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Капковото напояване намира приложение в България 

повече от 30 години при отглеждането на различни земе-

делски култури 

 

Интересът към него се определя от отличните му 

възможности и предимства в технологично, икономи-

ческо и екологично естество при разнообразните усло-

вия в страната 
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      ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

включват: 

 

 съвременни 

 водоикономични 

 енергоспестяващи 

 екологосъобразни и    

 ефективни 

 

      ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ за напояване на земедел-

ските култури  
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 В практиката е налице твърде голямо разнообразие 

на възможни решения/схеми, конструкции и оборудване 

за системи за капково напояване, използването на които 

следва да се извършва само съобразно с вида и техно-

логията на отглеждане на културите и особеностите на 

природните, организационно- икономическите и др. 

условия в земеделските земи  
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По-горе се спряхме подробно на устройството на 

напоителната система и на характеристиките на добрите 

практики при изпълнение, експлоатация и поддържане 

на съоръженията 

 

Тук ще бъдат изложени някои основните правила и 

препоръки, които следва да се имат предвид при 

изясняване на инвестиционните  намерения и при 

избора и използването на системите и съоръженията за 

капково напояване с оглед реализирането на всички 

възможности и ползи на добрите практики  
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      На пръв поглед това са елементарни и известни 

правила и препоръки, но твърде важни и определящи 

ефективното използване на съоръженията, размера на 

необходимите инвестиции и резултатите от капковото 

напояване на културите 
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 ПРАВИЛО 1:  

 Не трябва да се пристъпва към проектиране и 

изграждане на система за капково напояване преди да 

се установи:  

 източника на вода за напояване  

 с колко вода (водно количество) може да се  

   разполага  

 условия за използване на водата 

 

 ПРАВИЛО 2: 

 При изясняване на възможностите на 

потенциалния водоизточник е необходимо да се 

ползват съветите и услугите на специалисти - 

хидромелиоратори, хидрогеолози  
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ПРАВИЛО 3:  

Не трябва да се използва водоизточник,  без да се 

познават качествата на водата в него ! 

 

ПРАВИЛО 4:  

Не трябва да се използва водоизточник с непри-

годна вода за напояване, без да се вземат необходи-

мите мерки за нейното пречистване ! 

 

ПРАВИЛО 5:  

Не може да се използва за напояване повече вода, 

отколкото може да даде разполагаемия водоизточ-ник 

!  
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ПРАВИЛО 6:  

При по-малко водно количество на водоизточника 

от необходимото, възможното решение е изгражда-

нето на резервоар ! 

 

ПРАВИЛО 7:  

Не може да се напоява по-голяма площ земеделска 

земя от тази, която позволяват възможностите на 

разполагаемия водоизточник !   
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ПРАВИЛО 8: 

Не следва да се прилага капково напояване на всяка 

цена, без да е сигурно, че това е най-подходящия начин 

за напояване на отглежданите култури при конкрет-

ните теренни, почвени и др. условия в земеделската 

земя ! За целта полезни са съветите не на търговеца, 

а на специалистите хидромелиоратори  

 

ПРАВИЛО 9: 

Не съществува идеална напоителна система ! 

Според конкретните условия всяка напоителна сис-

тема предлага определени предимства и недоста-

тъци ! Много фермери по света ползват системите 

за капково напояване поради необходимостта от по-

ефективно използване на водните ресурси е с оглед 

пестене на време, труд и средства 
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      ПРАВИЛО 10: 

      Необходим е нов поглед към напоителните сис-

теми !  

 

      Трябва да се проумее различния принцип на работа 

на системите за капково напояване. При тях вместо 

да подават големи количества вода през 7 или 10 дена, 

се напоява често (всеки ден или през 1 до 3 дни) с 

малки количества вода 
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 ПРАВИЛО 11:  

 Трябва изцяло да се промени мисленето относно 

капковото напояване на културите !  

 За разлика от гравитачното напояване и 

дъждуването, чрез капковото напояване не се запълва 

целия свободен обем в почвата, а се “допълва” 

ползваната от растенията вода през предходния ден. 

За целта следва внимателно да се следят 

метеорологичните фактори и да се съблюдава 

наличната почвена влага, която чрез капковото 

напояване се поддържа в оптималните за културите 

граници 
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 ПРАВИЛО 12:  

 От промяна се нуждае и мисленето за начина на 

управление на системите за капково напояване ! 

 Когато системите са оразмерени да подават малки 

водни количества, каквито са тези за капково напоя-

ване,  съществува опасност растенията да бъдат 

подложени на стрес при неправилна схема на напоя-

ване, тъй като е невъзможно бързо да бъде “възста-

новен” необходимия воден запас в почвата.  

 Едно от най-важните неща е правилното 

управление на системата за капково напояване, 

включващо съобразени с изискванията на растенията 

схеми за напояване и за правилна експлоатация и 

поддръжка 
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ПРАВИЛО 13: 

Не е необходимо непременно цялата площ да се 

напоява едновременно (на един път) чрез системата 

за капково напояване ! Това до доведе до намаляване на 

водното количество и на инвестициите за изграж-

дане на системата 

 

ПРАВИЛО 14: 

Предварителното запознаването с особеностите 

и възможностите на капковото напояване е задъл-

жително !  Това ще даде възможност да се предявят 

основни искания за устройството и начина на изпъл-

нение на напоителните съоръжения, а не да се прие-

мат всички, които се предлага  
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 ПРАВИЛО 15:  

 При водовземане от малки реки следва да се има 

предвид, че има опасност от невъзможност за осигу-

ряване на необходимата вода за напояване ! Това е 

така,  тъй като периодите на маловодие съвпада с 

най-големите нужди от вода. В този случай е подходя-

що водовземането да се извършва с водохващане за 

задържане на водата и повишаване на водното ниво в 

реката 

     

 ПРАВИЛО 16: 

 Не трябва да се използва сондажен кладенец, дока-

то не бъде “разработен”, т.е., докато не престане да 

се извлича пясък от водоносния хоризонт с водата  
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ПРАВИЛО 17: 

При водовземане от напорни тръбни мрежи е за 

предпочитане входните параметри на водата да се 

регулират чрез съответни регулатори на налягане, 

респ. на водно количество  

  

ПРАВИЛО 18: 

Трябва да се има предвид, че главният команден 

възел на системата за капково напояване няма стан-

дартно устройство, а включването в него на всички 

елементи и параметрите им се определят конкретно 

и е в зависимост от вида и качествата на водата във 

водоизточника, големината и особеностите на напоя-

ваната площ, технологията на отглеждане на култу-

рите и т.н. 
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ПРАВИЛО 19: 

Особено полезно е в командния възел да се включи 

подходящо устройство за внасяне на торовете с во-

дата (торосмесител или инжектор тип Вентури), 

което е едно съществено предимство на капковото 

напояване !    

 

ПРАВИЛО 20: 

Не трябва да се омаловажава въпроса за пречист-

ването на водата, респ. на действието на филтри-

те, тъй като това може да доведе до редица лоши 

последствия за функционирането на цялата система 

за напояване !  
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 ПРАВИЛО 21:  

 Транспортно-разпределителната тръбна мрежа на 

системата може да бъде изпълнена като подземна, на 

малка дълбочина или на повърхността на почвата, 

което следва да се определи в съответствие с техно-

логията на отглеждане на напояваните култури !  

 

 ПРАВИЛО 22: 

 Налягането на водата в началото на системата 

следва да съответства на оборудването и да е доста-

тъчно за правилното действие на всички елементи ! 
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ПРАВИЛО 23: 

Само определено количество вода може да тече в 

тръбната транспортно-разпределителна мрежа с 

даден диаметър на тръбите и работно налягане на 

водата ! 

 

ПРАВИЛО 24: 

Едно от важните предимства на капковото напоя-

ване е високата равномерност на разпределение на 

водата в цялата напоявана площ, затова проектанта 

/ изпълнителя на системата трябва да докаже това ! 
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ПРАВИЛО 25: 

Винаги следва предварително да се преценят въз-

можностите за съчетаване на особеностите на 

технологията на отглеждане на културите със схе-

мата и разположението на елементите на техниката 

в поливните участъци (поливните батерии) !   

 

ПРАВИЛО 26: 

Най-доброто решение за параметрите на полив-

ните батерии е когато има възможност да бъдат 

задоволени нуждите от вода за културите в перио-

дите с най-голямо напрежение на климатичните фак-

тори при най-ниски инвестиции за изграждане на 

системата !      
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ПРАВИЛО 27: 

Само правилния избор на вида и параметрите на 

поливната техника в батериите – поливни крила и 

капкообразуватели, може да осигури постигането на 

най-важните предимства на капковото напояване !   

 

ПРАВИЛО 28: 

Както разпределителните, така и поливните 

тръбопроводи (крила) в батериите, не могат да имат  

неограничена дължина, такава каквато искате ! При 

дадени вид и параметри на тръбопроводите дължи-

ната им е лимитирана. Използването на тръбопро-

води с по-голяма дължина от нея води до голяма 

неравномерност на подаваната вода и до сухи учас-

тъци в края им  
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ПРАВИЛО 29:  

Разположението на поливните крила следва да е в 

съответствие със схемата на засаждане и потреб-

ностите от вода на напояване култури !  

 

ПРАВИЛО 30: 

Не е необходимо задължително полагане на поливните 

крила във всеки ред от културите ! При отглеждането 

им в лехи (зеленчуци, ягоди, цветя и др.) е възможно 

крилата да минават в средата на лехата между двата 

реда  
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ПРАВИЛО 31: 

Специфичните особености при отглеж-дането на 

културите (вид, схема на засаждане и т.н.) определят 

вида, разположението и параметрите на поливните 

тръбопроводи и на капкообразувателите !   

 

ПРАВИЛО 32: 

На конкретните условия в земеделските земи 

съответстват ограничени варианти по отношение 

на видовете и параметрите на поливните тръбо-

проводи !  
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ПРАВИЛО 33: 

При капковото напояване на култури в оранжерии 

следва да се отчитат редица особености (кон-

струкция на оранжерията, вид  на средата за отглеж-

дане на културите, необходимост от подобряване на 

микроклимата и др.) ! 

 

ПРАВИЛО 34: 

Предвид на специфичните особености на систе-

мите за капково напояване, и по-специално на устрой-

ствата в командния възел и на техниката в полив-

ните батерии, в процеса на строителството трябва 

да се отделя по-голямо внимание в сравнение с оста-

налите начини на напояване с оглед  качественото 

изпълнение на всички работи, което налага използва-

нето на специализирани строителни екипи !  
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ПРАВИЛО 35: 

Тъй като тръбната мрежа провежда и подава на 

растенията малки водни количества и е твърде 

чувствителна към каквито и да са промени в конст-

рукцията и устройството на отделните елементи, 

задължително при строителството трябва да се 

спазват точно всички предписания и изисквания на 

проекта ! 

 

ПРАВИЛО 36: 

Трябва да се има предвид, че не винаги предложе-

нието за изграждане на система за капково напояване 

с най-ниски инвестиции е най-правилното и съответ-

стващо на особеностите на предстоящата за напоя-

ване  площ ! 
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ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ   

 

 ПРАВИЛО 37: 

 Правилната експлоатация и поддържане на напои-

телната мрежа и съоръженията за капково напояване е 

много съществена дейност в реализирането на добри-

те практики ! Това също предопределя възможността 

за реализиране на предимствата на този начин за 

напояване  

 

 ПРАВИЛО 38: 

 Трябва да се осъзнае необходимостта от поддър-

жане на системите за капково напояване ! Фермерите 

обикновено смятат, че веднъж изградена системата 

може да бъде експлоатирана, без да се полагат особени 

грижи за нея. Технологията на капковото напояване е 

добра и инвестициите се възстановяват бързо, но 

затова е необходима добра експлоатация 
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 ПРАВИЛО 39: 

 При неудачи във функционирането на системите за 

капково напояване, не винаги за това причината е в техно-

логията. Обикновено в основата на проблемите е непра-

вилната експлоатация. Дори когато на пръв поглед всичко 

върви добре, трябва да полагат грижи за съоръженията. 

Това е като да сменя маслото на автомобила. Ако не се 

сменя маслото на време, при появата на макар и малък 

проблем, може да се окаже, че е твърде късно  
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 ПРАВИЛО 40: 

 Използвайте или предоставяйте на персонала по 

обслужването на системата за капково напояване 

инструкция за работата с всички устройства и съоръ-

жения и за начините за извършване на поливките, 

подаването на торовете, за подготовка и зазимяване 

на съоръженията и т.н., като контролирате точното 

изпълнение на всички предписания ! 

 

 ПРАВИЛО 41: 

 Преди началото на всеки поливен сезон следва да се 

извършва проверка за изправността на всички устрой-

ства, съоръжения и елементи на системата и отстра-

няване на евентуални повреди и нарушения на функцио-

нирането им !  



НЯКОИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР И 

ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

 
 

ПРАВИЛО 42: 

Не може правилно да се  използва тръбната мрежа 

и съоръженията за капково напояване без да се наблю-

дават как функционират и без да се полагат грижи за 

тяхното състояние ! 

 

ПРАВИЛО 43: 

Специално внимание е необходимо да се обръща на 

функционирането и състоянието на филтърните 

устройства в главния възел, на показанията на мано-

метрите във възлите в началото на поливните бате-

рии и функционирането на капкообразувателите ! 
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ПРАВИЛО 44: 

Филтрите трябва да се промиват преди всяко 

пускане на системата и периодично в процеса на 

нейната работа, когато се установи запушването им !   

 

ПРАВИЛО 45: 

Периодично трябва да се промива (един път месеч-

но) и останалото оборудване и най-вече поливните 

тръбопроводи !   

 

ПРАВИЛО 46: 

При опасност от образуване в мрежата на химичес-

ки отлагания, извършвайте третиране с хлор или 

подходящи киселини ! 



НЯКОИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР И 

ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

 ПРАВИЛО 47: 

 Не трябва да се полива без да се съобразява с особе-

ностите и фазите на развитие на културите и с метео-

рологичните условия през вегетационния им период ! 

 

 ПРАВИЛО 48: 

 Получаването на добър ефект от напояването и най-

продуктивно използване на поливната вода е възможно 

само при прилагането на правилен (оптимален) поливен 

режим, съобразен с изискванията на отглежданите кул-

тури ! Такъв поливен режим може да се осъществи там, 

където има достатъчно вода за напояване и подходяща 

поливна техника  

 



НЯКОИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР И 
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 ПРАВИЛО 49: 

 Подаваното количество вода на културите не тряб-

ва да бъде по-голямо от необходимото за регулиране на 

водния дефицит, а само в съответствие с текущото 

им водопотребление ! 

 

 ПРАВИЛО 50: 

 При условия на недостиг на вода може да се реализи-

рат поливки само в критичните фази от развитието 

на земеделските култури, които са решаващи за форми-

рането на основния добив !  
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ПРАВИЛО 51: 

При недостиг на вода за напояване може да се при-

лага нарушен поливния режим на културите чрез нама-

ляване размера на поливните норми,  намаляване раз-

мера на една или няколко поливки, намаяване броя на 

поливките и др. ! 

 

ПРАВИЛО 52: 

Поливките се подават при достигане на определен 

дефицит, като поливната норма е една и съща или  

продължителността на междуполивния период в тече-

ние на вегетационния период е различна, както и с 

постоянен междуполивен период, като големината на 

поливната норма при всяка поливка е различна ! 



НЯКОИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР И 
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 ПРАВИЛО 53: 

 Интервалът между поливките трябва да съответ-

ства на водно-физичните свойства на почвата (всеки 

ден или през 1 до 4 дни) !   

 

 ПРАВИЛО 54: 

 Торенето да се извършва през първата половина от 

времето, необходимо за подаване на поливката ! 

 

 ПРАВИЛО 55: 

 След завършване на торенето системата се оставя 

да функционира най-малко един час с оглед предотвра-

тяване отлагането на торове в тръбите ! 
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ПРАВИЛО 56:  

Използвайте само течни и добре разтворими 

торове ! 

 

ПРАВИЛО 57:  

След края на поливния сезон водата от тръбната 

мрежа и съоръженията на системата се изпуска 

Всички устройства се прибират или консервират  
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ПРАВИЛО 58: 

Правилното използване на системите за капково 

напояване предполага тяхната безотказна работа в 

продължение на 15-20 години.  

Направените инвестиции за системите се 

възстановят средно за срок от: 

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

цветята, тютюна  

- 3-4 години при овощните и лозовите насаждения    
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       ПРАВИЛО 59: 

        

       “КЛЮЧЪТ” КЪМ УСПЕХА В ПРИЛАГАНЕТО НА КАПКО-

ВОТО НАПОЯВАНЕ Е В ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ 

ПРОДУКТИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ, в т.ч. : 

 

 подходящи елементи и оборудване за системите 

за капково напояване  

 професионално проектиране и избор на всички    

елементи и на системите като цяло 

 професионално изграждане, експлоатация и 

поддържане на системите 

 



НЯКОИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР И 

ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
 


