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Мрежа от малки земеделски 
стопанства за наблюдение на 

местното управление на водите и 
сушата в България

Сдружение за изследователски 
практики 

Цел и дейности  

Изграждане на мрежа от 4 общности за наблюдение на 
местното управление на водите, както и да въведе 4 
различни добри практики в земеделието за адаптация към 
сушата

• Мониторинг на местния климат – на 3 месеца
• Въвеждане на добри практики в земеделието
• Издаване на наръчник за добри практики
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Наръчник за добри практики

• Сумата на валежите по време на 
вегетацията се очаква да се понижи поради 
проектираните по-ниски валежи и 
увеличаване на продължителността на 
вегетационния период, причинени от 
затоплянето. 

Кръговрат на водата
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Почвена влага

Прогнозна промяна в 
почвена влага през лятото 
(от средата на юни до края 
на август) (фиг. 2). 
Промените са представени 
като промяна на средната 
стойност на аномалия на 
почвената влага (Palmer 
Drought Severity Index) в 
референтен период 1961-
1990 за бъдещия период 
2021-2050, използвайки 12 
регионални климатични 
модела (RCM). 

Почвено биоразнообразие

Почвеното 
биоразнообразие 
представляват комплексна 
екосистема от животни, 
растения и 
микроорганизми (вкл. 
бактерии, гъби и вируси), 
като тези почвени 
организми играят ключова 
роля за здравето на 
надпочвените екосистеми.

Напояване на земеделските култури:
Климатични – недостатъчно и неравномерно разпределение на валежи от юли до 
октомври, чести периоди на засушаване
Недостатъчен воден запас в почвата – по-голям в глинести, по-малък в песъчливи 
почви
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Добри практики
• Микронапояване/локализирано напояване:

– Капково напояване, минимална температура на водата за напояване 12°С
– Микродъждуване
– Мъглуване
– Вътрешнопочвено напояване

• Събиране на дъждовна вода в резервоари – гравитачно напояване, 
чрез помпа

Добри практики
• Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието 

на ниво земеделско стопанство чрез засаждане на многогодишни 
сухоустойчиви цъфтящи растения подходящи за паша на пчелите

• Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието 
чрез засаждане на дървесна растителност в ивици в обработваеми 
земи

• Безоранна обработка на почвата и ползване на покривни култури 
през зимата значително повишават микробиологичното 
разнообразие в почвата в сравнение с всяка друга система на 
обработка на почвата

• Добавянето на компост увеличва микоризните организми 
(растителни симбиотични гъби в корените на растенията, които 
спомагат за натрупване на усвоим от растенията азот в почвата) 
спрямо почвите, получаващи синтетични торове

• Използване на сива вода за напояване
• Мулчиране
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Декоративен разсадник “Цветята на 
Камен”, с. Орешник, Тополовград

Биоградина Екатерина, с. Чокоба, 
Сливен
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Ферма Венец, с. Тодорово (общ. 
Плевен) и с. Дебнево (общ. Троян)

Екоцентър Езерец, общ. Шабла
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Л. Хаджийски, гр. Стамболийски


