
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФЕРМИ С ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НАПОЯВАНЕ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Представени са разработени на основата на добри 

 практики шест примерни земеделски ферми с напояване -   

 - растениевъдна 

 - смесена 

 - зеленчукова 

 - ягодоплодна 

 - овощна 

 - лозарска 

  

 с площ от 100 до 500 дка и с всички данни за особеностите 

 на поливните технологии и техника, поливния режим и 
добивите от културите при поливни и неполивни условия и  

 икономическите показатели от прилагането на 

 напояването.  



РАСТЕНИЕВЪДНА ФЕРМА 

Площ:  

Култури:  

 

 

Технология за напояване: 

50 дка 

пшеница – 250 дка, 

царевица за зърно – 150 

дка, соя – 50 дка, 

слънчоглед – 50 дка 

подобрено гравитачно 

Техника за напояване: Система с гъвкави тръбопроводи от мек 

полиетилен с диаметър 100-400 мм, положени перпендикулярно на 

редовете. Поливните тръбопроводи се перфорират на място срещу 

всяка бразда или група бразди. Водовземането може да е от открит 

канал или подземен напорен тръбопровод, с напор от 3 до 5 м и водно 

количество 25-100 л/сек. 



Поливен режим и добиви от напояваните култури: 

Култури 

Поливен режим Добиви 

Брой 

поливки 

Полив-на 

норма 

Напои-

телна 

норма 

Полив-

ни ус-

ловия 

Непо-

ливни 

условия 

Допълн. 

добив от 

напоя-ване 

бр. м3/дка м3/дка м3/дка кг/дка kг/дка 

Пшеница 1-2 60 60-120 500 400 100 

Царевица за 

зърно 
4 60 240 1100 500 600 

Соя 4 60 240 230 100 130 

Слънчоглед 1-2 60 60-120 220 170 150 

 Стойност на поливната инсталация: 

 Срок на откупуване на инвестициите за напояване: 

 Повишаване на добивите: 

царевица за зърно  

 соя  

 пшеница  

10 лв/дка 

1 година 

55- 100% 

40-50% 

15-20% 

15-20% 

Царевицата реагира най-добре на напояването и следва да се отглежда само на поливни условия 

Соята и царевицата за зърно обогатяват почвата с азот 

Пшеницата и слънчогледът реагират по-слабо на напояването и отглеждането им върху поливни 

площи трябва да става с оглед отглеждането на втори култури и във връзка с правилното редуване на 

културите в сеитбообръщението. 



СМЕСЕНА ФЕРМА 

 

Площ:  

Култури:  

 

 

Технология за напояване:  

500 дка 

ечемик – 250 дка, люцерна – 100 дка, 

царевица силажна I култура – 100 

дка, репко – 50 дка 

дъждуване 

Техника за напояване: Лентови дъждовални машини. Състои се от 

барабанно устройство, на което с помощта на хидродвигател или 

турбина автоматично се навива полиетиленов тръбопровод с диаметър 

75-110 мм, захранващ секторен далекоструен дъждовален апарат. 

Водовземането се извършва от напорна мрежа с напор 6-10 атм. или 

открита канална мрежа посредством моторопомпен агрегат. 



Поливен режим и добиви от напояваните култури: 

Култура Поливен режим Добиви 

Брой 

поливки 

бр. 

Поливно 

норма 

м3/дка 

Напоител-на 

норма 

м3/дка 

Поливни 

условия 

кг/дка 

Непо-ливни 

условия 

кг/дка 

Допълн. 

добив от 

напояване 

кг/дка 

Ечемик 1-2 60 60-120 500 380 120 

Люцерна 4-5 60 240-300 1600 900 700 

Силажна 

Царевица I 

култ. 

4 60 240 500 300 200 

Репко 2 40 80 400 320 800 

 Стойност на дъждовалната техника: 

 Срок на откупуване на инвестициите за напояването (от 

площите с люцерна и силажна царевица): 

 Повишаване на добивите: 

 Сил. царевица I култура  

 люцерна  

 Икономия на вода за напояване: 

спрямо гравитачното напояване 

 Висока степен на механизация на поливния процес - икономия 

на труд: 

спрямо гравитачното напояване 

36-50 лв/дка 

 

1 година 

 

40% 

80-50% 

10-15%  

 

 

20-30%  

Люцерната реагира най-добре на напояването; 

Ечемикът и репкото реагират по-слабо на напояването.  



ЗЕЛЕНЧУКОВА ФЕРМА 

 

Площ:  

Култури:  

 

Технология за напояване: 

100 дка 

домати – 50 дка,  

пипер – 50 дка 

капково напояване 

Техника за напояване: Сезонно стационарна система за капково 

напояване. Поливните крила, осигуряващи навлажнена ивица по 

дължината на редовете с култури, са от тръбопроводи с 

капкообразуватели/отвори през разстояние 10-30 см, водно 

количество 1-4 л/час при налягане на водата 10 м или други 

конструкции, сезонни, тънкостенни, с 2-3 години трайност. 



Поливен режим и добиви от напояваните култури: 

Култура Поливен режим Добиви 

Брой 

поливки 

бр. 

Поливно 

норма 

м3/дка 

Напоител-

на норма 

м3/дка 

Поливни 

условия 

кг/дка 

Непо-

ливни 

условия 

кг/дка 

Допълн. 

добив от 

напояване 

кг/дка 

Домати 20 20 400 5500 0 5500 

Пипер 24 40 480 3500 0 3500 

 Стойност на системата за капково напояване (без водоизточник, 

помпена станция и довеждащ тръбопровод): 

 Срок на откупуване на инвестициите за напояване:  

 Повишаване на добивите: 

спрямо традиционните начини за напояване 

 Икономия на вода за напояване: 

спрямо останалите начи-ни за напояване 

 

300 лв/дка 

1 година 

 

40-50%  

 

40-50%  

Възможност за подаване на торове с поливната 

вода; 

Намаляване на разходите на труд за напояване; 

Отглеждат се при поливни условия. 



ЯГОДОПЛОДНА ФЕРМА 
 

Площ:  

Култури:  

 

Технология за напояване:  

100 дка 

малини – 50 дка, 

ягоди – 50 дка 

капково напояване 

Техника за напояване: Система за капково напояване с подземна 

транспортна и разпределителна тръбна мрежа и надземни поливни 

крила. Крилата са от тръбопроводи, осигуряващи навлажнена 

ивица по дължината на редовете с култури (с 

капкообразуватели/отвори през разстояние 10-30 см, водно 

количество 1-4 л/час при налягане 10 м или други конструкции 

тръбопроводи). Поливните крила се полагат подпочвено, на 

повърхността на терена или на телената конструкция при малините 

и повърхностно (под полиетиленовия мулч) при ягодите. При 

малините се използват поливните крила с експлоатационен срок 

над 12 години, а при ягодите – същия тип или сезонни, с трайност 

2-3 години.  



Поливен режим и добиви от напояваните култури: 

Култура Поливен режим Добиви 

Брой 

поливки 

бр. 

Поливно 

норма 

м3/дка 

Напоител-

на норма 

м3/дка 

Поливни 

условия 

кг/дка 

Непо-

ливни 

условия 

кг/дка 

Допълн. 

добив от 

напояване 

кг/дка 

Малини 18 20 360 1100 360 740 

Ягоди 18 20 360 1600 500 1100 

 Стойност на системата за капково напояване(без водоизточник, 

помпена станция, довеждащ тръбопровод): 

 Малини(с поливни крила с трайност над 12 години): 

 Ягоди(с поливни крила с трайност над 12 години): 

 Ягоди (със сезонни поливни крила с трайност 2-3 години): 

 Срок на откупуване на инвестициите за напояване: 

 Повишаване на добивите: 

(спрямо останалите начини за напояване) 

 Икономия на вода за напояване: 

(спрямо останалите начини за напояване) 

 

 

300 лв/дка  

500 лв/дка  

300 лв/дка  

1 година 

 

40-50%  

 

20-40%  

Възможност за подаване на торове с поливната вода; 

Намаляване на опасността от болести по културите; 

Намаляване на разходите на труд за напояване-автоматизирана система за 

напояване; 

Подобряване качеството на плодовете. 



ОВОЩНА ФЕРМА 
 
Площ:  

Култури:  

 

Технология за напояване:  

100 дка 

ябълки – 50 дка, 

праскови – 50 дка 

капково напояване на ябълки 

капково напояване или 

подкоронно дъждуване на 

праскови. 

Техника за напояване: Стационарна система за капково напояване 

с подземна транспортна и разпределителна мрежа с надземни 

поливни крила с експлоатационен срок над 10 години 

(капкообразуватели с водно количество 2-8 л/час при налягане 10 

м.в.с., монтирани на равни разстояния или на групи от 2-4 броя около 

всяко дърво), положени по терена или окачени на телената 

конструкция. Системата за подкоронно дъждуване при прасковите с 

подземна транспортна и разпределителна мрежа, водовземни 

хидранти и надлъжно изтеглящи се поливни крила от полиетиленови 

тръби и средно-струйни дъждовални апарати, монтирани на ниски 

стойки върху шейни. Дъждовалните апарати са с малък ъгъл на 

струята – до 70, с дебит 0,5-1,0 л/час и радиус на дъждуване 15-25 м 

при работет напор 30-35 м. 



Поливен режим и добиви от напояваните култури: 

Култура Поливен режим Добиви 

Брой 

поливки 

бр. 

Поливно 

норма 

м3/дка 

Напоител-на 

норма 

м3/дка 

Поливни 

условия 

кг/дка 

Непо-ливни 

условия 

кг/дка 

Допълн. 

добив от 

напояване 

кг/дка 

Ябълки 15 20 300 2000 650 1350 

Праскови 15 20 300 1800 750 1050 

 Стойност на системата за капково напояване (без водоизточник, помпена 

станция, довеждащ тръбопровод) : 

 Ябълки: 

 Праскови: 

 Срок на откупуване на инвестициите за напояване: 

 Ябълки 

 Праскови 

 Повишаване на добивите: 

спрямо неполивните условия 

спрямо останалите начини на поливане 

 Икономия на вода за напояване: 

спрямо останалите начини на поливане 

 

 

250 лв/дка  

160 лв/дка  

 

2 година 

1 година 

 

60-70%  

20-40%  

 

20-40%  

Възможност за подаване на торове с поливната вода; 

Подобряване качеството на плодовете. 



ЛОЗАРСКА ФЕРМА 
 

Площ:  

Култури:  

Технология за напояване:  

100 дка 

Лозя десертни 

капково напояване  

Техника за напояване: Стационарна система за капково 

напояване с подземна транспортна и разпределителна тръбна 

мрежа и надземни поливни крила. Поливните крила са от 

тръбопроводи с експлоатационен срок над 10 години (с 

капкообразуватели с водно количество 2-8 л/час при налягане на 

водата 10 м, или такива с непрекъснато отдаване на водата по 

дължината им), разположени подпочвено или окачени на телената 

конструкция.  



Поливен режим и добиви от напояваните култури: 

Култура Поливен режим Добиви 

Брой 

поливки 

бр. 

Поливно 

норма 

м3/дка 

Напоител-на 

норма 

м3/дка 

Поливни 

условия 

кг/дка 

Непо-

ливни 

условия 

кг/дка 

Допълн. 

добив от 

напояване 

кг/дка 

Лозя 

десертни 
9 20 180 1200 500 700 

 Стойност на системата за капково напояване (без водоизточник, помпена 

станция, довеждащ тръбопровод): 

 Срок на откупуване на инвестициите за напояването:  

 Повишаване на добивите: 

спрямо традиционните начини за напояване 

 Икономия на вода за напояване: 

спрямо дъждуването 

300 лв/дка  

2 години  

20-40%  

20-40%  

Възможност за подаване на торове с поливната 

вода; 

Намаляване на разходите на труд за напояване; 

Намаляване опасността от болести по лозята. 


