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Резюме 
На настоящия етап, ниската производителност 
определя биоземеделието като рисково и 
поставя въпроса за неговото бъдеще като 
източник за изхранване на човечеството. 
Ключът за решаване на този въпрос е в 
повишаване ефективността на биоземеделието 
чрез управлението на почвеното плодородие. 
Това означава подобряване на хранителния 
режим, запазване и подобряване структурата и 
свойства на почвата, т.е. подобряване на 
факторите, отговорни за процесите в почвата и 
за усвояването на хранителните вещества от 
растенията, а от тук и за качеството на 
продукцията и нейната безопасност за 
здравето на животните и човека.  
Целта на настоящата публикация е да маркира 
елементите на управление на почвеното 
плодородие и неговото прилагане в 
биоземеделието и да подчертае необхо-
димостта производителите да повишават 
квалификацията и информираността си за 
почвата, за използваните торове и 
подобрители на почвата и за практиките, 
водещи до повишаване на почвеното 
органично вещество.  
 
Ключови думи: почвено плодородие, 
органични торове, сеитбооборот, зелено 
торене, мучиране, покровни култури 
 
Въведение 
Биоземеделието е актуална световна 
концепция и екологосъобразна форма на 
производство без употреба на изкуствено 
синтезирани торове и пестициди. То е 
алтернатива на интензивните селскостопански 
системи. Това не е случайно. 
Интензификацията на земеделското 
производство води до увеличаване на 
добивите, но е и реален риск за деградация на 
почвите и замърсяване на околната среда и 

продукцията. Поради това, все по-остро се 
поставя въпросът дали употребата на торовете 
става причина за екологични проблеми и 
влошаване качеството на продукцията, а от тук 
и нашето здраве. 
 
В тази връзка, FAO (Organization of the United 
Nations) поставя акцент на въпроса за 
изхранване на човечеството, което 
непрекъснато нараства, при намаляване на 
емисиите на парникови газове. Отговорът е в 
биоземеделието, което води до намаляване на 
парниковите газове, но на настоящия етап, е 
предизвикателство, пред което е изправено 
съвременното общество. Ниската 
производителност е неговата „алилесовата 
пета”, която го определя като рисково и 
поставя под съмнение бъдещето му като 
източник за изхранване на населението. 
Намалението на добива от растителна 
продукция може да бъде с над 30 – 40% в 
сравнение с конвенционалното производство. 
Ключът за решаване на този въпрос е в 
повишаване ефективността на биоземеделието 
чрез управлението на почвеното плодородие 
(Alexandratos, 2001; WWOOF, 2011).  
Целта на настоящата публикация е да маркира 
елементите на управление на почвеното 
плодородие и неговото прилагане в 
биоземеделието и да подчертае 
необходимостта от повишаване 
квалификацията и информираността на 
производителите за свойствата на почвата, за 
качествата на използваните торове и 
подобрители на почвата и за практиките, 
водещи до повишаване на почвеното 
органично вещество. 
 
Почвено плодородие 
Почвеното плодородие е сложна и динамично 
променяща се способност на почвата да 
осигурява на растенията необходимите им 
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хранителни вещества и вода. Това свойство 
притежава само почвата. За разлика от въздуха 
и водата, почвата се характеризира с 
неподвижност, пространствена ограниченост и 
е преобладаващо частна или частно-общинска 
собственост. Поради това, потенциалните 
рискове от влошаване на технологичните и 
екологичните й качества се крият не само в 
естествените процеси на деградация, но и в 
интензивната антропогенна дейност. Ето защо 
управлението на почвеното плодородие трябва 
да е приоритет и задължение на земеделските 
производители, особено на заетите в 
биоземеделието (Станчева, 2007; WWOOF, 
2011; Marriott & Wander, 2006). 
Подобряването на почвеното плодородие е 
дълъг процес, тъй като включва подобряване 
не само хранителния режим, но и на 
структурата и свойствата на почвата – 
компоненти, с голямо значение за 
земеделието, особено за биоемеделието, но 
променящи се относително бавно, в някои 
случаи в течение на и над десет години. Не 
трябва да се забравя, че почвата е „жива” и 
активна среда. В нея протичат непрекъснато 
физични, химични, физико-химични и 
биологични процеси, под влияние на които тя 
се променя. Тези процеси се влияят от 
различни фактори, вкл. от. внесените торове, 
т.е. торенето е сериозна интервенция в живота 
на почвата и само при правилна употреба 
може да постигне целта си. При неправилно 
проведено торене могат да възникнат 
проблеми в почвата, които влошават 
плодородието й, и които много трудно могат 
да се отстранят. Поради това свойствата на 
почвата и торенето са важен елемент от 
управлението на почвеното плодородие, 
защото са едни от основните фактори за 
процесите в почвата, активността на 
кореновата система и усвояването на 
хранителните вещества от растенията, а от тук 
и за качеството на продукцията (Stockdale et 
al., 2002; WWOOF, 2011).  
Не винаги има корелация между добива и 
биологичната стойност на растителната 
продукция, но винаги растителната продукция 
влияе върху здравето на животните и човека. 
От тук произтича древната мъдрост, че 
почвата и торът правят животното и човека. 
 
Почвено органично вещество 
 
1. Промени на органичното вещество в 
почвата 
Органичните материали, с внасянето им в 
почвата, са подложени на действието на 

различни процеси, под влияние на които се 
променят (Filcheva & Rousseva. 2004): 
 Физични промени. Изразяват се в 
раздробяване и механичното смесване на 
органичните материали с почвата.  
  Изменения, вследствие дейността 
на почвените животни, които консумират и 
преработват растителните остатъци и с 
екскрементите си подобряват структурата и 
свойствата на почвата. 
 Изменения, които протичат при 
непосредственото участие и решаващата роля 
на почвените микроорганизми. Тези промени 
се изразяват в два процеса:  
a. Минерализация – пълно разрушаване 
на органичното вещество и превръщането му в 
по-прости химични съединения – съединения 
на въглерода ( СО2, СО3

2-, НСО3
-, елементарен 

С, СН4); на азота (NH+, NO3-, N2) и т.н. 
b. Хумификация – верига от 
биокаталитични реакции на разпадане на 
органичните съединения и синтез на хумус.  
В резултат на тези промени, органично 
вещество (животински тор, компост, торф, 
растителни остатъци), попаднало в почвата, сe 
превръща в почвено органично вещество, 
което е сложна система от хумусни вещества, 
белтъци, аминокиселини, въглеводороди, 
мастни киселини, биологично активни 
вещества, восъци, лигнин и др. То се оценява 
по съдържанието на органичен въглерод – или 
хумус=1.724х % органичен въглерод (Filcheva 
& Rousseva, 2004). 
 
2. Значение на почвеното органично 
вещество 
Почвеното органично вещество и най-вече 
неговата активна част – хумусът, се наричат 
„живата сила” на почвата, поради решаващо 
значение, което имат за почвеното плодородие 
(Filcheva & Rousseva, 2004). Влиянието им е 
многообразно: 
 Влияние върху физичните свойства 
на почвата  
 Подобряват текстурата и структурата 
на почвата, като образуват водоустойчиви 
агрегати. Така намаляват риска от почвена 
ерозия, от уплътняване на почвата и 
повишават устойчивостта й на въздействието 
на почвообработките. 
 Подобрява аерацията, водно-
физичните свойства (подобрява се 
влагоемността на почвата – хумусът може да 
задържи влага, еквивалентна на 80-90% от 
теглото му; топлинните свойства и др.) и 
топлинните свойства на почвата. 
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 Влияние върху химичните свойства 
на почвата 
 Почвеното органично вещество е бавно 
реализуем фонд от хранителни елементи. При 
минерализацията му се осигуряват 98 – 99% от 
азота в почвата, около 60% от фосфора и 
сярата и значителна част от другите елементи, 
необходими за растенията. 
 Влияе върху почвената реакция и 
подобрява буферните свойства на почвата 
 Подобрява поглъщателната способност 
на почвата и предпазва хранителните вещества 
от измиване.  
 Подпомага преструктурирането на 
редица хранителни елементи във форми, 
достъпни за растенията.  
 Подобрява устойчивостта на почвата 
към замърсявания, като свързва тежките 
метали и някои органични замърсители в 
неразтворими съединения.  
 Подпомага деградацията или 
дезактивацията на попаднали в почвата 
токсични вещества (никотин, афлатоксини и 
др.), които с хуматите образуват комплексни 
съдединения, нетоксични за растенията. 
 Влияние върху растенията и 
почвената микрофлора 
 Повишава кълняемостта на семената, 
стимулират растежа, стимулира кореновата 
система, увеличава добива в сухо вещество.  
 Подобрява качеството на продукцията.  
 Обогатява почвената микрофлора и 
повишават активността й. 
 
Повишаване на почвеното органично 
вещество 
Една от основните разлики между 
конвенционалното и биологичното земеделие 
е начинът, по който се разрешава проблемът 
почвено плодородие. Конвенционалното 
земеделие разчита на краткосрочни решения 
за подобряване храненето на растенията, 
главно чрез използване на минерални торове. 
Биоземеделието използва екологосъобразни 
превантивни и/или дългосрочни решения за 
повишаване и съхраняване на органичното 
вещество в почвата (Станчева, 2007; Стойкова, 
2004; Reganold et al. 1987). Целта е да не се 
допуска намаляване съдържанието на хумус 
под критичното му съдържание, при което се 
влошават агрономическите свойства на 
почвата.  
Практиките, които прилага биоземеделието са 
познати на човека още от ранното му развитие, 
когато е решил да обработва земята, но сега са 
обогатени с нови технологични решения и 

иновации, които са много подходящи за 
земеделието: 
 
1. Внасяне на органични торове и 
подобрители 
Биологичното земеделие е законово 
определена система на земеделие. 
Законодателството в Република България е в 
съответствие с европейските стратегически 
документи и отговаря на принципите на 
европейското законодателство. В Приложение 
№1 на НАРЕДБА №22 от 4 юли 2001 г. за 
биологичното производство на растения, 
растителни продукти и храни от растителен 
произход и неговото означаване върху тях, 
издадена от Министерство на земеделието и 
горите, са посочени разрешените за употреба 
торове и подобрители на почвата. Изброени са 
15 вида органични материали (табл. 1). 
Разрешени са само животински торове от 
стопанства с биологично производство и в 
рамките на ограничението 170 kg азот / ha / 
година. Забранено е използването на торове, 
различни от тези.  
 
Таблица 1. Органични торове и подобрители 

на почвата 
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪСТАВА 
Оборски тор 
Изсушени оборски и дехидратиран птичи 
тор 
Компост от твърди животински 
екскременти, включително птичи торове и 
компостирани оборски торове 
Течни животински екскременти (течен 
оборски тор и урина) 
Компостирани или ферментирали битови 
отпадъци 
Торф 
Отпадъци от гъбопроизводството 
Изпражнения от червеи (ломбрикомпост) и 
насекоми 
Гуано 
Компостирана или ферментирала смес от 
растителни материали 
Продукти или субпродукти с растителен 
произход за торене (брашно от кюспе на 
маслодайни растения, какаови черупки, 
вторични малцови корени) 
Водорасли или продукти от водорасли 
Дървени стърготини или дървени отпадъци 
Компостирани дървесни кори 
Дървесна пепел 
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За да се проявят ползите от прилаганите 
практики и да се повиши ефективността им, 
трябва да се имат предвид факторите, които 
влияят върху повишаването на органичното 
вещество в почвата. Те са от решаващо 
значение при торенето (определяне вида и 
количеството на органичния материал, срока и 
начина на внасянето им) и при избора на 
подходяща агротехническа практика. 
Неправилната употреба на разрешените торове 
и подобрители на почвата се дължи, както на 
недостиг на финансови средства, така и на 
липса на информация за техните качества и 
знания за свойствата на почвата. 
Едни от основните фактори, които трябва да се 
знаят, са: 
 Характеристика на почвата 
 Текстура на почвата. Тя определя 
въздушните и водните свойства на почвата. 
Почви, в които преобладава скелетната 
(камениста) и пясъчната фракция са по-богати 
на кислород, от почвите с фина структура. 
Поради това, промяната на органичното 
вещество при тях е по-бърза. Овлажняването 
на почвите, съчетано с високи температури, 
активизира почвената микрофлора и 
минерализацията на органично вещество 
протича интензивно. Засушаването и 
преовлажняването имат обратен ефект. 
 Химичен състав на почвата. От него, 
особено от съдържанието на обменни катиони 
(K, Na, Mg, Al, H) зависят водните свойства, 
реакцията, солевата концентрация на почвата, 
които са отговорни за промените на 
органичното вещество в нея. 
 Характеристика на органичните 
торове и подобрители на почвата – 
животински тор, компост, растителни 
остатъци, торф, биопродукти и др. (Stockdale 
et al., 2002) 
 Устойчивост на разграждане. От нея 
зависи натрупването на органичното вещество 
в почвата. Определя се от количеството на 
компонентите в органичните материали, които 
са устойчиви (мазнини, восъци, лигнин), от 
температурата на почвата и от съдържащите се 
в нея аеробни микроорганичми. 
 Съдържание на хранителни 
вещества. Характерно за органичните 
материали е, че се различават по съдържание 
на хранителни вещества и нямат постоянен 
състав, т.е. съдържанието на хранителните 
елементи в даден органичен материал е силно 
променливо.  
 Коефициенти на използваемост на 
отделните хранителни елементи. Тези 
коефициенти са един от показателите за 

определяне на торовите норми и 
последействието на торовете. Различни са за 
отделните органични торове. 
 Срокове и начини на внасяне. Те 
трябва да са съобразени с възможността за 
максимално усвояване на хранителните 
вещества от отглежданата култура при 
намален риск от замърсяване на подпочвените 
води с нитратен азот. В зависимост от 
характеристиката им, се внасят с основното 
торене (оборски тор, компост, торф, 
растителна пепел), предсеитбено. (оборски 
тор, птичи тор, компост, растителна пепел) 
или като подхранване (оборски тор – 
шербетуване, растителна пепел). 
Начинът на внасяне се определя от 
поставените цели. Органичните материали 
(торф, оборски тор, компост, растителни 
остатъци и др.), които се използват като 
подобрители на почвата се внасят разпръснато 
на цялата площ. Органичните материали 
(животински тор, компост, растителна пепел и 
др.), които се използват и като торове се 
внасят разпръснато или локално. За се намалят 
загубите от хранителни вещества и да се 
повишава ефектът от торенето, органичните 
торове се заорават веднага или се покриват с 
почва . 
 Спазване на добрите земеделски 
практики, за да се намалят загубите на 
хранителни вещества и на риска от 
замърсяване на водите с нитрати. 
 
2. Въвеждане на алтернативни 
агротехнически практики и решения 
 Сеитбооборот. Правилното 
сеитбообръщение e крайъгълен камък на 
подобряване на здравния статус на почвата и 
на почвеното плодородие (Станчева, 2007). 
Изборът на културите и редуването им по 
време и място, трябва да са съобразени с 
биологичните особености на всяка култура в 
сеитбооборота, почвено-климатичните 
условия и прилаганата агротехника. 
Включването на бобови култури (детелина, 
люцерна, фий, лупина…) в сеитбооборота, 
подобрява азотния режим в почвата (почвата 
може да се обогати с 10 – 30 kg N/da/год.). 
 Зелено торене (сидерация). 
Положителният ефект от зеленото торене 
зависи от правилния подбор на сидератите, 
срокът и дълбочината на зораване на 
растителната маса. В противен случай може 
настъпят различни смущения във водния 
режим и/или в растежа и развитието на 
растенията от токсичното въздействие на 
сулфиди и метан, образувани при обилни 



NEW KNOWLEDGE 

UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT EDITION 29 

IS
S

N
: 1

31
4-

57
03

 

валежи непосредствено след заораването на 
зелената маса. 
 Мулчиране и покровни култури 
(cover crops). Мулчът задължително трябва да 
е от органичен произход и от растения, при 
които не са използвани пестициди за 
отглеждането им – угнил компост; неугнили 
органични остатъци; свежо окосена трева; 
опадали сухи листа (шума, листовка); сено; 
слама; дървесни кори, дървесни стърготини; 
торф; компост от гъби. Жив мулч e термин, 
който се използва за покровни култури (cover 
crops), засети между редовете на основната 
култура. При неправилно проведено 
мулчиране може да се повредят растенията от 
отделената топлина, да загният стъблата на по-
чувствителни растения, да се ограничи 
достъпът на вода и кислород до корените на 
растенията. 
Много важно е при зеленото торене, 
мулчирането и покровните култури да се има 
предвид съотношението C:N в растителната 
маса. То трябва да е 25:1 (30:1), за да не се 
наруши азотният режим на хранене на 
растенията. 
 Управление на стърнищата от 
полските култури. Съгласно Закона за 
опазване на земеделските земи (чл. 5, ал. 3) е 
забранено изгарянето на стърнищата на 
териториятя на Република България. При 
изгарянето на стърнищата, хумусът в почвата 
се разгражда до 10 см в дълбочина, загива 
почвената микрофлора, горният почвен слой 
се разпрашава и ерозира много бързо, 
замърсява се въздуха с отделяните газове. 
Задължително е заораването на растителните 
остатъци. Последните са евтин източник на 
хранителни елементи (N, P, K) и органично 
вещество в почвата, тъй като 20-30% от 
следжътвените остатъци и 50% от кореновите 
остатъци се включват в състава на почвеното 
органично вещество. Едновременно с това се 
прави икономия от транспортни разходи.  
 Правилна обработка на почвата. 
Обработката на почвата няма алтернатива в 
природата. При интензивни обработки, 
почвата се обогатява с кислород и се ускорява 
разрушаване на почвеното органично 
вещество. Поради това, даже при високо ниво 
на агротехника в почвата, преобладават 
процеси на разграждане на органичното 
вещество. 
Тенденцията в биоземеделието е към 
обработки, щадящи почвата (безотвална оран, 
набраздяване на терена и др.), и към 
минимизиране на обработките, но до степен, 
която не влошава почвеното плодородие 

(уплътняване на почвата, образуване на 
„плужна пета”). 
 Използване на биопродукти. Те са 
търговски продукти, които не съдържат или 
съдържат малки количества хранителни 
вещества, но съдържат полезни 
микроорганизми и въздействат върху 
микробната популация и микробиологичните 
процеси в почвата – биохумус (лумбри 
компост), бактерийни торове, хуматни торове, 
микоризни инокулати и др. Ефектът от тях е 
голям, когато се прилагат близо до растението. 
Използват се за третиране на семена, 
луковици, разсад, разсадни смески. Внасят се 
при директна сеитба или засаждане почвено 
(разпръснато или локално), чрез поливане или 
капково напояване и като листно подхранване. 
Използването на биопродуктите е 
икономически неизгодно при растителни 
видове с дълбока и активна коренова система.  
 
1. Внасяне на природни минерални 
продукти 
В биоземеделието голямата част от добива се 
формира за сметка на мобилизацията на 
почвеното органично вещество, без 
компенсиране на изнасяните с реколтата 
хранителни вещества с минерални торове. 
Като следствие, може да се наруши балансът 
на хранителни вещества и да се влоши 
почвеното плодородие (Berry et al., 2003; 
Goslinga & Shepherd, 2005; Aronsson et al., 
2007). За да се избегне това, е разрешена 
употребата на някои минерални продукти 
(Приложение 1 на Наредба 22 4 юли 2001), 
които имат естествен произход и са получени 
чрез физически процеси (табл. 2). 
Разрешените минерални продукти са трудно 
разтворими, a слeдователно, неусвоими или 
трудно усвоими от растенията. За тяхната 
мобилизация е необходимo време. Поради 
това, те трябва да се внася най-малко 
3 седмици преди началото на вегетациония 
период. Мобилизацията им зависи главно от 
реакцията на почвата и почвената микрофлора. 
 
Заключение 
 
За бъдещето на биоземеделието е неоходимо: 
 Да се повиши професионална 
квалификация и информираност на 
работещите в биоземеделието (курсове, 
инструкции, листовки, брошури), за да се 
повиши потенциалът им за адаптиране към 
променящите се условия на конкуренция и да 
отговорят на стандартите за безопасност на 
храните. 
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 Да се задълбочи и разшири 
образованието за биологичното земеделие в 
селскостопанските техникуми и висшите 
учебни заведения. 
 Да се изгради система за 
консултантски услуги по биоземеделие.  
 Да се развие агрохимичното 
обслужване на земеделието у нас, тъй като то 
не е адекватно на съвременните условия и 
значително отстъпва от това в европейските 
страни. Дори не може да се говори за система 
за агрохимично обслужване на 
производството, поради което голямата част от 
производителите определят субективно 
необходимостта от торене, вида и 
количеството на торовете. 
 Да се провежда контрол на качеството 
на поливната вода, което е от първостененно 
значение за почвеното плодородие и 
ефективността на производството. Вода с 
ниски качествени показатели е реален риск за 
влошаване на почвеното плодородие в 
резултат на засоляване, неблагоприятно 
изменение на рН, натрупване на тежки метали 
и/или токсични за растенията елементи.  
 

Таблица 2. Неорганични торове и 
подобрители на почвата 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪСТАВА 
Естествен мек фосфат 
Алуминиево-калциев фосфат 
Сгурия от дефосфорация 
Необработена сол на калиевата основа 
(каинит, силвинит...) 
Калиев сулфат, съдържащ магнезиева сол 
Винаса (винена кал) или екстракти 
Калциев карбонат от естествен произход 
(например; креда, мергел, смлян варовик, 
фосфатна креда...) 
Калциев и магнезиев карбонат с естествен 
произход (например магнезиева креда, 
смляна магнезиева варовикова скала) 
Магнезиев сулфат (кизерит) 
Разтвор от калциев хлорид 
Сатурачна вар 
Остатъчно вар 
Калциев сулфат (гипс) 
Елементарна сяра 
Микроелементи, признати от контролния 
орган 
Натриев хлорид (каменна сол) 
Каменни брашна (мраморно брашно) 

 
 

 
Abstract 
At the current stage, lower productivity defines 
organic farming as risky and raises questions 
about its future as a source for feeding humanity. 
The key for solving this question is increasing the 
efficiency of organic farming through 
management of soil fertility. That means 
improvement of diet, preservation and 
improvement of structure and properties of soil, 
i.e. improvement of factors responsible for 
processes in soil and absorption of the nutrients 
by plants, and herein for quality of production and 
its safety for animal and human health.  
The purpose of this publication is to mark the 
elements of control of soil fertility and its 
application in organic farming and to emphasize 
the need producers to improve their skills and 
their awareness for soil, for used fertilizers or soil 
improvement products and practices that lead to 
increase in soil organic substance.  
 
Keywords: soil fertility, organic fertilizers, crop 
rotation, green manure, mulching, cover crops 
 
Introduction 
Organic farming is a global concept and 
еcоlogical according to form of production 
without use of artificially synthesized fertilizers 
and pesticides. It is an alternative of intensive 
farming systems. This is no accident. 
Intensification of agricultural production leads to 
increased yields, but is also a real risk for soil 
degradation and environmental contamination and 
production. Therefore, it raises more acutely the 
question whether use of fertilizers is determinant 
for environmental problems and the quality of 
production, and herein for our health. 
In this regard FAO (Organization of the United 
Nations) emphasizes on the question for feeding 
of humanity which continuously increases but 
reducing emissions of greenhouse gases. The 
answer lies in organic farming which leads to 
reduction of greenhouse gases but at present is a 
challenge to which is faced modern society. Low 
productivity is its ,,achilles' heel’’ which defines it 
as risky, calls into question its future as a source 
for feeding the population. Decrease in the yield 
of plant production can be over 30 - 40% in 
comparison with conventional production. The 
key for solving this issue is in increasing the 
efficiency of organic farming through 
management of soil fertility (Alexandratos, 2001; 
WWOOF, 2011).  
The purpose of this publication is to mark 
elements of soil fertility management and its 
application in organic farming, and to emphasize 
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the need of increased qualification and awareness 
of producers on the properties of soil for the 
quality of fertilizers and soil improvers and 
practices that lead to an increase in soil organic 
substance. 
 
Soil fertility 
 
Soil fertility is a complex and dynamic changing 
capacity of soil to provide plants their necessary 
nutrients and water. This property possesses only 
soil. In contrast to air and water, soil is 
characterized with immobility, space limitation 
and is mainly private or private-municipal 
ownership. Consequently, potential risks of 
deterioration and its technological and 
environmental qualities lie not only in the natural 
processes of degradation but also in intense 
human activity. That is why management of soil 
fertility must be a priority and obligation of 
agricultural producers especially of those 
employed in organic farming (Stancheva, 2007; 
WWOOF, 2011; Marriott & Wander, 2006). 
Improvement of soil fertility is a long process, 
because it includes not only diet but also structure 
and properties of soil - components of major 
importance for agriculture, especially for organic 
farming. But those components change extremely 
slowly, in some cases over and above ten years. 
It must be remembered that soil is "alive" and 
active environment. Physical, chemical and 
biological processes continually run in it 
influenced by the way which it is changing in. 
These processes are influenced by various factors, 
including by imported fertilizers, i.e. fertilization 
is a serious intervention in the life of soil, and 
only with correct use may achieve its purpose. 
Incorrectly conducted fertilization leads to 
problems in soil that affect its fertility, and which 
are very hard to eliminate. Consequently soil 
properties and fertilization are an important 
element of soil fertility management because they 
are among the main factors for processes in the 
soil, activity of the root system and nutrient 
absorption by plants, and herein for the quality of 
production (Stockdale et al., 2002; WWOOF, 
2011). А correlation between yeild and biological 
value of plant production does not always occur, 
but plant production always affects animal and 
human health. From here arises the ancient 
wisdom that soil and manure make animals and 
humans. 
 

Soil organic substance 
 
1. Changes of organic substance in soil 
Organic materials, as they are imported into soil, 
are exposed to operation of different processes, 
under the influence of that they are changed. 
(Filcheva & Rousseva. 2004) 
 Physical changes. Expressed in 
atomization and mechanical blending of organic 
materials . 
 Amendments, resulting from activity of 
soil animals, that consume and transform crop 
residues, and with their droppings improve the 
structure and properties of soil. 
 Changes occurring in direct participation 
and the crucial role of soil microorganisms. These 
changes are expressed in two processes: 
c. Mineralization - complete destruction of 
organic matter and its transformation into more 
simple chemical substances compounds of carbon 
(СО2, СО3

2-, НСО3
-, elementary С, СН4); of 

nitrogen (NH+, NO3-, N2) etc. 
d. Humification - a chain of bio catalyzed 
reactions of decomposition of organic compounds 
and hummus synthesis. 
As a result of these changes, organic substance 
(livestock manure, compost, peat, crop residues), 
fall in the soil, becomes soil organic substance, 
which is complicated system of humus 
substances, proteins, amino acids, carbohydrates, 
fatty acids, bioactive substances, waxes, lignin 
etc. It is estimated by organic carbon content - or 
humus =1.724х % organic carbon (Filcheva & 
Rousseva, 2004). 
 
2. Importance of soil organic substance 
Soil organic substance, especially its active part – 
humus, are called "vital strength" of soil because 
of essential significance, which they have for soil 
fertility (Filcheva & Rousseva, 2004). Their 
influence is a multifaceted: 
 Effect on physical properties of soil . 
 Improves texture and soil structure by 
forming water-resistant aggregates. This reduces 
the risk of soil erosion and soil compaction and 
improves its resistance to the impact of Soil 
Cultivation.  
 Improves aeration, water-physical 
properties (improves moisture assumption of soil - 
humus may hold moisture equivalent of 80-90% 
of its weight, thermal properties and others) and 
thermal properties of soil.  
 Influence on soil chemical properties 
 Soil organic substance is slow viable 
stock of nutrients In its mineralization are 
provided 98 – 99% of nitrogen in soil about 60% 
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of phosphate and sulfur and significant part of the 
other elements necessary for plants 
 It influences on soil reaction and 
improves buffer soil properties 
 Improves absorption of soil and prevent 
nutrients from washing 
 Supports restructuring of several nutrients 
into forms available to plants 
 Improves resistance of soil to pollution, 
associating heavy metals and some organic 
contaminants into insoluble compounds. 
 Supports degradation or inactivation of 
adventitious in soil toxic substances (nicotine, 
aflatoxins, etc.), which form complex compounds 
nontoxic to plants. 
Effect on plants and soil microflora 
 Improves germination rate of seed, 
stimulates growth, stimulates root system, 
increases the yield in dry substance 
 Improves product quality  
 Enriches soil microflora and increases her 
activity 
 
Improvement of soil organic matter 
 
One of the major differences between 
conventional and organic farming is the way in 
which is solved the problem soil fertility. 
Conventional agriculture relies on short solutions 
to improve the nutrition of plants, mainly by use 
of mineral fertilizers. Organic farming uses 
environmentally friendly preventive and / or long-
term solutions for improving and preserving the 
organic substance in soil (Stancheva, 2007; 
Stoykova, 2004; Reganold et al. 1987). Aim is to 
avoid any reduction humus content under its 
critical contents, whereby get worse agronomic 
properties of soil.  
Practices that apply organic farming are known of 
human, since his early development when he 
decided to work the land, but now they are 
enriched with new technological solutions and 
innovations that are very suitable for agriculture. 
 
1. Adding organic fertilizers and additives 
Organic farming is a legally required system of 
agriculture. Legislation in Republic of Bulgaria is 
in line with EU strategic documents, and meets 
the principles of European legislation. In Annex 
№1 of Ordinance №22 of July 4, 2001 for 
biological production of plants plant products and 
foods of plant origin and its indication on them, 
issued by Ministry of Agriculture and Forestry are 
set out permitted for use fertilizers and soil 
improvers. They are numerated 15 types of 
organic materials (table 1). Resolved is only 
manure from farms with organic production and 

within the limit of 170 kg nitrogen /ha/ per year. It 
is forbidden the use of fertilizers other than those. 
In order to exhibit the benefits of implementing 
practices and to be increased their efficiency must 
be taken into account the factors affecting 
increase of organic matter in soil. They are of 
crucial importance for fertilization (determining 
type and amount of organic material their duration 
and manner of their introduction) and selection of 
an appropriate agricultural practices.Incorrect use 
of allowed fertilizers and soil improvers due to 
both of deficit of financial resources and absence 
of information on their properties and knowledge 
of soil properties. 
 

Table 1. Organic fertilizers and soil improvers 
 

NAME OF COMPOSITION 
Manure 
Dried manure and dehydrated poultry manure 
Compost of solid animal excrements, including 
poultry manure and composted manure 
Liquid animal excrements (liquid manure and 
urine) 
Composted or fermented household waste 
Peat 
Waste of mushroom production 
Excrements of worms (lombrikompost) and 
insects 
Guano 
Composted or fermented mixture from plant 
materials 
Products or by-products of plant origin for 
manure (expeller flour of oil plants, cocoa 
shells, secondary malt roots) 
Seaweed and seaweed products 
Wood shavings and wood wastes 
Composted wood barks 
Wood ash 

 
Among the main factors that must be known are: 
 Characteristics of soil 
 Soil texture. It defines air and water 
properties of soil. Soils in which dominates 
skeleton (rocky) and sand faction have higher 
content of oxygen than soils with fine texture. 
Therefore, change of organic substance to them is 
faster. Humidification of soils, combined with 
higher temperatures activates soil microflora and 
mineralization of  organic matter occurs 
intensively. Drought and excessive humidity have 
opposite effect. 
 Chemical composition of soil. Chemical 
composition of the soil. On it, especially on the 
content of exchangeable cations (K, Na, Mg, Al, 
H) depend water properties, reaction, salt 
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concentration of soil which are responsible for 
changes the organic substance in it. 
 Characteristics of organic fertilizers 
and soil improvers - manure, compost, crop 
residues, peat, bioproducts and others. (Stockdale 
et al., 2002). 
 Stability of degradation.Thereof 
depends accumulation of organic substance in 
soil. It is determined by the quantity of 
components in organic materials which are stable 
(fats, waxes, lignin), by the temperature of soil 
and contained therein aerobic microorganisms.  
 Content of nutrients. Characteristic for 
organic materials is that they differ in nutrient 
content and have no constant composition, , ie 
content of nutrients in an organic material is 
highly variable. 
 Utilization rates of individual 
nutrients.. These coefficients are one of the 
indicators for determining fertilizers standards 
and the residual effect of the fertilizers. They are 
different for individual organic fertilizers. 
 Deadlines and ways of import. They 
must be consistent with possibility for maximum 
absorption of nutrients of growing crop with a 
reduced risk of pollution of groundwater with 
nitrate nitrogen. Depending on their 
characteristics, they are imported with basic 
fertilization (manure, compost, peat, plant ash), 
before sowing (manure, poultry manure, compost, 
plant ash), or as feeding (manure - liquid manure 
application, plant ash) 
Method of import is determined by the objectives. 
Organic materials (peat, manure, compost, plant 
residues, etc.)., used as soil improvers are 
imported scattered along the entire area. Organic 
materials (manure, compost, plant ash, etc.) used 
as fertilizers too are imported scattered or locally . 
To be reduced losses of nutrients and to be 
increased effect of fertilization, organic fertilizers 
begin ploughing, immediately or are covered with 
soil. 
Observance of good agricultural practices, to be 
reduced to reduce losses of nutrients and the risk 
of contamination of water with nitrates.  
 
2. Implementation of good agricultural 
practices and solutions 
 
 Crop rotation. Correct crop rotation is a 
cornerstone for improving the health status of soil 
and soil fertility (Stancheva, 2007). Selection of 
cro ps and their alternation in time and place must 
be consistent with biological characteristics of 
each crop in crop rotation, soil and climatic 
conditions, and applied agrotechic. Inclusion of 
leguminous crops (clover, alfalfa, lupine ...) in 

crop rotation improves soil nitrogen regime. (soil 
may be enriched with 10 – 30 kg N/da/per year) 
 Green manure (sideration) Positive 
effect of green manure depends on correct 
selection of siderates duration and depth of dawn 
of plant mass. Otherwise may occur various 
disorders in the water regime and / or in growth 
and development of plants, from the toxic impact 
of sulfide and methane, formed by abundant 
rainfall immediately after tilling the green felt 
 Mulching and cover crops. Mulch must 
be of organic origin and from plants in which are 
not used pesticides for breeding - putrid compost, 
non putrid, organic residues, fresh mown grass, 
fallen off hay, straw, wood barks, sawdusts, peat, 
compost from mushrooms. Living mulch is a term 
used for crove crops planted between lines of 
basic crops. In incorrectly conducted mulch can 
be damaged plants of generated heat to rotten 
stems of more responsive plants to restrict access 
of water and oxygen to plant roots. 
It is very important In green manure, mulching 
and cover crops, to be taken into account 
correlation C:N in plant mass. It must be 25:1 
(30:1), to be not disturbed nitrogen diet of plants. 
 Stubble management by Arable. Under 
the Law on Protection of Agricultural Land (art. 5 
para. 3) is forbidden burning of stubble on the 
territory of Bulgaria. At burning of stubble humus 
in soil decomposes up to 10 cm in depth, dies soil 
microflora, the upper soil layer is atomised and 
erodes very quickly, air is polluted with exhaust 
gases. It is imperative tilling of crop residues. 
Latter are a cheap source of nutrients (N, P, K) 
and organic matter in soil as 20-30% of post 
harvest residues and 50% of root residues are 
included in of soil organic substance. At the same 
time is made economy of transport costs.  
 Correct soil treatment. Processing of 
soil has no alternative in nature. During intensive 
treatment, soil is enriched with oxygen and is 
accelerated destruction of soil organic substance. 
Therefore, even at high level of farming 
equipment in soil, dominate processes of 
decomposition of organic substance. 
Trend in organic farming is to treatments sparing 
soil (non rolled away tillage, harrowing on the 
field, etc.), аnd to minimize treatments, but to an 
extent which does not deteriorate soil fertility 
(soil compaction, formation of "plow heel") 
 Use of organic products. They are 
commercial products that do not contain or 
contain small amounts of nutrients but contain 
beneficial microorganisms and impinge on 
microbial population and microbiological 
processes in soil - biohumus (lumbri compost), 
bacterial fertilizers, mycorrhizal inoculas. Their 
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effect is larger when their implementation is near 
the plant. They are used for treatment of seeds, 
bulbs, seedlings, sprouts mixtures. They are 
imported at direct sowing or soil planting 
(dispersed or local) through irrigation or drip 
irrigation and as foliar feeding. Use of organic 
products is economically unattractive at plant 
species with deep and active root system.  
 
3. Import of natural mineral products 
In organic farming majority of production is 
formed on behalf of mobilization of soil organic 
matter without compensation of exported with 
harvest nutrient fertilizers. As a consequence, can 
be affected the balance of nutrients and to be 
deteriorated Berry et al., 2003; Goslinga & 
Shepherd, 2005; Aronsson et al., 2007). In order 
to avoid this is permitted use of certain mineral 
products(Annex 1 of Regulation 22 July 4, 2001), 
which have natural origin and are obtained by 
physical processes (Table 2). Authorized mineral 
products are poorly soluble, and therefore non 
absorbed or poorly absorbed by plants. For their 
mobilization is also necessary time. Therefore 
they must be submitted at least 3 weeks before of 
vegetation period. Mobilization depends mainly 
on soil reaction and soil microflora. 
 
Table 2. Inorganic fertilizers and soil improvers 
 

NAME OF COMPOSITION 
Natural soft phosphate 
Aluminum-calcium phosphate 
Slag from defosforation 
Untreated salt with potassium hydroxide 
(kainit, silvinit …) 
Potassium sulphate containing magnesium salt 
Molassed (lees) or extracts 
Calcium carbonate of natural origin (for 
example: chalk, marl, crushed limestone, 
phosphate chalk ...) 
Calcium and magnesium carbonate of natural 
origin (for example: magnesian chalk, crushed 
magnesium limestone) 
Magnesium sulphate (kieserite) 
Solution of calcium chloride  
Saturated limestone 
Residual limestone 
Calcium sulfate (gypsum) 
Elemental sulfur 
Microelements recognized by inspection body 
Sodium chloride (rock salt) 
Stone flour ( marble flour) 

 

Conclusion 
 
For future of organic farming is necessary: 
 To be improved professional qualification 
and awareness of workers in sphere of organic 
farming (courses, manuals, leaflets, brochures) to 
be increased their potential for adaptation to 
changing conditions of competition and to meet 
the standards for food safety. 
 To be deepened and expanded education 
on organic farming in agricultural colleges and 
universities. 
 To be established a system for consulting 
services on organic farming  
 To be developed agrochemical servicing 
of agriculture in our country, because it is not 
adequate to modern conditions and significantly 
retreat from this in European country. Even 
 can not talk of agrochemical service 
system of production and therefore most by 
manufacturers subjectively determine need for 
fertilizing, type and quantity of fertilizers. 
 To be conducted quality control of 
irrigation water which is essential for soil fertility 
and production efficiency. Water with low quality 
indicators is a real risk of deterioration of soil 
fertility as a result of salinity, unfavorable change 
in pH, accumulation of heavy metals and / or 
toxic elements for plants.  
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