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Резюме 

• Структурата на почвата, обемната плътност и 

съдържанието на органична материя определят 

капацитета на почвата да задържа вода. 

• Адхезивните и кохезивните свойства на водата създават 

сили за задържане на наличната за растенията вода в 

зоната на корените. 

• Уплътняването на почвата повишава обемната 

плътност, определя размера на порите и обема на 

разпределение и в крайна сметка ограничава 

поглъщането на вода и хранителни вещества от 

царевичните растения. 

• Уплътняването на почвата намалява скоростта на 

проникване на водата, за да презареди почвения профил 

по време на валежи или напояване, намалява обмяната 

на газове и ограничава приема на кислород на 

царевичните корени в почвения профил, като намалява 

макропорната концентрация и ограничава способността 

на корените на царевицата да достигнат по-дълбок 

почвен профил, от който да извлекат вода и хранителни 

вещества. 

• Увеличаването на почвеното уплътняване е неизбежен 

резултат при отглеждането на царевица. Начини за 

управление на почвеното уплътняване: 

o Уеднаквете размерите на оборудването, за да се 

движите по едни и същи следи от гуми.  

o Не шофирайте на случаен принцип през полетата с 

тежка техника и оборудване, а следвайте 

установените следи от гуми.  

o Обработвайте почвите при правилно съдържание 

на влага. 

o Намалете броя операции по обработване на почвите 

през вегетационния сезон. 

o Разпределете правилно натоварването на 

оборудването и разпределението на теглото според 

обработването на почвата.  

o Ползвайте агротехника, за да увеличите 

органичната материя в почвата. 

o Сейте  ротационни или зимни покривни култури със 

структура на корените, които са склонни да 

намаляват почвеното уплътняване докато тези 

корени растат. 
•  

Представяне 

Водата, задържана в почвата, е от първостепенно значение 

за растежа на царевицата. Всеки валеж и напояване 

допълват почвената вода, която растящите царевични 

растения изчерпват. Структурата на почвата, обемната 

плътност и съдържанието на органична материя определят 

капацитета на почвата да задържа вода. Физическите 

свойства на водата и почвата определят способността на 

почвата да задържа вода и способността на царевицата да 

извлича тази вода. Уплътняването на почвата е „скрит 

крадец на реколтата“ (фигура 1). Агротехника , която 

минимизира уплътняването на почвата и увеличава 

органичната материя, създава най-добрата възможност за 

почвата да задържа максимално количество вода, налична 

за растенията, и хранителни вещества за поддържане на 

растежа на царевицата. 

 
 

Фигура 1. Области със спряна в растежа си жълта 

царевица в полето, вероятно в резултат от уплътняване на 

почвата, създадено при предишна жътва. Уплътняването 

на почвата може да ограничи растежа на корените на 

царевицата, както и да намали способността на почвата да 

задържа запаси с вода. 

Как задържа вода почвата? 

Три физични свойства на водата – йонни взаимодействия 

с хранителни вещества и други йони, голяма кохезивна и 

голяма адхезивна сила – създават силите, които задържат 

водата в зоната на растителните корени (Strachan и 

Jeschke, 2017). Кохезията е способността на водните 

молекули да се прикрепят към други водни молекули. 

Адхезията е способността на водните молекули да се 

прикрепят към други молекули, които не са водни. Тези 
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сили взаимодействат с почвени катиони, глинести 

минерали, органична материя и други твърди частици, 

които съставят почвените колоиди. Ако тези сили не 

съществуват, силата на гравитацията ще издърпа 

водните молекули по-дълбоко в почвения профил, 

където те вече няма да бъдат достигани от растенията. 

Почвените пори задържат наличната за растенията вода. 

Почвената структура, съдържанието на органична 

материя и обемната плътност определят 

разпределението и размера на почвените пори (Hillel, 

1980).  
 

Минералната фракция на почвата се състои от силикати 

и хидрокси алуминиеви силикати, а органичната почвена 

материя съдържа кислородни и азотни атоми, които са от 

съществено значение за задържане на вода. 

Кислородните и азотните атоми и при двата почвени 

компонента могат да се свържат водородно със 

водородни атоми на водните молекули. В допълнение, 

химическата структура на хидрокси алуминиевите 

силикати в минералната фракция на почвата и 

молекулярната структура на органичните киселини и 

други вещества в органичната почвена материя създават 

нетни негативни заряди, които са разпръснати сред 

водните молекули, намиращи се до тези почвени 

компоненти. Негативните заряди, свързани с почвени 

минерали и органична материя, създават и места за 

обмен на катиони. Катионите, свързани с тези места, 

създават позитивни заряди, които са разпръснати сред 

водните молекули, намиращи се до тези катиони. 

Комбинираните сили на разпръскване на йонни заряди и 

водородно свързване държат водните молекули много 

здраво в почвената матрица и обезсилват насочената 

надолу сила на гравитацията (фигура 2). 

 
 

Фигура 2. Комбинация от сили, в резултат от водородно 

свързване и разпръскване на йонен заряд, държи първия 

пръстен водни молекули много здраво в почвата. 

Корените на царевицата не могат да извлекат лесно тези 

водни молекули от почвата. 
 

Допълнителни пръстени от водни молекули обграждат 

най-вътрешния кръг водни молекули, които са здраво 

свързани с почвените колоиди (фигура 3). 
 

 
 

Фигура 3. Около всеки почвен колоид се образуват 

многобройни пръстени от водни молекули. С всеки воден 

пръстен, който се образува по-далеч от почвения колоид, 

силите, дърпащи водните молекули към почвения колоид, 

намаляват. Най-отдалечените водни пръстени от 

почвените колоиди са по достъпни за поемане от 

растенията. 
 

Тези допълнителни пръстени вода се задържат на място 

от силите на водородно свързване или разпръскване на 

йонен заряд. Разпръскването на йонен заряд има по-

голяма сила при кратки разстояния, тъй като повече водни 

молекули разпръскват воден заряд и йонната сила при 

взаимодействие намалява. При образуване на пръстени 

водни молекули по-далеч от почвения колоид по-слабата 

сила на водородно свързване става по-доминиращата 

сила. Водата, намираща се в пръстени по-далеч от 

почвения колоид, не е толкова тясно свързана с почвения 

колоид и следователно е по-достъпна за растително 

поемане от царевичните корени. Фигура 3 представя само 

няколко пръстена водни молекули. В „истинския свят“ 

има много слоеве от водни молекули с различни нива и 

различни сили, задържащи тези молекули. 
 

Размерът на отвора в основата на почвената пора определя 

способността на пората да задържа вода (Hillel, 1980). 

Водните молекули се простират през пространство от 

пори, образувано между почвените колоиди, както верига 

се разпъва между два пръта (фигура 4). 
 

 
 

Фигура 4. Водните молекули се държат като връзки 

в една верига. 
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Комбинираните сили на разпръскване на йонен заряд и 

водородно свързване държат водните молекули на място 

при много малки отвори. С увеличаване на отвора на 

порите по-слабата сила на водородно свързване става 

доминираща (фигура 5). 

 
Фигура 5. Множество сили дърпат водните молекули в 

почвения профил. 
 

Веригата от водни молекули се прекъсва, когато силата 

на гравитация надолу е по-голяма от страничните и 

насочените нагоре сили на водородно свързване. Когато 

веригата се прекъсне, водата се оттича от почвената пора 

(фигура 6). 

 
 

Фигура 6. Силата на гравитацията е по-голяма за 

почвени пори с по-широки отвори в основата им и водата 

се оттича от центъра на пората.  

Водата остава в пората, ако почвената пора е по-малка. 

Ако почвената пора е по-голяма, водата се оттича от 

центъра на пората. Течна вода, свързана със строшен 

лед, е перфектен модел да се илюстрира как почвените 

пори задържат вода (фигура 7). 

 

 

Фигура 7. Модел на течна вода в строшен лед, 

илюстриращ как почвените пори задържат вода. 

Микропорите (червените елипси) са пълни с вода, докато 

макропорите (сините елипси) задържат вода само по 

ръбовете на твърдите повърхности. 
 

Макропорите и микропорите обхващат приблизително 

40 – 50% от обема на ненарушена, добре гранулирана 

глинесто-наносна почва (Brady, 1990). Количеството 

налична вода в тази почва зависи от това кога е настъпил 

последният валеж или напояване, както и нуждата от вода 

на царевичните посеви (фигура 8).  
 

Фигура 8. Обемите вода и въздух, свързани с почвените 

пори на 100 грама добре гранулирана глинесто-наносна 

почва. 
 

Всички почвени пори съдържат вода скоро след 

съществен валеж или напояване. Силата на гравитацията 

привлича водните молекули надолу и извлича водата от 

макропорите. Тази непрекъсната маса вода се движи чрез 

наситен поток. С оттичането на водата задържащите сили, 

упражнявани от почвените колоиди и самите водни 

молекули накрая обезсилват силата на гравитацията. 

Когато тези сили са в равновесие, почвата има капацитет 

да задържи вода. Последващо движение на водата е чрез 

ненаситен поток, много бавен процес за движение на 

водата. Почвите с повърхностен капацитет могат да стоят 

на или много близо до повърхностен капацитет дълго 

време, ако растенията нямат нужда от вода. 

Балансирането на тези задържащи сили с гравитация и 

много бавното движение на водата чрез ненаситен поток 

позволява на почвата да „презареди“ с вода през зимните 

месеци в подготовка за вегетационния период. 
 

Корените на царевицата извличат вода от почвата, докато 

задържащите сили, упражнявани от почвените колоиди, 

не се изравнят със силата на изсмукване на корените на 

растенията. Когато тези почвени задържащи сили станат 

по-големи, те преодоляват силите на изсмукване на 

царевичните корени и царевичните растения увяхват. 

Макар водата все още да е налична в почвата, почвените 

колоиди държат тази вода толкова здраво, че тя не е 

налична за ползване от растенията. Следователно 

правилното управление на водата трябва да се фокусира 

върху това как да се увеличи максимално времето, през 

което водните нива в почвата са между повърхностния 

капацитет и точките на увяхване. Това включва обработка 

на почвата и други форми на дренаж, за да се отводнят 

наситени или почти наситени почви по-бързо и 
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напояването да отговори на евапотранспирацията и 

нуждите на посевите царевица. Ако водното съдържание 

в почвата падне под точката на увяхване, първата вода, 

добавена в тази почва, задоволява нуждите на почвата. 

След удовлетворяване на нуждите на почвата 

допълнителната вода от напояване се насочва за нуждите 

на растенията. 
 

Уплътняването на почвата определя размера на 
порите и разпределението на обема, и в крайна 
сметка количеството почвена вода и хранителни 
вещества, налични за царевичното растение. 

 

Високо продуктивните, добре агрегирани почви 

обикновено се състоят от около 50% твърди частици и 

около 50% порести места с равно разпределение на 

макропори и микропори в тези порести места (Brady, 

1990). Това съотношение между макропори и микропори 

позволява на почвата да съхранява достатъчно вода за 

растеж на растенията, като същевременно позволява 

газообразен обмен в почвения профил, за да осигури 

кислород на корените на растенията. Почвените 

минерали имат определена плътност от около 2,6 гр/мл, 

следователно почва, състояща се от 50% порест обем, ще 

има обемна плътност близо 1,3 гр/мл. 
 

Значителното намаление на процента макропори е 

очевидно, ако почвената обемна плътност на глинесто-

наносна почва доближи 1,6 гр/мл и макропорите са почти 

несъществуващи, тъй като обемната плътност доближава 

2,0 гр/мл. Няма как модерното производство на царевица 

да става без преминаването на тежка техника върху 

почвата и така почвата се уплътнява с всяка операция. 

Базирано на публикувани изследвания, почвата при 

производство на царевица е с 19 % по-голяма обемна 

плътност (по-уплътнена е) и с 15% по-малък порест 

обем, сравнена с необработвана почва от същия почвен 

тип (Brady, 1990). Първата реакция на почвата при 

уплътняване е да намали размера, процента и 

разпределението на макропорите. 
 

Уплътняването намалява способността на почвата да 

доставя вода до царевичните растения, защото: 

1. Уплътнените почви се оттичат по-бавно, което 

намалява количеството вода, което прониква в 

почвения профил при валежи или напояване. 

2. Намаляването на макропорите забавя скоростта 

на обмена на газове и движение на водата, 

свързани с усвояването от корена. 

3. Уплътнените почви ограничават способността на 

царевичните корени да достигнат дълбоки 

почвени профили, от които да извлекат вода и 

хранителни вещества. 
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Уплътнените почви се оттичат по-бавно, намалявайки 

количеството вода, което прониква в почвения 

профил при валежи или напояване. Един начин да се 

види как уплътняването ограничава движението на водата 

е да се разгледа мокрият край вода като маса вода, 

движеща се през почвения профил. Фигура 9 показва 

водещия край на движение на водата, докато тази вода 

преминава през и около зоната със силно уплътнена почва, 

поставена в неуплътнена почвена зона. Скоростта на 

инфилтрация на водата зависи от количеството и размера 

на макропорите. За сравнение, много по-лесно е да се 

изпомпва вода през 2,5 см маркуч, отколкото да се 

изпомпва вода през малък отвор на дюза за пръскане. С 

увеличаване на уплътняването, процентът на макропорите 

намалява. Ако по-уплътнената зона е равномерен слой 

близо до почвената повърхност, скоростта на проникване 

на водата по-дълбоко в кореновата зона на почвения 

профил е ограничена по-време на валежи или напояване, 

потенциално намалявайки способността напълно да 

„презареди“ капацитета за задържане на вода на почвата. 

Неправилното обработване на почвите, които са 

преработени и прекалено мокри, може да причини 

равномерна зона с уплътняване близо до почвената 

повърхност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 9. Водата, която се оттича през почвения профил, 

е ограничена от зона на силно уплътнена почва (очертана в 

червено). Водата се оттича по-бързо през по-малко 

уплътнена почва и в крайна сметка започва да се движи под 

зоната на голямо уплътняване (сини стрелки). 
 

Намаляването на макропорите забавя скоростта на 

обмена на газове и движение на водата, свързани с 

усвояването от корена. Има два критични проблема, ако 

обемът на порите е предимно микропори (Hillel, 1980). 

Първо, корените имат нужда от кислород за правилен 

растеж. Ако всички пори на почвата са пълни с вода, няма 

възможност за обмен на газове в почвения профил и има 

ограничена възможност за корените да извлекат критични 

количества кислород от почвената атмосфера. Второ, 

наличната за растенията вода се движи основно чрез 

ненаситен поток. Корените на царевицата достигат около 

1% от целия почвен обем, докато царевичното растение 

расте. Докато корените на царевицата растат в почвения 

профил, те извличат наличната за растения вода от 

почвената зона, непосредствено обграждаща корените. 

Почвата реагира, като позволява на водата, намираща се 

по-далеч от корените, да бъде привлечена към царевичните 

корени чрез ненаситен поток. По време на ненаситен поток 

движението на водата е много бавно и се забавя дори 

повече, тъй като размерът на порите намалява. Поради това 

царевичните растения, растящи в същия тип почва, са по-

склонни да покажат и реагират на по-голям воден стрес в 

по уплътнена почва. 
 

Уплътнените почви ограничават способността на  
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царевичните корени да достигнат дълбоко в почвата, 

от където да извлекат вода и хранителни вещества. 

Един начин да се илюстрира ефектът на уплътняване 

върху растежа на царевичния корен е със следващото 

лабораторно изследване. Семена царевица са засадени в 

почва, уплътнена с обемна плътност от 1,17, 1,25 и 1,38 

гр/мл в почвени колони. Царевичните растения се 

аналижират във фаза V5. Растежът на младите растения и 

структурата на листата варират малко между тези 

царевични растения, растящи при трите различни почви. 

Растежът на корена обаче значително намалява с 

увеличаване на уплътняването на почвата (фигура 10). 

При уплътнени почви ограниченото израстване на корена 

ограничава възможността за поемане на вода и 

хранителни вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 10. Растежът на корена на царевичните растения 

(фаза на растеж V5), растящи в почва, уплътнена с 

различни обемни плътности, преди сеитба на царевичните 

семена. Корените са измити и са записани сухите тегла за 

всяко почвено обработване. Сухите тегла на корените са 

съответно 2,47 гр, 1,77 гр и 1,43 за 1,17 гр/мл, 1,25 гр/мл и 

1,38 гр/мл почвена обемна плътност. 

 

Увеличаването на почвеното уплътняване е 
неизбежен резултат при отглеждане на 
царевица 

 

Всяко минаване на машини от царевичното 

производство уплътнява почвата. Уплътняването на 

почвата не може да се премахне, затова трябва да се 

управлява. Начини за управление на почвеното 

уплътняване: 
 

• Когато е практично, подберете размерите на 

приспособленията да съвпадат, така че различните 

приспособления да следват едни и същи следи от 

колела. 

• Не шофирайте на случаен принцип през полетата с 

тежка техника (като пълни със зърно коли); 

следвайте вече направени следи от гуми, когато е 

възможно.  

• Обработвайте почвите и провеждайте дейности на 

полето, когато условията за влага са подходящи за 

операции по обработка; влажните почви са по- 

склонни към уплътняване. 

• Намалете броя операции по обработване на почвите за 

вегетационния сезон. Обработването на земята 

намалява уплътняването в обработената зона, но често 

увеличава уплътняването на почвата точно под зоната 

на обработка. 

• Правилно подберете тежестта на оборудването и 

разпределението на товара за операциите по 

обработка. 

• Управлявайте дейността си, за да увеличите 

органичната материя в почвата. 

• Сейте  ротационни или зимни покривни култури със 

структура на корените, които са склонни да намаляват 

почвеното уплътняване докато тези корени растат. 
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