Приведените данни показват предимствата и значението на бобовите култури. Биологичната азотфиксация предлага евтин, екологично
чист и възобновяващ се ресурс на азот за земеделието, влияе положително върху добива и качеството на зърното, способства за стабилизиране на екосистемите, за запазване и възстановяване на природните ресурси и обезпечава устойчиво развитие на производството.
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