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УВОД  
 
През последните няколко години настъпиха съществени промени в климата на нашата 
страна, които се изразяват в продължителни летни засушавания и порои, които са 
предвестник на очертаващо се глобално затопляне на атмосферата. Падащите валежи 
в повечето овощарски райони на страната са недостатъчни и неравномерно 
разпределени по месеци през вегетацията на овощните градини. 
 
Водопотреблението при повечето овощни видове през пролетно – летния сезон е над 
500 - 600 куб.м вода на декар, а валежите в този период, в най- добрия случай за  
полските райони на Южна България ( водата общо от валежите) е сумарно около 300 
куб.м на декар. Сравнително повече валежи падат в планинските и полупланински 
райони. Всичко това обуславя нуждата от напояване на овощните дървета, която 
зависи от видовете и сортовите особености, подложката, механичния състав на 
почвата, възрастта на растенията, фазата на развитие, системата на поддържане на 
почвената повърхност и климатичните условия на района. 
 
Идеята за доставяне необходимата вода на растенията много често, но на много 

малки порции, е възникнала още в Древността. Има доказателства, че древните хора  

са използвали порьозни съдове от изпечена глина, през стените на които водата се 

просмуква и постъпва в почвата, където са засадени растенията. Използването на тази 

идея обаче с практическа цел в по-голям мащаб е започнала обаче  някъде около 1960 

г. в Израел, когато пластмасите навлизат широко в бита и земеделието. 

 

 

Фиг. 1  

Навлажняван обем на кореновата зона на дърветата при  
повърхностното напояване  и капковото напояване 
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Една система за капково напояване  на земеделски култури днес представлява гъста 

мрежа от пластмасови тръбопроводи с малък диаметър, върху които са монтирани 

устройства за подаване на водата на капки, чрез които налягането вътре в 

тръбопроводите се намалява до нула, т.е. това са така наречените капкообразуватели. 

 

Промишленото производство на пластмасите в годините след Втората световна война  

даде възможност на пазара да се появят елементите за капково напояване на 

сравнително не високи цени, което значително ускори масовото прилагане на 

капковото напояване в целият свят и България. 

 

Основен принцип при капковото напояване 

При капковото напояване водата се подава на растенията ежедневно (или през 

няколко дни), с малки норми, съответстващи приблизително на ритъма, с който водата 

се употребява от растенията, като с помощта на капкообразувателите водата постъпва 

в кореновата почвена зона  и се придвижва в нея предимно под действието на 

капилярните сили. По този начин под всеки капкообразувател се формира “навлажнен 

обем” с различни размери зависещи от водно-физическите показатели на почвата (виж 

фиг. 1). Този начин на напояване има едно ограничение, че продължителността на 

подаване на водата не трябва да надвишава 16 часа/ден, особено при глинести почви, 

за да може в почвата да навлезе въздух в периода между две последователни 

поливки и да се избегне задушаването на кореновата система. 

 

Капковото напояване не е универсален метод и е неподходящо за напояване на 

култури със слята повърхност, но се използва сега широко за напояване на трайни 

култури и интензивни ленточни насаждения, като: 

- овощни култури:  

- лозя; 

- зеленчукови, ягодоплодни култури и цветя отглеждани на открито; 

- култури отглеждани в оранжерии; 

- безпочвено отглеждани култури; 
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Основни предимства на капковото напояване 
 
Капковото напояването подходящо управлявано  предлага няколко потенциални 
предимства пред другите методи за напояване: 

• по-голяма равномерност на напояването 
• подобряване на ефективността на използването на водата 
• намаляване на дълбокото просмукване и отток 
• намаляване на плевелите 
• намаляване на бактериите и гъбичните заболявания по растенията, които 

изискват повече влага 
• позволява ефективното  внасяне на торовете и другите агрохимикали, чрез 

напоителната система 
• позволява да се напояват и стръмни площи, които не са подходящи за други 

методи за напояване 
 
 
ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 
 
 
А. Команден възел  
Големината и типът на командният възел най-общо  зависят  от размерът на 
насаждението, видът на водоизточника и технологията за отглеждане на 
насаждението. 
 

 
 

фиг. 2  
Общ вид на команден възел на  
система за капково напояване 
за малка площ 

 
1. Спирателен кран 
Могат да бъдат използвани най-различни модели спирателни кранове, които са 
налични. Те също могат да бъдат ръчни или автоматични, или такива комбинирани с 
водомери. 
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2. Обратна клапа 
Препоръчва са да бъде поставена обратна клапа във всички случаи на изграждане на 
този тип системи, но нейното поставяне е задължително при тези системи, които 
вземат вода от тръбопроводите за питейно водоснабдяване и използват уреди за 
внасяне на селскостопански химикали с поливната вода. 
 
3. Регулатор на налягане 
Използва се при повечето от системите, в случаите когато обикновено наличният  
воден напор (от помпата или захранващата мрежа) превишава 3 атмосфери. 
Регулатора на налягане може да бъде инсталиран преди спирателният кран или след 
него. Обикновено се инсталира след него.  
 
4.Филтър 
Задължително е да бъде използван  филтър. Използват се различни конструкции 
филтри ( пясъчни, мрежести, дискови), поради това че отворите на устройствата за 
капкуване са обикновено малки и лесно се запушват.  Най- практични за използване са 
дисковите филтри, които позволяват лесно да бъдат почистени, но се използат 
предимно за малки по размер площи (до 50 дка), поради рязко нарастването на цената 
им при по-големи размери. При по-големи площи се използват група от филтри, които 
разделят подаваната вода или се използват комбинация от пясъчни филтри с 
мрежести филтри. В много от случаите се използват и филтри с автоматично 
почистване, но те са по-скъпи и изборът на това, какъв тип филтри да бъдат сложени е 
решение на инвеститора. 
Филтъра може да бъде инсталиран преди спирателният кран или регулатора за 
налягане, но в повечето случаи се предпочита да бъде след регулатора за налягане. 
 

 
фиг. 3  

Общ вид на дисков филтър 
5. Манометър 
Предназначението на манометъра е да позволява да се  следи работното налягане в 
системата, като по този начин тя да бъде поддържана да работи в оптималните си 
параметри. 
 
Второ предназначение на манометъра е когато е поставен след филтъра, да следи  
проводимостта на филтъра и да служи, като индикатор за неговото почистване. Когато 
налягането след филтъра намалее в определени граници, това налага да се извърши 
почистване на филтъра. 
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Обикновено в повечето случаи за системите за капково напояване е нужно манометъра 
да бъде по-голям от 4 бара. 
 
 
6. Водомер  
Предназначението му е да измерва обема на подаваната  вода за площта, която се 
напоява, като според вида си се монтира на различно място в командният възел, но 
задължително преди устройството за подаване на агрохимикали. В някои случаи 
водомера може да бъде комбиниран с главният спирателен кран на системата и по 
 
Водомера позволява едно прецизно подаване на водата, особено в случаите, когато 
площта на поливните батерии в една система е различна и за всяка се внасят 
различни обеми вода. 
 
7. Устройство за внасяне на агрохимикали с поливната вода (торосмесител) 
Този тип устройство  е задължителен елемент в една съвременна система за капково 
напояване, обикновено се включва преди филтъра и може да бъде с най-различна 
конструкция. Неговото предназначение и начин на експлоатация  се разглежда по-долу 
в  тази брошура, като в практиката съществува също голямо разнообразие на този тип 
устройства. 

 
фиг.4 

Торосмесител , тип”Вентури” 
 
Б. Транспортна мрежа 
 
Транспортната мрежа свързва водоизточника на системата за капково напояване с 
командният и възел (главният спирателен кран, регулатора на налягане, водомера, 
филтъра и манометъра и устройството за внасяне на химикали) и разпределителната 
мрежа с поливаната батерия и капкуващите крила. Тя се състои от тръби с по-голям 
диаметър, отколкото поливните тръбопроводи или могат да бъдат наричани също 
капкуващите крила ( тръбопроводите от които вземат вода капкообразувателите) и 
обикновено част от тях са положени в земята,  а друга част са положени на 
повърхността. 
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 В повечето случаи се използват ПВЦ или ПЕ тръбопроводи с различни диаметри, а в 
някои случаи и промазани плетени тръбопроводи. Обикновено мрежата също така е 
комплектована с необходимите и фасонни части , като различни типови връзки които 
се препоръчва също да бъдат  пластмасови, както  и бързи връзки, в случай че 
системата е сезонно стационарна ( т.е.  изнасяща се на полето само през лятото или 
местеща се през сезона). 
 
Особено важно е правилното хидравлично оразмеряване на транспортната мрежа с 
цел пълноценното използване на наличният напор и намаляване на инвестициите на 
единица площ. При подходящо хидравлично оразмеряване трябва да се постига 
максимално задоволяване на нуждата от вода на овощната градина, чрез 
използването на минимален диаметър на тръбите за транспортната мрежа, което 
съответно води до малък по обем инвестиции. 
 
 
В. Разпределителна  мрежа 
 
8. Поливна батерия 
Представлява група от поливни тръбопроводи (капкуващи крила) които се напояват 
едновременно. Те в повечето случай са успоредни едни на други, имат еднаква 
дължина и се спират от един спирателен кран. Цялата площ на капковата системата 
още при проектирането се разпределя на поливни батерии ( участъци), което 
позволява по-лесната и експлоатация и оразмеряване. Целта е броят на поливните 
батерии да е минимален, за да има по- малък на брой секции за управление. 
 
9. Поливно ( капкуващо)  крило 
 
                                    

 
 

фиг. 5 
Общ вид на поливно крило на система за капково напояване 

 
Поливното ( капкуващо) крило в най-общият случай представлява полиетиленов 
тръбопровод от ниска плътност с диаметър от 14-20 мм, по който през различно (или 
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еднакво) разстояние са поставени устройствата за отделяне на водата 
(капкообразувателите). Дължината му зависи от схемата на изчисление на системата, 
но винаги стремежа е то да бъде с максимална дължина, с цел да се обхване 
максимална площ.  
 
10. Капкообразователи   
                                      

                                                 
 

фиг.6 
Общ вид на страничен капкообразовател  
използван за овощни градини 
 
Съществуват различни модели и конструкции капкообразователи в зависимост от 
начина на приложението им и материала от който се изготвят. Повечето от тях отделят 
от 2-8 литра на час в зависимост от размера на захранващият тръбопровод, типа на 
устройството и водният напор в системата.  
 
Разположението на капкообразувателите може да бъде линейно по продължение на 
захранващият с вода тръбопровод (обикновено разположени през определено 
разстояние монтирани вътре в тръбопровода)или странично. Странично поставените 
капкообразователи освен равномерно разпределени по дължина на поливното крило  
се поставят и групово ( по 2 и повече броя поставени отвън на тръбопровода).  
 
При овощни градини с разстояние между дърветата  в реда повече от 2,5 м, се 
препоръчва капкообразувателите да се групират около всяко дърво, като техният брой 
зависи от вида на дървото и дебита, който дават. В повечето случаи броя е между 2-4 
броя. Линейните капкообразователи се използват при разстояния под 2,5 м между 
дърветата или храстите в реда. 
 
Групово разположените капкообразуватели обикновено се използват за насаждения 
които са отделени едно от друго на различно разстояние или изискват по-голямо 
количество вода. Те са типични за овощни градини, лозя и декоративни храсти и цветя. 
 
През последните години линейните капкообразователи ( вградени в тръбопровода)  
масово започнаха да се използуват  за подпочвено напояване на трайни насаждения, 
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като в този случай още в процеса на тяхното производство се внасят хербициди, които 
отблъскват развитието на корените на растенията в подземно положените поливни 
крила.  
 
Не се препоръчва капкообразуватели предвидени за полагане на повърхността да 
бъдат полагани под почвата, защото това ще породи проблеми ( от една страна 
тяхното запушване с почва, а от друга от прорастването на корените). Едно от 
предимствата на страничните капкообразователи е, че тяхната работа може да бъде 
винаги проверена и наблюдавана. 
 
 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИВКИ СЪС СИСТЕМАТА 
 
Броя на реализираните поливки в една система за капково напояване зависи от вида и 
развитието на овощните дървета и климатичните особености на конкретната година.  
 
В най-общият случай броя на поливките е различен през всяка година, като целта на 
напояването е е да се поддържа оптимален влажностен режим на почвата, който 
гарантира оптимални условия за получаването на максимален добив. 
 

- определяне на поливната норма 
 

По-взискателни на влага в почвата са  ябълката, крушата и прасковата. Тези 
видове оставени без напояване дават ниски, некачествени и нередовни добиви, 
растенията бързо застаряват и загиват предивременно. При ябълката и крушата по- 
издръжливи на почвено засушаване са дърветата, присадени на семенна подложка, 
отколкото на вегетативна.  
 
Също така дърветата на слаборастяща и умеренорастяща вегетативна подложка 
изискват по-редовно напояване от силнорастящите, тъй като развиват плитко 
кореновата си система и не могат да черпят продуктивна влага от по-долните почвени 
слоеве.  
 
Общо взето повече напояване се налага при есенните и зимните ябълкови и 
крушови сортове, в сравнение с летните. 
 
Времето за подаване на поливната вода (напояването)  е най-добре да се 
определят чрез тегловно - термостатичния метод или посредством специални 
уреди – тензометри,  влагомери и изпарителни съдове. За по-малки овощни 
градини може да бъдат приети и стандартни правила, които ако се следват дават 
отлични резултати. 
 
Полива се когато влажността на почвата в овощната градина е под 70-75% от 
определена влажност (т.н. пределната полска влагоемкост – определя се от почвовед). 
Последната изразява максималното количество вода, което почвата може да задържи 
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за себе си след обилно навлажняване на повърхността и отчитане на свободната 
(гравитачната) вода.Тя се определя по лабораторен начин и за повечето почви в 
България е известна и може да се вземе от консултантите по земеделие). 
 
Като по-достъпен  начин за овощарите се препоръчва  сроковете за напояване да се 
определят по фенофази ( периодите за развитие)  и критични периоди от развитието 
на дърветата, отчитайки и количеството на падналите валежи, както и чрез окомерно 
определяне на влагата в почвата.  
 
Трябва да се знае, че овощните растения при воден дефицит в почвата не реагират 
веднага с видими признаци по листата, а сериозни смущения във физиологичното им 
състояние настъпват, когато е вече много късно. Ето защо, към това агротехническо 
мероприятие трябва да се подхожда много сериозно и да се имат предвид някои 
особености в изискванията на отделните видове овощни дървета. 
 

        
фиг. 8 

Общ вид на уред за измерване на влагата в почвата 
 
За овощните видове, които изискват задължително напояване много важни са 
поливките след юнското опадване на завръзите. Те благоприятстват нарастването 
на плодовете и удължават периода на растеж на леторастите. През периода юли - 
септември се налагат по-чести поливки - през 12 -15 дни в зависимост от степента на 
засушаване.  
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фиг.9 

Общ вид на изпарител за определяне на поливната норма  
в капковото напояване 

При ябълката и крушата от голямо значение за наедряване на плодовете са 
поливките 7-10 дни преди беритбата.Тези поливки са от съществено значение и за 
залагане на плодни пъпки за следващата година.  
 
Поливанията след беритбата на плодовете също имат важно значение. Те създават 
благоприятни условия за запасяване и закаляване на овощните растения, 
предпоставка за по-добра студоустойчивост.  
 
При недостатъчни есенно-зимни валежи е за препоръчване да се направи 
влагозапасяващо напояване през есента, което подобрява функционирането на 
корените през зимата. 
 
Броят на поливките зависи от количеството падналите валежи, механичният състав 
на почвата, възрастта на дърветата и системата на поддържане на почвената 
повърхност. Повече поливки се налагат на по-леки почви, на плододаващи дървета и 
на насаждения поддържани в чимово мулчирана система.  
 
В зависимост от климатичните условия, плододаващите насаждения от ябълки, круши 
и дюля се нуждаят средно  от 6-7 поливки за условията на Южна България. 
 
За младите не плододаващи дървета са достатъчни 4-5 напоявания, които се 
преустановяват към края на август с цел да узрее дървесината и по този начин да се 
предпазят от измръзване през зимата. Поливната норма за младите дървета е 40 - 50 
л/кв.м, а за плододаващите - 60 - 80 – 100 л/кв.м. 
 
Редовното напояване, освен, че задоволява нуждите на овощните растения от вода, 
подобрява условията за дейността на полезната почвена микрофлора, а това 
благоприятства за използването на хранителните вещества от почвата 
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- определяне на конкретният поливният режим за ябълковата  градина 
 

Почвата е с ниска попивна способност, което ще се отразява на дебита на 
капкообразователите и времето за реализиране на поливката. В случая трябва да 
бъде намален интензитета на подаване на водата, за да няма оттичане на вода извън 
кореновата система на дърветата. В един декар има 103 дървета. 
 

1. Начало  и край на поливките  
Поливките трябва да започват обикновено от началото  на м. май ( 05 – 10.V ) и 

да завършват в края на септември  ( 20 – 25.ІХ.) –  с поливен период около 120 дни. 
 
2. Поливната норма  
 За тази възраст на дърветата (ІV та година) подаваната вода на дка трябва да е 

около 90 – 100 куб.м на дка. 
 
3.Време за извършване на поливките  
Поливките трябва се извършват три пъти седмично за всяка батерия. Например 

за І-ва поливно батерия: понеделник, сряда и петък, а за ІІ-ра батерия: вторник, 
четвъртък и събота. 

През месеците май и септември инсталацията за капково напояване  трябва 
да работи на една позиция ( на една батерия ) 6 часа, което ще осигури по 27 – 28 
литра на дърво, а на един  декар – 2 830литра ( или 2,8 куб.м/дка).  

През месеците – юни, юли и август инсталацията трябва да работи 8 часа и 
ще подаде на всяко дърво при една поливка около 37 литра, а на един декар – 3 811 
литра или 3,8 куб.м/дка.  

Възприема се почивен ден неделя. 
 
4. Регулиране на работното налягане с цел контрол на подаваната вода 

Работното налягане (отчита се на манометъра на командният възел)  при този тип 
почва и дебит на капкообразователите трябва да бъде 0,5 – 0,6 атмосфери. 
Намаляването на налягането се постига чрез постепенното затварянето на 
спирателният кран след помпата.  При това налягане и този тип капкообразователи ( 
КП 4,6 – ИХМ) ще се осигури дебит около 2,3 л/час, а при наличие на два 
капкообразователи – 4,6 л/час. 

 
5. Отменяне на поливки при паднали валежи  
 

• Ако паднат валежи до 10 л/кв.м поливката не се отлага,тъй като това количество 
валежи напояват почвен слой с дълбочина 10 – 12 см.  

• При валежи от 10 – 20 л/кв.м поливката се отлага с 2-3 дни, при валежи  20 – 25 
л/кв.м поливката се отлага с 5 – 6 дни.  

• При валежи  35 – 40 л/кв.м поливката се отлага с 10 дни. При валежи 50 – 60 
л/кв.м поливката се отлага за 14 – 15 дни.  
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За по прецизен режим на напояване в овощната градина  може да бъде поставен и 
дъждомер, който най-общо може да бъде отворен съд с кръгъл отвор, на който се знае 
площта на отвора, и  който да може да събере цялата падналата от един дъжд вода. 
Обикновено се избира кофа или цилиндричен съд за това с вместимост 5-10 литра. 
След това се пресмята коефициента с който трябва да се умножи площта на отвора, за 
да се получи един квадратен метър, като с този коефициент се умножава измереното 
количество вода от съда след валеж. Тази точност на измерване на валежите е 
напълно достатъчна за да се определи обема на падналият валеж с цел отмяна на 
поливки. 

 
 
- начин на извършване на поливката  
 

1. Поливката започва  с проверка на това дали са отворени крановете на поливната 
батерия с която ще се напоява. След като се уверим че са отворени и смукателя на 
помпата е пълен с вода се пуска в действие помпата на инсталацията за капково 
напояване.  
 
2. След пускането на помпата се наблюдава за известно време (15-20 секунди) 
работата на помпата и командният възел на инсталацията за да се уверим, че те 
работят устойчиво. 
 
3. След прегледа на командният възел се отива по трасето на транспортният 
тръбопровод до разпределителният тръбопровод на поливната батерия и се оглежда 
неговата дължина за да се види дали няма аварии по него. Проблемите които могат да 
възникнат са изваждане на поливният тръбопровод от нипел поради запушване и 
високо налягане в тръбопровода или поради закачане от селскостопанска машина. 
 
4. Обхождат се всички поливни крила в напояваната площ за да се огледа дали всички 
капкообразователи пускат вода и дали няма някои запушен или някое крило да е 
прегънато или увредено. 
 
5. На избрани от собственика поливни крила в площта са измерва времето за 
напълване на едно канче с вода  от един капкообразувател в началото на поливното 
крило и в неговият край, като разликата не трябва да бъде повече от 10%. 
 
6. След обхода на напояваната площ , поливача се връща обратно на командният 
възел и записва отчетът на водомера, за да може след това да следи подаваният обем 
вода от инсталацията. 
 
7. По време на няколко часовото поливане, поливача нееднокрано обхожда площта за 
да се обеди в устойчивата работа на инсталацията, като в същото време следи и 
показанията на водомера. 
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8. При една добре проведена поливка на овощните дървета, кръговете на двата 
капкообразувателя на всяко дърво трябва да се слеят и да придобият вид на елипса. 
 
9. След подаване на поливната норма за съответната поливка ( отчитането става по 
водомера или почасово) , на една от двете поливни батерии, поливача отива и отваря 
крана за втората поливна батерия, при което налягането в системата спада и 
интензивността на капенето на вода от капкообразователите  силно се намалява. При 
това положение помпата се спира  и се затваря спирателният кран към поливаната до 
сега батерия. 
 
10. Втората  поливна батерия остава с отворен спирателен кран и е готова за 
провеждането на поливката следващият ден. 
 
11. На следващият ден при поливането на втората поливна батерия всички операции 
се повтарят както са описани по-горе. 
 
 
ВНАСЯНЕ НА АЗОТНИ ТОРОВЕ С ПОЛИВНАТА ВОДА  
 
 
Внасянето на агрохимикали чрез напоителната система се нарича химизация. 
Химизацията се използва от много години по-специално като торене. През изминалите 
години чрез напоителната система се внасяха и други химикали с нарастваща честота. 
Първата причина за това е икономическа. Естествено е внасянето на агрохимикали 
чрез водата за напояване да е по-евтино отколкото при другите методи.  
Друго голямо предимство е възможността за внасяне на химикали само, когато е 
необходимо и в нужното количество. Това внасяне ”по рецепта” не само следи много 
по-точно за нуждите на растенията, но също и минимизира замърсяването на околната 
среда.  
Чрез химизацията агрохимикалите могат да се инжектират в нужните количества и така 
се избягват големите загуби на химикали в случаите, когато внасянето на химикали е 
последвано от силни валежи. Допълнително предимство е по-малката опасност за 
работника и възможност за намаляване количеството на химикала.   
 

Локализирано азотно торене едновременно с капково напояване при 
ябълковата градина  

 
Годишната азотна норма се изчислява за редовата ивица с ширина 1,8м, което 

представлява около 46% от предоставената хранителна площ (3,9м х 2,5м) = 9,75 кв.м. 
Оптималната годишна норма е 9 кг/дка азот. С тази норма трябва да се 

поддържа оптималната концентрация на общ азот в листата от 2,30 до 2,50% от 
абсолютното средно тегло. 
 

  Нормата за торене  се разпределя на пет дози и се внася на пет пъти както 
следва : 
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- м. май – 25% - 2,25 кг азот на декар или 7,5 кг/дка амониева селитра; 
- м. юни – 25% - 2,25 кг азот на декар или 7,5 кг/дка амониева селитра; 
- м. юли – 20% - 1,8 кг азот на декар или 6,1 кг/дка амониева селитра;  
- м. август – 10% – 0,9 кг азот на декар или 3 кг/дка амониева селитра; 
- м. септември – 20% -1,8 кг азот на декар или 6,1 кг/дка амониева селитра; 

 
 За да се получи количеството амониева силитра, което трябва да се внесе в 
посочения срок за една поливна батерия, трябва да се умножи количеството амониева 
силитра по 12,5 дка/ площ, която се полива от една поливна батерия / или това е: 

o м. май - приблизително 94 кг за 12,5 дка; 
o м. юни - приблизително 94 кг за 12,5 дка; 
o м. юли - приблизително 76 кг за 12,5 дка; 
o м. август - приблизително 38 кг за 12,5 дка; 
o м. септември - приблизително 76 кг за 12,5 дка; 

 
Амониевата селитра за всяка от поливната батерия се внася в началото на поливката, 
като тя предварителна се разтваря в подходящ съд, и смукателният тръбопровод на 
торосмесителя се пуска в съда. След изсмукването на торовият разтвор  от съда 
поливката  продължава още 4 – 5 часа до подаване на необходимото количество вода. 
Торовият разтвор се подава в началото на  поливката за да може след това водата да 
измие тръбопроводите и да пренесе торта в дълбочина на кореновият слой. 
 
На  пазара съществуват различни видове течни торове, при приложението на които 
трябва да се спазват препоръките на търговците и да се знае тяхната концентрация с 
цел изчисление на активното вещество при тяхното приложение.  
 
При съдържание на азот над 2,50  % в листата на ябълковите дървета в градината 
през предшестващата година, не се внася азот през текущата година. Следователно е 
необходимо ежегодно анализиране на листни проби за да се спестят средства за 
внасяне на торове. 
 
Управлението на хранителният режим на ябълковата градина е възможно да се 
извършва изцяло с помощта на капковото напояване, но изисква подробни 
агрохимически изследвания на цялата площ и даването на конкретни предписания от 
агроном агрохимик въз основа на наличните на пазара изкуствени разтворими торове. 
 
Методи за внасяне  на  агрохимикали ( торове, хербециди) 
 
Съществуват няколко метода за внасяне на агрохимикали в системата за капково 
напояване. Те могат да се класифицират в четири основни групи: 

�  центробежни помпи,  
� замесващи помпи,  
� диференциални високо напорни помпи  
� методи, използващи принципа на Вентури.  
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Тези четири групи могат да се подразделят по специфични показатели. . В някои 
случаи могат да се използват комбинции от основните методи.  
По- долу се разглежда само метода основани на принципа на Вентури ( един от 
основните принципи в хидравликата).  
 
Нагнетатели тип “Вентури” 
 
Идеята за нагнетяване с използване разликата в наляганията е много проста. Най-
общо, ако налягането в точката на впръскването е по-малко от това във входната 
точка, химикалът ще се влее в тръбата.  
 
Този способ се използва за впръскване в нагнетателната тръба на помпата. Това 
обикновено се прави чрез пренасочване на част от основното количество вода пре 
резервоара с химикал и с намаляване на налягането в напоителната тръба между 
точката на отделяне на водата и токата, в която химикалът постъпва в трръбната 
мрежа. Намаляването на налягането се осъществява чрез използване на някакъв 
начин за ограничаването му в тръбата като кранове, отвори, регулатори на налягане 
или други устройства, които предизвиква понижение на налягането. Използването на 
кранове позволява регулиране на понижението на налягането, което донякъде дава 
възможност за регулиране и на нагнетяваното количество.  
 

 
Химикалите могат да се инжектират в нагнетателната тръба като се използва принципа 
на Вентури. Инжекторът на Вентури представлява тръба с по-малък диаметър, която 
предизвиква намаляване на налягането съпроводено с изменение на скоростта на 
водата. Намаляването на налягането във Вентури трябва да е достатъчно за да 
създаде отрицателно налягане (вакуум), измерено относно атмосферното налягане. 
При тези условия течността от резервоара ще потече в инжектора. ( виж фигурата по-
долу). За повечето инжектори на този принцип са необходими повече от 20% разлика в 
налягането за да се образува вакуум. Пълен вакуум от 70 см живачен стълб се постига 
с разлика в налягането от 5% или повече.  
 
Малки “Вентури” могат да се използват за вкарване на малки количества химикал в 
относително голяма главна тръба чрез паралелно прекарване на част от потока през 
инжектора. За да е сигурно, че водата ще протече през успоредната връзка трябва да 
има намаляване на налягането и в главната тръба. Поради това инжекторът се 
използва на места съоръжени с вентили, дюзи, регулатори на налягане или други 
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елементи, които създават разлики в налягането. За създаване на допълнително 
налягане могат да се използват в паралелната линия. 
 
При работата си тези инжектори не изискват външен източник на енергия. Те нямат 
движещи се части, което удължава живота им и намалява вероятността от авария. Те 
обикновено се изработват от пластмаса и са устойчиви на повечето химикали. 
Изискват минимум поддръжка и наглеждане. Тъй като устройството е много просто, 
цената му е много по-ниска в сравнение с другото оборудване с подобно 
предназначение и възможности. Много е лесно да се вгради в нови или съществуващи 
системи, ако те имат достатъчно налягане в тръбната мрежа за да се създаде 
необходимата разлика в налягането. 
 
Инжекторите тип вентури са с различни размери и могат да се използват при различни 
налягания.Важно е да се отбележи, че засмукващата способност зависи от нивото на 
течността в резервоара.   
 
Предпазване от обратен поток 
Преди нагнетяването на какъвто и да е агрохимикал в напоителната система е 
необходимо да се провери дали системата е съоръжена с необходимото 
устройство(обратен клапан) за предпазване от образуване на обратен поток за всеки 
различен вид агрохимикал. Това е особено важно, когато се ползват външни 
водоизточници, като водоснабдителни системи за питейни нужди или промишлено 
производство. 
 
 
ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА НАПОИТЕЛНАТА СИСТЕМА  
 
Поддръжка на капкообразувателите и предпазването им от запушване  
 
Запушването на капкообразувателите  може да се причини от физическа (песъчинка), 
биологична (бактерия или водорасло) или химическа (люспа) причина. Често 
запушването се получава от комбинация от повече от една от горните причини. 
 
Влияние на водоизточника  
Типа на проблемите със запушването на емитерите зависи и от типа водоизточник. 
Вода за напояване може да бъде ползвана от повърхностни и подземни води. Всеки от 
тези източници  на вода може да предизвика различен тип запушване. 
 
Растежа на водораслите и бактериите като причина за запушване са основно 
свързвани с използването на повърхностни води (от реки и язовири). Много често цели 
клетки на водорасли или органични остатъци от тях  са достатъчно малки за да 
преминат през филтрите на напоителната система. След това тези клетки могат да се 
групират и да доведат до запушването на емитерите. Също така остатъци от 
разложени водорасли могат да се натрупат в тръбопроводите и емитерите и да 
помагат на развитието слузести бактерии.  
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Подземните води от друга страна, често съдържат в разтвора си високи нива на 
минерали, които могат да се утаят и да предизвикат люспи. Водата от плитки кладенци 
( по малко от 30 м дълбочина) често ще води до запушване на емитерите с бактерии, 
химическите наслагвания по често се срещат при дълбоките кладенци. Физическите 
причини за запушване са сравнително по-рядко срещани при подземните води. 
 
Влияние на торовнасянето 
 
Торовнасянето е начин за торене чрез вкарване на подхранващи вещества в 
напоителната система чрез нагнетяване във водата за напояване. Внесените торове в 
системите за капковото напояване могат да окажат влияние върху запушването 
Полските изследвания са показали значителни вариации на разтворимостта на 
торовете за различни източници на вода. За да се определи възможността за 
запушване от нагнетяването на торове трябва да се направят следните тестове: 
 

1. Да се добавят последователно в съд с проба от вода за напояване капки от 
течен тор, докато се постигне концентрация, еквивалентна на очакваната в 
поливните крила. 

2. Съдът със сместа да се затвори и да се постави на тъмно място за 12 часа. 
3. Да се освети директно дъното на съда за да се определи дали са се оформили 

гранули. Ако не се наблюдава утаяване, изпробваният тор може да се използва с 
достатъчна сигурност против запушване с водата за напояване от дадения 
водоизточник. 

 
 
 
Предпазване от запушване на емитерите 
 
Правилно проектираната система за капково напояване трябва да включва предпазни 
мерки против запушване на емитерите. Различните експлоатационни условия и 
разликите в качеството на водата не дават възможност да се дадат общи препоръки за 
всички случаи. В общия случай системата трябва да включва: 
 

• метод за филтриране на водата за напояване. 
• способи за нагнетяване на химикалите във водата. 
• в някои случаи да се предвидят утаителни басейни за аериране и премахване на 

неразтворените вещества. 
• устройства за промиване и източване на системата. 
 

Има два основни подхода за предпазване от запушване: 1) премахване от водата на 
веществата, които могат да предизвикат запушване преди тя да бъде въведена в 
напоителната система; или 2) да се предотврати или контролира настъпването на 
химически или биологическите процеси. Тук ще бъдат разгледани и двата подхода. В 
много случаи е препоръчително да се използва комбинация и от двата подхода. 
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Поддръжка на филтъра на системата 
 
Източниците на проблеми със запушване от механичен характер включват пясъчни 
частици и неразтворени вещества, които са твърде едри за да преминат през отворите 
на емитерите. Пясъчните частици, които могат да запушат емитерите, често се 
засмукват от сондажите чрез помпите. Вода, съдържаща някакви неразтворени 
вещества, може да се използва в системите за микронапояване, ако те са с размерите 
на глинени частици и не се наблюдава уедряване на частиците. Изследванията 
показват, че използването на вода с размери на частиците на неразтворените 
вещества над 500 ppm не предивикват запушване на емитерите, колкото и дълго да се 
филтрират по-големите частици. 
 
 
 
ЕЖЕГОДНО ОБЩА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЯЛАТА СИСТЕМА 
 
1. Промиване   за системите за капково напояване 
 
Системите за капково напояване могат да бъдат запушени от различни причини, 
включително то различни материали, химически отлагания, развитие на организми или 
насекоми в тръбите. Запушванията обикновено са комбинация от горните причини. 
 
Съществуват четири критични компонента за успешното действие на една система за 
капково напояване, като: 

- Уместно  филтриране на водата 
- Подходящо химическо пречистване на водата 
- Повишено внимание за използваният тип на химикали, внасяни в системата, 

като торове и др. 
- Редовното измиване на тръбите 

 
Измиването на тръбите на системата е особено важна част от експлоатацията  
изискваща се за дългосрочно използване на системата за капково напояване. 
Измиването ще предпази натрупването на малки частици и тяхното съединяване в по-
големи размери, които могат да запушат отворите. 
 
Защо е нужно да се промиват системите? 
Измиването на тръбите е необходимо за да се отстранят  всички частички които се 
натрупват в тръбите на системите за капково напояване, преди те да се изградят в  
размер и количество възможно да запушат отворите. Частиците се натрупват в 
тръбите по различни причини. Филтрационната система не отделя всички разтворени 
материали от водата.  Причина за това е високата цена на отделянето на много 
малките частици, като филтрите използвани в този тип системи са оразмерени да 
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отделят само частици с диаметър 20% по голям от отворите на водоразпределящите 
устройства. Следователно филтрите не отделят прах, глина и някои много малки 
частици пясък. Въпреки че тези частици са достатъчно малки за да минат през 
отворите, те са в състояние да причинят проблем ако наистина съществуват. Те могат 
да се движат между филтъра и капокообразувателите като индивидуални частици, но 
след това те се утаяват или се прикачат към органични остатъци  и стават достатъчно 
големи за да запушат емитерите. 
 
Растежа на организмите в тръбите, особено бактериите е трудно да бъдат напълно 
отстранени и те служат като лепило което слепва малките частици заедно.Много 
типове водорасли са прекалено малки да бъдат задържани от филтъра и така те 
навлизат в тръбите. Дори ако са  унищожени при промиването с хлор или други 
химикали, тези водорасли могат да доведат до слепването на малките частици в по-
големи. Когато водораслото умира, неговите клетки се разсипват и органичните 
остатъци стават лепкави за малките частици или групи от клетки. 
 
Други материали могат също да влезнат в тръбите на системата и да предизвикат 
запушване. Обаче дори и на повърхността прах и частици от почвата могат да 
полепнат или да се вмият в капкообразувателите. Малки насекоми също могат да 
влязат, като също носят частици с тях. Често срещано явление е и замърсяването на 
поливните крила от спирателните кранове или промиващите отвори. 
 
Химически отлагания могат също да се срещнат в поливните тръбопроводи. Различни 
минерали и соли са разтворени в поливната вода, като след това в следствие на 
промяна на температурата на водата, налягането, съдържанието на кислород, или 
инжектирането на торове те  се утаяват в тръбната мрежа. Този проблем трябва да 
бъде отнесен главно към това да не се позволи, да се извърши това отлагане, макар че 
неговото предотвратяване е доста трудно, поради това че този тип отложения 
залепват около компонентите на системата- основно тръби и емитерите. Този тип 
отложения могат да бъдат избягнати, чрез промиване с вода или формиращите кисела 
среда изкуствени торове, или само чрез инжектиране на киселина или други 
разтварящи ги химикали. 
 
Повечето запушващи материали в тръбопроводите започват, като малки частички като 
постепенно се уголемяват чрез слепване с други подобни и водят до запушването. 
Тези частици обикновено са доста леки и не могат да се утаят, поради което лесно се 
предвижват по тръбната мрежа при високи скорости на водата в тръбите. Обаче 
скоростта на водата при  капковото напояването намалява с намаляването на водното 
количество по дължина на тръбопровода.  На края на поливното крило водният поток 
се редуцира до дебита на последният емитер, в резултат на това всички плаващи 
частици се натрупват в краищата на поливните крила. Като краен резултат се 
извършва натрупване на всички плаващи частици в края на поливните тръбопроводи, 
ето защо запушването винаги започва от края на поливните тръбопроводи. 
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Натрупването  на различните по вид плаващи наноси и частици в тръбите  лесно може 
да бъде отстранено чрез промиване. За да бъде ефективно промиването то трябва да 
бъде извършвано достатъчно често, за да се предотврати натрупването на критично 
количество от тях способно да запушва отворите. В този случай скоростта на водата 
при промиването трябва да бъде достатъчна за да отпуши и транспортира натрупаните 
се наноси. 
 
За тази цел тръбите от разпределителната мрежа  и поливните крила трябва винаги да 
са снабдени с промивни кранове. Тези промивни кранове са нужни защото скоростите в 
тези разклоняващи се или затворени тръби са ниски по време на нормалната 
експлоатация на системата. Обратно, скоростта във транспортната мрежа остава 
голяма по продължение на тръбите, така че при нея липсват зони където да се 
натрупват наноси и не я нужно да се поставят такива. 
 
Как да извършим промиването ? 
 
Поливните крила се промиват чрез отварянето на техният край по време на работата 
им и оставянето на водата свободно да изтича отнасяйки натрупалите се наноси. 
Целта на промиването е водата да изтича с подходяща скорост, така че всичките 
наноси да бъдат отстранени и отмити извън тръбопровода посредством промивната 
вода. Всички тръбопроводи от трети и четвърти порядък трябва да бъдат оборудвани с 
кранове или други съоръжения за бързото им отваряне. Изборът на устройствата за 
отварянето на тръбопроводите зависи от необходимостта от честотата на промиването 
или от икономически съоръжения. 
 
При промиването на тръбите е особено важно да се наблюдава от какъв вид и колко 
много са събралите се наноси в тръбите.  Необходимо е първоначално изтеклата вода 
да се събере в един съд  и да се филтрира за да се  проучат преминалите през 
филтъра  или утаените наноси в тръбите.  Важно е тези наблюдения на промитите 
наноси  да бъдат извършвани редовно по време на поливният сезон, като в зависимост 
от промените на качеството на водата да се престъпи промяна на честотата на 
промиване. При установяване че се промиват големи по обем наноси, честотата на 
промиване трябва да се увеличи и обратно да се разреди при липса на наноси. 
 
Наблюдавайки вида и обема на наносите от промиването може да се предложат други 
управленски практики при напояването.  Примерно  наличието на големи по обем 
органични наноси, налага да се приложи хлориране  или други подобни химикали. 
Наличието на големи по обем наноси може да е показател на недостатъци на 
филтриращата система. Наличието на химически отложения , които се отлагат или 
отлюпват от тръбите може да е показател за необходимостта от инжектирането на 
киселина или промяна на внасяните торове.  
 
Поради това, че промиваща вода е доста мръсна за предпочитане е тя да се изхвърли 
отколкото да се използва повторно. По тази причина промиването не се използва 
тогава когато се използват други химикали освен тези използвани за промиване, 
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примерно при хлорирането. Това ще предотврати загубите от изкуствени торове или 
пестициди и   избягване на проблеми свързани със замърсяването на околната среда. 
 
Определяне честота на промиването 
 
Честота на промиването зависи от обема на формиращите се наноси. В някои системи 
качеството на водата е много добро и се натрупва много малък обем от наноси. В този 
случай промиването трябва да бъде рядко (на две седмици или месец). По принцип 
тръбите на системата трябва да се промиват поне веднъж месечно през напоителния 
сезон. 
 
В други системи е възможно да се събират по-голям обем от наноси. Като подобен 
пример може да бъде посочена вода от малък микроязовир, който съдържа големи 
количества от утаени водорасли, глина и прахови частици. В този случай е необходимо 
промиване да се извършва след всяка поливка, обикновено като се използват 
автоматични промиващи кранове.  
 
Потенциалът за запушване на системите е най-голям когато е горещо и влажно , 
защото тези климатични условия подпомагат образуването на бактерии и растежа на 
водораслите в тръбите. Работата и почистването на системата през този период, дори 
когато напояването не е необходимо за растежа на културите, може да помогне за 
намаляването на риска от запушване, поради премахването на риска от натрупване на 
материали и организми. Обикновено в този случай се препоръчва и третирането на 
системата с химикали (хлор и др.) 
 
Продължителност на промиването 
 
Продължителността на промиване зависи от много фактори, особено от водното 
количество и качеството на проекта. Преди монтирането на система е трудно да се 
определи точно необходимото време за промиване на системата. Най-добре е по 
време на експлоатацията да бъде определено кога е необходимо системата да бъде 
промита. Продължителността на промиване обикновено продължава дотогава, докато 
водата започне да тече чиста. Това в повечето случаи е кратък период от време около 
2-3 минути, защото наносите се натрупват в края на тръбопровода и са близо до 
отвора за промиването.  
 
Изисквания за скорости на водата в тръбите  при промиването  
 
Подходящата скорост на водното течение в тръбите при  промиване трябва да бъде 
достатъчно висока за да направи и двете неща- да промие отворите на емитерите и да 
транспортира наносите извън тръбите. Има много проведени изследвания в тази 
област, които са установили, че подходящата скорост е за промиване е около 0,5 м/сек 
за системите за капково напояване. По принцип скоростта на промиване е най-
добре да бъде възможно най-голямата налична, но никога по-малко от 0,5 л/сек.  
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Поради това основно изискване при проектирането на този тип системи е те да бъдат 
така проектирани, че да се достигат тези скорости на промиване. Много рядко може де 
се случи  да се промиват  всичките поливни  тръбопроводи едновременно  поради 
това, поради това че необходимата скорост на водата за промиване няма да бъде  
достигната. По-често при промиване се отварят едновременно няколко спирателни 
крана, извършва се промиването и чак тогава се отваря втора група спирателни 
кранове за да продължи  промиването. Реда при промиването е , че се започва от 
разпределителната мрежа и чак след това се почистват поливните крила. При малки 
скорости при промиване е необходимо да се затворят част от едновременно 
отворените спирателни кранове, докато се получи желаната скорост в едновременно 
промиваните тръби. 
 
В някои от системите използваната вода е със значителни примеси, което налага 
процедурата по промиването да се автоматизира, като обикновено се използват 
автоматизирани спирателни кранове управлявани в подходящ режим, който се 
определя още при проектирането. 
 
2. Третиране на системата с хлор 
 
Хлора обикновено се използва за обработка на водата за унищожаване на 
водораслите и микроорганизмите, но също така  се използва за почистване и 
поддържане на системите за капково напояване. Подходящо приложен (като метод и 
обем)  той може да бъде използван без да се повреждат отглежданите култури и 
напоителната система. Понеже хлора може да взаимодейства с някои от металите и 
пластмасата винаги  преди неговото използване трябва да се консултирате с 
производителя на поливната инсталация, дали тя е устойчива на него. 
 
Хлорирането на системите за капково напояването се използва основно за да се 
минимализира растежа на микроорганизмите в тръбите и другите компоненти на 
поливните инсталации. Ако водата не е подходящо третирана, вследствие на 
запушването на тръбите и устройствата за разпределение на водата ( 
капкообразувателите) могат значително да влошат качеството на напояването  
(примерно-поливната  норма, равномерността  на разпределение и ефективността като 
цяло ).От трите налични форми на хлор, най –предпочитаната и безопасна е неговата 
течна форма ( на натриев хипохлорид) . При неговото приложение трябва да се обърне 
особено внимание при смесването му с други хербициди и  торове , като е възможната 
реакция при смесването им. Тази реакция може да доведе до промяна на рН на 
водата, утаяването на някои от елементите от разтвора и в крайна сметка да доведе 
до обратен ефект, до запушването на системата за капково напояване. 
 
Повечето микроорганизми могат да бъдат унищожени и контролирани при остатъчен  
хлор в концентрация от 1 р.р.m. (една милионна част).  Необходимата концентрация 
хлор за приложение се определя от всеки конкретен случай според използваната вода 
за напояване. Обикновено за вода  от повърхностни водоизточници като язовири, 
микроязовири или канали, нормата за третиране с хлор е от 5 до 10 р.р.m. По –високи 



Ръководство за експлоатация на система за капково напояване на ябълково насаждение – Water and Rural 

Institute, Sofia  , www.thewri.eu 

 
 

нива на приложение се използват тогава, когато водата има по-високи нива на 
микробиална активност, които се срещат при по-топлите месеци от годината. 
 
 
ОБОБЩЕНИЕ  
  

• Капковото напояване изисква  кратък период между всяко напояване 
• Една система за капково напояване се състои от водоизточник, главен команден 

възел, транспортни и разпределителни тръбопроводи и капкуващи крила 
• Главният команден възел обединява в една система  – спирателният кран, 

водомера, филтъра и тороподаващото устройство. 
• Общото количество вода за напояването на една градина е различно всяка 

година и зависи от падналите валежи през вегетационният сезон  
• Подаваното количество вода при една поливка може да бъде постоянно 

(еднакво) за всяка поливка, но времето( дните)  между отделните поливки се 
променя в зависимост от падналите валежи и фазата на развитие 

• Определянето на обема на поливната вода за една поливка зависи от: броя на 
дърветата в един декар, площта на кореновата система на едно дърво и 
изпарението от единица площ 

• Запушването на емитерите може да бъде предизвикано от механични, 
биологични и химически причини. 

• Анализът на качеството на водата е от жизнено важно значение за правилното 
проектиране и експлоатация на системите за капково напояване. 

• Всички системи за капково напояване е необходимо да бъдат съоръжени с 
филтри. 

• Редовното промиване на поливните крила и на останалите тръбопроводи в 
системата спомага за предпазване от запушване. 

• При повечето системи за капково напояване се налага химическо третиране на 
водоизточника 

• При всички системи за капково напояване трябва да има система за 
предотвратяване на обратно връщане на водата. 
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