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УВОД 

 

В България има изключително благоприятни условия за отглеждането на различните 

ягодоплодни култури - ягода, малина, къпина, касис и др. Тези култури са с голямо стопанско 

значение, главно поради високата си продуктивност и ефективност на производството. 

Ягодоплодните култури виреят успешно както в полските, така и в предпланинските и 

планински райони. Те не понасят добре летните горещини, особено при по-силно засушаване, и 

са взискателни към влагата в почвата, като растежът и плододаването им зависят в много 

голяма степен от наличието на достатъчно почвена влага. Ако не се напояват, особено в 

полските райони, добивите от тези култури са ниски и плодовете силно издребняват или 

изсъхват още преди да узреят. Във връзка с това от изключително значение за направление на 

процесите на формиране на добивите и получаване на устойчиви резултати и продукция с 

високо качество от ягодоплодните култури е оптимизирането на водния режим в почвата чрез 

тяхното напояване. 

От световната и наша наука и практика е установено, че от прилаганите техники и 

технологии за напояване на овощните култури, в т.ч. и на ягодоплодните, най-подходящо за 

биологическите им изисквания е капковото напояване. Интересът към него се обуславя от 

редицата му предимства в сравнение с  гравитачното напояване и дъждуването, като: икономия 

на вода (20-60%), по-малки разходи на труд (40-80%), повишаване на количеството и 

подобряване на качеството  на добивите (20-60%), възможност за подаване на торовете 

едновременно с водата, равномерно разпределение на водата върху площта и др.  

Посочените възможности на капковото напояване се реализират благодарение на 

специфичния режим на действие на поливната система, при който 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, а напояването се извършва на 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 

стойност без значителни колебания и поставяне на растенията във воден стрес. 

Не по-малко важни са и възможностите за прилагане на този метод в условия, при които 

останалите начини не са приложими, или използването им е нерентабилно - при  площи със 

сложен релеф, с голям наклон на терена и опасност от ерозия на почвата, парцели с неправилна 

форма, водоизточници със сравнително малко водно количество и т.н.  

А такива са условията в районите у нас с най-подходящи климатични и почвени особености 

за отглеждане на ягодоплодните култури. 

 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Основната цел на изследването е разработване на подходящи технологични модели на 

инсталации за капково напояване на ягодоплодни култури, които да: 

- бъдат съобразени с особеностите на прилаганите схеми на засаждане и на технологиите на 
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 отглеждане на културите 

- задоволяват потребностите на културите от вода при екстремни в климатично отношение  

години и периоди от тяхната вегетация 

- притежават оптимизирани технически и технологични параметри, режим на действие и  

организация на поливния процес 

- могат да се прилагат както при създаване на нови насаждения, така и при съществуващи  

насаждения с ягодоплодни култури 

Основание за провеждане на изследването са получените положителни резултати от 

дългогодишната изследователска и практическа работа по приложението на капковото 

напояване у нас при различните ягодоплодни култури - в ИХМ-София (по отношение 

технически, технологични, агрономически и икономически въпроси, свързани с изясняване на 

подходящите конструкции и параметри на инсталациите за капково напояване, схемите за 

тяхното разположение и използване, експлоатацията на системите, ефекта от прилагането на 

капковото напояване и др.), ИЗ-Кюстендил и ИПЖЗ-Троян (по отношение сортов състав, схеми 

и технологии на засаждане, биологически, агротехнически и икономически особености на 

отглеждане и т.н.). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

От проведените изследвания е установено, че евапотранспирацията на ягодата през 

вегетацията е 750 - 810 mm за районите с по-малка надморска височина, докато за 

предпланинските и при планинските региони тя е с 10 - 15 % по-малка. Изискванията на ягодата 

към водата са твърде различни, като най- големи са те през пролетта, когато се формира голямо 

количество листа, наедряват и зреят плодовете и през есента при образуване на нови листа и 

залагане на плодните пъпки за следващата година. Поради това през тези два периода 

предполивната влажност на почвата трябва да се поддържа над 80%  ППВ, а през останалото 

време -  над 60 % ППВ. 

Изискванията на малината към влагата в почвата са най-големи от началото на пролетта до 

прибирането на последните плодове, поради което влагата в почвата през този период трябва да 

се поддържа над 80% ППВ. След това не е необходимо да се поддържа висока влага в почвата, 

защото прекомерно се удължава растежа на издънките, вследствие на което те не узряват и 

измръзват през зимата. При ремонтантните сортове влагата в почвата е необходимо да се 

поддържа над 80% ППВ от началото на вегетацията до прибиране на последните плодове през 

есента. Особено важни са поливките по време на зреене на плодовете, който период продължава 

2,5-3,0 месеца - от началото на август до средата на октомври (1,2). 

Установено е също така, че за задоволяване на потребностите на растенията с достатъчно 

количество вода е необходимо да се навлажнява най-малко 22-50% от почвения обем, в който е 

разположена потенциалната им коренова зона. 

За прилаганите схеми на засаждане и технологии на отглеждане на ягодоплодните култури у 

нас е целесъобразно да се осигурява навлажняване на почвата на непрекъсната ивица по 

дължината на редовете с култури, което изисква застъпване на навлажнените зони, формирани 

при изтичане на водата от капкообразувателите по поливните крила на инсталацията за капково 

няпояване. Това може да се постигне с използването на подходящи поливни крила с 

непрекъснато отдаване на водата по дължината им, изпълнени от различни по конструкция 

тръбопроводи - с монтирани върху тях различни по вид и параметри капкообразуватели, 

тънкостенни перфорирани, порьозни и др., с голяма трайност (експлоатационен срок над 10-12 

години) и сезонни (1 до 3 години). Поливните крила се разполагат по редовете на културите по 

повърхността на терена, над терена (на носещата конструкция) или на известна дълбочина  в 

почвата в замисимост от технологията на засаждане (5). 
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Изборът на вида и параметрите на отделните производствени единици на инсталацията - 

поливните батерии, както и на цялата тръбна мрежа на системите за капково напояване, се 

извършва при осигуряване на възможности за пълно задоволяване потребностите на растенията 

от вода през целия вегетационен период и равномерно разпределение на подаваната вода върху  

напояваната площ. Като критерий се използва показателя "неравномерност в разпределението 

на водата върху площта”, като се допускат стойности на този показател не по-високи от 10-20 % 

(3,5). 

Технологичните модели за капково напояване са разработени при следните предпоставки: 

- ягодоплодни култури – ягода, малина, къпина и касис 

- разстояния на засаждане на културите при различните сортоподложкови комбинации и 

системи на формиране - ягода: подложка - собствен корен, формировка – редово: 0,8 х 0,15-0,25 

m, двуредово: 0,9-1,0 х 0,35 х 0,20-0,25 m, двуредово: 0,7 х 0,35 х 0,20-0,25 m; малина: подложка 

- собствен корен, формировка – храст: 2,2-2,8 х 0,4-0,5 m; къпина: сортове без бодли: подложка 

- собствен корен, формировка – храст: 3,0 х 3,0 m, сортове с бодли: подложка - собствен корен, 

формировка – храст: 3,0 х 1,5 m; касис: подложка - собствен корен, формировка – храст: 2,8 х 

0,7-1,0 m.  

- площ на насаждението – 0,1 до 2,0 ha при ягодата на открито,  0,016 до 0,32 ha при ягодата  

отглеждани в оранжерии, 0,1 до 5,0 ha при малината и касиса и 0,5 до 10 10,0 ha при къпината 

- максимално брутно дневно водопотребление – 5 mm/day  

- интервал между поливките – 3 дни 

- допустима неравномерност в разпределението на подаваната за напояване вода върху 

площта – 15% 

- тип и парметри на инсталацията за капково напояване – инсталация с дълготрайни поливни 

крила: тип “Агродрип” ф 20 с отвори през 0,30 m и дебит от 2,7 l/h и от гладък шлаух ф20 и 

капкообразуватели ИХМ-КП 4,6 с дебит от 4,6 l/h; сезонни поливни тръбопроводи (2-3 годишен 

експлоатационен срок) с отвори през 0,30 m и дебит от 1,2 l/h. 

- дневна продължителност на работа на инсталацията – до 6 h 

- комплектоване на инсталацията с необходимото оборудване за регулиране, измерване и 

пречистване на водата за напояване  

- разходите за поливната инсталацията не включват тези за изграждане на водовземането, 

 помпената станция, довеждащия тръбопровод, както и разходите за транспорт и монтаж на 

инсталацията.   

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Разработените общо 60 броя технологични модели за капково напояване на ягода, малина, 

къпина и касис, основните схеми и параметри на които са представени на Фиг.1 и 2 и в Табл. 1., 

обхващат възможните комбинации на изследваните фактори на технологията на отглеждане на 

отделните култури (вид и схема на засаждане на културите, площ на насаждението, тип и 

параметри на поливната инсталация, климатични и др. условия) и отразяват тяхното влияние 

върху параметрите и режима на работа на инсталациите за капково напояване.   

Моделите имат оптимизирани технически и технологични параметри и организация на 

поливния процес при минимизиране на инвестициите за изграждането на инсталацията. Броят 

на поливните батерии на поливната инсталацията за изследвания диапазан на площта на 

насажденията е: 1 до 8 бр. (с водно количество всяка 0,8-8,6 l/s) при двете схеми на засаждане 

на ягодата на открито, 1-2 бр. (0,3-4,4 l/s) при ягодата в оранжерийни условия и 1-8 бр. (0,9-8,7 

l/s) при малината, касиса и къпината. При междуполивен период от 3 дни продължителността 

на поливката е 1,0 и 1,5 часа съответно за двете схеми на засаждане на ягодата, 2,2-2,5 часа при 

малината, 1,6-2,5 часа при касиса и къпината. За максималното брутно дневно водопотребление 
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от 5 mm/day размерът на поливната норма е 90 и 104 m3/ha за ягодата, 82 и 87 m3/ha за 

малината, 80 и 90 m3/ha за касиса и 76 m3/ha при къпината. 

За всички култури на Фиг. 3 е представен размера на инвестициите за един хектар 

насаждение за изграждане на поливната инсталация при отделните технологични модели. Най-

съществено влияние върху инвестициите има схемата на засаждане на ягодоплодните култури, 

като при тези с по-големи разстояния между редовете с култури те са по-ниски. Площта на 

насаждението също оказва влияние, но до определена големина. При ягоди на открито площ 

над 0,5 ha практически не влияе върху размера на инвестициите, а при останалите култури тази 

граница е около 1-2 ha.  

Анализът на получените икономически показатели при отглеждане на ягодоплодни култури 

при капково напояване у нас, предвид посочените размери на инвестициите за изграждане на 

поливната инсталация показва, че последните могат да се  откупят за срок от 1 до 2 години в 

зависимост от климатичните условия през вегетационния период на културите в отделните 

години (4,5). 

 

ИЗВОДИ 

 

Резултатите от изследването дават възможност да се направи оценка на влиянието на 

основните елементи на технологията на отглеждане на ягодоплодните култури върху 

параметрите на инсталациите за капковото им напояване и размера на необходимите 

инвестиции за тяхното изграждане. 

Разработените технологични модели за отделните култури обхващат всички срещани в 

практиката условия и особености при тяхното отглеждане. 

Моделите имат оптимизирани технически и технологични параметри, организация на 

поливния процес и режим на действие при минимизиране на инвестициите за изграждане на 

поливните инсталации.  

При площ на насажденията с ягодоплодни култури над 1-2 ha стойностите на елементите на 

технологията на отглеждането им не оказват съществено влияние върху размера на 

инвестициите за монтаж на инсталациите за капково напояване, които предвид получените 

икономически показатели при напояване на тези култури у нас се  откупуват за срок от една до 

две години в зависимост от климатичните условия през вегетационния период на културите в 

отделните години. 
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Проведените досега в България експериментални изследвания в насаждения с ягоди, 

малини, касис и капини във връзка с тяхното напояване категорично показват положителното 

влияние на метода на капково напояване върху количеството на получаваната продукция, 

качеството на плодовете и икономическата ефективност от отглеждането на тези култури при 

почвено-климатичните условия на страната. 

За постигане на възможностите и ефекта от използването на този метод от решаващо 

значение е изпълнението на две основни предпоставки - подходящ избор на вида и параметрите 

на отделните елементи и на системите за капково напояване като цяло и провеждане на 

правилна експлоатация при поддържане на подходящ за културите поливен режим. 

С оглед правилното практическото приложение на метода и на съответните технологии са 

разработени технологични модели за капково напояване на ягодоплодни култури с 

оптимизирани в техническо и икономическо отношение решения на конструкцията, основни 

параметри на системите и  организация на поливния процес за използваните схеми на засаждане 

на тези култури и особеностите на агроклиматичните условия в регионите, в които е най-

подходящо тяхното отглеждане. 

Моделите са предназначени за използване както при създаването на нови, така и при 

съществуващи ягодови, малинови, касисови и къпинови насаждения. 
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