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Интересът към капковото напояване и по-широкото 

използване на инженерните системи за реализирането му 

през последните години в специфичните агроекологични 

особености на България се обуславят от добрите 

технически, технологични, агрономически и технико-

икономически показатели на този метод и редицата  

предимства, които той предлага  в сравнение с 

традиционните начини при напояване на голям брой и 

разнообразни земеделски култури 
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   СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДА 

   ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

 

 Капковото напояване е метод от групата на т.н.  “съсредо-

точено”, “локализирано”, напояване на    земеделските 

култури  

 

 Капковото напояване е доказана водоспестяваща, енерго-

спестяваща, екологосъоразна високоефективна техноло-

гия, която отговаря на съвременните изисквания за развитие 

на устойчиво земеделие и опазване на водните ресурси и 

околната среда  
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 Технологиите и техниките за капково напояване обхващат   

различни начини за подаване на водата и хранителните 

елементи в почвата, използването на които следва да се 

извършва само съобразно с вида и технологиите на 

отглеждане на културите и особеностите на природните и др. 

условия в земеделските земи  
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 Основни принципи:  

 

 водата се подава в определени точки около растенията и     

постъпва директно в зоната, в която са разположени корените 

им, като навлажнява само ограничена част от почвената 

повърхност и почвения профил, без да се получава стичане 

или филтрация в дълбочина 
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 напояването се извършва непрекъснато или с малки и чести     

поливки, съответстващи на водопотреблението на културите, 

което позволява влажността в коренообитаемия слой да се 

поддържа през целия вегетационен период около една висока 

и оптимална стойност, без значителни колебания и поставяне 

на растенията във воден стрес   
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   ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА    

 

 В сравнение с гравитачното напояване и дъждуването, а    

донякъде и с микродъждуването, основните предимства на 

капковото напояване, са:  

 

 повишаване размера на добивите (20-60%) и подобряване на    

качеството на продукцията  

 реализиране на икономия на вода (20-60%) в резултат на     

специфичния режим на напояване  

 по-малки разходи на труд (40-80%) 

 възможност за подаване на торовете едновременно с 

поливната вода, при което се получава икономия от 20-30%     

 по-голяма равномерност на разпределение на водата върху 

площите (90-95%)  
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 по-голяма равномерност на разпределение на водата в     

цялата напоявана площ (90-95%) 

 възможности за автоматизиране на поливния процес 

 изисква по-малки водни количества и по-ниско работно     

налягане на водата, което позволява използването на 

ограничени водоизточници и  намаляване на разходите за 

напояването   

 не създава опасност от ерозия на почвата, което позволява     

да се използва успешно при стръмни терени 

 не изисква основно подравняване на почвената повърхност   

 не се мокрят листната маса и плодовете на растенията  

 позволява напояването на парцели с неправилна форма 
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ОСНОВНИ НЕДОСТАТЪЦИ 

 

 по-голяма чувствителност към качествата на водата за 

напояване  

 не позволява подобряване на микроклимата в напоител-

ното поле 

 навлажняването на сравнително по-малък обем от почвата 

ограничава развитието на кореновата система   

 натрупване на соли по периферията на намокрения контур 

и в междуредията   

 положените върху повърхността на терена по редовете на 

културите поливни тръбопроводи възпрепятстват обработката 

на почвата в редовете  
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ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Култури: 

 
 зеленчуци (домати, пипер, краставици и др.), отглеждани на 
открито и в оранжерии  

 овощни (ябълки, праскови, круши, кайсии, череши и др.) и 

лозови насаждения 

 ягодоплодни (ягоди, малини, касис) 

 разсадници, маточници   

 тютюн, памук, захарно цвекло, цветя и др. 
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Теренни и климатични условия: 

 

 при сложен релеф и голям наклон на терена (до 45о и 

повече), където другите начини на напояване са неприложими 

или използването им е свързано с големи разходи 

 в райони с продължителни засушавания и с постоянни 

силни ветрове 

 

Почвено-мелиоративни условия: 

 

 при почви с малка мощност и с много ниска или с висока 

водопропускливост 

 при почви, показващи тенденция към засоляване и такива, 

податливи на водна ерозия 
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    Хидроложки и хидрогеоложки условия: 

 

 водоизточници с ограничени водни обеми и с високо     

съдържание на водоразтворими соли      

 подпочвени води със средна дълбочина, не по-малка от 2 м,    

когато няма опасност от вторично засоляване, и с дълбочина,    

не по-малка от 3 м, когато има опасност от вторично  

засоляване 

 

    Икономически условия: 

 

 при недостиг на работна ръка 

 при висока цена на водата  
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   ПРИНЦИПНО УСТРОЙСТВО И ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ  

   НА СИСТЕМИТЕ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

 

 Системите за капково напояване се състоят от постоянна   

транспортно-разпределителна тръбна мрежа и съоръжения и 

поливни батерии в напоителните участъци 
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  Основни елементи: 

 

  водоизточник  

  водовземане, респ. водовземни съоръжения 

  главен команден възел 

  главен и второстепенни транспортни тръбопроводи и 

възли по тях 

  поливни батерии - разпределителни и  поливни 

тръбопроводи (крила) 

  съоръжения и арматури за автоматично управление на 

системата 
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                        Общ вид на система за капково напояване 
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                               Система за капково напояване                

      1–водоизточник; 2-помпен агрегат; 3-спирателен кран; 4,5-филтри; 

          5-водомер; 7-разпределителен тръбопровод; 8-поливни крила 
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Основни елементи на система за капково напояване 

1–команден възел; 2-главен тръбопровод; 3-

разпределителен   

 тръбопровод; 4-поливни крила; 5-капкообразуватели; 6-

помпен        

                          агрегат; 7-спирателен кран 
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    Водоизточници / Водовземания 

   

 реки, потоци, водоеми и други открити водни течения 

 съществуващи напоителни открити канали и закрити     

напорни тръбопроводи 

 подпочвени води  
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 Главен команден възел 

 

  Оборудване: 

  помпен агрегат  

  основен шибър/спирателен кран  

  обратна клапа 

  регулатор на налягане и/или на водно количество 

  хидроциклон за пречистване на водата от пясъчни 

частици при водоизточник сондажен кладенец 

  устройство за внасяне на торове с поливната вода  

  устройства за пречистване на водата / филтри  

  водомер   

  манометри за контрол на налягането в командния възел  

  арматури за автоматично управление на възела 
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  Командният възел се разполага непосредствено до 

водоизточника и водовземните съоръжения или в края на 

главния/транспортен тръбопровод в случай, че напояваната 

площ е отдалечена от мястото на водовземането 

 

Помпени агрегати  

 

 Съобразно с вида и разположението на водоизточника и 

наличието на ел. мрежа в близост до напояваната площ се 

използват различни помпи – електрически и моторни, 

хоризонтални и вертикални центробежни и т.н. При 

използване на подземни води, в зависимост от дълбочината 

на водното им ниво се монтират хоризонтални (обикновено 

при разстояние на водното ниво до ос помпа 5-7 м) или 

потопяеми помпи  
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Основен шибър/спирателен кран  

 

 Чрез него се включва и изключва цялата система за 

капково напояване. Използват се най-различни модели – 

обикновени ръчни шибърни и спирателни кранове и по-

съвършенни конструкции (обикновено автоматични) с 

вградени редица допълнителни устройства за регулиране на 

наляга-нето и на пропусканото водно количество, измерване 

на водата (водомери), за автоматизация на управлението на 

отделни елементи или на възела като цяло и др.  

 

Обратна клапа 

 

 Монтира се задължително при системите с внасяне на 

торовете заедно с поливната вода с оглед да не се допуска 

връщане на водата във водоизточника  
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Регулатори на налягане и водно количество 

 

 Използването на специални устройства за регулиране на 

налягането, т.н. регулатори на налягането, се налага с оглед 

осигуряването и поддържането на постоянно работно 

налягане в напоителната мрежа след тях независимо от 

колебанията на налягането в захранващия тръбопровод и от 

изменението на преминаващото водно количество.  

 Обикновено тези устройства се разполагат в командния 

възел (обикновено след спирателния кран), при 

отклоненията  от главния и във възлите в началото на 

разпределителните тръбопроводи  

 Освен за регулиране на налягането в напорната мрежа 

се използват и регулатори (обикновено едновременно с 

регулиране на налягането) на водното количество  
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Водомер за контрол на протичащото водно 

количество в началото на системата  

 

 Монтирането на водомер в главния възел на системата 

е задължително. Има предназначение да измерва обема на 

подаваната вода за напояване, като според вида си се 

монтира на различно място в командния възел. Най-

подходящото място е след мрежестите/дискови филтри.  
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Устройства за автоматично управление на 

съоръженията в главния възел   

 

 Всички основни устройства в главния възел – помпен агрегат, 

филтри, инжектори за подаване на торове и т.н., освен ръчно, 

могат да се управляват и автоматично 

  

 За реализиране на автоматичното управление на съоръже-

нията се използват богата гама от програмни устройства, 

електромагнитни клапани и различни сензори, чрез които е 

възможно управление на оборудването и контрол на тяхното 

функциониране  
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Устройства и технологии за внасяне на торовете с 

водата чрез системите за капково напояване  

 

 При системите за капково напояване торовете могат да 

бъдат подадени  заедно с поливната  вода локално в зоната, 

където се развиват корените на растенията, в необходимите 

срокове и количества (внасяне “по рецепта”). Този процес в 

напояването се нарича “фертигация”, което означава 

подаване на торове с поливната вода  
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 В практиката се използват няколко технологии и 

варианта на техническо подаване на изкуствени торове 

едновременно с водата с напоителната система чрез: 

 

 торосмесители   

 инжектори тип Вентури  

 дозаторни помпи  
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 Торосмесители  

Представляват вертикални и хоризонтални съдове с широк 

обхват на възможностите им от 250 до 1500 л/мин. 
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 Инжектори тип Вентури  

Инсталират се на байпасна връзка (присъединителни размери 

1/2”,3/4”,1”,1 1/2”,2” и 4”) и всмукателната му тръба се 

разполага в съд с разтвор на внасяния изкуствен тор; 

направени са от пластмаса за 40 до 2000 л/час 
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Устройства за пречистване на водата при систе-

мите за капково напояване / Филтри 

  

 Пречистването на водата е от особена важност за 

системите за капково напояване с оглед предотвратяване 

запушването на  капкообразувателите и на поливните 

тръбопроводи от постъпили с водата в тях механични 

примеси, разтворени химически вещества и продукти от 

дейността на различни бактерии 

 

 Запушването на капкообразувателите се дължи на 

физически, биологични или химически причина, а най-често 

- на комбинация от посочените 
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 За пречистване  на водата при капково напояване се 

използват самостоятелно или в комбинация следните 

типове филтри: 

 

хидроциклони 

 пясъчно-чакълени филтри 

 мрежести филтри 

 дискови филтри 
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   Главен и транспортно-разпределителни  

   тръбопроводи 

 

 Транспортно-разпределителната мрежа на системата    

включва всички транспортни и разпределителни 

тръбопроводи от различен порядък, които поемат 

необходимата вода от водовземния и команден възел и я 

транспортират и раз-пределят между водовземните пунктове 

на поливните батерии  

 

 Мрежата се изпълнява главно от тръби от полиетилен    

висока плътност (HDPE) поради добрите физико-химични    

характеристики - с диаметри в диапазона от DN20 до DN400 и 

напорни нива от PN4 до PN32  
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Поливни батерии  

 

 В рамките на напояваната площ системата се разделя на 

отделни елементарни поливни участъци – поливни батерии, 

които обхващат площта, напоявана едновременно и които 

включват разпределителен и подаващи водата на културите 

поливни тръбопроводи 

 

 Поливните батерии се състоят от: 

 

 разпределителни тръбопроводи 

 поливни тръбопроводи (крила) 
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   Разпределителни тръбопроводи  

 

 Разпределителните тръбопроводи се изпълняват като закрити    

главно от тръби полиетилен с висока плътност (HDPE); 

използват се диаметри в диапазона от ф 63 мм до ф 200 мм  

 

 В началото на всеки разпределителен тръбопровод се монтира 

команден възел; възелът е изведен на повърхността или се 

монтира в изградена за целта арматурна шахта  
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   Поливни тръбопроводи  

 

 Поливните тръбопроводи (крила) транспортират и разпределят    

водата в поливните участъци непосредствено до растенията с 

помощта на специални елементи, наречени “капкообразуватели”  

 

 Крилата се отделят от разпределителните тръбопроводи и се 

разполагат: 

 

 по повърхността на терена 

 над терена, на носещата конструкция при овощни и лозови    

насаждения 

 на известна дълбочина  в почвата  
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-----  
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 Разстоянието между поливните тръбопроводи е в зависи-

мост от разстоянието между редовете на културите: 

 

 над 1,0 м – крилата да се полагат във всеки ред 

 под 1,0 м - крилата да се полагат така, че да подават вода на 

два реда от култури  
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 За направата на поливните крила се използват полугъвкави 

тръбопроводи от черен полиетилен (РЕ)  

 

 Диаметърът на поливните тръбопроводи е в диапазон 13-

24 мм, като в практиката най-много се използват тръби с 

вътрешен диаметър 16 мм и 20 мм 

 

 Тръбите се доставят навити на рула с дължина 200-400 м 

 

 Дължината на крилата е в зависимост от организацията на 

площта и технологията на отглеждане на културите,теренните 

условия, вида на тръбопроводите, вида и разположението на 

капкообразувателите и най-често е в границите 50-200 м                                 
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   Капкообразуватели 

 

 Капкообразувателите - най-съществения елемент на 

системите за капково напояване; изпълняват функцията на 

миниатюрни регулатори, като създават напорна загуба и 

намаляват налягането в тръбната мрежа до атмосферното, 

което дава възможност за изтичане на водата с постоянен 

малък интензитет във вид на капки или малки струйки  

 

 По-голяма част от използваните в практиката капкообразува-

тели са оразмерени да подават водно количество в диапазона 

1-2  - 10-12 л/час при налягане на   водата от 10 м; обикновено 

диаметърът на канала, през който тече водата в тях не 

надвишава 1,5-2,0 мм  
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 В практиката се използват разнообразни по конструкция    

капкообразуватели. През последните години в практиката    

намират приложение най-вече следните видове капкообра-

зуватели:  

 

 обикновени капкообразуватели, нерегулиращи, за 

многогодишно използване  

 капкообразуватели с турбулентно изтичане на водата и     

многогодишно използване  

 капкообразуватели от компенсаторен тип и многогодишно     

използване  

 тънкостенни тръбопроводи с обикновен и компенсаторен     

вид капкообразуватели   
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 По отношение закрепването към поливните тръбопроводи    

капкообразувателите са:   

 

 линейни, монтиращи се с прекъсване на тръбата на 

поливните крила 

 със странично, външно, закрепване към тръбопровода  

 вградени в стените на тръбите 

 лепнати към стените  

 

 Капкообразувателите се монтират по дължината на 

поливните тръбопроводи: 

 

 през равни интервали без оглед на разстоянието между     

растенията  

 по един или в група по няколко в близост до растенията  
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  Автоматизиране и управление на водоразпределението 

  и на поливния процес 

 

 На автоматизация подлежат управлението на отделни   

елементи и на системата за капково напояване като цяло: 

 

 определяне на нуждите от вода на културите в зависимост 

от климатичните и др. фактори 

 включване и изключване на помпените агрегати 

 пречистване на филтърните съоръжения 

 регулиране на разпределителните устройства за     

последователно включване на отделните поливни участъци 

(батерии) 

 други процеси при водорозпределението и поливането  
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   ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗБОРА НА  

   ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМИТЕ  

 

 Основната задача при избора е определянето на вида и    

параметрите на всички елементи на системата, при които ще   

се задоволят нуждите от вода за растенията и едновременно    

ще се получи най-икономично решение на системата 

 

 Изборът на основните параметри на системите за капково    

напояване се извършва на базата на оразмеряването им за    

нормативна обезпеченост на напоителна норма р=75%, т.е.    

за средносуха в климатично отношение година. 
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 Основни стъпки при избора на параметрите на системите    

и режима на напояване:  

 

 големина на навлажняваната площ около всяко растение,    

респ. ширина на навлажняваната ивица по дължината на    

редовете      

 размер на поливната норма, интервал между поливките и     

продължителност на поливките 

 вид, брой, разположение и водно количество на капкообра-

зувателите 
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 разположение, вид, диаметър, дължина и водно количество     

на поливните и разпределителните тръбопроводи, респ. 

размери, водно количество и налягане на поливните батерии 

 вид и характеристики на устройствата във възлите на     

поливните батерии 

 организация на напояването върху цялата площ  

 разположение, вид, диаметър и водно количество на 

разпределителните и транспортните тръбопроводи  

 водно количество на системата   

 вид и характеристики на помпените агрегати и на останалите     

съоръжения във водзовземния и  командния възел  
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   Избор на параметрите на поливните батерии  

  

 Основен критерии при определяне параметрите на поливната 

батерия, респ. дължината и диаметрите на поливните крила и 

на разпределителния тръбопровод, е осигуряването на 

равномерно разпределение на поливната вода във всички 

точки на напояваната площ 

 

 При оразмеряването се допуска следната разлика в 

изтичащото водно количество от едновременно работещите 

капкообразуватели: 

 

 до 10 % - при терени с наклон до 5 %  

 до 20 % - при терени с наклон над 5 % 
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Оразмеряване на поливните крила 

 

 Включва избор на: 

 

 типа, броя и разположението на капкообразувателите  

 диаметъра и дължината на тръбите 

 

Брой и разположение на капкообразувателите 

 

 Видът и основните характеристики на капкообразувате-

лите се избрат съобразно с вида на напояваните култури и 

необходимото време за реализиране на поливната норма от 

една страна и от друга - с конкретните почвено-мелиора-

тивни характеристики на напояваните земи  
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 Капкообразувателите се монтират по дължината на 

поливните тръбопроводи така, че да се осигури навлажня-

ването на необходимата за растенията площ на равни 

интервали без оглед на разстоянието между растенията или 

на групи по един или няколко около отделните дървета 

  

 Препоръчват се следните изисквания в това отношение: 

 

 при разстояние между растенията по-малко от 2,5-3,0 м 

капкообразувателите се монтират през равни интервали 

(навлажняване на непрекъснатата ивица по дължината) 

 при разстояние по-голямо от 2,5-3,0 м – само около 

отделните дървета 
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 Когато капкообразувателите се групират само около 

отделните дървета, броят и разположението им се 

определят от условията за навлажняване на необходимата 

зона от почвата, в която се намират корените на растенията. 

Целесъоб-разно е капкообразувателите да бъдат монтирани 

на разстояние не по-малко от 25-30 см от стъблото на 

дърветата 

 

 При равномерно разположение на капкообразувателите по 

дължината на поливните крила разстоянието между тях се 

определя така, че да се осигури също навлажняване на 

желаната зона, като с оглед получаване на достатъчна 

равномерност по дължината на редовете, капкообразувате-

лите се разполагат на разстояние 1,5 пъти от радиуса на 

навлажнения контур от капкообразувателите на 

повърхността на почвата     
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 Площта, която следва да се навлажни около всяко 

растение се определя в зависимост от развитието на 

кореновата му система. Обикновено се приема, че зоната, в 

която се разпростират корените, е равна на площта, покрита 

от короната и тя следва да се навлажни 

 
Диаметър на площта (м), която трябва да се навлажни,  

при капково напояване на някои овощни култури  

Възраст, 

години 
Ябълки Праскови 

Цитрусови 

култури 
Лозя 

0 – 3 1,5 1,5 1,5 

1,5 
3 – 5 2,0 1,5 1,5 

5 – 8 2,0 2,0 2,0 

8 - 12 2,5 – 3,0 2,5 – 3,0 3,0 
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 Размерът на  действително навлажняваната от капкообра-

зувателите зона зависи от свойствата на почвата, водното 

количество и разположението на капкообразувателите, 

продължителността на поливките и др. 

 

 В почвения профил под всеки капкообразувател за 

подаване на водата се образуват навлажнен обем с две 

характерни зони: 

 водонаситена зона, която има удължена форма и 

стесняваща се в дълбочина при песъкливи силно пропускливи 

почви  

 навлажнена зона, в която движението на водата в 

почвата се извършва по посока на най-големия градиент. 

Влажността на почвата намалява с отдалечаване от 

капкообразувателя 
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 Формата на тази зона зависят от вида на почвата: 

 

 при пропускливите почви зоната е тясна и достига по-голяма 

дълбочина, като при продължително напояване и по-голямо 

изтичащо водно количество има опасност от загуби на вода 

поради филтрация, без да се получи достатъчно нав-

лажняване на почвата около корените на растенията 

 

 при глинести почви с добра странична филтрация 

навлажнената зона е по-плитка и с по-голяма ширина  
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Характер на навлажняването на почвата под капкообразувателите: 

 а - разположението на капкообразувателите; б-г - вида на почвата;  

 в-средни и тежки почви; г-песъчливи почви; 1-капкообразувател;  

2-водонаситена зона; 3-навлажнена зона; 4-преходна зона  
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Диаметър и дължина на поливните крила  

 

 Необходимият диаметър и дължината на крилата се 

определят чрез хидравлични изчисления  

 

 Критерии при избора на дължината на крилата е 

неравномерността в разпределението на налягането и 

водното количество по дължината им и в рамките на 

поливните батерии, обусловено от хидравличните загуби и 

денивелацията на терена, да остава в посочените допустими 

граници 

 

 За  най-често използваните диаметри на тръбите от 16 мм 

и 20 мм максималната дължина на крилата зависи от вида и 

параметрите на капкообразувателите и тяхното разположение  



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 Примерни стойности на максималната дължина на крилата 

за конкретни капкообразуватели:  

 

    
Поливни крила с диаметър 16 мм и определени вградени 

самопречистващи се капкообразуватели с турбулентено режим  

на действие и дебит 2 л/час при напор 1,5 атм. 

Наклон на 

терена, % 

Разстояние между капкообразувателите, см 

20 30 40 50 60 80 100 150 

2 90 115 140 155 180 215 240 270 

1 82 105 130 145 145 200 220 250 

0 75 95 115 130 150 180 200 225 

- 1 67 85 105 115 135 160 180 200 

- 2 60 75 90 105 120 145 160 180 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

Поливни крила от тънкостенни тръбопроводи за сезонно използване      

с диаметър 17 мм с плоски заварени към стената капкообразуватели  

с дебит 2 л/час 

Наклон на 

терена, % 

            Разстояние между капкообразувателите, см 

10 15 20 25 30 40 50 60 75 90 

1 60 80 100 115 130 150 170 190 210 240 

0 50 70 90 100 110 130 160 180 200 210 

- 1 40 60 80 90 105 120 150 170 190 200 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

Оразмеряване на разпределителните  

тръбопроводи 

 

 Изборът на диаметъра на тръбите и дължината на 

разпределителните тръбопороводи се извършва с оглед 

осигуряването на посочената по-горе равномерност в 

разпределението на подаваната вода във всички точки на 

обхванатата от батериите площ. Обикновено се постига чрез 

подходящ избор на дължината на тръбопроводите и по-рядко 

чрез изменение на диаметъра на тръбите. 

 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

Избор на параметрите на транспортно- 

разпределителната тръбна мрежа 

 

 Оразмеряването на транспортно-разпределителната 

мрежа на системата се извършва съобразно нейното 

разположение в план и типа на използваните тръби 

  

 Общото водно количество в началото на главния 

тръбопровод при определена напоявана площ се получава 

като сума от водните количества на едновременно 

работещите поливни батерии в системата.  



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

Избор на устройствата във водовземния и  

командния възел на системата   

  

 Всички устройства във водовземния и командния възел, в 

т.ч. и помпените агрегати, се избират да провеждат 

определеното общо водно количество в началото на главния 

тръбопровод 

 

 Пълният напор, който трябва да се осигури с помпената 

станция, се определя като сума от необходимия напор в 

началото на поливната батерия, разположена в най-

неблагоприятното положение, и загубите на напор в 

разпределителните възли в началото на батериите, 

транспортната мрежа и всички устройства в командния възел 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗБОРА НА  

ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОЛИВНИТЕ БАТЕРИИ ПРИ 

РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ  

 

 Специфичните особености при отглеждането на 

различните земеделски култури поставят изисквания, на които 

трябва да отговоря използваната поливна техника - вид, 

разположение и параметри на поливните тръбопроводи и на 

капкообразувателите   

 Съобразно с тези особености в практиката се прилагат 

две основни схеми на навлажняване на почвата около 

растенията при капковото напояване: 

 навлажняване на непрекъсната ивица по дължината на 

редовете от култури 

 навлажняване на отделни петна около всяко растение 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 

 При овощните насаждения и лозята, при които е необходимо   

да се осигури навлажняване на почвата само около   

отделните растения, най-подходящо е използването на   

различен тип поливни тръбопроводи с капкообразуватели  

 

 Крилата се разполагат по повърхността на терена или са    

окачени на носещата телена конструкция. Капкообразувате-

лите се монтират по тръбопровода в близост до всяко дърво 

на групи по два или повече броя  

     
      

        



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 

 при тези насаждения може да се използват и поливни крила   

с еднакво разстояние между капкообразувателите, но при   

разстояние между дърветата под 2,5-3 м; с това се цели да   се 

осигури навлажняване на непрекъсната ивица по дължината 

на редовете   

 

        



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 

 при зеленчуковите и ягодоплодните култури най-подходящо е   

използването на поливни крила с гъсто разположение на 

капкообразувателите или такива с непрекъснато отдаване на   

водата по дължината им (ленти), които могат да осигурят   

непрекъсната навлажнена ивица по дължината на редовете  

        

        



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 

 при зеленчуковите култури, отглеждани на открито, 

поливните крила се полагат по повърхността на терена или  

подпочвено (на дълбочина 15-20 см) 

      

        

        
                             



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 при ягодите крилата се полагат в средата на лехите под 
полиетиленовия мулч (полагат се едновременно), а при 
малините - най-подходящо е подпочвеното разположение на 
крилата  



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 

 Едно от икономически най-оправданите приложения на 

капковото напояване е при отглеждането на културите в 

оранжерии. От една страна, капковото напояване позволява   

да се осъществи строго контролиран режим за отглеждане    

на културите чрез точно дозиране на необходимите 

хранителни елементи и вода, а от друга – високите доходи при 

целогодишното отглеждане на оранжерийните култури дават 

възможност за по-пълно използване и по-бързо откупуване на 

разходите за изграждане на системата 

      

    

   

        

       



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

   ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КАПКОВО   

   НАПОЯВАНЕ  

 

 Предвид на специфичните особености на системите за 

капково напояване, и по-специално на устройствата за 

пречистване, регулиране и разпределение на водата върху 

напояваната площ, на тях в процеса на строителството 

трябва да се отделя по-голямо внимание в сравнение с 

останалите начини на напояване с оглед  качественото 

изпълнение на всички работи; това налага използването на 

специализирани и добре обучени строителни бригади  



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 Абсолютно задължително е при строителството да се 

спазват точно всички предписания и изисквания на проекта, 

тъй като тръбната мрежа провежда и подава на растенията 

малки водни количества и е твърде чувствителна към каквито 

и да са промени в конструкцията и устройството на отделните 

елементи  



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ  

 

 От правилната експлоатация и поддържане на напоител-

ната мрежа и съоръженията зависи до голяма степен 

реализирането на предимствата на капковото напояване 

 

 Основни дейности по експлоатацията: 

 

 подготовка на напоителната система за поливния сезон  

 поддържане на системата в течение на поливния сезон 

 провеждане на напояването 

 внасяне на торове с поливната вода 

 грижи за системата след края на поливния сезон 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

  Подготовка на системите за поливния сезон  

 

 В началото на поливния сезон се извършва монтиране на 

всички устройства и арматури, които са били демонтирани в 

края на предходния сезон, както и проверка на изправността 

на всички елементи и съоръженията на системата. Всички 

тръбопроводи се напълват с вода, промиват се и се 

монтират крайните им тапи. Проверява се годността на 

всички спирателни кранове и се проверява  

функционирането им  

 

 Поливните крила се оглеждат за настъпили повреди по тях, 

също се промиват и затапват.  Визуално се проверява 

функционирането на капкообразувателите и свързващите 

елементи по поливните тръбопроводи 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

  Поддържането на системата в течение на поливния 

  сезон включва: 

- контрол за функционирането на съоръженията 

- промиване на филтърните устройства 

- ремонт на съоръженията 

- промиване на тръбната мрежа 

- химическо почистване на тръбата мрежа 

 

 Промиването на тръбната мрежа е необходимо, за да се 

отстранят всички частици, които се натрупват в тръбопро-

водите, преди да се изградят в размер и количество 

възможно да запушат капкообразувателите, тъй като 

филтърните устройства не могат да отделят всички носени 

от водата материали  



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 Натрупаните различните по вид плаващи наноси и 

частици в тръбите лесно се отстраняват чрез промиване. 

Промиването започва от главните тръбопроводи, след което 

се промиват второстепенните, разпределителните и накрая 

поливните крила 

  

 Продължителността на промиване обикновено продъл-

жава дотогава, докато водата започне да тече чиста. Това в 

повечето случаи е кратък период от време около 2-3 минути, 

тъй като  наносите се натрупват в края на тръбопровода и са 

близо до отвора за промиването 

  

 За да се избегне запушване при внасяне на торовете с 

поливната вода се препоръчва веднага промиване, преди да 

се спре системата. 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 Химическото почистване на тръбната мрежа е наложи-

телно, когато капкообразувателите трябва да се предпазват 

от запушване при разрастване на микробиологичната среда 

и/или отлагане на минералните съставки 

  

 Третирането с хлор обикновено се извършва за 

обработка на водата за унищожаване на водораслите и 

микроорганизмите, но се използва също така за почистване 

на тръбната мрежа 

 

Използва се течен натриев хипохлорит (белина за пра-

не), който се предлага в няколко концентрации. Най-

икономична е белината с най-висока концентрация 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

  Третирането с киселини се прилага за намаляване на 

рН на напоителната вода, за да се намали възможността за 

химически отлагания и да се подобри ефективността на 

впръсквания хлор 

 

  Използват сярната, солната и фосфорната киселини. 

Киселините се въвеждат по същия начин, както и 

торовете, но при повишено внимание. Количеството 

впръсквана киселина зависи от алкалността на водата и от 

концентрациата на киселината, която ще се впръсква. Един 

милиеквивалент киселина е достатъчен за неутрализиране на 

един мили-еквивалент основа 

 

  Киселината трябва да се въведе в тръбната система и да 

се остави да действа няколко часа, след което систената 

трябва да се промие с напоителна вода  



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

Провеждане на напояването 

 

  Определянето на нуждите от вода на културите и на 

подхо- дящите параметри на поливния им режим при 

капковото им напояване има редица специфични 

особености, които след-ва да се отчитат  

 

  Определянето на поливните и напоителните норми е 

най-добре да се извършва на основата на действителното 

водо-потребление (евапотранспирацията) на културите 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 Водопотреблението на културите се определя по един от 

съществуващите методи (изпарение от свободна водна 

повърхност, чрез дефицита на влажността или температур-

ната сума в зависимост от разполагаемите климатични 

данни и корекционни коефициенти 

 

 Определените му стойности се коригират с коефициент, 

отчитащ локалния характер на навлажняването на почвата 

само около културите 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 Моментът за извършване на поливките се определя в 

зависимост от приетата организация на напояването: 

 

 при достигане на определен (един и същ) дефицит, като в 

този случай се подава винаги една и съща норма, а  продъл-

жителността на междуполивния период в течение на 

вегетационния период е различна 

 

 при постоянен междуполивен период, като в случая 

големината на поливната норма при всяка поливка е 

различна  
                                                                    



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 Препоръчва се използването на следния интервал между 

поливките: 

 

Климатичен 

период през 

годината 

                                     Почви 

Едрозърнести 

без 

водозадър-

жаща 

способност 

Леки песъчливи 
Глинести и глинесто-

песъчливи 

горещ и сух 

(висока 

транспираци

я) 

един или няколко 

пъти на ден 

всеки ден или през 

ден 

през два или три дни 

при почви с лоша 

аерация 

умерен 

един път или 

няколко пъти 

на ден 

през два или три 

дни 

през три или четири 

дни 

хладен (ниска 

транспираци

я 

един път на ден 

през три до четири 

дни (два пъти 

седмично) 

през шест до осем дни 

(един път 

седмично) 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 Продължителността на поливките се определя съобразно 

със свойствата на почвата с оглед избягване загубите на 

вода от филтриране и с организацията на напояваната площ, 

т.е. големината на едновременно напояваните участъци и 

необходимия интервал между поливките 
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   Внасяне на торове с поливната вода 

 

  Торенето се извършва през първата половина от 

времето, необходимо за подаване на поливката, за да може 

през останалото време тръбната система на системата да 

бъде промита добре с чиста вода 

 

  При торенето следва да се следи за предотвратяване 

отла-гането на торове в тръбната мрежа, като за целта 

тръбопро-водите трябва да бъдат оставени да функционират 

най-малко 1 час след завършване на торенето 
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  Торенето се извършва с течни или водоразтворими 

торове. Чрез системата може да се подават и хербициди в 

концентрация около 0,2-0,5%. Установено е, че поради 

ограничения обем почва, в който се внасят торовете, 

торовата норма може да се намали с около 30-40% в 

сравнение с необходимата при традиционните начини на 

наторяване 

 От всички минерални торове най-добри за торови 

поливки са азотните, след това калиевите; фосфорните 

торове са с лоша разтворимост и влизат във 

взаимодействие със соли-те, съдържащи се във водата за 

напояване; подходящи торове за използване при капково 

напояване са амониев нитрат и сулфат, калциев хлорид и 

нитрат, калиев хлорид и сурфат, магнезиев сулфат, моно 

амониев и калиев фосфат и др. при състав 20-50% и 

разтворимост 0,5-1,0 кг/л 
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    Грижи след края на поливния сезон и зазимяване 

на 

    системата 

 

  След края на поливния сезон най-напред се изпуска 

водата от тръбната мрежа и съоръженията на системата чрез 

отваряне на всички спирателни и изпускателни кранове в 

командния възел, във възлите в началото и в края на всич-ки 

тръбопроводи 

  Елементите на главния команден възел, както и всички 

контролно-измерителни уреди по съоръженията, се 

демонтират и се прибират в закрито и сухо помещение след 

почистване  

  Шахтите и останалите съоръжения се почистват от 

натру-пани материали и плътно се покриват  
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ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА 

КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ 

 

 Средните стойности на инвестициите за изграждане на 

системите са: ябълки – 420-550 лв/дка; сливи – 450-600 

лв/дка; череши, вишни – 400-580 лв/дка; праскови, кайсии – 

460-480 лв/дка; лозя – 550-620 лв/дка; ягоди – 650-750 лв/дка; 

малини, касис – 420-580 лв/дка; зеленчуци на открито – 520-

750 лв/дка; зеленчуци, отглеждани в оранжерийни условия – 

400-670 лв/дка в зависимост от вида на поливните  

тръбопроводи  

 



ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

 
 

 Инвестициите за системите се възстановят средно за срок 

от: 

 

 1-2 години при зеленчуците, малините, ягодите, цветята,  

тютюна и др. 

  3-4 години при овощните и лозовите насаждения   
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Получените досега положителни резултати от 

използването на капковото напояване в практиката на 

България свидетелстват, че този метод ще бъде 

подходящ и ще се използва широко и през следващите 

години, когато площите с интензивни земеделски 

култури в страната ще нарастват бързо, особено при 

настъп-ващите условия на воден дефицит и ограничени 

водни ресурси за земеделието, обусловени от 

климатичните промени в региона с тенденция към 

затопляне и засушаване   
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   КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА 

   КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ Е В ОСИГУРЯВАНЕ 

   НА ПОДХОДЯЩИ ПРОДУКТИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

   ПАРТНЬОРИ, в т.ч. : 

 

 подходящи елементи и оборудване за системите  

 професионално проектиране и избор на всички  

елементи и на системите като цяло 

 професионално изграждане, експлоатация и 

поддържане на системите 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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