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Конкурс за есе  

„Ние не наследяваме земята от нашите деди, 

 а я вземаме назаем от нашите деца“ 

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ И КЛИМАТ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ  

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

В последните десетилетия всички ние сме свидетели на глобални промени в 

климатичните условия по нашите географски ширини. Все по-малка и по-незабележима 

става разликата между типичните в близкото минало четири годишни сезона – пролет, лято, 

есен и зима. Напоследък от сковаващите студове рязко преминаваме към почти летни 

температури и обратно… 

В бъдеще, според изследвания на климатолозите, в България се очакват промени в 

климата, повишаване на температурните нива и намаляване на водните запаси. Според някои 

еколози климатът южно от Стара планина ще става все по-средиземноморски, а на север 

плодородните ни земи бавно ще опустяват.  

Прогнозите на тези учени сочат, че до края на XXI век климатът в нашата родина ще 

се промени драстично. Очаква се, от една страна, глобално затопляне, а от друга – сериозно 

засушаване… 

Научните данни за глобалните промени в климата предвиждат установяване на меки и 

топли зими по нашите географски ширини, нарастване на броя на дните с намалена под 20% 

влажност на въздуха, повишаване на средните дневни температури с 2 до 5 градуса… 

Как да тълкуваме тези данни, изнесени от управляващите държавни органи?! 

Трябва хем да култивираме сортове и видове, които могат да съществуват при по-

високи температури на въздуха, хем тези култури трябва да сa устойчиви на липсата на влага 

в почвите… Трудно изпълнима, отговорна и почти нерешима задача, която ще доведе до 

сериозно и също трудно разрешими проблеми в националното ни земеделие … 

Тези стряскащи прогнози ще засегнат преди всичко селското стопанство, 

лесовъдството и туризма. По-уязвими занапред ще бъдат земеделските култури, засети върху 

неплодородни почви, както и обработваемите земи. 

За да отдалечим възможно повече сбъдването на това стряскащо бъдеще, всички 

трябва да вземем превантивни мерки.  

Всеизвестно е, че един от основните източници за препитание на населението  е 

земеделието. То не само осигурява изхранването на хората, но и набавя суровини за леката и 
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хранително-вкусовата промишленост. Основни отрасли в растениевъдството на нашата 

страна към настоящия момент са производството на зърно – пшеница, царевица, и 

маслодайни култури – слънчоглед и маслодайната роза, от която се произвежда прочутото 

розово масло.  

Но какво ще се случи, ако стряскащите прогнози на климатолозите се сбъднат?! 

В резултат на високите температури и на повишената влажност на въздуха ще се 

увеличи не само разпространението, но  и количеството на вредителите, болестите  и 

плевелите по растенията. Ефектът от това повишаване ще бъде негативен – понижаване на 

добива от единица териториална площ. 

Тези предстоящи климатични въздействия ще бъдат специфични за всеки отделен 

регион и отглеждането на някои земеделски култури може да се измести от типичните за тях 

сега региони към по-северни географски ширини. 

Поради влиянието на метеорологичните условия върху растителните култури се 

наблюдават ефекти като по-ранни периоди на цъфтеж на дърветата, удължаване на сезона за 

отглеждане на лози и промени в другите природни цикли при растенията. Промените в 

календара на земеделските дейности (сеитба, жътва, и т. н.) предполагат адаптиране към 

новите климатични условия 

Ако климатът продължи да се променя, тук в България ще стане все по-трудно да 

отглеждаме зеле, дини, тикви, изобщо плодове и зеленчуци, които изискват много поливане. 

На тяхно място ще отглеждаме култури, виреещи в по-сухи почви, например киви, лимони, 

бадеми, маслини. Тези „необикновени“ процеси вече могат да се наблюдават в 

селскостопански оранжерии в Сандански и Петрич. 

За пръв път у нас ще се отглеждат маслини. Фиданките ще се разсадят  край 

Кърджали, Крумовград и в Източните Родопи. Сортът е испански и е устойчив на минусови 

температури до 20 градуса, маслодаен е и от него се добива отличен зехтин.  

Биологичното производство трябва да се превърне във важен приоритет в политиката 

за развитие на земеделието в България. 

Насърчаването на земеделските производители за преминаване към или поддържане 

на биологично земеделие би допринесло за опазване на околната среда и укрепване на 

агроекосистемите, съхраняване на биоразнообразието и предоставяне на възможност на 

бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа.  

Тази превантивна мярка би имала и социален ефект върху хората. Тя ще доведе до 

създаване на нови работни места в селските райони и до намаляване на безработицата.  
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