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Abstract 

The soil is of great importance for the development of agriculture. It provides the necessary living 

environment for some species and the necessary nutrients to obtain good production. Its protection 

is one of the most important activities for its proper functioning. There are a number of degradation 

processes that affect soil quality. Wind erosion is a serious problem. It removes the fine surface 

layer. Different practices are used to reduce losses. The degree of wind erosion depends on their 

proper application. 
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Увод  

Почвите са от първостепенно значение за земеделието. Опазването им е един от основните 

проблеми на съвременното земеделие. От техните функции и развитие зависи изхранването 

на населението и съществуването на видовете. За да бъде осигурена устойчивост на 

земеделската дейност във времето и жизнеспособността на земеделските стопанства, 

прилаганите практики трябва да интегрират протичащите естествени процеси и 

екосистемни услуги, като основа за развитие, въпреки неблагоприятни климатични промени 

и загуба на природни ресурси (Списък на земеделските практики от полза за климата и 

околната среда, 2020). В Националната програма за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване на функциите на почвите (2020-2030 г.) е написано, че решенията, които се 
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вземат по отношение на земеползването трябва да се прилагат така, че почвите да се 

използват и защитават по начин, който съхранява тяхната способност да изпълняват 

функциите си: продуктивна функция, осигуряваща производство на храни и биомаса, 

буферна, носеща, филтрираща, пречиствателна способност по отношение на дрениращите 

води, източник на суровини, екологични функции, 

свързани с кръговрата на веществата в биосферата и 

опазване на биоразнообразието, опазваща историческото 

и културно наследство на човека. Около 30% от почвите 

в страната са подложение на ветрова ерозия. 

Средногодишният интензитет е 0,27 t/ha/y. От голямо 

значение за въздействието на ветровата ерозия има 

наличието на растителна покривка. Горите са един от 

важните фактори за ограничаването на щетите нанесени 

от вятъра. Техните площи се увеличават през последните 

години. Ролята им се изразява в намаляването или 

спирането на вятъра. Според ООН, някои от основните 

заплахи за почвите са климатичните промени и традиционните земеделски практики. 

Почвозащитното земеделие е основано на използването на ефективни агротехнически мерки 

(практики), интегрирани обработващи системи и съвременни технически средства за борба 

с деградационните процеси на почвата, за подобряване на почвеното плодородие в 

слабопродуктивните земи и за цялостно опазване и усъвършенстване на почвените ресурси 

(Димитров, 2013). 

Целта на статията е да разгледа почвозащитните мерки, които се използват за намаляване 

на щетите от ветрова ерозия на почвата.  

Основни практики за борба с ветровата ерозия 

Мерките за защита на почвата могат да се групират в три основни групи: повишаване 

устойчивостта на повърхностния почвен слой, създаване на защитна покривка на 

повърхността на почвата и намаляване скоростта на вятъра (Русева и колектив, 2010). Към 

първата група от мероприятия спадат повишаване на почвената влага, създаване на 

противоерозионна структура и химически структурообразуватели. Повишаването н 
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почвената влага увеличава силите на слепване на почвените частици, а също така спомага и 

за развитието на растителната покривка. Честите обработки на почвата водят до загуба на 

структура и разпрашеност на почвата. Това позволява по-лесното отнасяне на финни 

почвени частици. В последните години се засили вниманието и използването на нулеви 

обработки на почвата. Тяхната същност се изразява в това, че с едно минаване на 

обработваемата земя се прилагат две или три дейности (сеитба със сеялки, снабдени с органи 

за внасяне на торове и хербициди и прибиране на реколтата и поливане). Методът на 

нулевите обработки намалява и уплътняването на почвата, тъй като всички дейности се 

извършват с едно преминаване на машините. Един от най-често използваните химически 

структурообразуватели е оборския тор. При използването му в течно състояние той 

прониква в цепнатините и увеличава тяхната здравина, а органичните елементи в него 

проникват до 2 cm дълбочина.  

Създаването на защитна покривка на повърхността има голямо значение при ветровата 

ерозия. Наличието на растителна покривка предпазва почвите от действието на вятъра. В 

последните години се увеличиха обработваемите земи с големи площи. Засяването на една 

култура на големи масиви е предпоставка за проява на ерозия. Освен видовете, които се 

отглеждат от значение е и ориентацията на масивите спрямо ветровете. Противоерозионната 

организация на територията включва намаляване на големите масиви на по-малки и 

създаването на преградни бариери между масивите, ориентирането им спрямо ерозионните 

ветрове. Също от голямо значение е и оран без обръщане на орния слой. По този начин се 

запазва голяма част от стърнището в почвата и другите растителни остатъци. Те играят 

защитна роля върху почвата като не позволяват ветровете да отнесат почвени частици.  
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Към последната група мероприятия са поясното земеделие, кулиси, тревни буферни пояси 

и полезащитни пояси. Тези мерки са ориентирани основно към намаляване на скоростта на 

вятъра. Ефективността на поясното земеделие се определя както от структурата и 

съотношението на културите в сеитбообращението, така и от ширината и посоката на самите 

пояси (Боев, 2009). Поясното земеделие е 

силно използвано по целия свят и позволява 

редуването на различни култури. Важно при 

неговото прилагане е съобразяването на 

полетата с ширината на използваните машини. 

Също така да се спазва редуването на пояси с 

по-висока ветроерозионна защита (пшеница, 

ръж, люцерна и други) и пояси с по-ниска 

защита (захарно цвекло, слънчоглед, соя и 

други). Тревните буферни пояси наподобяват поясното земеделие. При тях се редуват 

култури и затревени ивици. Подходящи са при отглеждане на захарно цвекло. Кулисите се 

изграждат от по-високо растящи видове с добра издръжливост на силни ветрове. Могат да 

бъдат едно- или многоредови, като броят им зависи от степента на ерозия.  

Един добре познат във времето метод за борба с ветровата ерозия са полезащитните пояси. 

Тяхната роля е главно в намаляване на скоростта на вятъра. Те са изкуствено създадени 

горски ивици. Биват основно три вида: непродухваеми (плътни), продухваеми и ажурни. 

Като най-ефективни са непродухваемите. Тяхното ефективно влияние е на разстояние 20-25 

пъти височината на растението. Освен тези три основни съществуват и много преходни: 

ажурно-продухваеми, ажурно-плътни и други. В последните години голямо внимание се 

обръща на възстановяването на полезащитните пояси на територията на България. Най-

силно са развити в Южна Добруджа. В изградената полезащитна система в района на 

Добруджа разстоянието между главните пояси е 500 m, а между второстепенните – 1000 m. 

Така разположени главните и второстепенните пояси формират правоъгълни клетки 

(земеделски полета) с размери 500/1000 m - тези размери позволяват машинна обработка на 

почвата (Маринов, Генова, 2008). 

Заключение  
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В заключение може да се каже, че ветровата ерозия е сериозен проблем застрашаващ 

функциите и продуктивността на почвата. Опазването ѝ е от голямо значение за живота на 

различни видове и за развитието на земеделието. Все повече земеделски производители 

прилагат част от мерките за борба с ветрова ерозия. Правилното и навременно им 

използване за борба с ерозията гарантират по-доброто състояние на почвите и тяхната 

висока продуктивност.  
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