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Известно е, че необходимостта от
напояване на зеленчуците е значително
по-голяма от тази при полските култури.
Основните причини са сравнително
плитката коренова система и по-дългия
период на цъфтеж и плододаване, когато
евапотранспирацията е максимална. Съ-
ществен икономически фактор в случая
е, че брутната стойност на получаваната
продукция от зеленчуците е многократно
по-висока от тази на пролетните култу-
ри. Ето защо, оптималната оразмерител-
на напоителна норма при зеленчуците и
нейната обезпеченост следва да се уста-

новят чрез конкретно изследване. За цел-
та ще се използва разработеният
методичен подход, приложен при про-
летните култури [3].  

Изследванията на зависимостта
между добивите и напоителните норми
yi = f(mi) при зеленчуците у нас са
сравнително малко. През 1973 г. авторът
е извел опити с пипер в районите на гр.
Попово и с. Светлен, Търговищко [2].
Получените резултати очертават криви
от параболичен тип. При експерименти-
те край гр. Попово кривата има изразен
максимум (Фиг.1).
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Фиг. 1. Зависимост „добив-напоителна

норма“ при пипер, напояван капково,

Попово, 1973 г. [2])

Това дава основание да се приеме, че и
при пипера, за изразяване на относи-
телната зависимост „добив – напоителна
норма“, може да се използва уравнението:

yi = y0 + 2(1-y0)mi – (1-y0)mi
2 (1)

където y0 = Y0/Ymax е относителния
добив без напояване; 

mi = Mi/Mmax; 
Y0 [kg/da] – добив без напояване; 
Ymax [kg/da] – максимален добив

при оптимално напояване; 
Mi [m3/da] – напоителна норма при

вариант I; 
Mmax [m

3/da] – напоителна норма при
която се получава максималния добив.

Величината, която следва да се
установи, за да се ползва уравнение (1), е
относителният добив без напояване – у0.
Минималните напоителни норми, за да
се получи макар и нисък добив, при опи-
тите са били 60-80 m3/da. На тази основа
може да се приеме, че относителните
добиви без напояване при пипер се
изменят в интервала 0,0 – 0,3. На Фиг. 2

са дадени зависимостите по уравнение 1
за у0 = 0,0 и у0 = 0,2. Вижда се, че при
стойности на относителната норма над
0,5, които представляват практически
интерес за производството, разликата
между двете уравнения не превишава
6%. Тъй като по-неблагоприятният
случай е при у0 = 0, в разглеждането ще
се използва тази стойност.

Примерната крива на обезпеченост на
напоителните норми при пипера (Фиг. 3)

е съставена на основата на експеримен-
тални данни (Фиг. 1 и др.). Ако за кон-
кретния обект се разполага с по-точна ин-
формация, тя следва да бъде използвана.

В случая ще се установят добивите,
получени при напояване на пипер,
включително в относителни стойности
за три характерни обезпечености –
Р[%] на напоителните норми Мр.

Фиг. 3. Крива на обезпеченост на напоител-

ната норма за пипер

Първият вариант на изследването е
при М = 600 m3/da, т.е, при обезпеченост
5%. При тази норма нуждите на културата
от вода се осигуряват практически през
всички (100%) от климатичните години.
Това означава, че винаги ще се получава
максималният добив – Умах. В
действителност, дори при оптимално
напояване, добивите от зеленчуци (пипер,
домати и др.) варират в известни граници
през отделните климатични години.
Например при доматите коефицента на
вариация на добивите е около 0,22. Тези
вариации се дължат на измененията на
микроклиматичните фактори (влажност
на въздуха, скорост на вятъра и др.), които
не се отчитат директно при определяне на
напоителните норми. Ето защо, чрез
средната стойност на максималния добив
(при пипера той е около 3000 kg/da) тър-
сената оптимална оразмерителна напои-
телна норма ще бъде със задоволителна
точност. Изкупните цени на пипера се
приемат 0,50 BGN/kg и 1,0 BGN/kg.

Фиг. 2. Относителни зависимости „добив-

напоителна норма“ при у
0

= 0,0 и у
0

= 0,2



На основа на изложеното може да
се заключи, че при разглеждания пър-
ви вариант (М = 600 m3/da) (Р0-100%),
брутният доход в резултат на напоява-
нето на пипера за целия климатичен
период при цена 0,50 BGN/kg ще бъде
3000 . 0,50 = 1500 BGN/da.

Вторият вариант на изследването
е при оразмерителна норма М = 450
m3/da, която има обезпеченост 25 %. В
случая през годините с обезпеченост
25-100 % нуждите от вода се покриват
напълно, което осигурява получаване-
то на максимално възможния добив.
През най-сухата година обаче (Р=5 %),
относителната напоителна норма ще
бъде m = 450/600=0,75. Това означава,
че през нея относителния добив (урав-
нение 1) ще бъде уi = 0,9375, т.е загу-
бите на добив са около 6 %.

Средно за периода с обезпеченост от 0
до 25 % получаваният добив е у0-25% =
0,5(1+0,94) = 0,97. Средният относителен
добив за целият климатичен период ще
бъде:

У0-100% = (0,97+3.1)/4 = 0,992. 
Това означава, че когато оразмери-

телната норма е 450 m3/da, загубите на
добив ще бъдат 0,8 %. При разглежда-
ния пример загубата в стойностен
израз е 0,8.1500/100 = 12 BGN/da.per
year, а получения допълнителен добив
е 1488 BGN/da.per year.

Третият вариант на изследването е
при норма от 400 m3/da с обезпеченост
50 %. В случая през годините с обезпече-
ност от 50 до 100 % ще се получава
максималния добив (уi = 1,0). При
обезпеченост 25 % относителната норма
е 400/450=0,89, а при обезпеченост 5 % -
400/600 = 0,67. При тези стойности
относителният добив ще бъде съответно
0,988 и 0,791. Така средният добив за
целия климатичен период ще е:

У0-100% = (0,791+2.0,988+2.1+2.1+1)/8

= 0,971 

Загубата на добив в случая е 2,9 %
или 43,5 BGN/da.per year, а получения
допълнителен добив има стойност
1456 BGN/da.per year. 

С разгледаните три варианта на
нетната напоителна норма от 600, 450 и

400 m3/da, които съответстват на обез-
печености съответно от 5, 25 и 50 %, ще
бъдат илюстрирани с разработения от
авторите методичен подход и последова-
телността при определяне на икономи-
чески оптималната оразмерителна напо-
ителна норма за пипер.   

Приема се, че пиперът е засаден в
лехи с ширина 1,40 m, в три реда през
0,40 m. Общата дължина на лехите в 1
da е 715 m, а на редовете 2145 m/da.
Насаждението заема площ от 204 da. 

Системата за капково напояване се
оразмерява така, че определените ораз-
мерителни норми да могат да се подадат
на площта в необходимите срокове. При
първият вариант подаваното максимално
водно количество следва да покрие нуж-
дите на пипера през периода с максимал-
на евапотранспирация. При капковото
напояване, ако се поддържа влажност в
почвата, близка до пределната полска
влагоемност, дневното водопотребление
е приблизително равно на евапотранспи-
рацията ЕТ. 

На Фиг. 4 е дадена евапотранспира-
цията на пипер при оптимално напоя-
ване, измерена край Пловдив. Вижда
се, че тя е максимална през месеците
юли и август и средно е 6,5 mm/day. 

Ако се използват резултати от измер-
ване на изпарението от свободна водна
повърхност Е0, размерът на дневната
поливна норма при капково напояване,
изразена като воден обем, подаван на
площта F, се определя от [1]:

mдн = К1. К2. К3. Е0. F = К1. К2. К3.

Кизп. Еизп.ср. Fобща [m3/day] (2)  

където: Еизп.ср е средната дневна
стойност на изпарението за месеца с
максимално изпарение [mm/ден];

Fобща - обща напоявана площ,
включително тази, която не е покрита
с растителност [da]; 

К1 - т.нар. коефициент на култури-
те, който отразява физиологичните им
особености (при зеленчуци К1 = 1,0); 

К2 – отчита загубите на вода от фил-
трация (К2 = 1,0 за глинести и 1,10 при
песъчливи почви); 

К3 – отчита изпарението от почвен-
ата повърхност (К3 = Fраст./Fобща + 0,5
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(1-Fраст./Fобща), като Fраст. е площта
заета от растителната покривка в da); 

Кизп – коефициент на използвания
тип изпарител.

Фиг. 4. Ход на евапотранспирацията
на пипер в района на Пловдивско

Ако поливките се извършват през
интервал от Т дни, големината на полив-
ната норма е (Еизп. представлява сумата
от изпарението за периода между полив-
ките):

m = T. mдн [m3]                                (3)

Върховите дневни нужди от вода за
напояване на пипера, за които трябва
да се оразмери системата, зависят, как-
то се вижда от казаното по-горе, от ве-
личината Еизп.ср. и Fраст./Fобща, които се
изменят с течение на времето.

Отчитайки резултати от проведени
изследвания у нас, в случая може да се
приеме, че средната дневна стойност
на изпарението за месеците с макси-
мално изпарение – юли и август, е
Еизп.ср = 6,5 mm/day.

При посочената схема на отглеждане
на пипера за дневната поливна норма по
формула (2) (при Fраст = 787 m2 в 1 da и
1,10 m2 за 1 m от лехата) за напоителната
норма от 600 m3/da се получава:

за 1 da - mдн = 1,0. 1,0. (787/1000 +
0,5(1-787/1000). 6,5. 1,0 = 5,8 m3/day

за 1 m от ивицата - mдн = 1,0. 1,0.
(1,1/114 + 0,5(1-1,1/114). 6,5 = 8,1 l/day.m

При интервал Т = 4 дни за поливна-
та норма се получава съответно:

за 1 da - m = 23,2 m3/day
за 1 m от ивицата - m = 32,4 l/m

т.е., броят на поливките при напоител-
ната норма 600 m3/da е 26.

Предвидено е полагането на един по-
ливен тръбопровод за капково напояване

за 3-те реда пипер в лехата, който минава
по дължината на средния ред по по-
върхността на почвата, т.е. в 1 da са
необходими 715 m тръби за поливни
тръбопроводи. За изпълнение на послед-
ните се използва лентов ”сезонен” тип
тръба за капково напояване с вградени
капкообразуватели през 0,30 m с
номинално водно количество qk = 1,14 l/h
при напор от 10 m.   

За да могат растенията да използват
водата е необходимо при подаване на
поливката да се осигури навлажняване
на почвата на непрекъсната ивица по
дължината на лехата, респ. редовете с
пипер, като нейната ширина е в зави-
симост от водно-физичните свойства
на почвата, водното количество и
разположението на капкообразувате-
лите, продължителността на поливки-
те и интервала между тях, и др.
Последните параметри на поливните
техника и на поливния процес се изби-
рат съобразно с това да се осигури
необходимата ширина на непрекъсна-
тата навлажнявана ивица, която за
посочената схема на пипера е 1,0 m.      

При обем на водата, която се подава
от един капкообразувател при една
поливка (32,4 l/m / 3,33 бр./m) от 9,7 l
се получава при почви с добра водоза-
държаща способност - глинести поч-
ви, навлажнена площ с диаметър
около 1,0 m, т.е. 1,0 m е ширината на
навлажняваната ивица по дължината
на лехата, респ. редовете с пипер, кято
е равна на необходимата и която позво-
лява да бъдат навлажнени и трите реда
с пипер и растенията да получат необ-
ходимата им вода. 

За продължителността на поливката
при напоителна норма 600 m3/da се
получава:

t = m / qk. nк = 32,4 / 1,14.3,33 = 8,5 h,
кръгло 9 h                                         (4)

За тази напоителна норма, както и
за останалите варианти на нетната
напоителна норма - 450 и 400 m3/da, в
Таблица 1 са дадени резултатите от
изчисленията за параметрите на
поливния режим на пипера при
запазване на броя на поливките. 
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Таблица 1. Параметри на поливния режим при пипер

Таблица 2. Параметри на системата за капково напояване на пипер

Оразмеряването на тръбната мрежа
на системата за капково напояване на
пипер с площ 204 da е извършено в
съответствие с установените у нас
основни принципи и изисквания при
избор на елементите на системите [5]. 

Определените основни параметри
на системата при използване като

водоизточник подземни води, чрез
изграждане на нов сондажен кладенец
за трите варианта на нетна напоителна
норма са представени в Таблица 2, а
схемата на тръбната мрежа на
системата за капково напояване при
варианта с нетна напоителна норма на
пипера 600 m3/da на Фиг. 5.  

При определяне на икономическия
ефект от напояването на пипера с раз-
лични оразмерителни напоителни норми
приходната част се дължи на добива и
цената на продукцията (приети са две
цени - 0,5 BGN/kg и 1,0 BGN/kg). Разход-
ната част е свързана със стойностите на
капиталните вложения, амортизацион-
ните отчисления и годишните експлоата-

ционни разходи. Допълнително се отчи-
тат разходите по отглеждане на култу-
рата – оран, окопаване, разсаждане и др.

Освен представения дотук случай на
доставяне на водата за системата за
капково напояване чрез изграден нов
сондажен кладенец, разглеждаме и друг,
също използван широко в практиката
случай, при който водоизточникът е
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напоителен канал или язовир. Доставя-
нето на водата до системата се извършва
с моторопомпен агрегат. С наши пре-
дишни изследвания доказахме, че осигу-
ряването на съоръжения за ел. захранва-
не и използване на ел. помпени агрегати
е по-скъп вариант, когато такива съоръ-
жения няма изградени в напояваните
площи [4]. 

Тези два случая се отнасят не само за
посочените водоизточници, но и за раз-
лични водоползватели за целите на
напояване. Особеностите при тях предо-
пределят размера както на необходимите
капитални вложения за изграждане на
системата за капково напояване, така и
на годишните експлоатационни разходи.

В случая на водоизточник подземни
води и изграждане на нов сондажен
кладенец, освен разходите за направата
му, капиталните вложения включват и
строително-монтажни работи като вън-
шно ел. захранване с изграждане на ел.
провод, доставка и монтаж на трафо-
пост-касета, потопяем помпен агрегат и
оборудване към него, команден възел на
системата за напояване, транспортни,
разпределителни и поливни тръбопрово-
ди и оборудване към тях, и др. Прието е,
че лентовата “сезонна” тръба за полив-
ните тръбопроводи е с едногодишно из-
ползване (100 % амортизационни отчис-
ления), докато останалите съоръжения
са с амортизационен срок 15 % и 7 %
съответно за съоръженията от машинна-
та част на помпената станция и за тези от
строителната част на системата.

Годишните експлоатационни разхо-
ди включват тези за експлоатационния
персонал през поливния сезон (2-ма
поливача за 60 дни), за водата за
напояване и за ел. енергия при работа
на помпата и за битови нужди през
поливния сезон и охрана през остана-
лата част на годината. 

При анализите за определяне на
годишните експлоатационни разходи
цената на водата за напояване при
двата случая и различен начин на
доставяне на водата до площта на
водоползвателите е взета по реални
стойности (без ДДС), както следва:  

- 0,001 BGN/m3 за случая на само-
стоятелно водовземане от водоползва-
телите от повърхностен водоизточник

(такса за водовземане и ползване на
воден обект съгласно “Тарифа за
таксите” на МОСВ – публ. в ДВ,
бр.50/01.07.2011 г., изм. ДВ, бр.
3/10.01.2012 г.);

- 0,01 BGN/m3 при самостоятелно
водовземане от водоползвателите от
подземни води (такса за водовземане
съгласно “Тарифа за таксите”);

- 0,06 - 0,12 BGN/m3 (за гравитачно
доставяна вода) и 0,20 - 0,42 BGN/m3

(помпено доставяна вода) от водополз-
вателите - членове на сдруженията за
напояване, получаващи водата за напо-
яване от напоителната система/мрежа
на сдруженията; 

- 0,24 BGN/m3 (за гравитачно доста-
вяна вода) и 0,44 BGN/m3 – за І-во
стъпало и повече при останалите
стъпала (при помпено доставяна вода)
от водоползвателите, получаващи
водата от оператор („Напоителни
системи” ЕАД). 

Капиталните вложения, респективно
амортизационните отчисления, и годиш-
ните експлоатационни разходи са раз-
лични за трите варианта на нетната
напоителна норма 600, 450 и 400 m3/da.

В случая на използване на повърх-
ностни води (напоителен канал или
язовир) и доставяне на водата до систе-
мата с моторопомпен агрегат капитални-
те вложения включват разходите за
изграждане на водовземна шахта в
откоса на водоизточника и на площадка
за монтаж на моторопомпения агрегат,
за доставка и монтаж на дизелов моторо-
помпен агрегат, смукателна и напорна
части за него, главен команден възел за
системата и оборудването към него,
транспортни, разпределителни и полив-
ни тръбопроводи и оборудване към тях,
и др. Поливните тръбопроводи са от
същия тип тръба за капково напояване -
лентов “сезонен” тип тръба за капково
напояване с вградени капкообразуватели
през 0,30 m с номинално водно количес-
тво qk = 1,14 l/h при напор от 10 m.
Амортизационните отчисления са опре-
делени по същия начин както при първия
случай. 

Годишните експлоатационни разхо-
ди са за дизелово гориво за моторо-
помпения агрегат и същите останали
елементи, без ел. енергия за помпата.  



В Таблица 3 са представени стойнос-
тите на допълнителния добив от пипер и
стойността на продукцията при цени от
0,5 BGN/kg и 1,0 BGN/kg. Таблицата
съдържа капиталните вложения, аморти-
зационните разходи и годишните експло-
атационни разходи и условния икономи-
чески ефект от напояването на пипера за
двата разгледани случая на водоизточник
и трите варианта на нетна напоителна
норма. Така, резултатите могат да се ин-
терполират при междинна цена в посоче-
ните граници.

Капиталните вложения и експлоата-
ционните разходи естествено намаля-

ват с намаляване на напоителната
норма от 600 m3/da до 400 m3/da.
Капиталните вложения се изменят от
1112 BGN/da до 947 BGN/da, а
експлоатационните разходи - от 41
BGN/da.per year до 31 BGN/da.per year
за първия случай (водоизточник -
подземни води чрез сондаж). При
втория случай (водоизточник –
повърхностни води и използване на
моторопомпен агрегат) изменението
съответно е 527 BGN/da до 444
BGN/da и от 221-365 BGN/da.per year
до 134-230 BGN/da.per year при раз-
личните цени на водата.   
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Фиг. 5. Схема на тръбната мрежа на системата за капково напояване при варианта с нетна

напоителна норма на пипера 600 m3/da. 



В Таблица 3 са включени разходи-
те, свързани само с напояването.
Поради това разликата между стой-
ността на продукцията и разходите за
напояване дава условния икономичес-
ки ефект, който зависи от големината
на оразмерителната напоителна норма.
От този ефект се определя оптимал-

ната оразмерителна норма.   
Ако трябва да се получи действител-

ния икономически ефект за произво-
дителите, към разходите за напояване
следва да се добавят и тези за отглеждане
на културата като: оран, торене, вегета-

ционни обработки, растителна защита,
беритба и други. Тези разходи са
постоянни и включването им в Таблица

3 не променя стойността на оптималната
напоителна норма.

Разходите за отглеждане на пипера
най-често са в границите от 400 до 700
BGN/da.per year. Тъй като всеки произво-
дител ги знае много добре, той може да
пресметне действителния икономически
ефект, като от стойностите на условния
икономически ефект в Таблица 3 се из-
вадят разходите за отглеждане на култу-
рата. Анализът на данните от таблицата
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Таблица 3. Условен икономически ефект от капково напояване на пипер

Забележка: Стойностите са без ДДС



показва следното:
- за случая на използване на

подземни води чрез изграден нов
сондажен кладенец ефектът от капко-
вото напояване е най-голям при нетна
напоителна норма 450 m3/da (обезпе-
ченост Р = 25%) и цена на
продукцията 0,5 BGN/kg; При цена 1,0
BGN/kg ефектът при напоителни
норми 600 (Р = 5%) и 450 m3/da (Р =
25%) е почти еднакъв;

- при използване на повърхностни
води (моторопомпен агрегат), вариан-
тът с нетна напоителна норма 450
m3/da (Р = 25%) също е с най-голям
икономически ефект;  

- с увеличаване цената на водата,
доставяна от повърхностен водоизточ-
ник, икономическият ефект намалява;

- при прилагането на капково
напояване при отглеждането на пипер
се получава значителен действителен
икономически ефект, който позволява
направените инвестиции за напоител-
ната система да бъдат възстановени в
кратки срокове.

При изкупни цени на продукцията
0,50 BGN/kg, когато водоизточникът е
подземни води (Таблица 3), действи-
телният икономически ефект е около
1220 – 700 = 520 BGN/da.per year.
Възстановяването на капиталните
вложения в случая ще стане за около 2
години. При същата изкупна цена и
водоизточник от повърхностни води
възстановяването на капиталовложе-
нията е в рамките на около 1 година
[(1100 – 700)/460]. При висока изкупна
цена на пипера (1,0 BGN/kg), която е
възможно да се достигне в бъдеще,
тези срокове намаляват наполовина.

Заключение

Икономически оптималната оразме-
рителна напоителна норма, характеризи-
рана и чрез съответната й обезпеченост,
е един от основните параметри при
проектирането на системите за капково
напояване. При нея се получава макси-

мално възможния икономически ефект
от напояването за целия период на
експлоатация.

При капково напояване на пипер
при сегашните условия у нас икономи-
чески оптималната напоителна норма
е с обезпеченост около 25% (за пипера
450 m3/da). Тази стойност може да се
използва директно при проектирането
на напоителните системи. За системи,
в които се отглеждат няколко основни
култури, е необходимо отделно изслед-
ване, при което да се използва изложе-
ната методология.

При капково напояване на пипер се
получава значителен действителен
икономически ефект, който позволява
направените инвестиции за напоител-
ната система да бъдат възстановени за
около1-2 години. Това се отнася и за
изследваните два случая на доставяне
на водата за напояване от подземни и
повърхностни води дори при цена на
продукцията от 0,5 BGN/kg и цена на
доставяната вода от оператор 0,24
BGN/m3. 
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