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В биологичното земеделие почвата се 
разглежда като жива система, която се 
развива, и в която активна роля играят 
полезните организми. Тя е като източник и 
резерв на хранителни вещества чрез 
разграждане на отпадните органични 
материали и като среда за антагонистите на 
неприятели и болести. Взаимодействието 
между минерали, вода, хумус, въздух и живи 
организми в почвата са основна база за здрава 
производствена система. 
Целта на настоящия анализ е проучване и 
представяне на почвата, като един от най-
важните - макар и често третиран с 
безотговорност и небрежност - природни 
ресурси  
В биологичното производство се цени и пази 
този източник на живот – почвата, като 
внимателно се следи за: състоянието на 
почвата, какво се влага и отнема от нея при 
почвената обработка и как земеделските 
мероприятия оказват влияние върху 
плодородието и състава й. 
Практики, използвани в биологичното 
производство за поддържане и подобряване 
здравето на почвата, са:  
*Прилагане на разнообразни сеитбообръщения 
с участието на многогодишни тревни смески и 
бобови култури – минимум 20%, за да се 
прекъсне цикъла на развитие на плевелите и за 
генериране на полезни хранителни вещества.  
*Правилно използване на оборски тор за 
подобряване на структурата на почвата и 
предпазване от ерозия 
*Балансиране на минерали в почвата, за да се 
избегнат дългосрочните промени в 
химическия състав на почвата и 
"зависимостта" й от изкуствени добавки. 
*Насърчаване на живота на почвата, като и се 
даде време за възстановяване на почвата и да 
се избегне загубата на хранителни вещества. 

*Използване на зелено торене, компост, за да 
се предпази почвата от ерозия и загуба на 
хранителни вещества. 
*Подходящи и добри методи за обработка на 
земята и намаляване на токсините. 
При възможност в биологичното производство 
се използват механични и физични методи за 
обработка, за да се постигне оптимален 
резултат за здравето и структурата на почвата. 
Това същевременно спомага за поддържане на 
биологичното разнообразие както над, така и в 
самата почва. 
Минимализирането на обработките и тяхното 
рационализиране, чрез намаляване на броя и 
дълбочината им в сеитбообращението; 
заменяне на оранта с разрохкване на почвата; 
прилагане на директна сеитба; дълбоко 
разрохкване на уплътнени и преовлажнени 
почви може да осигури подобряване на водно-
физичните свойства на почвата, намаляване на 
разходите за горива и енергия от 12 до 86% и 
увеличаване на добивите над 50%. 
Правилното редуване на сеитбообращенията 
води от 20 до 85% увеличаване на добивите, 
намалява зависимостта от рисковите 
метеорологични фактори. Увеличава 
ефективността на торенето, като намалява 
енергийните разходи за борба с плевелите и 
поддържане фитосанитарното състояние от 
1 до 1,5 пъти, и осигурява по-висока 
икономическа печалба. 
Чрез правилния избор на култури за зелено 
торене се внасят от 2,2 до 5,2 кг/дка азот и от 
120 до 240 кг/дка въглерод, подобряват се 
структурата на почвата и водния режим, 
намалява се заплевеляването до 25-75%, 
активизира се микробиологичната дейност на 
почвата и се осигурява по-качествен добив в 
отсъствие на минерално торене.  
Балансът на хранителните елементи се базира 
на отчитането на влизащите и излизащи 
потоци на хранителни елементи (азот и 
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фосфор), водещо до намаляване 
себестойността на продукцията и подобряване 
на почвеното плодородие. 
Важно значение за повишаване съдържанието 
на азот в почвата има биологичната фиксация 
на атмосферния азот, при която част от 
огромните запаси на азот в атмосферата се 
пренасят в почвата.  
Биологичната фиксация осигурява около 1/5 от 
прихода на азот в почвата и се извършва от 
свободно живеещи в почвата микроорганизми 
(род Azotobacter, Clostridium и Azotomonas) и 
грудкови бактерии (бобови растения) 
Около 50-80% от най-ценния актив – 
въглеродът, е загубен от горния почвен слой, 
като пряк резултат от загубата на самата 
почва. Въглеродните равновесни нива в 
почвата се определят от въглеродни входове и 
изходи, което от своя страна се влияе от 
температура, валежи и управление.  
 В общи линии, натрупването на въглерод в 
почвата положително корелира с валежите и 
негативно с температура. Тоест повече 
въглерод може да се съхранява в почвата в 
студени, влажни среди, отколкото в горещите 
и сухи. Биологичните производители не могат 
да променят климатичните фактори на 
околната среда, но те могат значително да 
подобрят в процентно отношение водната 
инфилтразия,тоест задържане на почвената 
влага, буфериране на почвени температури и 
въглеродни входове и изходи, чрез промени в 
управлението на почвеното покритие /хумуса/.  
Почвеното покритие /хумусът/ се подобрява 
чрез мулчиране с цел повишаване на нивата на 
въглерода в почвата, а и оттам подобряване на 
почвената структура, по-голяма порьозност, 
по-високи нива на инфилтрация, по-ефективно 
използване на валежите, по-висок капацитет 
на катионен обмен, подобрена наличност на 
макро- и микроелементи, намаляване на 
разходите, подобряване на биологичното 
разнообразие и повишаване на 
производителността.  
В почвата фосфорът се установява под 
формата на органични и минерални 
съединения. Органичните фосфати влизат в 
състава на неразложената мъртва растителна 
биомаса под формата на захарофосфати, 
фосфатиди, фитин и др. Съдържанието и 
разпределението на основните форми на 
фосфорните съединения в българските 
почвени различия се колебае в широки 
граници. 
Наличните усвоими фосфати в българските 
почви са крайно недостатъчни за да задоволят 
нуждите на растенията. Ето защо основен 

приходен елемент в баланса на фосфора е 
торенето с природни материали – органични 
торове, природни фосфорити и обогатените с 
минерален фосфор компости. 
Ефективността на органо-минералните смеси 
върху почвата се изразява в подобряване на 
хумусното състояние и индекса на 
водоустойчивост на структурните агрегати и 
неутрализиране на обменната киселинност, 
както и намаляване на количествата на 
обменната мед. 
От общото количество биомаса в почвата се 
разграничават 40% бактерии и актиномицети; 
40% гъби и водорасли; 12% дъждовни червеи; 
5% друга макрофауна (паяци, почвени 
насекоми, мравки, термити, охлюви и 
къртици) и 3% от мезо и микрофауна 
(олигохети, акари, нематоди, протозои и др.). 
При почви с по-висока киселинност, 
процентът на гъбите е по-голям, а на 
бактериите – по малък.  
В обработваемите площи почвите съдържат 
по-малко дъждовни червеи и повече насекоми. 
Биологичното земеделие води до нарастване 
на броя на полезните организми, живеещи в 
почвата, което от своя страна допринася за 
жизнеността на културите и 
селскостопанските животни. Установено е, че 
биологичното земеделие: 
*Удвоява броя на торните бръмбари в почвата; 
*Увеличава с 50% земните червеи; 
*Води до 50% повече късокрили бръмбари в 
почвата; 
*Удвоява броя на паяците; 
*Плодородието на почвата и на биологичното 
разнообразие в биологичното земеделие се 
увеличава. 
В продължение на 21-годишен опит в 
Централна Европа е установено, че реколтата е 
с 20% по ниска в органичните системи, но 
внасянето на торове и разходи е намалена с 34-
53%, а внасянето на пестициди - с 97%.  
В състава на почвата се балансират 
органичните частици, служещи като 
растителна храна, и живите микроорганизми, 
като бактерии, гъбички, водорасли и малко по-
големи, като земните червеи.  
Оптимално продуктивната почва съдържа 
перфектен баланс на неорганични минерали, 
органични материали (въглерод) и живи 
организми, всички съдържащи се в рамките на 
физическа структура, което абсорбира и 
задържа водата, за да се улеснят естествените 
химични реакции (перфектното съчетание за 
фуражните растения). 
В един по общ поглед биологичното земеделие 
се оповава на шест основни признака: 
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1. Тестване на поне десет хранителни 
елемента – фосфор, калий, калций, магнезий, 
сяра, цинк, фелязо, мед и бор. Когато балансът 
на хранителните вещества калциий и сяра е 
добър, то е необходимо по-малко азот.  
2. Използване на торове, поддържащи 
плодородието на почвата, а именно минерално 
преработените торове са за предпочитане. 
3. Намалява се използването на пестициди, 
като баланса на хранителните вещества в 
почвата става все по-активен. Използват се 
нетоксични методи, като ротация на 
културите, балансиране на почвата, механичен 
контрол и своевременно отглеждане на 
естествени врагове. 
4. Използва се кратък период на ротация – 
1-2 години. Добивите са по-високи, а 
вложенията по ниски, отколкото по-
дълготрайната ротация или монокултура. 
5. Използва се подходяща оран за контрол на 
почвата с цел по-добра въздушна и водна 
аерация при разпадането на органични 
материали и облагородяване на хумуса чрез 
внасяне на компост в почвата.  
6. Така нареченият „свободен живот” на 
почвата. Почвеното плодородие се увеличава 
при съчетание на растения, съдържащи 
целулоза, и азотсъдържаща (оборски тор и 
бобови растения) органична материя в 
съотношение 12:58. След балансирането на 
основните хумусни хранителни вещества се 
прилагат биологични стимуланти, като кафяви 
морски водорасли, хуминови киселини, 
ензими, витамини и хормони, както и 
модификатори на полезни бактерии, гъбички 
или водорасли. 
Освен в земеделието, биологичното земеделие 
има и икономически смисъл, като разходите за 
вложените ресурси на торове и употребата на 
пестициди, значително се намаляват, а 
добивите и печалбата с течение на времето се 
увеличават.  
Чрез правилното прилагане на биологичното 
земеделие в дългосрочен план се получава 
нулева загуба на почвата, баланс на 
хранителни вещества, както и по 25 земни 
червия на куб. м. почва. Биологичното 
земеделие използва 45% по-малко енергия и е 
по-ефективно, докато конвенционалните 
системи произвеждат 40% повече парникови 
газове и системите за органично земеделие са 
по-рентабилни в сравнение с 
конвенционалните. 
В резултат на направения анализ могат да се 
направят следните по-важни изводи: 
1) В биологичното производство се намаляват 
рязко загубите на минерални вещества от 

почвата, поради което се опазват 
подпочвените води и реките от замърсяване с 
нитрати. Това се постига чрез обезпечаване 
хранителния баланс за растенията предимно с 
бавно разграждаща се органична материя. 
2) Подобрява се почвената структура и се 
поддържа баланса на почвените 
микроорганизми за едно добро хранене на 
растенията и развитие на кореновата система. 
Важни методи за постигане на това са 
включване в сеитбообръщенията на тревни 
смески, култури за зелено торене, 
използването на органични торове, 
подържането на растителна покривка и 
прилагането на почвообработки, които 
намаляват риска от почвена ерозия. 
3) Много важен показател е опазването на 
дъждовните червеи, които ускоряват 
разграждането на растителните остатъци, 
подобряват аерацията на почвата, 
стабилизират почвената повърхност и 
увеличават инфилтрацията на дъждовната 
вода, като с това се намалява и ерозионното й 
действие. 
4) Взаимодействието между животни, 
растения, почва и климат са основата за 
засилване продуктивността и ефикасността на 
екосистемата. 
 
 
In organic farming the soil is regarded as a living 
system that evolves, and which play an active role 
beneficial organisms. It is a source and reserve of 
nutrients through decomposition of organic waste 
materials as a medium for antagonists of pests and 
diseases. The interaction between minerals, water, 
mold, air and living organisms in the soil are the 
main basis for sound production system 
The purpose of this analysis is the study and 
presentation of soil as one of the most important - 
though often treated with irresponsibility and 
negligence - natural resources. 
In organic production prices and keep this source 
of life - soil, carefully monitor: the state of soil 
moisture and what it takes for soil treatment and 
how agricultural activities affect fertility and 
composition in.  
Practices used in organic production to maintain 
and improve soil health are: 
* Implementation of various crop rotations 
involving perennial grass mixtures and beans - at 
least 20%, to break the cycle of development of 
weeds and to generate beneficial nutrients. 
* Proper use of manure to improve soil structure 
and prevent erosion. 
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* Balancing minerals in the soil to avoid long-
term changes in the chemical composition of soil 
and "dependence" from her artificial additives. 
* Nasarchyavane the life of the soil, and allow 
time for recovery of land and to prevent loss of 
nutrients. 
*Use of green manure, compost, to prevent soil 
erosion and loss of nutrients.  
*Appropriate and best methods of tilling and 
reduce toxins.  
Where possible organic production using 
mechanical and physical methods of treatment to 
achieve optimal results for the health and soil 
structure. It also helps to maintain biodiversity 
both above and in the soil.  
Minimization of the treatments and their 
rationalization by reducing the number and depth 
in their rotation, replacing plowing with soil 
loosening and implement direct seeding, deep 
loosening of soil waterlogged and compacted to 
provide improved water-physical properties of 
soil, reducing the cost of fuel and energy from 
12 to 86% and increase yields over 50%.  
The correct sequence of rotations leads from 20 to 
85% increase yields, reduce dependence on 
weather risk factors. Increases the efficiency of 
fertilization, reducing energy costs for weed 
control and maintaining plant health from 1 to 
1.5 times, and provides greater economic profit.  
By proper choice of green manure crops are 
imported from 2.2 to 5.2 kg / ha nitrogen and 
120 to 240 kg / ha of carbon to improve soil 
structure and water regimes, weed infestation is 
reduced to 25-75%, activates the microbial 
activity of soil and provides a quality production 
in the absence of mineral fertilization 
The balance of nutrients is based on reporting of 
incoming and outgoing flows of nutrients 
(nitrogen and phosphorus), leading to reduced 
production costs and improved soil fertility 
Important to increase the nitrogen content in soil 
has biological fixation of atmospheric nitrogen, in 
which part of the huge stocks of nitrogen in the 
atmosphere is transferred into the soil. 
Biological fixation provides about one fifth of the 
income of nitrogen in the soil and is carried by 
free-living soil microorganisms (genus 
Azotobacter, Clostridium and Azotomonas) and 
tuberous bacteria (legumes)  
Approximately 50-80% of the most valuable 
asset - carbon is lost from the topsoil as a direct 
result of the loss of the soil. Equilibrium carbon 
levels in soil are determined by carbon inputs and 
outputs, which in turn is influenced by 
temperature, rainfall and management. 
In general, the accumulation of carbon in the soil 
positively correlated with precipitation and 

negatively with temperature. So much carbon can 
be stored in the soil cool, moist environments than 
hot and dry. Organic farmers can not change the 
climatic factors of the environment, but they can 
significantly improve the percentage of water in 
infiltraziya, ie retention of soil moisture, soil 
temperature buffering and carbon inputs and 
outputs, through changes in the management of 
ground cover / humus/ . 
Improved soil cover /humus/ improved by 
mulching to increase the levels of carbon in the 
soil, and hence improve the soil structure, higher 
porosity, higher levels of infiltration, more 
efficient use of rainfall higher cation exchange 
capacity, improved availability of macro-and 
micronutrients, reduce costs and improve 
biodiversity and increase productivity.  
The soil phosphorus is ustanyavyava form of 
organic and mineral compounds. Organic 
phosphates in the composition of decomposed 
dead plant biomass in the form of zaharofosfati, 
phosphatides, phytin and others. The content and 
distribution of the main forms of phosphorus 
compounds in Bulgarian soil types varies widely.  
Available digestible phosphates in Bulgarian soils 
are insufficient to satisfy the needs of plants. 
Therefore, a major revenue item in the balance of 
phosphorus fertilization is with natural materials - 
organic manure, natural phosphate and mineral 
phosphorus fortified compost.  
The effectiveness of organo-mineral soil mixtures 
consists in improving the humus condition index 
and the water resistance of structural components 
and neutralize exchangeable acidity and 
namyalyavane quantities of copper exchange  
Of total biomass in the soil are distinguished 40% 
of bacteria and actinomycetes, 40% fungi and 
algae, 12% earthworms, 5% other macrofauna 
(spiders, soil insects, ants, termites, snails and 
moles) and 3% of the meso and microfauna 
(oligoheti, mites, nematodes, protozoa, etc.). In 
soils with high acidity, percentage of fungi is 
greater, and bacteria - smaller.  
In cultivated areas, soils contain fewer worms and 
insects more. 
Organic farming leads to an increase in the 
number of beneficial organisms living in soil, 
which in turn contributes to the vitality of crops 
and livestock. It was found that organic farming: 
* Doubles the number of dung beetles in the soil 
*Increases by 50% earthworms 
* Leads to 50% more beetles in the soil sandpiper 
* Doubles the number of spiders 
* Soil fertility and biodiversity in organic farming 
Over 21 years experience in Central Europe is 
found that yield was 20% lower in organic 
systems, but the introduction of fertilizers and 
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costs reduced by 34-53% and the introduction of 
pesticides by 97%.  
In the composition of the soil there is a balance 
between organic matter serving as plant food, 
living microorganisms, such as bacteria, fungi, 
algae, and a little bit bigger ones as worms.  
Optimally productive soil contains a perfect 
balance of inorganic minerals, organic material 
(carbon), and living organisms, all contained 
within a physical structure that absorbs and 
retains water in order to facilitate the natural 
chemical reactions (the perfect combination of 
forage plants).  
In an overview of organic farming opovava six 
features: 
1. Testing of at least ten nutrients - phosphorus, 
potassium, calcium, magnesium, sulfur, tsingy, 
felyazo, copper and boron. As studies of nitrogen 
are more limited because the balance of nutrients 
and sulfur kaltsiiy is good, it needs less nitrogen. 
2. Supporting the use of fertilizers soil fertility, 
namely processed mineral fertilizers are preferred. 
3. Reduced use of pesticides, such as balance of 
nutrients in the soil becomes more active. Use 
non-toxic methods such as crop rotation, soil 
balancing, mechanical control and timely 
cultivation of natural enemies. 
4. Use a short rotation period of - 1-2 years. 
Yields are higher and investment lower than in 
long-term rotation or monoculture. 
5. Use the appropriate tillage to control soil for 
better aeration air and water degradation of 
organic materials and cultivation of humus by the 
payment of compost into the soil. 
6. So-called "free life" of soil. Soil fertility 
increases with a combination of plants, lignin and 
nitrogen containing (manure and legumes) 
organic matter in the ratio 12:58. After balancing 
the main humus nutrients applied biological 
stimulants, such as kelp, humic acids, enzymes, 

vitamins and hormones, and modification of 
beneficial bacteria, fungi or algae. 
Except in agriculture and organic farming is an 
economic sense, the cost of inputs of fertilizer and 
pesticide use, significantly decreased and yield 
and profit over time increase. 
Through proper application of organic farming in 
the long run polichava zero loss of soil nutrient 
balance, and 25 m3 red to earth ground. Organic 
farming uses 45 percent less energy and more 
efficient, while conventional systems produce 
40% more greenhouse gases and organic farming 
systems are more profitable than conventional.  
 
As a result of the analysis can be made the 
following important conclusions: 
1) In organic production is sharply reduced losses 
of minerals from the soil, thus safeguarding the 
groundwater and rivers from pollution by nitrates. 
This is achieved by providing nutritional balance 
of plants mainly slowly decomposing organic 
matter. 
2) Improves soil structure and maintain the 
balance of soil microorganisms for a good plant 
nutrition and development of root system. 
Important methods for achieving this are included 
in the crop rotation of grass mixtures, green 
manure crops, use of organic fertilizers, 
maintenance of vegetation cover and the 
implementation of land management that reduce 
the risk of soil erosion. 
3) Very important indicator is the conservation of 
red rain, which accelerate the decomposition of 
plant residues, improve soil aeration, stabilize the 
soil surface and increase infiltration of rainwater, 
thereby reducing erosion and its effect. 
4) The interaction between animals, plants, soil 
and climate are the basis for enhancing 
productivity and efficiency of the ecosystem.  

 


