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ЕКОЛОГИЯ
 В. Вернадски - организмите и средата - кръговрат

на веществата

 Ернст Хекел - “екология“

 Юджин Одум - “екология“ - междудисциплинна

област на знанието



Hg, Aroclor 1268

ХИМИЧЕН ЗАВОД ЛИНДЪН

ДЖОРДЖИЯ, САЩ

Atanassova, I. and Mills, G., 2016. Biogenic and anthropogenic lipid markers in 

sediments from a marsh habitat associated with the LCP chemicals superfund 

site in Brunswick, Georgia, USA. Water, Air, & Soil Pollution, 227(1), p.40.

Rallus crepitans
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седименти от Брънсуик, Джорджия, САЩ



(mainlib) Phenol, 2,4,6-tris(1-methyl-1-phenylethyl)-
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 Мастни киселини (< C18) и

разклонени хомолози.

 Дехидроабиетатна к-на

и антропогенни контаминанти

- алкилфеноли, ефект от

индустриалната дейност на

LCP завод в Брънсуик,

Джорджия, САЩ
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Алкани CPI = 1,09



АГРОЕКОЛОГИЯ  - ПРИРОДНА 

ЕКОЛОГИЯ

Mонокултурно отглеждане

Обработка на почвата, замърсяване и ерозия

Поддържане на ротация при културите

Използване на ГМО и селекция

Опростяване на биоразнообразието



 Според ФАО:

„Прилагане на екологичните концепции и принципи за

оптимизиране взаимодействията между:

растения- животни- хора - околна среда, като се вземат

предвид социалните аспекти за „поддържане на

устойчиви и справедливи хранителни системи".

 Хоризонт 2020 ЕК :

„Изучаване на екологичните процеси свързани със

земеделските производствени системи".

 Да разбираме по-добре екосистемите и да създадем

по-устойчиви земеделски практики и системи на

земеделие

АГРОЕКОЛОГИЯ



Основна цел: постигане на устойчивост и 

баланс на земеделските системи 

 Основни принципи: как да се изучават,

моделират и управляват агроекосистемите:

- продуктивни и опазващи природните ресурси

- имат отношение към културните принципи

- социално справедливи и икономически

релевантни.

АГРОЕКОЛОГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ



ВСЕОБХВАТЕН, ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

 производство на храни, фуражи и фибри

 опазване на екоравновесието, социалното

равенство и икономическата жизнеспособност

във всички сектори на обществото

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ



УСТОЙЧИВИ АГРОЕКОСИСТЕМИ

 Поддържане на тяхната естествена ресурсна

база

 Минимални антропогенни намеси извън

стопанството

 Справяне с вредителите и болестите чрез

вътрешни регулационни механизми

 Възстановяване от смущенията от

обработките на почвата и прибиране на

реколтата



 Балансирана околна среда

 Устойчиви добиви

 Биологично управляемо почвено
плодородие

 Регулиране разпространението на
вредителите

 Системи на земеделие, които наподобяват
природната среда.

 Оптимално поведение на агроекосистемите

ЦЕЛИ НА АГРОЕКОЛОГИЯТА



АГРОЕКОЛОГИЯТА И АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ

 Комбиниране на различните компоненти на

стопанство - земеделски култури, животни, почви,

води, климат и хора по такъв начин че те се

допълват взаимно.

 Редуциране на нуждите от външно-стопански,

чужди и невъзобновими въздействия.

 Зависимост основно от ресурси вътре в

агроекосистемите

 Подобряване на синергизма между земеделските

системи и екологичните препятствия на климата и
терена.



Приложение на агроекологията на ниво стопанство –

да се използва екологичен подход за подобряване на 

растителното и животинско здраве и околна среда в 

която е редуцирана нуждата от външни торове. 

Ангажиране на “вериги на стойността” и 

законодателите в развитието на екологичния подход. 

Диверсифициране на продукцията – иновациите 

идват по течението и срещу течениeто на “веригите 

на стойността“

Фермерите да поддържат устойчиви екологични

подходи, иновативни бизнес планове и модели.



Как инвестира ЕС в агроекология?

Европейската комисия е инвестирала близо € 240 000 000

в интегрирани екологични подходи, органично и смесено

органично/конвенционално земеделие /2014-2020/.

Хоризонт 2020, 41 транснационални проекта по теми

свързани с диверсификацията на културите и тяхната

ротация, азот-фиксация, практики на органично торене,

селекция, алтернативи на използваните химични торове

и др.

Развиват се изследвания в социо-икономиката на

екологичния подход, подход на “веригите на стойността”

и управление що се отнася до осигуряване на

земеделските производители.

Изследвания и иновации свързани с почвените ресурси,

растителното и животинско здраве и мениджмънта на

ресурсите.



Деградацията на почвата, загуба на биоразнообразие и

навлизане на нови замърсители, климатични флуктуации

Намаляване броя на фермерите и техните доходи

 За продоволственото осигуряване е необходима:

устойчива интензификация на земеделието ….

 Агроекологията е близо до идеята ‘Да спасим и да

отгледаме” (FAO, 2011), т.е. реализация на растителната

продукция за продоволствено осигуряване чрез

екосистемен подход

 Агроекологията отива отвъд - получаване на земеделска

продукция с амбицията да се обхване цялата хранителна

верига.

 В центъра на агроекологичния принцип е, че

агроекосистемите трябва да наподобяват природните

екосистеми.

ЗАПЛАХИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ



КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И 

АГРОЕКОЛОГИЯТА

Очакват се разнообразни, силни и пространствено

специфични въздействия върху земеделската продукция

МПКП - повишаване нивата на СО2 и другите парникови

газове ще доведе до 1.4 - 5.8 °C повишавене на глобалната

температура на повърхността на земята

Температурата и наличността на водните ресурси - ключови

фактори за развитието и продуктивността на културите.

Индуцираните от климата промени в динамиката и

инвазивността на насекомните вредители ще допринесе за

тези ефекти.

Предизвиканата от климата нестабилност ще засегне

доставките на храни, ще промени социалния и икономически

стабилитет и регионалното съревнование.

Ключов фактор е адаптацията



диверсификация на агроекосистемите –

поликултурно отглеждане, агролесовъдство и

смесени растително-животински системи,

придружени от органично торене, опазване на

водните ресурси и повишаване на

агробиоразнообразието.

Устойчивостта към климатичните явления -

биоразнообразие на стопанството.

Устойчивите системи на земеделие - за изхранване

населението на земята на прага на екстремни

климатични условия и намаляващи природни

ресурси.

AГРОЕКОЛОГИЧНИ МЕРКИ 



 Осигурява ли предложението за ОСП след

2020 г. подходяща рамка за подобряване на

поглъщането на въглерод от почвите във

Вашата държава членка ?

 Предвиждате ли да включите специфични

мерки във Вашия Стратегически план по

ОСП за подкрепа на тази цел?

 Има ли добри практики, подкрепящи

поглъщането на въглерод в почвите, които

искате да споделите с другите държави

членки?

ССА И ИПАЗР Н.ПУШКАРОВ



ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 конвенционални обработки на почвата

 прибиране на реколтата 

 използване на земеделска техника

 внасяне в почвите на минерални торове и 

органичното торене 

нитрификация и денитрификация, N2O, разлагане на 

оборския тор - СН4, N2O и СО2

 ентерична ферментация при преживните животни -

СН4

 оризищата - СН4 при анаеробни условия

 разлагането на органичните остатъци в почвата

 изгарянето на растителна биомаса, напр. стърнища и 

др. практики.



Секвестирането на ПОВ - смекчава ефекта на

климатичните промени - задържане на

атмосферен CO2 и превръщането му в почвен

въглерод с продължително време на престой

 Годишните емисии на парникови газове от

фосилен С са ~ 8.9 Gt C, а състоянието на

глобалните запаси на C в 2-метровия почвен

слой е 2400 Gt C, (8.9/2400) = 0.4% или 4‰.

 Увеличаването на ПОВ е предложено като

метод за намаляване ефекта на климатичните

промени с допълнителен ефект - подобряване

на почвената структура и функции



Органично и минерално торене

Добавяне в почвата на биоразградима биомаса

Намаляване на интензивността на обработка на

почвата

Интензификация на сеитбообръщенията

Смяна на земеползването

Биологично земеделие

Други практики за секвестиране на въглерода /

добавяне на биовъглен/.

ДОБРИ ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ПРАКТИКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ ПОГЛЪЩАНЕТО НА 

ВЪГЛЕРОД ОТ ПОЧВИТЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА 

ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЗАПАСИ



 ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ – УСКОНСИН 1989,

САЩ, Среден Запад - високо-продуктивни и рентабилни опазващи

природните ресурси и осигуряващи екосистемните услуги - чиста

вода и здрави почви.

 WICST е широкомащабен (24 ha), ротационен експеримент в

рандомизиран дизайн (Mollisols) – конвенционални и

органични системи на земеделие.

 WICST СЪВМЕСТНО начинание между фермери, индустрия,

неправителствени организации, академична общност,

консултанти на университета – Уисконсин, учени-

изследователи.

СВЕТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ ! 









Уисконсин - интегрирани системи на 

земеделие - обхващат органични и 

конвенционални земеделски практики

групирани по икономически параметри: 

зърно за пазара

фуражи за млечни продукти

многогодишни и местни тревни системи –

“real world farming“. 

Рандомизиран блоков дизайн – 4 блока. 



Wisconsin Интегрирана система за земеделие

Органично, конвенционално земеделие, пасищни животни и 

местни треви



Switchgrass, Изследователски станция Арлингтън, 

Университет Уисконсин, САЩ





1. Зърнени системи с цел печалба

2. Фуражи за производство на 

млечни продукти



NS1 – Американско просо (Panicum virgatum L.) е засята през 2007 

за целулозни биоенергийни системи (“Forestberg”) минимално 

количество азотен тор N (56 kg N ha-1):

1) биогорива – 1 реколта, 2) пасища – изпасване 1 на сезон и 

изгаряне през пролет с цел минимизиране на ненативните треви и

3) контролен вариант – изгаряне през пролет без прибиране на 

реколта и изпасване 

NS2 - 2 тревни, 2 бобови и 2 лечебни растения

NS3 природни прерийни видове. 

3. Местни тревни системи



Органични системи:

Царевица – Соя – Пшеница:

биологично фиксиранe на N, птичи тор, калиев 

сулфат Плевелите се отстраняват механично, 

използване на култури със слята повърхност. 

https://wicst.wisc.edu/systems/




