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Summary 
It is founded artificial pasture of grey forest soil in 
the foot of the mountain, from the region of 
Troyan. Are defined content of assimilable 
phosphorus and potassium and soil pH in the 
experience to fertilization with pasture. Gray 
forest soil on which is carry out the experiment is 
slightly stuffed with assimilable phosphorus and 
potassium should be applied fertilization with 
these elements, as recommended environmentally 
friendly assimilable phosphorus level is 5 mg 
P/100 g of soil, and the recommended level of 
potassium absorbed at least 15 mg K2O/100 g soil 
in 20 cm soil layer defined acetate-lactate method. 
Keywords: artificial pasture, gray forest soil, pH, 
phosphorus and potassium. 
 
Въведение  
Проблемът за рационалното използване на 
пасищата и ливадите в предпланинските и 
планински райони у нас предполага по-
задълбоченото им изучаване. Пасищата и 
ливадите са източник на сочен и евтин 
пълноценен фураж. Голям резерв за бързото 
увеличение на продуктивността на пасищата е 
да се създават изкуствени такива с определен 
ботанически състав и балансирано хранене в 
зависимост от биологичните изисквания на 
тревостоя. По подробни проучвания за 
влияние на торенето в многофакторни опити 
на естествени пасища са правени от Тотев, 
Личев, Николов и други (Тотев, 1984, Личев и 
др. 1982, Николов и др. 1998/. В предишни 
наши изследвания бяха прецизирани нормите 

на торене и мелиориране на ливади и пасища с 
оглед осигуряване на екологосъобразен добив 
и същевременно опазване на почвите и водите 
от нитрати, фосфати и други (Златарева, 1998, 
Петкова и др. 2009 ) 
В настоящата разработка са изследвани 
съдържанието на усвоим фосфор, калий и рН 
на почвата в създадено изкуствено пасище и 
целта е да установят препоръчителните 
екологосъобразни нива на усвоимите форми 
на Р и К и да се сравни действието на 
суперфосфата и фосфорита за достигане добри 
нива на запасеност с фосфор. 
 
Материали и методи 
В продължение на три години е изведен 
полски опит на планинско пасище. Опитът е 
заложен на сива горска почва на наклонен 
терен с две култури- звездан самостоятелно и 
тревна смеска от 50 % звездан и 50 % червена 
власатка. Размерът на опитните парцелки е 
3 m2 (1.5mХ2m) с охрана между парцелките 
30 сm. Опитът е заложен по схема с 
рандомизиране на парцелките (табл.1). 
Използувани са следните фонове. 
Фон азот /само първата година/ като амониев 
нитрат с 34 % N -8 kg N/da. 
Фон калий /само първата година/, като калиев 
хлорид с 60% К2О-20 kg K2O/da 
Използуваните фосфорни торове са 
суперфосфат с 46% Р2О5 като дозата за 3 m2 е 
молибденизирана с 50 mg Mo (17 g Mo/da) и 
смлян фосфорит от Йордания съдържащ 
32.91 % Р2О5 също молибденизиран с 50 mg 
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Mo за дозата за една парцелка от 3 m2 (17 g 
Mo/da). Фосфоритът е смлян да минава 60% 
през сито 200 mesh ( около 75 микрона) и 40% 
да остава на ситото. Освен това фосфоритът 
съдържа 9.92 % CaCO3, а неутрализиращата му 
способност е еквивалентна на 10.3 % CaO. 

Почвените проби са анализирани за рН във 
воден извлек (Аринушкина, 1970 ), за усвоим 
Р и К по ацетатно- лактатния метод (Иванов, 
1980) и физико -химичните параметри по 
метода на Ганев и Арсова (Ганев и др. 1982) 

 
Таблица 1. Схема на опита по торене на пасища 

N Вариант
1 Фон /N,K/ + звездан (контрола бобова култура)
2 Фон /N,K/ + смеска (контрола тревна смеска)
3 Фон +50 kg P2O5 /da суперфосфат инкорпориран в почвата +звездан 
4 Фон +50 kg P2O5 /da фосфорит инкорпориран в почвата +звездан 
5 Фон +50 kg P2O5 /da суперфосфат инкорпориран в почвата +тревна смеска 
6 Фон +50 kg P2O5 /da фосфорит инкорпориран в почвата +тревна смеска 

 
Резултати и обсъждане 
Данните за шестте варианта на опита с треви ( 
табл. 2) показват, че почвата е кисела и 
средното значение от четирите повторения на 
шестте варианта е рН =5,3. Следва да се 
отбележи, че в отделните парцелки реакцията 
на почвата варира в границите на 4,9-5,8. 
Пространственото вариране на рН е 

обусловено както от микрорелефа и различия в 
почвообразувателния процес, така и от 
антропогенна дейност в миналото. При тия 
стойности на рН пасището може да 
функционира още известно време, но при 
достигане на стойности под рН 5 ще възникне 
необходимостта от варуване. 

 
Таблица 2. рН на почвени проби от опит с треви, м. Макаравец, гр. Троян –2004 г. 
Варианти рН(H2O)

 I повт. II повт. III повт. IV повт.
1 5.3 5.1 5.3 5.3 
2 5.5 5.6 5.2 5.4 
3 5.5 5.8 5.4 4.9 
4 5.7 5.4 5.0 5.0 
5 5.5 5.4 5.3 5.1 
6 5.0 5.5 5.2 5.1 

 
Таблица 3. Физико- химични свойства на почвата и определяне варовата норма 

Дълбочина 
cm 

рН (Н2О) В meqv/100 g почва Варова норма

Т8,2 Н8,2 Обм. Аl Обм. Са Обм. Мg кg CaCO3/da
0-30 5,45 27,98 6,50 0,98 18,50 2,00 306,0

 
Както се вижда от таблица 3 почвата има 
значителни запаси от калций и магнезий– 
съответно около 20 и 2 meqv/100g почва, които 
могат да осигурят достатъчно плодородие.  
Данните за съдържанието на усвоим фосфор в 
почвата са представени в таблици 4 и 5. През 
2004 г – следващата година след внасянето на 
фосфора, почвата съдържа значително 
количество усвоим фосфор. През 2005 г 
втората година след внасянето на фосфорният 
тор, количеството на усвоимият фосфор слабо 
намалява и се стабилизира на едно средно 
ниво от 8 mg P/100 g почва, което е подходящо 
както за осигуряване на висок добив както в 
близките 2-3 години, така и в по-далечна 
перспектива от 5-10 години. Намалението на 

усвоимият фосфор през 2005 г в сравнение с 
2004 г се дължи на прореагиране на фосфора с 
почвата, частичното му придвижване по 
дълбочина на почвата, износа с растенията и 
частично измиване с водния отток. 
За предотвратяване на загубите с водния отток 
е необходимо фосфорния тор да се заорава при 
обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm, с 
което се постига и по-добро разположение на 
тора спрямо кореновата система на звездана. 
И със суперфосфата и с фосфорита се постигат 
достатъчно високи нива на усвоим фосфор в 
почвата, но фосфорита има предимството, че 
не е водно разтворим и не подлежи на 
измиване като суперфосфата и е по-евтин.  
 



 

 
Таблица 4. Съдържание на усвоим фосфор по ацетатно -лактатния метод в почви от опит с треви, 

м. Макаравец, г. Троян, 2004 год. 
Варианти mg P/100g почва 

 І повт. ІІ повт. ІІІ повт. ІV повт. Средно 
Вар. 1 3.66 5.50 9.83 13.5 8.12 
Вар.2 5.66 8.66 7.03 12.40 8.44 
Вар. 3 7.86 12.10 13.83 18.19 13.00 
Вар. 4 9.16 11.33 5.40 13.70 9.90 
Вар. 5 8.66 9.66 13.20 6.20 9.43 
Вар. 6 4.86 5.86 7.30 14.66 8.17 

 
Таблица 5. Съдържание на усвоим фосфор по ацетатно-лактатен метод в почви от опит с треви, м. 

Макаравец, Троян, 2005 год. 
Варианти mg P/100g почва

 І повт. ІІ повт. ІІІ повт. ІV повт. Средно 
Вар. 1 2.02 4.73 9.02 13.36 7,28 
Вар.2 5.15 7.20 7.12 11.13 7,65 
Вар. 3 5.66 8.91 13.50 16.66 11,18 
Вар. 4 8.50 12.17 3.95 10.42 8,76 
Вар. 5 8.43 10.94 12.96 6.04 9,59 
Вар. 6 2.09 4.77 8.69 15.05 7,64 

 
Средното измерено значение на усвоимият 
калий за шестте изследвани парцелки в 
опитите с треви през 2004 и 2005 години е 10 
mg K2O/100g почва / Таблици 6 и 7/. Това 
характеризира почвата като слабо запасена по 
отношение на усвоим калий. Следва да се 
отбележи, че през 2004 година -първата година 
след внасянето на торовете средното 
съдържание е 14,2 mg K2O/100 g почва, а през 
2005 година е измерено средно съдържание от 
5,9 mg K2O/100 g почва. Това намаление 
очевидно се дължи на проникване на внесения 
калий в по-дълбоките почвени слоеве, извън 

анализирания 20 сантиметров слой, на износа 
на калий с растенията, както и на загуби с 
водния отток. При внасянето на калиевият тор 
има опасност загубите с водния отток да са 
особено големи. Препоръчително е при 
създаване на изкуствено пасище калият да се 
внася в началото и да се заорава при 
обработката на дълбочина 20-25 cm. 
Повърхностното и плиткото внасяне на калият 
в разтворима форма е свързано с големи 
загуби. От тази гледна точка перспектива 
могат да имат бавно действащи калиеви 
торове. 

 
Таблица 6. Съдържание на усвоим калий по ацетатно-лактатен метод в почви от опит с треви, м. 

Макаравец, г. Троян, 2004 год. 

Варианти 
mg K2O/100g почва 

І повт. ІІ повт. ІІІ повт. ІV повт. Средно 
Вар. 1 13.3 16.6 15.6 16.7 15,5 
Вар.2 10.2 34.0 11.2 17.8 18,3 
Вар. 3 11.2 11.2 14.5 14.5 12,8 
Вар. 4 16.7 11.2 14.5 12.2 13,6 
Вар. 5 15.6 11.2 10.2 14.5 12,8 
Вар. 6 13.3 9.2 13.3 13.3 12,3 

 
Таблица 7. Съдържание на усвоим калий по ацетатно -лактатния метод в почви от опит с треви, м. 

Макаравец, Троян, 2005 год 

Варианти 
mg K2O/100g почва 

І повт. ІІ повт. ІІІ повт. ІV повт. Средно 
Вар. 1 7.2 7.2 8.0 9.0 7,8 
Вар.2 6.2 5.0 6.2 8.0 6,3 
Вар. 3 5.0 5.0 8.0 7.2 6,3 
Вар. 4 5.0 4.0 5.0 3.0 5,7 
Вар. 5 6.2 4.0 4.0 8.0 5,5 
Вар. 6 4.0 2.5 4.0 5.0 3,9 

 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 155 

 
 

Снимка 1. Опитна парцелка вариант 5 (Фон +50 kg P2O5 /da суперфосфат +тревна смеска) 
 
Изводи 
При създаване на изкуствено планинско 
пасище трябва да се започне с анализ на 
почвата за съдържание на усвоимите форми на 
азот, фосфор и калий, както и рН за 
установяване необходимостта от варуване.  
На основата на резултатите от проведения 
опит за създаване на изкуствено планинско 
пасище на сива горска почва в предбалкана, в 
района на г. Троян местност Макаравец могат 
се дадат следните препоръки. 
При измерена реакция на почвата- рН (Н2О)<5 
пасището следва да се варува, като варовата 
норма се определя по методиката на Ганев. 
Ако почвата е бедна на усвоим фосфор и 
калий следва да се приложи торене с тези 
елементи. Препоръчителното ниво на усвоим 
фосфор е 5 mg Р/100 g почва, а 
препоръчителното ниво на усвоим калий е 
минимум 15 mg K2O/100 g почва в 20 
сантиметровия почвен слой. При естествена не 
торена в миналото почва чрез добавянето на 
40 kg P2O5/da може да се достигне 
препоръчителното фосфатно ниво. Фосфорът 
и калият, а при варуване и варовата норма, 
следва да се внесат есента и веднага да се 
заорат при основна обработка на 20-25 сm, 
последвано от дискуване на дълбочина 18 сm и 
при необходимост допълнителна обработка за 
подравняване повърхността на почвата. Върху 
така подготвената почва се засява звездан или 
смес от 50 % звездан и 50 % червена власатка. 
Възможно е де се използва и друга подходяща 
многогодишна бобова култура.  
Така подготвеното пасище (сенокос) може да 
се ползва до 10 години без да се прави 
допълнително торене. Както показаха опитите, 
то осигурява добив на суха маса над 1500 
kg/da и е по възможния начин обезопасено по 
отношение на замърсяване на околната среда.  
Резултатите за сравнителното действие на 
суперфосфата и фосфорита показват, че те са 
практически еднакво ефективни. 

Суперфосфатът е по-удобен за внасяне, а 
фосфоритът има предимство по отношение на 
цената, неутрализиране на част от почвената 
киселинност и опазване на околната среда.  
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