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ТОРЕНЕ НА ОРЕХА

Ст.н.с. д-р инж. Куман Куманов

Неообходимост от торене на ореховата култура

Торовете осигуряват необходимите на културните растения коли-
чества хранителни вещества, които те не могат да си набавят от почвата, 
както и способстват за най-ефективно използване на земята и водата. 
Установено е например, че от 37 % до 43 % от използваните в световен 
мащаб хранителни протеини през 90-те години на 20-ти век са получени 
вследствие използването на синтетични азотни торове (FAO-IFA, 2000).

Растенията имат способността да изграждат органични тъкани 
директно от неорганични материали. Жизненоважни за развитието на 
всички висши растения са елементите: кислород O, водород H, въгле-
род C, азот N, фосфор P, калий K, сяра S, калций Ca, магнезий Mg, бор 
B, хлор Cl, мед Cu, желязо Fe, манган Mn, молибден Mo, и цинк Zn. 
Въглеродът се усвоява от въздуха под формата на въглероден диоксид 
(CO2), a водородът и кислородът като вода (H2O). Останалите 13 елемен-
та растенията извличат от почвата в минерална (неорганична) форма. 
Количествено хранителните елементи се разделят на две категории – ма-
кроелементи (N, P, K, S, Ca и Mg), чието съдържание в растенията е не 
по-малко от 0.01 %, и микроелементи (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo и Zn), които 
не надвишават 0.01 % (Стоилов, 1977; FAO-IFA, 2000; Roy et al., 2006;).

Хранителните елементи взаимодействат помежду си, при кое-
то ефектът върху растенията може да бъде положителен (синергичен) 
– ефектът от всеки елемент поотделно се засилва, отрицателен (анта-
гонистичен) – ефектът от всеки елемент поотделно отслабва, или не-
утрален (адитивен) – ефектът от взаимодействащите елементи се су-
мира. Обикновено антагонистичните взаимодействия са следствие от 
небалансирано хранене и могат да бъдат избегнати чрез балансирано 
торене. Познаването и използването на синергизма е с изключително 
голяма възвръщаемост поради възможността за значително повишаване 
на добивите.

Ореховите дървета се нуждаят от балансирано хранене, съобразе-
но с фазата им на развитие и размера на добива, при което по всяко вре-
ме в растителните органи (активните тъкани) се поддържа необходимата 
концентрация на отделните хранителни елементи (Недев 1983; Germain, 
1999; Brown and Uriu, 1998). По отношение храненето на растенията е 
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в сила законът за минимума, формулиран от Liebig (Roy et al., 2006), 
според който растежът е ограничен от хранителния елемент, който е в 
най-голям недостиг (по отношение на нуждите). При коригирането на 
този недостиг растежът се обуславя от следващия лимитиращ елемент. 
Нагледна представа за този закон дава сравнението с бъчва, чиито дъги 
(хранителни елементи) са с различна височина, Фиг. 1. Нивото на водата 
в бъчвата (нивото на добива) се определя от най-ниската дъга. Бъчвата 
ще се напълни, само ако всичките й дъги са с максималната височина. В 
по-общ смисъл законът за минимума е валиден за всички фактори, обу-
славящи развитието на дадена култура. Следователно, за да се получат 
максимални добиви, елементите, които са в недостиг, трябва да бъдат 
внасяни като торове.

Фиг. 1. Илюстрация на закона за минимума на Liebig 
(по Roy et al., 2006).

В началото на вегетацията кореновата активност е минимална и 
затова за развитие на пъпките и растеж се използват запасите от хра-
нителни вещества в стъблото и корените. С нарастване на кореновата 
активност все повече минерални хранителни вещества биват извлечени 
от почвата. Дърветата разчитат на запасите си особено по отношение на 
азота, фосфора, цинка и дори на калия. Така например за развитието на 
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ресите, женските цветове, и последващото залагате на плодните пъпки 
е необходим азот (Weinbaum et al., 1991), а когато листата се развият 
напълно, те вече са акумулирали по-голямата част от необходимия им 
фосфор и цинк. Това означава, че значителни количества от тези елемен-
ти трябва да постъпят от вътрешни резерви. От друга страна важните 
за изграждането на клетъчните стени бор и калций не се преразпреде-
лят от резервите; те се набавят директно от почвата чрез корените и се 
натрупват в листата през вегетацията като достигат най-високи нива в 
края на лятото, около месец преди листопада. Магнезият, борът и хлорът 
също показват тенденция към увеличаване на концентрациите, но в мно-
го по-малка степен. Ако нивата на В и Cl в почвата са токсични обаче, 
съдържанието им в листата продължава бързо да нараства до края на 
вегетацията, както при Ca.

Определяне на необходимите торове, 
дози и срокове за торене

Преди да се пристъпи към торене, трябва да бъде ясно от какви 
хранителни елементи се нуждае ореховата култура, в какви количества, 
кога и как трябва да бъдат внесени торовете, за да се получи най-висо-
кият или най-доходоносният (оптималният) добив. Нуждата от торене 
може да бъде установена въз основа на данни за износа на хранителни 
елементи от почвата, симптоми на хранителен недостиг, почвени и рас-
тителни анализи, или торови опити.

Износ на хранителни елементи.
Количеството на усвоените хранителни вещества зависи от въз-

растта и размера на дърветата. Данни за извличането на азот от ореховия 
сорт “Franquette” при добив 3000 kg ha-1 са представени в Таблица 1. 
Weinbaum et al. (1998) съобщават, че при добив от 2000 kg ha-1 50 дървета 
от сорта “Hartley” изнасят 122 kg ha-1 азот, от които 100 kg ha-1 с плодо-
вете (мезокарп, черупка и ядка) 11 kg ha-1 с листата и 11 kg ha-1 с изряза-
ната дървесина и отмрелите корени. Според Wilkinson (2005) с един тон 
продукция от хектар се изнасят около 8 kg азот, 6 kg калий, 2 kg калций и 
1 kg магнезий. Набирането на подобна информация е свързано с продъл-
жителна и трудоемка изследователска работа, при която крайният резул-
тат зависи от множество контролируеми и неконтролируеми фактори. 
Ето защо числата от различните източници се различават и трябва да се 
разглеждат като ориентировъчни.
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Таблица 1.  Годишен износ на минерални хранителни вещества  
от ореховия сорт “Franquette”; по Germain (1999)

Органи Суха 
маса

Изнесени хранителни вещества

N P2O5 K2O MgO

Съдър- 
жание Износ Съдър- 

жание Износ Съдър- 
жание Износ Съдър- 

жание Износ

- kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1

Изрязана 
дървесина 1000   5     5 0.6   1   4     5 0.9   2
Листа 4500 26 116 1.7 18 16   86 2.8 21
Мезокарп   900   9     8 1.0   2 78   85 0.6   1
Черупки 1800   3     5 0.6   2   4     9 0.2   1
Ядки 1200 32   38 4.4 12   5     7 1.5   3
Общо 172 35 192 28

Симптоми на хранителен недостиг или токсичност.
Видимите симптоми са важна част от диагностицирането на хра-

нителни смущения (Стоилов, 1977; Basey and Snyder, 1991; Brown and 
Uriu, 1998; Germain et al., 1999; DeBuse, 2008). Ясно различимите симп-
томи обаче често се проявяват след като процесите на обмена в растени-
ята са вече сериозно нарушени, а загубите на добив невъзвратими.

При хранителен недостиг подвижните в растенията елементи като 
N, P, K, и Mg биват извлечени от по-старите листа и транспортирани по 
флоема към по-младите и активно нарастващи части на растенията. Ето 
защо симптомите за техния недостиг се проявяват в по-старите листа. 
Елементи като Ca, B, Fe, и Cu са трудно подвижни в растенията и затова 
недостигът им проличава най-напред в по младите, активно нарастващи 
части на дървото, включително и кореновите връхчета. Останалите ос-
новни елементи са с междинна подвижност, но при недостиг симптомите 
са обикновено в по младите нарастващи органи. При хранителен недос-
тиг най-общо вегетативният растеж е потиснат; листата са бледозелени 
или с много тъмен синкаво-зелен цвят, пожълтяват или имат червеника-
ви петна или ивици; добивът намалява, понякога значително. Трябва да 
се отбележи обаче, че симптомите за недостиг на два различни елемента 
могат да бъдат почти едни и същи или че недостигът на един елемент 
може да маскира друг недостиг.

Симптомите на хранителна токсичност от друга страна са най-яр-
ко изразени при по-старите листа, защото усвоените от корените храни-
телни вещества се придвижват в растенията с водния ток и натрупване-
то им е пропорционално на количеството изпарена вода. Освен пряката 
щета, която нанася на растенията, излишъкът на един елемент може да 
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намали извличането на друг елемент или да попречи на използването 
му. В такъв случай основните симптоми са като при недостиг на втория 
елемент и следователно могат и да не се проявят непременно в по-ста-
рите листа.

Недостиг на азот. Азотът е от съществено значение за аминоки-
селините, протеините, хлорофила и много други растителни съставки; 
от него зависят вегетативният растеж, цъфтежа, плододаването и едри-
ната на плодовете. Възможен симптом при азотен недостиг е изсветля-
ване и издребняване на листата. Растежът на леторастите отслабва. През 
есента листата пожълтяват и опадват преждевременно. Трябва да се има 
предвид обаче, че описаните симптоми може да се дължат и на други 
причини като ниска почвена влажност например.

Недостиг на фосфор. Фосфорът е ключов за енергийния баланс 
на растенията, използва се при нарастването на тъканите и обуславя раз-
витието на корените, пъпките и леторастите. Недостигът на Р обаче няма 
характерни симптоми. Обикновено дърветата са с много слаб растеж, 
леторастите са къси, а листата издребняват и са разредени. Възможно 
е листата да пожълтеят и да се покрият с некротични петна, след което 
опадват преждевременно.

Недостиг на калий. Калият е важен за отварянето и затварянето 
на устицата и косвено за регулирането на транспирацията и фотосинте-
зата; подпомага кореновото извличане и залагането на плодните пъпки. 
Симптомите на калиев недостиг се наблюдават по листата в началото и 
средата на лятото. Листата изсветляват (като при недостиг на азот) а по-
късно се огъват нагоре и накъдрят по краищата си. Нагънатите части от 
листа са със сивкаво покритие отдолу (бронзирани). В повечето случаи 
засегнатите листа са в средата на летораста. Растежът на леторастите е 
потиснат, а листата са дребни. Във всички случаи средният размер на 
плодовете е по-малък от нормалния.

Недостиг на цинк. Цинкът е в състава на много ензими. Той 
участва във формирането на ензима ауксин, който е необходим за рас-
тежа. Цинковият недостиг е характерен за почви, в които са внасяни 
големи количества оборски тор. Симптомите се проявяват рано напро-
лет, особено при силен недостиг. Първата проява е закъсняло отваряне 
на листните и цветни пъпки по засегнатите клони и леторасти като 
закъснението може да бъде до един месец. Младите листа са дребни, 
хлоротични и скупчени в туфи. При по-слаб недостиг листата са малко 
по-дребни от нормалното, а между страничните жилки са нашарени 
от хлоротични петна. Често листата се нагъват вълнообразно по краи-
щата си, след като на места ръбовете им са се завили нагоре. В случаи 
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на остър недостиг върховете на леторастите изсъхват. С напредване 
на вегетацията се наблюдава вторичен растеж на леторастите, който 
маскира симптомите и затруднява диагностицирането на проблема. 
Плодовете по клоните и дърветата с цинков недостиг са значително 
по-дребни от нормалния размер. Симптомите могат да бъдат ограниче-
ни в отделни скелетни клони на дървото, докато останалите изглеждат 
здрави. Подобна картина е илюстрация за слабата подвижност на Zn в 
растенията.

Недостиг на бор. Борът съдейства за транспорта на асимилати, 
за транспорта и функционирането на растителните хормони, укрепва 
мембраните и клетъчните стени. Засегнатите от недостиг на В дървета 
са задънени (със слаб прираст), леторастите са с къси междувъзлия, а 
самите дървета изглеждат като храсти. Често листата са хлоротични и 
безформени.

Токсичност от излишък на бор. Среща се много по-често. Симп-
томите се проявяват от средата до края на лятото вследствие натруп-
ването на В в листата. При остър недостиг върховете на леторастите 
изсъхват. По засегнатите листа се наблюдава некроза, която започва от 
върха и се впоследствие се разпространява към средата на листа. В слу-
чаи на остър недостиг некрозата обхваща зоните между жилките, а лис-
тата се огъват нагоре по краищата си. Дърветата може да изглеждат като 
опърлени от огън.

Недостиг на мед. Медта е съставка на много ензими и участва в 
енергийния метаболизъм. Недостигът на Cu се среща рядко. Симптоми-
те се проявяват в средата на лятото и започват със сбръчкване на листата 
по върховете на леторастите с последващо обезлистване. Леторастите 
леко се набръчкват и близо до върха им се появяват малки тъмно кафяви 
петна. В края на лятото върховете на леторастите изсъхват. Често ядката 
на плодовете е силно сбръчкана.

Недостиг на желязо. Желязото е от съществено значение за син-
теза на хлорофила и метаболизма на азота, т.е. за фотосинтезата, ди-
шането и производството на ензими. Желязна хлороза се среща рядко. 
Листата са хлоротични още в началото на вегетацията. Целите листа 
пожълтяват равномерно като жилките остават зелени. Понякога хлоро-
зата е толкова силна, че листата изглеждат бели. По-засегнати са листата 
по върховете на леторастите. Понякога листата в основата на летораста 
остават зелени. При остър недостиг листата могат да се сбръчкат, след 
което окапват, а някои леторасти изсъхват. Добивът и размерът на пло-
довете намаляват. Желязната хлороза се проявява на карбонатни почви 
(варова хлороза) или на тежки преовлажнени почви.
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Недостиг на магнезий. Магнезият е интегрална част от молеку-
лата на хлорофила, необходим е за фотосинтезата, дишането и синтеза 
на протеини, участва в ензимни реакции, включващи енергиен метабо-
лизъм. Недостигът на Mg се свързва с ниски рН стойности на почвата. 
Симптомите се проявяват от средата до края на лятото след силен рас-
теж на леторастите. По върха и страничните ръбове на листните петури 
в основата на леторастите се появяват хлоротични зони като в основата 
на средната жилка остава зелен участък с формата на Λ. С напредването 
на вегетацията хлоротичните зони по периферията на листата некроти-
рат и се оцветяват в тъмно кафяво.

Токсичност от излишък на хлор. Излишъкът на хлор предизвик-
ва симптоми, подобни на токсичността от излишък на В – некроза по 
върха и краищата на листата. При остър недостиг и с напредване на ве-
гетацията некрозата може да обхване по-голямата част от листа. Поради 
еднаквост на симптомите с тези при бора, причинителят на симптомите 
може да бъде установен само след анализ на листата, почвата и полив-
ната вода.

Токсичност от излишък на манган. Излишък на манган може да 
се появи, когато почвата е с кисела реакция, рН под 6. Листата са напет-
нени и завити още в началото на развитието си. Ето защо създаването на 
орехови градини в кисели почви трябва да се избягва.

Почвени анализи.
За да бъде почвата плодородна, тя трябва да съдържа всички жи-

зненоважни минерални хранителни елементи в достатъчни количества и 
в най-добро за растенията съотношение помежду им. Като диагностич-
но средство за оценка хранителния статус на почвата и формулиране на 
препоръки за торене се използва почвеният химичен анализ (Стоилов, 
1977; Carlson, 1998; Roy, 2006; Adem, 2009). При ореха обаче зависи-
мостта между нивата на хранителните елементи в почвата и в растения-
та е слаба и нееднозначна заради дълбоката коренова система. Ориенти-
ровъчни стойности за запасеността на почвите в овощните насаждения 
с основните хранителни елементи са представени в Таблица 2. 
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Таблица 2. Запасеност на почвите с хранителни елементи

Аналитичен 
метод

Единица 
мярка

Запасеност на почвитe

Опти-
мална Ниска Средна Висока Много 

висока

Фосфор

DL (P2O5)
1 mg/100g < 10 10-20 20-30 > 30

AL (P2O5)
2 mg/100g < 30 30-45 45-60 60-100

Olsen (P)3 mg/kg 10-20 < 10 10-20 20-40 > 40

Калий

DL (K2O)4

леки почви 20-40 cm mg/100g ≤ 9 10-15 ≥ 16

леки почви 20-40 cm mg/100g ≤ 4 5-8 ≥ 9

средни почви 20-40 cm mg/100g ≤14 15-25 ≥ 26

средни почви 20-40 cm mg/100g ≤ 7 8-12 ≥ 13

тежки почви 20-40 cm mg/100g ≤19 29-30 ≥ 31

тежки почви 20-40 cm mg/100g ≤ 9 10-15 ≥ 16

С амониев ацетат (K)3 mg/100g 12-20 ≤ 15 15-25 25-80 ≥ 80

Калций

С амониев ацетат (Ca)3 mg/100g 60-400 < 100 100-200 > 200

Магнезий – (Mg)

В извлек 0.025 и CaCl2
4

леки почви mg/100g ≤ 5 6-10 ≥ 11

средни и тежки почви mg/100g ≤ 9 10-15 ≥ 16

С амониев ацетат (Mg)3 mg/100g 6-18 < 6 6-18 > 18

Бор (B)3 mg/kg 0.5-2.0 < 0.5 0.5-2.0 > 2.0

Сяра (S)3 mg/kg 6-20 < 2 2-10 >10

Цинк (Zn)3 – с DTPA5 mg/kg > 1.0

Мед (Cu)3 – с DTPA mg/kg > 0.6
Манган (Mn)3– с DTPA mg/kg > 1.5 дефицит само при рН > 7.0

1 по W. Gruppe от Стоилов (1977), 2 по E. Wlechens от Стоилов (1977)
3 по TFREC (2004), 4 по W. Fiedler от Стоилов (1977), 5 Диетилентриамин пентаоцетна киселина

Трябва да се има предвид обаче, че за установяване съдържанието в 
почвата на всеки хранителен елемент обикновено съществуват повече от 
един аналитичен метод, в резултат на което едно и също ниво на запасе-
ност може да има различни числени изражения. Нещо повече, в България 



86

например съдържанието на Р и K се изразява под формата на оксиди (съ-
ответно P2O5 и K2O), докато в чужбина често се използва концентрацията 
на самите химични елементи. Ето защо в Таблица 2 при някои елементи са 
дадени референтни стойности за няколко аналитични метода. Почвеният 
анализ е важен за определяне на почвената реакция, която е от съществе-
но значение за развитието на ореха и за достъпността на извличаните от 
него минерални хранителни вещества. Относителната достъпност на хра-
нителните елементи и активност на почвената микрофлора в зависимост 
от реакцията на почвата е представена на Фиг. 2.

Фиг. 2 Относителна достъпност на хранителните елементи  
в зависимост от реакцията на почвата; по Стоилов (1977),  

FAO (1984) и Roy (2006).

Растителни анализи
В повечето случаи концентрацията на хранителните елементи в 

дърветата дава надеждна информация за хранителния им статус (Beutel 
et al., 1983; McGranahan, 1995; Germain et al., 1999; Reil, 2002; Adem and 
Jerie, 2004); and Olsen, 2006). Най-често използваните за анализ части 
от растенията са листата. При Ca и Fe обаче трябва да се отчита актив-
ното (подвижното) съдържание, доколкото поради имобилизацията им 
общата концентрация може да бъде подвеждаща. Понякога се използват 
и резултати от анализа на зелен (свеж) материал или растителен сок. За 
разлика от почвения, растителният анализ отразява в по-голяма степен 
моментното състояние на растенията по отношение снабдяването им с 
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хранителни вещества и при нужда позволява оперативното му кориги-
ране чрез допълнително торене. Растителният анализ обаче е по-скъп и 
трудоемък. Най-добре е почвеният и растителният анализ да се използ-
ват заедно, доколкото те взаимно се допълват, а резултатите да се интер-
претират от квалифицирани специалисти.

Върху минералния състав на листата влияние оказват фазата от 
развитието им, в която е взета пробата, климатичните условия, дос-
тъпността на хранителните елементи в почвата, архитектурата на ко-
реновата система и нейната активност, напояването, водният статус и 
т.н. Дървото интегрира всички тези фактори и минералният състав на 
листата отразява тази интеграция. Изменението на концентрациите на 
минералните хранителни елементи в листата на ореховите дървета през 
вегетационния сезон е онагледено на Фиг. 3. За повечето елементи из-
менението на концентрациите им е най-малко през юли. Това именно е 
времето за вземане на проби за листна диагностика, тъй като и гранич-
ните стойности на дефицита, оптимума и излишъка са установени за 
този период. При ореха листната проба за анализ се състои от напълно 
развити връхни листа на сложен лист от плодна клонка или от средата 
на умерено растящ летораст. Събират се общо 20-30 листа, произволно 
избрани и от всички страни на дървото.

Хранителният статус на едно растение може да се изменя от остър 
недостиг до силна токсичност. За по-точна преценка са дефинирани шест 
категории както следва: 1) остър недостиг – ясно видими симптоми и за-
тормозен растеж; 2) критичен или скрит недостиг (скрит глад) – малък 
диапазон със или без видими симптоми, но с по-слаб растеж и по-нисък 
добив (90 % от максималния); 3) оптимално хранене – съдържанието 
на хранителните елементи съответства напълно на нуждите; здрави рас-
тения, добър растеж и висок добив; 4) хранителен излишък – ненужно 
големи количества хранителни вещества, които не подобряват растежа 
и добива, но могат да понижат качеството на плодовете и устойчивостта 
на болести; 5) критична или слаба (скрита) токсичност – над това ниво 
растежът и добивът започват да намаляват, понякога без видими симп-
томи; 6) силна токсичност – затормозен или блокиран растеж, нисък до-
бив, лошо качество на плодовете, чувствителност към болести, влошено 
състояние на почвата и растенията, които могат дори да загинат.

Концентрацията на хранителния елемент, при която добивът е 90 
% от максималния се нарича критична стойност или критично ниво. 
Тази стойност е специфична за всеки елемент и е различна за всеки рас-
тителен вид. Обикновено критичните нива се определят чрез внимател-
но планирани и контролирани експерименти, при които зависимостта 
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между концентрацията на хранителните елементи и добива се просле-
дява максимално точно. За ореха обаче, поради обективните трудности 
при извеждането на пълномащабни полски опити, повечето критични 
стойности са установени по визуални симптоми, а не по отношение на-
маляването на добива. Това трябва да се отчита при управлението на 
хранителния режим, защото: 1) симптомите на хранителен недостиг се 
проявяват едва след като вече е налице едно значително понижаване на 
добива, обикновено с повече от 10 %; и 2) в някои случаи недостигът 
потиска растежа, влияе върху количеството и качеството на добива и 
повишава чувствителността на дърветата към болести без да предизвик-
ва каквито и да е видими симптоми, т.н. скрит недостиг. Ето защо кри-
тичните стойности, основаващи се на видими симптоми, трябва да се 
разглеждат като минимално необходимото съдържание за осигуряване 
на оптимален растеж. В справочната литература обикновено се посочва 
съдържанието на хранителни елементи в листата като са разграничени 
три нива – недостиг, оптимум и излишък.

В Таблица 3 са представени ориентировъчни стойности на кон-
центрацията на основните хранителни елементи в листата на ореховите 
дървета при различни нива на запасеност.

За разлика от почвения, растителният анализ отразява в по-голяма 
степен моментното състояние на растенията по отношение снабдяване-
то им с хранителни вещества и при нужда позволява оперативното му 
коригиране чрез допълнително торене. Растителният анализ обаче е по-
скъп и трудоемък. Най-добре е почвеният и растителният анализ да се 
използват заедно, доколкото те взаимно се допълват, а резултатите да се 
интерпретират от квалифицирани специалисти.

Торови опити
Торовите опити са доказан и ефективен метод за определяне нуж-

дите на ореха от хранителни вещества. Те служат също за калибриране 
на резултатите от почвените и растителните анализи спрямо реакциите 
на културите. Поради значителните разходи, трудоемкост и нуждата от 
висока квалификация на персонала обаче торовите опити са неприложи-
ми в овощарските стопанства.
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Таблица 3. Запасеност на ореховите дървета с хранителни еле-
менти според резултатите от листния анализ*

Еле- 
мент

Единица 
мярка

Запасеност

Недостиг Ниска Достатъч-
на

Висока Излишък/ 
Токсична

N % < 2.00 2.00-2.30 2.31-2.80 2.81-3.20 > 3.20

P % < 0.10 0.10-0.13 0.14-0.50 0.51-0.65 > 0.65

K % < 0.90 0.90-1.20 1.21-2.50 2.51-3.00 > 3.00

Ca % < 0.80 0.80-1.10 1.11-2.50 2.51-3.00 > 3.00

Mg % < 0.18 0.18-0.24 0.25-0.60 0.61-1.00 > 1.00

S % < 0.07 0.07-0.10 0.11-0.20 0.21-0.50 > 0.50

Cl % > 0.30

Na % > 0.10

B mg kg-1 < 35 35-85 86-150 151-200 > 200

Cu mg kg-1 < 1 1-4 5-25 26-100 > 100

Fe mg kg-1 < 40 40-50 51-400 401-500 > 500

Mn mg kg-1 < 20 20-25 26-250 251-450 > 450

Zn mg kg-1 < 10 10-15 16-60 61-100 > 100

* Използвани са данни от Beutel et al. (1983), McGranahan (1995), Germain et al. (1999), Reil 
(2002), Adem and Jerie (2004), and Olsen (2006).

Торове

Торовете представляват изкопаеми, пречистени или синтезирани 
продукти, съдържащи в достатъчни количества (поне 5 %) един или по-
вече от основните за растенията хранителни елементи (N, P2O5 или K2O) 
в достъпна или потенциално достъпна форма, и несъдържащи вредни 
съставки над допустимите граници (FAO-IFA, 2000). Източниците на 
хранителни вещества за растенията най-общо се разделят на органични, 
минерални и биологични.

Органични торове
Органични източници на хранителни вещества са отпадни-

те продукти от жизнения цикъл на растенията, животните и хората. 
Най-разпространени са оборският тор, компостът, зеленото торене и 
различни животински отпадъци. Повечето органични торове съдър-
жат малко хранителни вещества и, ако не са внесени в големи коли-
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чества, не допринасят директно за храненето на растенията (FAO, 
1984); Wilson et al., 1995; Germain et al., 1999; Roy 2006; и SEC 2008). 
Обогатяването на почвата с органично вещество обаче повишава 
микробната активност и подобрява почвената структура, аерация и 
водозадържаща способност, което от своя страна способства за по-
вишаване на ефекта от напояването и торенето;. то е източник също 
така на микроелементи и спомага за преобразуването на труднодо-
стъпните форми на фосфатите и калия в лесноусвоими за растенията. 
Ориентировъчни стойности за състава на различни органични мате-
риали са посочени в Таблица 4.

Таблица 4. Ориентировъчни стойности за състава на различни 
органични материали*

Органичен материал N

%

P2O5

%

K2O

%

Органично 
вещество

%

Оборски тор – говеда 0.3-0.7 0.1-0.5 0.2-0.6 30

Оборски тор – коне 0.7 0.34 0.48 60

Оборски тор – прасета 1.0 0.69 0.84 30

Оборски тор – овце 0.6-2.0 0.5-1.1 2.76 60

Оборски тор – птици 1.6-2.9 1.4-2.9 1.9-2.4 50

Кафяви морски водорасли 0.2 0.11 0.60 80

Слама 0.6 0.23 1.26 80

Царевични стъбла 0.6 0.31 1.31

Бобови растения 1.6 0.15 2.00

Нахут 1.2 1.25

Кюспета 2.5-7.9 0.9-2.9 1.0-2.2

Рибено брашно 4-10 3-9 1.8

Костно брашно (сурово)о 2-4 20-25

Костно брашно (пропарено) 2-5 22-30

Дървесна пепел 2.29 6.0

Утайка от битови води 5 4.58 0.6

* Адаптирани от FAO (1984), Wilson et al. (1995), Roy (2006) и SEC (2008).

Минерални торове
Минералните торове са индустриално произведени. Те са най-ши-

роко разпространи (FAO, 1984; FAO-IFA, 2000; Roy, 2006). Агрохимични-
те характеристики на някои основни макроторове са дадени в Таблица. 5. 
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Таблица 5 Характеристики на някои минерални торове*

Тор Химична 
формула

Хранит. 
елем., % Предимства Проблеми Взаимодейст-

вие почва-тор

Амониев 
нитрат NH4NO3 N 34

Евтин. Бързо дейст-
вие. Половината N в 
нитратна форма, която 
се придвижва бързо 
до корените.

Нитратите се 
измиват лесно 
под активния 
почвен слой

Амониевата 
част се свързва с 
почвата и не се 
измива. Подкис-
лява.

Амониев 
сулфат (NH4)2SO4 N 21 Не се препоръчва за 

овощни култури
Скъп източник 
на азот. Силно 
вкисляващ

Адсорбира се 
от почвата. Не 
се измива. Ни-
трифицира се 
бързо.

Карба-
мид 
(Уреа)

(NH2)2CO N 46

Висока концентрация. 
Ниски разходи за 
транспорт и съхра-
нение. 
Евтин.

Възможни 
загуби. Не-
обходимост 
от незабавно 
заораване или 
поливка

Бързо премина-
ва в амониева 
форма и се 
адсорбира от 
почвата. Слабо 
подкислява.

Амоняч-
на вода

NH3 
воден р-р N 20- 

24 Не се измива

Свързва се здра-
во с почвата. 
Алкализира, а 
след нитрифика-
ция подкислява.

Моно-
амониев 
фосфат 
(MAP)

NH4H2PO4
N 
P2O5

11 
48-
52

Снабдява едновремен-
но с N и P. Подобрява 
усвояването на P.

Вкисляващ. 
Липса на Ca.

Диамо-
ниев 
фосфат 
(DAP)

(NH4)HPO4
N 
P2O5

18 
46

Снабдява едновре-
менно с N и P. Висока 
концентрация

Силно вкис-
ляващ. Липса 
на Ca.

Супер-
фосфат 
обикно-
вен

Ca(H2PO4)2 
 
+CaSO42H2O

P2O5

S

16- 
22
10

Снабдява едновремен-
но с P, Ca и S.

Относително 
ниска концен-
трация

Преминава в по-
малко достъпна 
форма

Супер-
фосфат 
двоен

Ca(H2PO4)2 P2O5
34- 
46

Висока концентрация. 
Ниски разходи за 
транспорт и съхра-
нение.

Преминава по-
бавно в малко-
достъпна форма

Супер-
фосфат 
троен

Ca(H2PO4)2 
+CaHPO4

P2O5
44- 
50

Висока концентрация. 
Ниски разходи за 
транспорт и съхра-
нение.

Преминава по-
бавно в малко-
достъпна форма

Калиев 
сулфат K2SO4 K2O

48- 
50 Не съдържа хлор

Адсорбира се 
от почвата и се 
задържа в зоната 
на внасяне.

Калиев 
хлорид KCl K2O 60 Най-евтина форма 

на K

Високо съдър-
жание на Cl. 
Неприложим в 
засолени почви

Адсорбира се 
от почвата и се 
задържа в зоната 
на внасяне.

N-P-K 
смески

Различни пропорции на 
N, P, K

Едновременно внася-
не на N, P и K По-скъп.

* Адаптирани от Стоилов (1977), Wilson et al. (1995), Hanson (1996), Bright (2005)
и NETFMG (2009).
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Много торове съдържат повече от един хранителен елемент. Въз-
можността за смесване на торовете зависи от тяхната агрономична, фи-
зична и химична съвместимост – токсичност на някои съставки (напри-
мер Cl) за определени растителни видове, разслояване при смесването 
на гранулирани и прахообразни торове, образуване на неразтворими съ-
единения, взривоопасност (например уреа и амониев нитрат) и т.н (Roy, 
2006). Съвместимостта на някои минерални торове при сухо смесване 
е онагледена на Фиг. 4. Повечето минерални торове са в твърда форма. 
Течните торове обикновено са обогатени с микроелементи и се използ-
ват предимно за листно торене, а в някои случаи за внасяне с поливната 
вода, но са скъпи за използване като основни торове.

Фиг. 4 Съвместимост на торовете при сухо смесване; 
 по Finck, (2001).

Микробни инокуланти (биоторове)
Биотор е широко понятие, използвано за продукти, съдържащи 

живи или в латентна форма микроорганизми като бактерии, гъби, ак-
тиномицети и алги – самостоятелно или съчетани (Roy, 2006). Биото-
ровете могат да бъдат групирани в четири категории: 1) азотфиксиращи 
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– Rhizobium (в симбиоза с бобови култури), Azotobacter, Azospirillum и 
Clostridium; 2) разтварящи/мобилизиращи фосфора – бактерии и ми-
кроорганизми (напр. Bacillus, Pseudomonas и Aspergillus), както и мико-
ризни гъби; 3) ускоряващи компостирането – хидролизиращи целулоза 
(Trichoderma) или дървесина (Humicola); и 4) стимулиращи растежа – 
ризобактерии (Pseudomonas).

Трябва да се подчертае, че макар и широко използван, терми-
нът биотор е неуместен, защото за разлика от торовете, микробните 
инокуланти не съдържат хранителни вещества.

Торене

Почвено торене
В почвата съществува определен запас от минерални и органични 

хранителни вещества, но често се налага допълнителното им внасяне под 
формата на торове, за да се осигури балансирано хранене на ореховите дър-
вета. При това балансираното хранене не предполага балансирано торене, а 
снабдяване само с необходимите количества от недостигащите хранителни 
вещества. Докато цената на торовете е относително малка в сравнение с 
общите производствени разходи в овощарството, неправилното торене (то-
рова норма или състав на торовете) може да доведе до непропорционално 
голямо снижаване на печалбата. Количеството и видът на торовете, които са 
най подходящи за дадена почва, култура и агротехника, зависят от почвени-
те свойства, поддържането на почвената повърхност, подложката, възрастта 
на дърветата, плододаването и вегетативният растеж през предшестваща-
та година и очаквания добив през текущата година (FAO, 1984; Brown and 
Uriu, 1998; Carlson, 1998; FAO-IFA, 2000; Roy, 2006).

Азот. С изключение на амониевия нитрат, където половината от 
азота е в нитратна форма, във всички минерални торове азотът е под 
амониева йонна форма (NH4

+) или във форма, която при внасянето й в 
почвата лесно се превръща в амониева. Амониевият азот може да бъде 
загубен вследствие на отделянето му във въздуха под формата на амоняк 
(NH3). Ето защо азотните торове трябва да бъдат заоравани веднага след 
внасянето им, освен ако торенето не е последвано от валеж или поливка. 
Това е от особено значение при алкални (варовити) почви. Рискът от за-
губа на амоний под формата на газ зависи от формата на тора и намаля-
ва в следната последователност: уреа > амониев сулфат > моноамониев 
фосфат > амониев нитрат (Carlson, 1998).

В почвата амониевият азот е здраво свързан, като обменен кати-
он, по повърхността на отрицателно заредените глинести минерали и в 
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следствие на това подвижността му е силно ограничена. Така след торе-
не чрез разпръскване върху почвената повърхност на амониева форма на 
азота, той се задържа в повърхностните почвени слоеве, освен ако поч-
вите не са силно песъчливи. При благоприятен топлинен и влажностен 
режим в почвата амониевият азот се окислява до нитрати в течение на 
2-4 седмици (Rolston et al., 1986; . Stoilov et al., 1999). Част от нитратния 
азот също може да бъде загубена вследствие на денитрификация при не-
достиг на кислород в почвата, породен от продължително преовлажня-
ване. В този случай загубите са под формата на инертни газове като азот 
(N) или азотен оксид (NO), които излитат в атмосферата. Нитратният 
азот е напълно разтворим и част от торовата норма лесно може да бъде 
измита под активния почвен слой при по-голям валеж или необосновано 
висока поливна норма (Bucks et al., 1982).

Ако при внасянето на азотният тор почвената повърхност е покри-
та с растителни остатъци с ниско съдържание на N (например слама), 
торът може да бъде свързан от микроорганизмите, разграждащи слама-
та. Свързаният азот е недостъпен за растенията, докато растителните ос-
татъци не бъдат разложени и умиращите микроорганизми не освободят 
техния N (Carlson, 1998).

В началото на вегетацията дърветата използват азота от натрупа-
ните през предишната вегетация запаси и само малка част от внесения 
преди цъфтежа азот достига новите развиващи се тъкани.

Нуждата от азотно торене е различна за всяко отделно насажде-
ние и се определя от резултатите на почвения и листния анализ. Тези 
резултати от своя страна се обуславят от три основни фактора – почвата, 
поддържането на почвената повърхност и резитбата. Върху плодородни 
глинести почви азотната торова норма може да бъде половината от тази 
върху бедни силно песъкливи почви. Поддържането на многогодишно 
затревяване в насаждението изисква 20-50 % повече азот през първите 
години от създаването на чима. По-висока торова норма е необходима и 
в силно заплевелени градини. От друга страна една силна резитба може 
да намали значително или дори да отмени азотното торене.

Обикновено торенето с азот се извършва през март-април, непо-
средствено преди началото на вегетацията. Не се тори с азот през есента 
поради слабото кореново извличане и големите загуби от волатилиза-
ция, денитрификация и измиване. Есенно внасяне на азот се прави само 
в случай, че междуредията са затревени или засяти с култура за зелено 
торене. Не се тори с азот през първата вегетация след засаждането. Мла-
дите дървета не се нуждаят от азот, ако нарастват с 45-75 cm годишно. 
Торът се внася под външната половина на короната, където е достъпен 
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за корените на дърветата, като се разпръсква равномерно, за да се избе-
гнат повреди по корените вследствие твърде високата му концентрация 
в почвата (Germain et al., 1999; Fauriel et al., 2001; Anderson, 2005; Olsen, 
2006; DeBuse, 2008; SEC, 2008). Ориентировъчни азотни торови норми 
са дадени в Таблица 6 в зависимост от възрастта на насаждението и типа 
на плододаване на дърветата.

Таблица 6 Ориентировъчни азотни торови норми в зависимост 
от възрастта на насаждението и типа на плододаване  

на дърветата; по Germain (1999).

Вегетация Апикално 
плододаване 

(160 дървета ha-1)

Латерално 
плододаване 

(320 дървета ha-1)

- kg ha-1 kg ha-1

2 10 20

3 20 40

4 30 60

5 40 60 kg ha-1 + 20 kg t-1*

6 50

7 60

от 8 60 kg ha-1 + 20 kg t-1*

* Добавят се по 20 kg ha-1 на всеки тон сухи орехови плодове.

Фосфор. Фосфатният йон е известен с изключително слабата си 
подвижност в почвата. Когато фосфорните торове се внасят с тради-
ционни методи, те се придвижват в дълбочина с поливната вода на не 
повече от 2 или 3 cm (Bucks et al., 1982; Rolston et al., 1986). Ако торът 
не е механично внесен в дълбочина, той остава позиционно недостъпен 
за основната част от дълбоката коренова система на овощните култури. 
Ефектът от фосфорното торене не се проявява дори и когато е обогатен 
целият орен хоризонт на дълбочина до 25 cm. Ето защо, за да проявят 
своето действие, фосфорните торове трябва да се внасят на дълбочина, 
не по-малка от 40 cm. Това се извършва чрез постепенно продълбочава-
не на обработваемия хоризонт или чрез машини за дълбочинно внасяне, 
но и двата начина водят до нараняване или разкъсване на корените. С 
цел намаляване повредите по кореновата система на дърветата, торенето 
се извършва периодично през 3-4 години. От същите съображения най-
подходящ момент за внасяне на фосфорните торове е предпосадъчната 
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подготовка на почвата. Във всички случаи сорбционното свързване на 
фосфатните йони върху почвените колоиди изисква завишаване на то-
ровата норма в сравнение с нуждите на растенията от фосфор. Преко-
мерното увеличаване на запасите на почвите с фосфор обаче може да 
предизвика блокиране на някои микроелементи (Fe, Cu, Zn, Mn), кое-
то се отразява отрицателно върху физиологичните функции, растежа и 
плододаването на овощните дървета. Високите фосфорни концентрации 
в почвата са нежелани и от екологична гледна точка. 

Достъпността на фосфора зависи от рН на почвата като най благо-
приятната почвена реакция е неутрална до слабо кисела. С вкисляване на 
почвата Р бива свързан било чрез адсорбция по частиците на железния и 
алуминиевия оксид, или чрез утаяване на изключително неразтворими-
те железен и алуминиев фосфат. Обратно, при алкализиране на почвата 
се образуват ниско разтворими калциеви фосфати (Carlson, 1998).

За осигуряване на дърветата с фосфор се извършва запасяващо 
торене. Ориентировъчни норми на запасяващо фосфорно торене са да-
дени в Таблица 7 в зависимост от реакцията и запасеността на почвата 
(Germain et al., 1999). 

Таблица 7 Ориентировъчни торови норми при запасяващо  
предпосадъчно торене с фосфор, калий и магнезий; по Germain (1999).

Фосфор (P2O5)

Запасеност рН < 7.5 pH > 7.5

- kg ha-1 kg ha-1

Ниска 300 150

Средна 200 100

Висока 0 0

Калий (K2O)

- kg ha-1 kg ha-1

Запасеност Леки почви Тежки почви

Ниска 300 600

Средна 200 400

Висока 0 0

Магнезий (MgO)

Запасеност Леки почви Тежки почви

- kg ha-1 kg ha-1

Ниска 100 200

Средна 0 100

Висока 0 0
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Торът се заорава с подготовката на почвата преди засаждането на 
дърветата. При засаждане на дърветата в посадъчната ямка може да се 
внесе 0.5 kg P2O5 или 1.0 kg троен суперфосфат като предварително се 
смеси с почва и сместта се покрие с 5 cm почва, за да се избегне евенту-
ално изгаряне на корените на младите дръвчета. Поради опасността от 
повреди по корените, в посадъчната ямка в никакъв случай не трабва да 
се внасят други торове като амониев фосфат, смесени торове, азотни или 
калиеви торове, или птичи тор.

Калий. Калиевите и амониевите йони имат сходно поведение. 
Концентрацията на К в почвения разтвор е много ниска. Обикновено 
съдържанието на К по повърхностите на почвените минерали е 100 пъти 
по високо от това в почвения разтвор. Растенията се нуждаят от значи-
телни количества калий, които си набавят от разредения почвен

разтвор, при условие че се поддържа съответната концентрация-
та на К по повърхността на корените. За целта кореновото извличане е 
съпроводено от освобождаване в почвения разтвор на калия, съдържащ 
се в почвените частици, след разпада на някои минерали като слюда на-
пример. Поради доста ниската подвижност на К торенето на култури 
с дълбока коренова система може да се окаже проблематично при гли-
нести почви. Внесен повърхностно, калиевият тор се задържа в горните 
десетина сантиметра от почвения профил. Ето защо при тежки почви за 
предпочитане е запасяващо предпосадъчно торене (Olson et al., 1990). 
Ориентировъчни норми на запасяващо калиево торене са дадени в Таб-
лица 7 в зависимост от реакцията и запасеността на почвата (Germain et 
al., 1999). При възрастни насаждения торенето с К се съобразява с да-
нните от листната диагностика. Калият не се измива от почвата, така че 
при недостиг една торова норма от 200-300 kg ha-1 калиев хлорид (170-
250 kg K2O ha-1), внасяна през три години обикновено е за предпочита-
не пред ежегодното внасяне на N-P-K торове. Коригиращото калиево 
торене се извършва в дупки с дълбочина 10-15 cm или върху почвената 
повърхност в ивици, от едната или от двете страни на дърветата, с обща 
широчина 10 cm на всеки килограм K2O, който се пада на едно дърво 
(Olsen, 2006). На алкални почви се предпочита сулфатната пред хлорид-
ната форма на калиевите торове. Времето на торене не е от съществено 
значение за калиевите торове. В тежки почви корекцията на калиевия 
недостиг може да отнеме няколко години (Brown and Uriu, 1998).

Калций. Калциев недостиг се среща рядко при pH над 6.0 и може 
да бъде коригиран с внасянето на CaCO3 при норма 500-1000 kg ha-1. 
При вкисляване на почвата Ca може да бъде измит под активния почвен 
слой. Усвояването на калция може да бъде намалено от наличието на 
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амониеви йони в почвата. При ниско съдържание на калций в почвения 
разтвор извличането му може да бъде стимулирано от наличието на маг-
незий. Добавянето на магнезий при адекватно съдържание на калций 
води до намаляване на усвояването му.

Магнезий. Почвената химия на магнезия е подобна на тази на кал-
ция, с който е тясно свързан. При бедни на магнезий почви 1000-2000 
kg ha-1 доломит, 500 kg ha-1 магнезит или 250 kg ha-1 магнезиев оксид се 
заорава преди засаждането на дръвчетата (Brown and Uriu). Препоръчва-
ните от Germain et al. (1999) запасяващи магнезиеви торови норми (като 
MgO) са дадени в Таблица 7. При определяне на торовата норма трябва 
да се има предвид не само съдържанието на Mg в почвата, но и отноше-
нието Ca:Mg, което трябва да бъде 3 до 4 в полза на Ca.

Сяра. Сярата се среща в почвения разтвор като сулфатен йон SO4
= и 

обикновено е доста подвижна в почвата. Тя е основна съставка на някои 
азотни и калиеви торове, така че използването им коригира едновремен-
но и евентуален S-недостиг. Елементарната сяра и гипсът също могат да 
се използват като торове. Друг източник на сяра за почвата са валежите. 
При недостиг торова норма от 10-20 kg S ha-1 може да задоволи нуждите 
на ореховите дървета за три години напред (Brown and Uriu).

Цинк и мед. Усвояването на цинка е затруднено в почви с алкална 
реакция (pH > 7.5) и високо съдържание на органична маса. Излишъ-
кът на фосфор също блокира усвояването на цинка поради антагонизма 
между двата елемента. Цинковият недостиг се коригира с 10 kg ZnSO4 
на дърво като торът се внася в ивица чрез дълбоко заораване. Почвената 
повърхност се покрива с 5 kg на дърво сяра. Разтворената от поливната 
вода сяра поддържа цинка в разтворима форма (Brown and Uriu). Друга 
възможност е разпръскването на цинков хелат преди поливка (DeBuse, 
2008). По принцип почвено торене с Zn и Cu не се препоръчва, защото 
те не са подвижни в почвата и не достигат до корените (Carlson, 1985; 
Olson and Shawareb, 1996).

Желязо и манган. Достъпността на желязото и мангана зависи от 
разтворимостта на техните оксиди, която от своя страна намалява с уве-
личаването на рН. Торенето с манган- и желязосъдържащи препарати 
при стойности на рН на почвата над 7.5 се извършва след корекция на 
почвената реакция със сяра, алуминиев сулфат или вкисляващи азотни 
торове. За торене с желязо се използва железен сулфат или хелати на 
желязото. Ниското съдържание на кислород в почвата, например при 
преовлажняване, може да доведе до редуциране на железния оксид и 
мангановия диоксид и повишаване концентрацията на железни и манга-
нови йони, които са токсични за корените на дърветата (Carlson, 1985).
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Бор. Борът присъства в почвения разтвор под формата на неу-
тралната борна киселина (H3BO3) и в известна степен като боратен 
йон (H2BO3

-) в алкалните почви. Границите на оптималната запасе-
ност на почвата с бор са близки и дърветата лесно могат да изпаднат 
в недостиг или концентрацията на В да стане токсична. Граничните 
нива на бора в почвата, при които развитието на ореха се затормозва, 
не са добре дефинирани, въпреки че стойности над 1.0 mg L-1 в наси-
тен почвен разтвор може да са индикация за В-токсичност. Най-чес-
тата причина за В-токсичност е излишъкът на В (под 1.0 mg L-1) в по-
ливната вода. Бор се внася в почвата през зимата или рано напролет 
чрез разпръскване на боракс върху почвената повърхност при норма 
55-85 kg ha-1. Торовата норма се намалява наполовина при използване 
на полиборатна пудра. Торът се разпръсква равномерно върху коре-
нобитаемия почвен обем. Тори се от три до пет години като третира-
нето се прекратява при изчезване на сиптомите на недостиг(Brown 
and Uriu, 1998; Olsen, 2006).

Молибден. Растенията се нуждаят от малки количества молибден 
(Мо), който се сеща в почвата под формата на молибдатен йон МоО4

=. В 
кисели почви Мо се извлича по специфичен начин, подобен на този при 
фосфатите (Carlson, 1985).

Хлор. Нуждата на растенията от хлор (Cl) също не е голяма. Хло-
рът се среща в почвата под формата на силно подвижния хлорен йон 
CL¯. Хлорът постъпва в атмосферата чрез водните пръски от океаните, 
след което достатъчни за нуждите на растенията количества от него дос-
тигат почвата чрез дъждовната и поливната вода (Carlson, 1998).

Влияние на почвената влажност върху усвояването на ми-
нералните хранителни вещества. Концентрациите на хранителните 
вещества в почвения разтвор са по-скоро ниски, поради което е от зна-
чение как те се придвижват към корените. Един от начините е с водния 
ток, наричан масов транспорт. В зависимост от почвата и хранителния 
елемент, масовият транспорт може да задоволи нуждите на растенията 
от някои хранителни вещества. Ако масовият транспорт е недостатъ-
чен, недостигът може да бъде компенсиран чрез процеса на дифузия. 
С изчерпване на даден елемент в близката околност на корена се създа-
ва градиент, задвижва намиращите се в почвения разтвор молекули на 
този елемент (дифузия) в посока кореновата повърхност. Ако масовият 
транспорт и дифузията заедно не могат да снабдят растението с нужните 
количества хранителни вещества, растението започва да изпитва храни-
телен недостиг.
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Увеличаването на концентрацията на даден елемент в почвения 
разтвор съответно увеличава доставяните на растението чрез масовия 
транспорт и дифузията количества от елемента. И при двата процеса 
обаче количествата на доставяните хранителни вещества намаляват с 
понижаване на почвената влажност и температурата. Контролиране-
то на почвената температура е трудно, но снабдяването на растенията 
с хранителни вещества може да бъде подобрено чрез поддържането на 
достатъчна почвена влажност (Carlson, 1998).

Условия за възникване на фитотоксичност в почвата. Разви-
тието на дърветата е потиснато, когато почвата е с твърде високо съдър-
жание на соли, с твърде кисела или алкална реакция, или с твърде ниско 
съдържание на кислород (Carlson, 1998; Adem. 2004).

Засоляването на почвата обикновено се причинява от натрупване-
то на натриев хлорид, натриев карбонат или и на двете заедно; допълни-
телното натрупване на В може да усложни проблема. Излишъкът както 
на В, така и на Na и Cl е токсичен за растенията. Излишният Na също 
така се стреми да измести обменния Ca и Mg от почвените частици, вло-
шавайки физичнити свойства на почвата. Нива на обменния Na над 10 % 
в глинестите почви и над 20 % в песъчливите са пагубни за развитието 
на растенията и за почвената структура. Най-доброто решение на про-
блема е промиването на почвата. В почвата може да се внесе гипс като 
източник на Ca, който да измести Na от обменните бази на почвените 
частици.

В кисели почви алуминиевите оксиди се разтварят и освобождават 
токсични количества Al. Токсични концентрации от Mn в киселите поч-
ви се получават от преобразуването на неразтворимия манганов диоксид 
в разтворими форми на мангана. За неутрализиране на киселинността 
почвите се третират с вар (калциев карбонат).

Алкализирането на почвата обикновено е следствие от натрупва-
нето на натриев карбонат, или на Na в йоннообменните бази на почвата, 
или и на двете заедно. Обичайно решение на проблема е внасянето на 
гипс или промиването на почвата. Трябва да се отбележи, че Na не е от 
важните за развитието на растенията елементи, при все че много често 
присъства в системата вода-почва-растение.

Когато достъпът на кислород в почвата е ограничен, от преовлаж-
няване например, почвените микроорганизми могат да предизвикат хи-
мични преобразувания, в резултат на които се достигат токсични нива 
от дадени субстанции. Примери за това са водородният сулфид, мета-
новият газ и твърде високите нива на мангановия йон. Производството 
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на токсини зависи от температурата и е по-интензивно, когато почвата 
е топла.

Листно торене
Растенията извличат минералните хранителни елементи чрез ко-

рените си, но също така могат да усвояват известни количества и през 
листата, ако се подават като разтвор.

Често недостигът на хранителни елементи се коригира най-добре 
чрез листно торене, при което се избягват проблеми, свързани с фикса-
цията в почвата на някои микроелементи като цинка, забавения ефект от 
торенето с магнезий и трудноподвижността на някои елементи в расте-
нията като калция. При листното торене дърветата се опръскват до пъл-
но навлажняване, без разтворът да окапва от листата и клоните, което 
може да се постигне с норма от 400 L ha-1.

Най-ефикасният и може би най-практичен начин за коригиране на 
цинковия недостиг в ореховите дървета е листното торене с 0.12 % до 
0.24 % ZnSO4. Обикновено нормата на третиране е 1-2 kg ha-1. Първото 
пръскане трябва да се извърши непосредствено след пълния цъфтеж, 
когато „перата” на женските цветове покафенеят. В повечето случаи 
това е моментът, когато леторастите са достигнали дължина 15-25 cm, 
а повечето листа са загубили червеникавия си оттенък. В зависимост 
от остротата на недостига, могат да се извършат второ и трето пръска-
не през интервали от 2-3 седмици. Ефикасността на листното торене с 
ZnSO4 може да се повиши, ако се използва прилепител или реакцията на 
разтвора се понижи до рН 4.0-5.0. Ефектът е относително краткотраен и 
третиранията трябва да се повтарят всяка година (Brown and Uriu, 1998). 
Пръскане с 0.24 % ZnSO4 е повишило листното съдържание на Zn с 36 
%, а с 0.24 % цинков хелат (Zinc EDTA) с 15 %. Добавянето на Cu и Fe в 
концентрация 0.04 % също подобрява ефикасността на листното торене 
с Zn. Не се препоръчва добавянето на азот и фосфор при листното торе-
не с цинк (Brown et al., 1995).

Бор може да се внася листно, само ако през вегетацията не е из-
вършвано почвено торене, доколкото в противен случай рискът от ток-
сичност за растенията  е голям. Пръскане във фазата на нарастване на 
ресите с 0.36 % солубор (735 mg B на литър) е повишило съдържането 
на В в листата с 33 %, залагането на плодни пъпки с 20 % и добива с 20 
%. Пръскане със същата концентрация на бор в разтвора (735 mg B на 
литър), но под формата на 2.2 % боросол, е увеличило добива с 33 % 
(Brown et al., 1996). Солуборът е несъвместим с всички сулфатни торо-
ве.
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Недостиг на мед може да бъде коригиран чрез опръскване с медни 
препарати на почвата или листата. Пет листни третирания през пролетта 
с 1.2 % Kocide 101 (77 % меден хидроксид) могат напълно да кориги-
рат недостига на Cu в рамките на една година. По-ниски концентрации 
от същия препарат, внесени 3-5 пъти през вегетацията, са имали само 
краткотраен ефект. Ефикасни са също пръскания с 2.4 % меден сулфат 
(CuSO4) през есента (Brown and Uriu, 1998). 

Фертигация

С изграждането на една система за микронапояване възниква въз-
можността за внасяне на торове с поливната вода, наричано фертигация 
(Burt et al., 1995; Burt, 2003). При фертигация торовете се използват въз-
можно най-ефективно от растенията, доколкото постъпват директно в 
навлажнявания почвен обем, където благоприятната почвена влажност 
и гъстата мрежа от смучещи коренчета способстват за лесното им ус-
вояване. Торовата норма се внася на части, прецизно дозирани в съот-
ветствие с усвояването на хранителните вещества през вегетационния 
период (Branson et al., 1981; Decroix, 1988; Burt 1998). Обикновено се 
тори през една-две седмици или непрекъснато. Във втория случай в по-
ливната вода се поддържа определена концентрация на торовете, така 
че предвидената торова норма да бъде внесена с размера на една средна 
напоителна норма. Задължителните изисквания за равномерно разпре-
деление на водата в системите за микронапояване осигуряват и равно-
мерното разпределение на торовете. 

Както микронапояването промени философията и технологията на 
поливния процес, така фертигацията въвежда радикални промени в тех-
нологията на торене. На първо място, поддържането на необходимите 
нива от хранителни вещества в кореновата система на растенията през 
цялата вегетация прави излишно предпосадъчното торене. При трайните 
насаждения отпада и периодичното внасяне на фосфор и калий, извърш-
вано чрез продълбочаване на орния хоризонт или чрез машини за дъл-
бочинно внасяне, което се съпътства от повреди по кореновата система 
на растенията. Второ, внасянето на торовете с поливната вода директно 
в кореновата система и присъщият на микронапояването благоприятен 
воден, топлинен и въздушен режим на почвата улесняват усвояването 
на хранителните вещества, което повишава ефикасността на торенето и 
води до намаляване на торовите норми до 50 %. Трето, честото внасяне 
на малки дози торове обезпечава необходимата гъвкавост за коригиране 
на хранителния недостиг през някои периоди от вегетацията и в крайна 
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сметка обезпечава най-добрия хранителен режим за растенията съобраз-
но техните биологични потребности като от друга страна намалява в 
голяма степен възможността за предозиране и съответно токсичност. Не 
на последно място, използването на поливната система пести разходи за 
труд, енергия, механизация и торове.

Както при традиционното торене така и при фертигацията торови-
те норми се определят въз основа на данни от почвения и листния ана-
лиз. Фертигацията позволява многократното внасяне на малки торови 
дози през вегетацията. Оперативен контрол върху нивата на хранител-
ните елементи в растенията и почвата може да бъде осъществяван чрез 
ежеседмичен анализ на почвения разтвор и растителния сок.

За да се избегне задръстване на емитерите на системата за фер-
тигация (капкообразуватели или микродъждовални апарати), торовете 
трябва да бъдат абсолютно разтворими. Данни за разтворимостта на ня-
кои торове са дадени в Таблица 8. 

Таблица 8. Максимална разтворимост във вода на някои торове 
(килограми на 100 литра)*.

Тор Формула Разтворимост
kg/100 L

Температура
°C

Амониев нитрат NH4NO3
118
192

0
20

Амониев сулфат (NH4)2SO4
71
75

0
20

Карбамид (Уреа) (NH2)2CO 67
105

0
20

Моноамониев фосфат 
(MAP) NH4H2PO4

37
43

0
20

Монокалиев фосфат KH2PO4 23 20

Калиев сулфат K2SO4
8
11

0
20

Калиев нитрат KNO3
13
32

0
20

Калциев нитрат Ca(NO3)2.4H2O
129
134

0
20

Магнезиев сулфат MgSO4.7H2O
71
85

0
20

Солубор Na2B8O13.4H2O 9.5 20

Цинков сулфат ZnSO4.7H2O
44
77

0
20

* по данни на Incitec Pivot Ltd. (2004) и Van der Gulik (1999).
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Ако ще се инжектират едновременно повече от един тор или в 
комбинация с други химикали, смесваните материали не трябва да ре-
агират помежду си, образувайки неразтворими утайки. В този смисъл 
използваните агрохимикали трябва също да са съвместими и със солите, 
съдържащи се в поливната вода. На Фиг. 5 е представена съвместимост-
та на някои торове при смесването им във водни разтвори. Практически 
съвместимостта се установява в прозрачен съд, където торовете се раз-
творят в поливната вода в планираните концентрации и се оставят за 
един-два часа. Евентуална мътност или утайка са сигнал за възможни 
проблеми. 

Фиг. 5 Съвместимост на торовете при смесване в торосмеси-
телите на системите за микронапояване и фертигация; 

 по Incitec Pivot Ltd. (2004).
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При някои разтворими торове срещу слепване на гранулите се из-
ползва глина или восък, които при разтваряне образуват пяна на водната 
повърхността или утайка на дъното на съда. Трябва да се вземат мерки 
тези инертни материали да не попаднат в системата като най-добре е да 
се предвиди филтър след точката на инжектиране. Разтворените в по-
ливната вода торове са благоприятна среда за развитието на алги и други 
микроорганизми, слузта от които бързо може да задръсти филтрите и 
емитерите. В такива случаи се налага използването на различни бакте-
рициди.

Повечето гранулирани форми на азота са лесно разтворими във 
вода и могат да се използват за целите на фертигацията. Азотът може да 
бъде внесен под формата на амониев анхидрид, карбамид, амониев сул-
фат, амонячна вода, амониев фосфат, амониев нитрат, калциев нитрат и 
т.н. При фертигация предпочитан азотен тор е карбамидът, защото лесно 
се разтваря във вода и не образува неразтворими утайки при участието 
му в химични реакции. В сравнение с амониевите торове карбамидът 
не се адсорбира силно от почвата и може да се придвижва на по-голяма 
дълбочина. След хидролиза получените амониеви йони се адсорбират 
от почвените колоиди. При температура на почвата от 25-30 °С амоният 
бива биологически трансформиран в нитрати в рамките на две-три сед-
мици. 

С внимание трябва да се използват амониевият анхидрид и амо-
нячната вода, които повишават рН на поливната вода и водят до утаява-
не на калция, магнезия и фосфора или до образуването на неразтвори-
ми утайки. Сериозни проблеми със запушването на поливната система 
може да предизвика амониевият фосфат, ако водата съдържа калций и 
магнезий, с които фосфатът образува неразтворими утайки. Продължи-
телната фертигация с амониеви торове може да вкисли почвата в зоната 
на навлажняване. Проблемът се преодолява с преминаването към калци-
ев нитрат като алтернативен източник на азот.

За разлика от азота фосфорните торове се отличават с изключи-
телно слаба подвижност в почвата и, внесени по традиционните начини, 
могат да се придвижат с поливната вода в дълбочина не повече от 2-3 
cm (Bucks et al., 1982; Rolston et al., 1986). Подвижността на ортофосфа-
тите е значително по-голяма, когато се внасят чрез системите за микро-
напояване. На Фиг. 6 е показано разпределението на усвоимия фосфор 
в кореновата система на прасковени дървета, отглеждани при капково 
напояване върху смолница. 
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Фиг. 6. Поле на фосфора (mg P2O5 на 100 g почва) в кореновата сис-
тема на прасковено дърво, торено чрез фертигация, две седмици 

след максималната торова доза (Куманов и др., 2005).

Идентична картина беше установена при алувиално-ливадна поч-
ва и канелена горска почва. Честите поливки при микронапояването по-
добряват значително водния режим на почвата, в следствие на което рас-
тенията извличат значително по-големи количества фосфор. Внасянето 
на фосфор с поливната вода обаче изисква повишено внимание поради 
химичното утаяване и запушването на капкообразувателите. Тройни-
ят суперфосфат 0-45-0 например се превръща спонтанно в дикалциев 
фосфат и се утаява при наличието на калций във водата, като утайките 
запушват капкообразувателите. Неразтворим остатък съдържа и моно-
амониевият фосфат. Проблеми с утаяването могат да възникнат дори с 
подходящите за фертигация форми на фосфора при високо съдържание 
на калций или магнезий в поливната вода, или ако инжектирането на 
фосфора следва непосредствено внасянето на калциеви или магнезиеви 
торове. За да се избегне утаяването, pH на поливната вода се понижава 
чрез добавяне на фосфорна или сярна киселина едновременно с инже-
ктирането на фосфорния тор.

Въпреки че много почви съдържат големи количества калий, 90 % 
от него не са достъпни за растенията, относително достъпни са 8 % и 
само 2 % от калия в почвата е лесно усвоим (Rolston et al., 1986). От друга 
страна, при излишък на достъпен калий растенията са склонни да усвоя-
ват повече от необходимите им количества. Ето защо фертигацията, с въз-
можността й за внасяне на чести и малки дози, е евтино и ефикасно сред-
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ство за коригиране на калиевия недостиг в растенията. Калият е трудно 
подвижен в повечето почви и обикновено не се измива с поливната вода. 
Често използвани торове са калиевият нитрат и монокалиевият фосфат. 
Използването на калиев хлорид може да доведе до засоляване на почвата. 
Калиевият сулфат не е много разтворим във вода, но е за предпочитане къ-
дето растенията са чувствителни към високи концентрации на хлора. На-
последък се експериментира с калиево-магнезиев сулфат (K-Mag), който е 
особено подходящ при магнезиев недостиг. Калиевите торове не реагират 
химически с водата и не формират неразтворими утайки. При смесване-
то на някои торове обаче е възможно понижаване на разтворимостта или 
торова несъвместимост, например калциев нитрат и калиев сулфат обра-
зуват неразтворимия калциев сулфат.

Микроелементите също могат да създадат проблеми със запушва-
нето, а някои остават адсорбирани върху почвените частици и не могат 
да бъдат усвоени от корените. Хелати или сулфати на повечето микро-
елементи могат да се използват без проблеми при фертигация, но те са 
най-ефикасни при листно торене.

На пазара се предлагат и комплексни торове, произведени специ-
ално за фертигация. Освен че са напълно разтворими и в едно голямо 
разнообразие от комбинации между хранителните макроелементи, ком-
плексните торове са обогатени и с различни микроелементи като мед, 
желязо, манган, цинк, и т.н.

За да се избегне изгаряне на корените, концентрацията на торове-
те в поливната вода не бива да надвишава 1-5 %. Системата за напояване 
трябва да бъде пълна с вода и под налягане преди да започне инжектира-
нето на торовете. След приключване на фертигацията поливката трябва 
да продължи поне още половин час, за да се осигури равномерното раз-
пределение на торовете и промиването на системата. Когато поливката 
трае значително по-дълго от фертигацията, инжектирането на торовете 
трябва да започне по-късно, за да се ограничи измиването на торовете в 
дълбочина.

За вкарване на торовете и другите агрохимикали в поливната вода 
се използват различни устройства. Обичайна практика е подаването им 
през смукателната тръба на помпата. Недостатък на този начин е опас-
ността от разяждане детайлите на помпата при използване на агресивни 
вещества. Често торовете се инжектират в напорната тръба с помощта 
на помпи (центробежни, бутални, диафрагмени и зъбчати), задвижвани 
от електрически двигатели, двигатели с вътрешно горене или хидромо-
тори, Фиг. 7-а. 
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Фиг. 7 Средства за инжектиране на торовете в поливната 
вода; а – електрическа бутална помпа; б – вентуриев инжектор; в – 

торосмесител с постоянно разреждане

Фиг. 8 Помпа-дозатор с хидромотор (Dosatron International, Франция)
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Помпите с хидромотор (Фиг. 8) се задвижват от водния ток, т.е. не 
се нуждаят от електрозахранване или гориво, и имат основното предим-
ство, че осигуряват точно зададена концентрация на торовете в полив-
ната вода. Без помпа и движещи се части работят т.н. “вентуриеви то-
роинжектори”, които засмукват торовия разтвор вследствие на вакуума, 
създаван при протичането на водата през специално стеснение, известно 
като вентуриева тръба, Фиг. 7-б. 

Широко използвани са също торосмесителите с постоянно разреж-
дане, при които част от поливната вода протича през затворени съдове, 
разреждайки и отнасяйки по малко от намиращия се вътре торов разтвор, 
Фиг. 7-в. За да протече водата през торосмесителя, чрез спирателен кран, 
стеснение или друго съпротивление се създава напорна разлика между 
входа и изхода. Основното предимство на тези торосмесители е тяхната 
простота и липсата на движещи се части и помпи. В сравнение с хидро-
моторните помпи и вентуриевите тороинжектори, загубите на напор при 
торосмесителите с постоянно разреждане са минимални. Недостатъкът 
им се състои в това, че концентрацията на торовете в поливната вода не 
е постоянна, а намалява с напредването на поливката.

Торосмесителите могат да се използват за инжектиране и на други 
химични агенти с цел коригиране pH на водата, предотвратяване на за-
дръстване от химичен или биологичен характер, контрол на плевелите, 
контрол на неприятели и болести, и дезинфекция на почвата.
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