
КОМПОСТ: Органични остатъци или смес от органични остатъци и почва, които са натрупани, 
овлажнени и оставени да претърпят биологично разлагане за употреба като тор.

Източник: Книга с факти за земеделието (Agriculture Fact Book), Министерството на земеделието на 
САЩ (USDA)

КОНТЕЙНЕРИ: Градинарство в саксии и контейнери е практика за отглеждане на растения, 
включително ядливи растения, които се засаждат и отглеждат в големи съдове (контейнери), 
вместо директно в земята. Градинарски контейнер наричаме затворен и обикновено преносим 
съд, които се използва за отглеждане на живи цветя или ядливи растения. Той може да бъде 
саксия, кашпа, кутия, вана, кошница, консервна кутия, ботуш, варел или висяща кошница.

Източник: Уикипедия

КОНТУРЕН (ПРЕГРАДЕН, ЗАЩИТЕН) НАСИП: това са малки стенички, изградени от 
насложена пръст, които се правят напречно, по контурите на склона при наклонен терен, за 
да действат като бариера за оттичане. Те са подходящи за зони с малък наклон (2-5%) и често 
се използват заедно с контурните (преградни, защитни) насаждения. Преградните насипи 
помагат за намаляване на ерозията на почвата и увеличаване на капацитета за задържане 
на водата в почвата. Съществуват доказателства от много страни за подобрени добиви на 
култури и намалена ерозия след създаване на защитен насип (дига). В град Fanya Jun, Кения, 
преградните насипи са подобрили добива на царевица и боб с около 50-60%. В Етиопия 
изследване на въздействието на защитните насипи показва, че добивът на култури в полета 
със защитни насипи е с 30-40% по-висок от полето без насипи (Jules N. Pretty).

Източник: Организацията по прехрана и земеделие (FAO): http://www.fao.org/3/ad083e/ad083e07.htm

ЙОНООБМЕН НА ОСНОВИ: насищането на основата се определя като процент на местата на 
почвения обмен (CEC), заети от основни катиони, като калий (K), магнезий (Mg), калций (Ca) и 
натрий (Na). Процентите на насищане на основата се изчисляват за всеки катион, след което 
се сумират, за да се определи насищането на основата.

Източник: www.agsourcelaboratories.com

ИНФИЛТРАЦИЯ/ПЕРКОЛАЦИЯ: “инфилтрация” или “проникване” наричаме движението на 
водата в почвата през пори или други отвори, при което водата се просмуква в почвата, докато 
терминът “перколация” предполага преминаване/прецеждане през почвата на фини капчици, 
което е точно противоположното на инфилтрацията (проникването).

Източник: Schwarz, Charles F.; Thor, Edward C.; Elsner, Gary H. 1976. Wildland planning glossary. Gen. 
Tech. Rep. PSW-13. Berkeley, Calif.: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Southwest Forest 
and Range Experiment Station

МОДУЛ 1 – РЕЧНИК



ЛОПАТКА: режещ инструмент с къса дръжка и плоско острие, използван за изкопаване на 
почвата и плевене в малки градини или зеленчукови ферми. Обикновено се използва в малки 
градини или в лехи, или в редици от зеленчуци за окопаване или плевене.

Източник: Уикипедия 

ОБОРСКИ ТОР: органичните отпадъци от конюшни и селскостопански дворове, включващи както 
животински екскременти, така и слама или други органични отпадъци от селскостопанската 
дейност.

Източник: Земеделски термини и дефиниции на Университета в Мериленд (AGRICULTURE 
TERMS & DEFINITIONS UNIVERSITY OF MARYLAND)

ТРАДИЦИОННА ГРАДИНА (ГРАДИНА ВЪРХУ ПОЧВАТА): парцел от оградена земя, предимно 
в непосредствена близост до сграда, в който, в резултат на ръчна или машинна обработка на 
почвата, се отглеждат плодове, зеленчуци, храсти, цветя и декоративни растения.

Източник: Nicola Michelon - научен сътрудник в Департамент по земеделски и хранителни науки 
в Болонския университет

МУЛЧИРАМ: нанасям покритие (насипен материал, фолио или текстилна тъкан) върху 
почвената повърхност на леха, в която са засадени растения. 
МУЛЧ: всеки продукт, който служи за покритие на почва, в която са засадени растения. Най-
често използваните мулчове включват слама, дървени стърготини и полиетиленово фолио. 
МУЛЧИРАНЕТО: се използва най-често за контрол на плевелите, но може също да влияе 
на температурата на почвата и да намалява загубите на вода поради намаляване на 
изпарението от повърхността.     Мулчирането с полиетиленово фолио често се използва в 
соларизацията (нехимически метод за очистване на почвата посредством използването на 
слънчевата радиация), фумигацията (метод за контрол на вредителите, плевелите, почвените 
замърсители, при който пространството се изпълва изцяло с газообразни пестициди) и 
биофумигацията (алтернатива на на методите за химическа деконтаминация на почвите, 
базиран върху използването на растителни материали и животинска тор, които при внасянето 
им в почвата се разграждат и произвеждат летливи вещества, засягащи летално почвените 
патогени, вредители, плевели).

Източник: Уикипедия, http://en.wikipedia.org/wiki/Mulch [последен преглед: 31.07.2019г.]

ГЛИНЕСТА (НАНОСНА) ПОЧВА: това е почва съставена предимно от пясък, прах (седимент, 
тиня) и по-малко количество глина. По съотношение минералният й състав е с концентрация 
съответно около 40–40–20% на пясък- прах-глина.



PH: скала за измерване на киселинността или алкалността на почвата или водата. РН от 5,5 
до 7,5 се счита за „идеален“ показател за повечето земеделски култури. Всеки вид растение 
обаче има свой собствен “идеален” диапазон на рН.

Източник: Земеделски термини и дефиниции на Университета на Мериленд

ПОВДИГНАТА ЛЕХА: повдигнатите лехи са форма на градинарство, при която почвата 
се оформя в повдигнати бордюри (рамки), които могат да бъдат с всякаква дължина или 
форма, но обикновено са широки около 1,2 м (3-4 фута). Почвата е издигната над нивото на 
земята, като може да бъде оградена с рамка, направена от   дърво, камък, глина, бетонни 
пръстени, рециклирани материали, както и да бъде обогатена с компост. Използването на 
повдигнати лехи помага за по-ефективно използване на почвените ресурси и по-ефективно 
разпределение на площта на градината. 

Източник: https://www.maximumyield.com/definition/767/raised-bed-gardening

ПРАХ (СЕДИМЕНТ, НАНОС): гранулиран материал от състава на почвата с размер между 
пясък и глина, чийто минерален произход е кварц и фелдшпат. Наносът обикновено се усеща 
като прахообразно вещество, когато е сух, и е хлъзгав, когато е мокър. Съдържа множество 
малки блестящи частици, които можем да видим при наблюдение с увеличителна лупа.

Източник: https://tuesl.com/article/Silt

БЕЗПОЧВЕНА ГРАДИНА: всеки метод за отглеждане на растения без използване на почвата 
като вкореняваща среда, при който неорганичните хранителни вещества, абсорбирани от 
корените, се доставят чрез поливната вода. Торовете, съдържащи хранителни вещества, които 
трябва да се доставят на културата, се разтварят във водата за напояване при подходящи 
концентрации и полученият разтвор се нарича хранителен разтвор.

Източник: Giorgio Prosdocimi Gianquinto - професор в Департамент по земеделски и хранителни 
науки в Болонския университет

ТЕРАСА: участък от склон с наклонена равнина, който е изрязан на поредица от последователно 
отстъпващи плоски повърхности или платформи, наподобяващи стъпала, за целите на по-
ефективно земеделие. Този тип оформяне на ландшафта се нарича терасиране. Стъпалата на 
градуираната тераса обикновено се използват за растениевъдство на хълмист или планински 
терен. Терасираните полета намаляват ерозията и повърхностния отток.

Източник: NAL Тезаурус на екипа


