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ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЧВЕНАТА 
ПОВЪРХНОСТ В ОРЕХОВАТА ГРАДИНА

Ст.н.с. д-р инж. Куман Куманов

Всяка система за поддържане на почвената повърхност има 
за цел да осигури най-благоприятен воден и хранителен режим на 
ореховите дървета, както и да улесни практиките по отглеждането 
им. Най-общо системите са: черна угар, хербицидна угар и много-
годишен чим (Sibbet and Osgood, 1985; Germain et al., 1999; PTFPG, 
2009).

Черна угар
Традиционна за овощарството система, която се състои от непре-

къснати обработки на почвата с цел контрол на плевелите и запазване 
на почвената влажност (Недев, 1983; Sibbet and Osgood, 1985; Germain 
et al., 1999). Почвата се обработва на дълбочина 15 cm четири-пет пъти 
през вегетацията. Тя е подходяща за всякакви терени и начини на на-
появане. Основните й недостатъци са свързани със съхраняването на 
почвеното плодородие. При дългогодишно напояване и почвообработ-
ки структурата на почвата се разрушава, порьозността и достъпната за 
растенията вода намаляват, почвата обеднява на органични вещества 
и силно се разпрашава (Дочев, 1968; Russel, E.W. 1971 Haynes, 1980; 
Oades, 1984; Glenn and Welker, 1985; Gadiri and Payne, 1986). Уплътне-
ната почва не може да възвърне първоначалното си структурно състо-
яние и след 30 години, а обработката на коловозите до 0.40-0.45 m не 
дава ефект (Дочев, 1968). Понижената водопроницаемост, предизвика-
на от процесите на деградация вследствие дългогодишното поддържа-
не на почвата в черна угар, се среща често в овощните градини. Коре-
ните на дърветата нямат достъп до уплътнения почвен обем под коло-
возите, както и до най-богатия на хранителни вещества повърхностен 
почвен слой. Поддържането в черна угар налага специална подготовка 
на почвената повърхност преди беритбата, още повече ако ореховите 
плодове се събират механизирано.

Хербицидна угар
Контролът на плевелите в градината се осъществява изцяло 

чрез хербицидни третирания (Sibbet and Osgood, 1985; Germain et al., 
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1999). Силно намалява рискът от уплътняване на почвата в дълбочи-
на. Корените имат възможност да се развиват в плодородния повърх-
ностен почвен слой; повишава се и ефектът от торенето. Прибиране-
то на реколтата е улеснено. Поради отпадане на почвообработките, 
повърхностно напояване е възможно само чрез заливане. За целта 
обаче почвената повърхност трябва да бъде подравнена преди засаж-
дането на дърветата. Използването на хербициди е скъпо. Счита се, 
че след неколкогодишно прилагане плевелите ще бъдат потиснати и 
разходът на хербициди ще намалее. Възможно е обаче едни плевелни 
видове да бъдат заменени от други, устойчиви на определени херби-
циди. Хербицидите могат да повлияят негативно върху биологичната 
активност на почвата. Съществува риск от замърсяване на почвата 
и водите. Попиването на водата може да се окаже затруднено вслед-
ствие уплътняването и образуването на кора на почвената повърх-
ност. При дъждуване водните капки разрушават допълнително поч-
вената структура (Glenn and Welker, 1985; Welker and Glenn, 1988). 
Отразената от голата почвена повърхност слънчевата енергия пови-
шава риска от пригори по плодовете (Sibbet and Osgood, 1985).

Многогодишен чим.
Системите за дъждуване и микродъждуване може да се използ-

ват за поддържане на траен чим от многогодишни треви в междуре-
дията, който е ефективно средство за съхраняване на почвеното пло-
дородие. Ролята на многогодишното затревяване срещу ветровата и 
водната ерозия е онагледена на цв ил. 1; чакълът в редовата ивица не 
е специално мероприятие, а естествената почва, на която дъждовете 
и вятърът са отнесли глинестите фракции.

При нарастването си корените на тревите преобразуват трудно-
достъпните форми на фосфатите и калия в лесноусвоими. Разложе-
ната покосена тревна маса и отмрелите корени обогатяват почвата с 
органично вещество. Подобряват се физичните, химичните и водните 
свойства на почвата, както и микробиологичният им режим. Корено-
вата система на дърветата обхваща равномерно активния почвен слой, 
включително и най-богатия на хумус повърхностен слой 0-20 cm. При 
културно затревяване корените в междуредието са два пъти повече от-
колкото при черна угар. Мулчиращият слой разсейва слънчевата енер-
гия и предпазва почвената повърхност от прегряване. В условията на 
напояване затревяването е ефективно средство за предпазване на поч-
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вата от постепенно деградиране и уплътняване (Grass, 1966; Michelet 
1966; Дочев, 1968; Стаматов и др., 1974; Стаматов, 1979; Haynes, 1980; 
Недев, 1983; Welker and Glenn, 1988). Обемът на допълнително потре-
бената от чима вода варира от 6 % до 50 % от напоителната норма като 
по-високите стойности се свързват с дъждуването, а по-ниските – с 
микродъждуването (Куманов, 1997). Освен от допълнителна вода, при 
затревяване насаждението има нужда и от добавъчно торене, поне през 
първите години след създаването на чима.

При разполагане на дъждовалните апарати, микроразпръсква-
чите и поливните крила в редовете на насаждението, контролът на 
плевелите в редовата ивица се осъществява чрез периодичните тре-
тирания с хербициди. Понякога се използва и мулчиране с фолио на 
изкуствена или текстилна основа, което, освен че потиска плевелите, 
пропуска водата от валежите и напояването, но предотвратява изпа-
рението от почвената повърхност, цв. ил. 2 (Fauriel et al., 2001). Ре-
довата ивица трябва да бъде поддържана свободна и от плевелите и 
културното затревяване, за да се избегне конкуренцията с ореховите 
дървета. За целта широчината й трябва да бъде от 2 m до 4 m, съот-
ветно в младите и възрастните насаждения. 

Подходящи за затревяване на междуредията са власатката и 
райграсът при сеитбена норма около 40 kg ha-1. Многогодишният чим 
не трябва да включва треви, които са гостоприемници за вредите-
ли, болести и нематоди по ореха. Включването в тревните смески 
на детелина и други бобови не се препоръчва. Въпреки че бобовите 
фиксират азот от въздуха, моментът на неговото освобождаване за 
използване от дърветата е непредсказуем. Често това става в неподхо-
дящо време от годината, когато се възпрепятства узряването на дър-
весината и е предпоставка за зимни измръзвания. Тревното покритие 
увеличава и риска от измръзване при повратни студове през проле-
тта.Чимът улеснява механизираното събиране на ореховите плодове, 
особено в присъщите на есента дъждовни дни.

Поддържането на чима става чрез покосяване с роторна косачка 
от два до шест пъти през вегетацията. Необходимо е да се предвиди 
азотно торене за тревата, особено през първите години след засява-
нето й. За целта напролет, преди развитието на ореховите дървета, се 
внася около 30 kg ha-1 азот. Според Parveaud, et al. (2007) поддържа-
нето на многогодишен чим понижава добива и качеството на плодо-
вете, ако не е съчетава със система за микронапояване. 
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Междуредови (междинни) култури.
Отглеждат се в междуредията на младите орехови насаждения, 

където короните на дърветата покриват все още малка част от почве-
ната повърхност, а тя така или иначе трябва да се поддържа чиста от 
плевели. За целта се препоръчват някои едногодишни фуражни тре-
ви като грах, соя, репко, ръж за зелено и житно-бобови смески, които 
рано освобождават почвата в насажденията. Допуска се отглеждането 
и на фасул, ранни картофи, фъстъци, дини, пъпеши, тикви, мента, мор-
кови, ряпа, лук, чесън (Недев, 1983). Според същите автори абсолютно 
недопустимо е отглеждането в междуредията на пшеница, ръж, овес, 
царевица, слънчоглед, мак, сусам, рапица, тютюн, памук, коноп, лен и 
други култури, които биха се конкурирали с ореховите дървета за вода 
и хранителни вещества. Практиката в страните и регионите на модер-
ното орехопроизводство обаче показва, че отглеждането на царевица и 
житни, а вероятно и на всички останали, може да бъде успешно, ако са 
задоволени нуждите и на двете култури, което не е проблем при нали-
чието на система за напояване (Джувинов и Куманов, 2003).

Овощни култури също могат да се използват за уплътняване; 
в района на Гренобъл, Франция, за целта използват малината (Джу-
винов и Куманов, 2003), а в Института по овощарство – Пловдив, се 
извежда опит с праскова и резултатите засега са положителни (Мано-
лова и Гандев, 2009).

Ограниченията при избора на междуредова или уплътняваща 
култура идват по-скоро от възможностите за съвместяване на култур-
ните практики. Така например използваните препарати за растител-
нозащитните третирания на ореха може да бъдат противопоказни за 
другата култура или времето на пръсканията да съвпада с беритбения 
й период. Във всички случаи оставянето на чиста редова ивица с ши-
рочина 4.0 m би ограничило междувидовата конкуренция.
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