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РЕЗЮМЕ  

 

Извършена е оценка на състоянието на напояването на овощните 

култури в полупланинските райони на страната.  

Предвид настъпващите  климатични промени в региона с тенденция към 

затопляне, засушаване и засилване на водния дефицит, както и във връзка с 

необходимостта от адаптиране на планинското ни земеделие към тези 

условия и осигуряване на предпоставки за устойчивото му и 

екологосъобразно развитие, е обоснована целесъобразността от разширяване 

на напояването на овощните култури в тези райони при използване на 

водоикономичните технологии и техники за микронапояване.  

Направен е преглед и са анализирани основните резултати от 

проведените  досега научни изследвания и от практическото приложение на 

микронапояването на овощните култури, отглеждани в условията на 

полупланинските райони.  

Разгледани са особеностите и възможностите за приложение главно на 

капковото напояване и микродъждуването в условията на тези райони, 

подходящите технологични и технически решения за различните овощни 

култури, необходимите капиталовложения и икономическите резултати от 

отглеждането на културите при микронапояване.  

Очертани са основните направления на бъдещата 

научноизследователска и научно -приложна работа, свързана с използването 

на методите за микронапояване на овощните култури в полупланински 

условия.  

 

І. УВОД  

 

Овощарството в полупланинските райони на страната е един от основните 

подотрасли на земеделието с дългогодишни традиции. В тези райони са налице 

благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на различни овощни видове и 

главно на ябълки, сливи, круши, череши, малини, касис, ягоди и др. 

Растежът и плододаването на повечето от тези култури зависят до голяма степен от 

наличието на достатъчна влага в почвата през целия вегетационен период. Поради това е 

от изключително значение за направление на процесите на формиране на добивите и 
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получаване на устойчиви резултати и продукция с високо качество от тях е 

оптимизирането на водния режим в почвата. Изследванията показват, че е необходимо 

осигуряване на равномерно навлажняване на почвата през вегатацията и по-специално в 

отделни решаващи за различните овощни видове фази от тяхното развитие. 

През отделни периоди на вегетацията на културите обаче и в повечето части на 

полупланинските райони валежите са недостатъчни по количество и са неравномерно 

разпределени.  Засушаването е редовно явление през няколко години и напоследък се 

явява климатологична закономерност. Тези особености на вланостния режим и с оглед 

ограничаване или предотвратяване на негативните въздействия върху планинското 

земеделие на настъпващите климатични промени в региона с тенденция към затопляне, 

засушаване и засилване на водния дефицит, както и за създаване на предпоставки за 

устойчивото му и екологосъобразно развитие,  е необходимо разширяване на напояването 

на овощните култури, оглеждани в тези райони, и утвърждаването му като решаващо 

агротехническо мероприятие без което получаването на сигурни и качествени добиви е 

невъзможно. 

 Предвид обаче на недостатъчните водни ресурси, това следва да се извърши на 

базата на използването на водоикономичните технологии и техники, каквито са 

главно тези за микронапояване, както и на прилагането на подходящ и  

поливни режими, в т.ч. и на нарушени, през вегетационния период  на културите за 

създаване на условия за реализиране на потенциалните им продуктивни възможности. 

Получените досега резултати от изследвания и натрупания практически опит 

недвусмислено показват, че методите и технологиите на микронапояване на овощните 

култури и главно капковото напояване и микродъждуването, предлагат добри 

възможности и могат успешно да се използват като елемент на реализираните съвременни 

технологии за ябълково, малиново, ягодово и т.н. производство в полупланинските и 

планински райони на страната (Дойчев, К., и др., 1979; Иванов, Ст., и др., 1980; Дочев, Д., 

и др., 1982). 

 

ІІ. КРАТКА АГРОЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  

     ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ  

 

Многогодишните проучвания и практиката показват, че в полупланинските 

райони на страната са налице изключително благоприятни климатични, почвени  и др. 

условия за ефективно производство на плодове.  

В климатично отношение тези райони се характеризират с прохладен и влажен 

климат, като стойностите на абсолютните минимални и максимални температури на 

въздуха  не са критични за отглежданите тук овощните видове. Лимитиращи фактори за 

тези овощни видове тук са повратните пролетни и раните есенни слани и мразове и 

годишните валежи. 

Проблемът с мразовете се решава обаче успешно с избора на месторастенията с 

подходящо изложение, наклон, релеф и надморска височина, с което до голяма степен се 

елиминира вредното им  влияние върху овощните растения.  

Годишната сума на валежи в тези райони обикновено се изменя в диапазона от 650 – 

800 mm и повече, разпределени неравномерно през годината, като по-голяма част от тях 

падат през есенно-зимния период. През последните години под влияние на т.н. “парников 

ефект” и на настъпващите климатични промени се наблюдава трайна тенденция към 

намаляване на тяхното количество. 

За поддържането на подходящ воден режим в овощните насаждения през пролетно-

летния период, т.е. през периода на тяхната вегетация, предвид че през него сумата на 

валежите е няколко пъти по-малка от дефицита на влажността на въздуха и изискванията 

на овощните култури към почвената и атмосферната влага са повишени, се налага да се 

подава допълнително количество вода от порядъка на около 100-250 mm.  
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Основни почвени типове в полупланинските райони са сивите горски, кафявите и 

канелените горски почви, а по поречието на реките – алувиално и делувиално–ливадните 

почви. Повечето от тях са подходящи за ефективно производство на плодове от 

посочените видове, но само след извършване на необходимите мелиоративни работи и  

почвообработки. 

 Обикновено тези райони са екологично чисти, което дава възможност при 

използване на  подходящи сортове и технологии да се получава плодова продукция с 

високо качестдво при минимална употреба на пестициди, а за някой овощни видове, като 

арония, и без химически средства. 

 

ІІІ. СЪСТОЯНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО НА ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ  

       В ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ  

 

3.1. Напоявани овощни култури понастоящем  

 

В полупланинските райони на страната се отглеждат ябълка, круша, слива, череша, 

вишна, ягода, малина, касис, арония и праскова (само за отделни месторастения). 

Тези овощните култури са влаголюбиви растения, като най-чувствителни по 

отношение на осигуряването на почвената влага са ябълката, ягодата и малината. Крушата 

е по-сухоустойчива от ябълката, но много от сортовете са сравнително взискателни на 

влага. Сливата има сравнително добра сухоустойчивост, но и при нея за някои сортове по-

големите горещини придружени със засушаване се отразяват неблагоприятно върху 

нейната продуктивност. Черешата не понася много сухите и горещи месторастения, 

нуждае се от достатъчно влага и реагира добре на напояването. Малината не понася добре 

летните горещини и засушавания. При горещо и сехо лято издънките й остават слаби, а 

плодовете силно издребняват или изсъхват преди да са узрели. Поради плиткото 

разположение на кореновата й система, малината е взискателна на влага и успешно се 

отглежда без напояване в прохладните полупланински и планински райони с валежи над 

800 мм. Ягодата може да се отглежда без напояване само в районите с повече и редовни 

летни валежи. При прасковата се получават по-високи добиви  и по-едри и 

висококачествени плодове само с напояване (Дойчев, К., и др., 1979).  

От отглежданите овощни видове в тези райони досега се напояват насаждения 

главно от ябълка, круша, ягода, малина и праскова, като има опити и реализация за 

напояване и на други култури (касис, капина и др.).   

Може би наред с неблагоприятните климатични условия и неспазване на цялостните 

технологии на отглеждане, една от основните причини за получаване от овощните 

култури през последното десетилетие на миналия век на сравнително ниски добиви 

(например при ябълката – 2 800-9 000 kg/ha при получавани над 18 000 kg/ha, а в 

развитите в овощарско отношение страни над 25  000 kg/ha ;  при ягодата –  4 

000–5 500 kg/ha при оптимален 12  000–15 000 kg/ha и т.н.),  които не отговарят 

на биологичните им възможности, е че не се осигурява необходимия за развитието им 

влажностен режим  в почвата чрез напояване през периодите на  недостатъчни валежи и 

засушавания.  

 

3.2. Прилагани методи и технологии за напояване  

 

При отглеждане на различните овощните култури в полупланинските райони се 

прилагат методите на гравитачно напояване, дъждуване и капково напояване. 

Преди 10-15 г. основна част от тези култури се напояваха гравитачно по бразди, като  

изградени бяха на сравнително немалка площ и системи за стационарно и 

полустационарно дъждуване и за капково напояване. При дъждуването се използваха 

различни по вид и основни параметри дъждовални крила, инсталации и машини. При 
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системите за капково напояване се прилагаха основно елементи и оборудване българско 

производсто (на бившия Институт по хидротехника и мелиорации- ИХМ) и в отделни 

случаи оборудване от чужди фирми.    

 След 1989 г., вследствие на различни обективни и субективни причини в процеса на 

провеждане на реформите в земеделието, по-голяма част от тази напоителна 

инфраструктура бе разрушена или ограбена и през последните години не е използвана. 

Това наложи при възстановяване на съществуващите и при създаването на нови 

овощни насаждения през последните години да се направи оценка и да се приложат  

подходящи за новите условия и форми на земеползване технологии и техники за 

напояване.  

Най-широко приложение намира капковото напояване, главно при ябълки, малини, 

ягоди, праскови и др.  

Интересът към този метод се обуславя от неговите предимства в сравнение с 

посочените традиционни начини на напояване (гравитачно напояване и дъждуване), 

изразяващи се главно в: икономия на вода (20-60% в зависимост от вида на културите, 

климатичните условия, начина на напояване и т.н.); по-малки разходи на труд (40-80% в 

сравнение с гравитачното и полустационарното дъждуване); повишаване на количеството 

и подобряване на качеството  на добивите (20-60% в зависимост от вида на културите, 

климатичните условия, прилаганата агротехника и т.н.); възможност за подаване на 

торовете едновременно с водата; равномерно разпределение на водата върху площта; 

възможности за автоматизиране на поливния процес; възможност да се приложи при 

засолени и при по-висока минерализация на водата за напояване; не създава опасност от 

повишаване на нивото на подпочвените води и вторично засоляване на почвата; не 

създава пречка за работата на земеделските машини; развитието на плевелната 

растителност е силно ограничено; концентрацията на водоразтворими соли в почвата 

намалява; не се мокрят листната маса и плодовете.  

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 - площи 

със сложен релеф, с голям наклон на терена (до 45
0
 и повече) и опасност от ерозия на 

почвата, парцели с неправилна форма, водоизточници със сравнително малко водно 

количество и т.н.(Белчев, И., и др., 1980; Иванов, Ст., и др. 1980).  

А това са обикновено условията в преобладаващата част от полупланиниските 

райони, в която се отглеждат овощните насаждения. 

Посочените възможности на капковото напояване се реализират благодарение на 

специфичния режим на действие, 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 в 

дълбочина 

- напояването се извършва на непрекъснато или с 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 

Капковото напояване обхваща различни начини за подаване на водата и 

хранителните елементи в почвата, основно реализирани чрез две технологии – за  

повъхностно и  вътрешно подпочвено напояване. 

Съобразно с особеностите на технологиите за отглеждане на овощните култури и 

потребностите им от вода, в практиката се прилагат две основни схеми на навлажняване 

на почвата около растенията при този метод на напояване: 

- навлажняване на непрекъсната ивица по дължината на редовете от култури 

- навлажняване на отделни петна около всяко растение 
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При различните овощни градини, при които разстоянията между дърветата вътре в 

реда и между редовете са по-големи от 2,0-2,5 m, се прилага технология на капково 

напояване за осигуряване на  навлажняване на почвата само около отделните дървета.  

При ягодоплодните култури се използва технология, с които се осигурява 

навлажняване на непрекъсната ивица по дължината на редовете с растения (Иванов, Ст., и 

др., 1980).  

Микродъждуването дава възможност да бъдат преодоляни голяма част от 

недостатъците на капковото напояване, а именно: по-малка чувствителност към 

качествата на водата за напояване в сравнение с капковото напояване; по-добри 

възможностите за подобряване на микроклимата в напоителното поле, което при някои 

култури е от съществено  значение; по-голяма площ, върху която се разпределя водата, 

което предизвиква изнасяне на солите извън кореновата система на растенията; 

кореновата система на растенията има възможност да се развие равномерно в по-голям 

обем, което води до по-рационално използване на почвеното плодородие.  

Благодарение на тези си предимства микродъждуването има определена област на 

приложение, макар в сравнение с капковото напояване тя да е по-ограничена. 

Целесъобразно е този метод да се използва за подкоронно дъждуване на ябълки, праскови, 

круши, череши и други овощни видове.  

 

3.3. Техники за капково напояване и дъждуване 

 

Трябва да се има предвид, че за постигане на възможностите и ефекта от капковото 

напояване от решаващо значение е изпълнението на две основни условия: подходящ избор 

на вида и параметрите на отделните елементи и на системите за напояване като цяло и 

провеждане на правилна експлоатация при поддържане на подходящ за културите поливен 

режим. 

Двете разновидности на технологията за микронапояване по отношение характера на 

навлажняванена почвата се постига с използването на различни по устройство инсталации 

за капково напояване и микродъждуване и основно на поливните тръбопроводи за 

разпределение на водата на културите, като техния вид, разположение и параметри, както 

и на режима на напояване, се определят от специфичните особености на отглеждане на 

овощните култури.  

При отделните овощни култури се използват различни по конструкция и параметри 

системи/инсталации и главно поливни тръбопроводи. 

При овощните градини най-подходящо е използването на поливни тръбопроводи с 

различни капкообразуватели, като вида и параметрите на последните освен от вида на 

културите се определят и от почвените и др. условия. Крилата минават във всеки ред от 

растения и се разполагат или по повърхността на терена или са окачени на носещата 

телена конструкция.  Капкообразувателите се монтират по тръбопровода в близост до 

всяко дърво (по два, три или повече) през определено разстояние в зависимост от вида и 

свойствата на почвата, респ. размера на разпространението на влагата в почвата. При тези 

насаждения може да се използват и поливни крила с еднакво разстояние между 

капкообразувателите, но при разстояние между дърветата под 2,5 m.  

При ягодоплодните култури най-подходящо е използването на поливни крила с 

гъсто разположение на капкообразувателите или такива с непрекъснато отдаване на 

водата по дължината им (двойностенни перфорирани, порьозни и др.), които могат да 

осигурят непрекъсната навлажнена ивица по дължината на редовете.  

При ягодите поливните крила се полагат по повърхността на терена в средата на 

лехите под полиетиленовия мулч (полагат се едновременно), а при малините - най-

подходящо е крилата да бъдат положени подпочвено на дълбочина около 15-20 cm под 

повърхността на терена (Иванов, Ст., и др., 1980; Petkov, Pl., et al., 2003). 
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В резултат на проведени от ИХМ изследвания са създадени, произвеждат се и се 

прилагат в практиката редица елементи и комплексни инсталации за оборудване на 

системите за капково напояване. Освен това в  нашата практика се предлагат и 

използват елементи и оборудване на различни чуждестранни фирми. 

- поливни тръбопроводи от гладък шлаух с капкообразуватели за подаване на водата 

в отделни участъци около дърветата - тръбопроводи със странично закрепени 

капкообразуватели ИХМ КП-4,6 (ИММ - полиетиленови, с външен диаметър на тръбата 

16, 20 и 24 mm, капкообразувателите с дълъг ход на движение на водата тип “лабиринт”, с  

водно количество 4,6 l/h при работно налягане от 0,1 МРа, монтирани през определено 

разстояние, предназначение за напояване на овощни и лозови насаждения и др. култури, 

засаждани на по-големи разстояния между растенията в реда); тръбопроводи с вградени 

капкообразуватели "A1" ("Eurodrip" - външен диаметър 16 и 20 mm на тръбата, 

капкообразуватели тип "лабиринт", с дебит 2 и 4 l/h при налягане 0,5-4,5 Mpa, 

саморегулиращи, самопречистващи, разположени през 30 - 100 cm и с вградени 

капкообразуватели "GR", външен диаметър 16 и 20 mm, капкообразуватели тип 

"лабиринт" с дебит 1,2 и 4 l/h при 0,1 MPa, през 30-150 cm); тръбопроводи с вградени 

капкообразуватели "Drip In" ("TORO Ag" - външен диаметър 16 и 20 mm, 

капкообразуватели саморегулиращи с дебит 1,6, 2, 2,4, 2,8 и 3,8 l/h, през 30 - 100 cm и със 

странично закрепени капкообразуватели "NGE" с широк лабиринт и спираловидно 

движение на водата, дебит 2, 4 и 8 l/h, саморегулиращи при налягане 0,05-0,4 Mpa); 

тръбопроводи с диаметър 16 и 20 mm и с вградени или със странично закрепени 

капкообразуватели с различна конструкция, нерегулиращи и саморегулиращи, с дебит от 

1,15 до 8 l/h ("Netafim") 

  - поливни тръбопроводи с "непрекъснато" подаване на водата по дължина на 

(капкообразувателите при тях са формирани, вградени или прикрепени към стените на 

тръбопровода и са разположени през малки разстояния) -  тръбопроводи "Агродрип" 

(производство на ИММ - полиетиленови, състоящи се от две тръби една в друга с 

формиране между тях на дълъг винтов канал за движението на водата, външен диаметър 

20 mm, отвори за подаване на водата през 30, 60 и 90 cm, водно количество на един отвори 

1,5 - 3,0 l/h при работно налягане 0,1 МРа. Прилага се при капково напояване на 

многогодишни култури - малини, касис, овощни градини, лозя и др., експлоатационен 

срок - над 12 поливни сезона);  тръбопроводи "Aeolos" ("Eurodrip" - полиетиленови, 

диаметър 17 mm и дебелина на стената 0,30-1,0 mm, с прикрепени отвътре на стената 

плоски капкообразуватели със сложна лабиринтова структура и филтър през 20-100 cm с 

номинално водно количество 2,6 l/h,  приложение при едногодишни култури, 

експлоатационен срок 1-2 поливни сезона);  тръбопроводи  "Queen Gil" ("Queen Gil Int." -  

полиетиленови, диаметър 12,5, 16,5 и 20,5 mm, дебелина на стената 0,1-0,5 mm, плоски 

прикрепени към стената отвътре капкообразуватели на 10-120 cm през 10 cm, дебит 0,75-

1,2 l/h, приложение при едногодишни култури, експлоатационен срок - 1-2 поливни 

сезона);  тръбопроводи "Aqua Traxx" ("TORO Ag" - полиетиленови, диаметър 16 и 22 mm, 

дебелина на стената 0,1-0,38 mm, вградени в стената капкообразуватели за подаване на 

водата през 10 - 60 cm през 10 cm с водно количество 0,57, 0,86 и 1,14 l/h при налягане 10 

m, приложение при едногодишни култури, експлоатационен срок - 2-3 поливни сезона);  

тръбопроводи тип "Ram", "Tiram", "Python" и др. ("Netafim" - диаметър 20 mm, 

прикрепени към стената отвътре различни по конструкция саморегулиращи 

капкообразуватели с дебит от 1 до 8 l/h през 15 до 125 cm) (Petkov, Pl., et al., 2003). 

Освен тази поливна техника, оформяща основните поливни участъци – поливните 

батерии, системите за капково напояване се оборудват и със съоръжения за вземане на 

водата от различни водоизточници (река, напоителен канал, сондажен кладенец, напорен 

тръбопровод), команден възел (включващ кран, основен регулатор, филтри, водомер и 

др.арматура, транспортни и разпределителни тръбопроводи и съоръжения по тях. 
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За условията на полупланинските райони на страната в случаите на голям наклон на 

терена особено подходящи са поливните кила, оборудвани с т.н. саморегулиращи 

капкообразуватели, тъй като те осигуряват постоянно изтичащо водно количество 

независимо от изменението на налягането в тръбопровода. Обикновено при тях  се 

постига и автоматично изхвърляне на евентуално попаднали твърди частици.    

Внимание заслужава възможността чрез системите да се подават торове и хербициди 

едновременно с водата за напояване, като за целта  се използват торосмесители или 

инжекционни помпи, които се свързват по подходящ начин към останалите устройства на 

командния възел или на други места по тръбната мрежа. За ефективно провеждане на 

мероприятието се прилагат течни или добре разтворими твърди торове. 

Системите за микродъждуване се различават от тези за капково напояване главно 

по вида и параметрите на поливните тръбопроводи, които представляват също гъвкав 

шлаух, но с по-голям диаметър и върху него през определено разстояние се монтират 

микроразпръсквачи (МРС) или микродъждовални апарати (МДА) за разпределение на 

водата в почвата. МРС и МДА се монтират по поливните тръбопроводи през определено 

разстояние и служат за разпределение на водата върху почвената повърхност във вид на  

фин дъжд или мъгла. МРС и МДА работят с налягане на водата в поливния тръбопровод 

от 0,10 до 0,30 МРа при дъждуване и 0,40 до 0,60 МРа при мъглуване. Изхвърлят водната 

струя на 2,0 до 10,0 m и повече и дебитът им е от 30 до 350 l/h. Има конструкции за 

навлажняване на пълен кръг и на различни по големина сектори. Някои от тях имат по-

сложна конструкция, като се състоят от два или повече отвора/дюзи.    

В практиката у нас се предлагат и част от тях се използват различни видове и 

конструкции поливни тръбопроводи с МРС и МДА, с които се оборудват системите за 

микродъждуване: “МРС-35” (ИММ, тип - дефлекторен, навлажнява сектор 180
0
, дебит  

0,09-0,2 l/s при работно налягане 0,1-0,6 МРа, монтира се по двойки през 2,70 m, 

интензивност на дъжда  4,0-8,0 mm/h при разстояние между поливните крила, респ. между 

редовете с дървета от 3 до 6 m; при налягане 0,1-0,15 МРа работи като микроразпръсквач с 

водно количество 31-40 l/h; при налягане 0,5-0,6 МРа работи като мъглообразувател с 

водно количество 73-82 l/h; при разстояние между МРС-35 от 1,5 m и налягане на водата 

0,1-0,15 МРа дължината на поливните крила при допустима неравномерност в 

разпределение на водното количество по дължината им от 10% е: крила с диаметър 20 mm 

– 40-45 m; крила 25 mm – 70-75 m и крила 32 mm – 100-110 m); “АДМ-4” (ИММ, тип – 

микроструен роторен, начин на дъждуване – кръгово, при налягане 0,1-0,15 МРа подава 

водно количество 51-64 l/h, разстояние между апаратите 4 m, интензивност на дъжда 3,15-

2,10 mm/h при разстояние между поливните крила, респ. между редовете с дървета от 4 до 

6 m; при разстояние между АДМ-4 от 4,0 m и налягане на водата 0,1-0,15 МРа дължината 

на поливните крила при допустима неравномерност в разпределение на водното 

количество по дължината им от 10% е: крила с диаметър 20 mm – 75-80 m; крила 25 mm – 

110-120 m и крила 32 mm – 150-160 m); “Water Bird”, “Water Bird PC”, ROTA PIVOT”, 

“ROTA ONE” ("TORO Ag", за дъждуване, дебит 33-350 l/h при налягане 0,1-0,3 МРа, 

диаметър на навлажняване 6,5-12,5 m и за мъглуване, дебит 18-51 l/h при налягане 0,14-0,3 

МРа, диаметър на разпръскване 2,5-4,0 m); “7110”, “Dan 2001”, “Dan Turbo Jet”, “Dan 

Modular Group”, “L.P.D.”, “Dan 7200” и др. за дъждуване и мъглуване (“NAANDAN 

Irr.Systems”, дебит 20-370 l/h при Р = 0,15-0,3 МРа, диаметър на разпръскване 1,8-120 m).   

 

3.4. Изградени системи за капково напояване и микродъждуване        

       през последните години  

 

В различни райони на страната в полупланински условия напоследък са 

изградени системи за капково напояване предимно на малки площи. Такива 

са в Кюстендил (ябълки), Смолян (на малини),  Троян (малини, къпини и 
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др.), с.Смочан, Ловеч (малини и ягоди), Г.Делчев (ягоди), Провадия (ягоди), 

Н.Загора (праскови) и др.    

За изградени системи за микродъждуване н а овощни култури в тези 

райони няма информация.  

 

 

 

ІV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОСНО  

      УСТРОЙСТВОТО И ПАРАМЕТРИТЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА  

      КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И МИКРОДЪЖДУВАНЕ ПРИ  

      ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ  

 

4.1. Технологични и технически решения  

 

У нас са проведени многогодишни изследвания в лабораторни условия и в 

експериментални полета в представителни райони при напояване на различни култури, в 

т.ч. в условията на полупланинските райони, в резултат на които са решени основните 

технически, технологични и технико-икономически аспекти на използването на капковото 

напояване в поливното земеделие, като е направена и оценка на неговите предимства в 

сравнение с останалите прилагани начини за напояване. 

Изследванията, ръководени и провеждани главно от ИХМ (сега направление в 

Института по мелиорации и механизация – ИММ) имаха комплексен характер и 

обхващаха решаването на следните основни въпроси: 

- технически и технологични: създаване на необходимите елементи и оборудване за 

системите за капково напояване; хидравлични особености на функциониране на 

елементите  и тръбната мрежа на системите; характер на навлажняването на почвения 

профил в зависимост от вида и параметрите на използваната техника за напояване; избор 

и оптимизиране параметрите на системите; подходящи схеми и организация на 

напояването при различните култури и начини на подаване на водата; строителство, 

експлоатация и поддържане на системите за капково напояване и др. 

- технико-икономически въпроси: необходими капиталовложения при различни 

схеми на системите; експлоатационни разходи за провеждане на напояването; доходи и 

ефект от капковото напояване на различни култури; икономическо сравнение на 

капковото напояване с повърхностното напояване и дъждуването и др. 

Техническото ниво на изградените системи през годините носеше отпечатъка на 

постепенното развитие и задълбочаване на познанията и опита в капковото напояване в 

резултат на провежданата изследователска и конструкторска работа. Бяха изпитани много 

модификации на елементи и системи, което даде възможност понастоящем да се изясни 

основната концепция за устройството на системите съобразно вида на културите, 

почвените и теренни условия, да се установят най-подходящите схеми и параметри на 

гамата от елементи и оборудване за различните области на приложение на капковото 

напояване. 

В резултат на проведени проучвания и изследвания в ИХМ са разработени 

методични материали и указания проектиране, изграждане и експлоатация на системите за 

капково напояване и микродъждуване, които са прилагани и понастоящем се прилагат в 

практиката.  

Оразмеряването на системите и избора на вида и параметрите на отделните им 

елементи 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 поливните участъци и цялата напоявана площ, 

като разходите за изграждане, експлоатация и поддържане на оборудването са минимални.  
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Като критерий при избора на параметрите на отделните производствени единици - 

поливните батерии, както и на цялата тръбна мрежа на системите е разработен и се 

използва показателя "неравномерност в разпределението на водата върху площта на всеки 

поливен участък и в цялата напоявана площ”, като се допускат стойности на този 

показател не по-високи от 10-20 % - до 10% при наклон на терена по-малък от 5% и до 

20% при наклон по-голям от 5% (Белчев, И., и др., 1980; Иванов, Ст., и др., 1980). 

 

 

 

4.2. Разпределение на влагата в почвата при действието на системите за  

       капково напояване и микродъждуване 
 

В резултат на проведени изследвания при разнообразни почвени и др. условия са 

установени характера на разпределение на влагата в почвения профил при действието на 

поливните крила и  размерите на навлажнявания контур и на навлажнявания обем в 

почвата, които предопределят броя и водното количество на капкообразувателите по 

поливните тръбопроводи, както и  продължителността на поливките, а оттам и на 

останалите параметри на поливните батерии в системите за капково напояване.  

Доказано е от изследванията, че за задоволяване на потребностите на растенията от 

вода с достатъчно количество вода е необходимо да се навлажнява 22-50% от 

потенциалната коренова зона. Разпространението на влагата в почвата, зависещо от  

нейните показатели, както и от разположението на нивото на подпочвените води, 

големината на изпарението и т.н., се характеризира с две основни зони (Иванов, Ст., и др., 

1980): 

- водонаситена зона, която има удължена форма и стесняваща се в дълбочина при 

песъкливи силно пропускливи почви 

- навлажнена зона, в която движението на водата в почвата се извършва по посока на 

най-големия градиент. Влажността на почвата намалява с отдалечаване от 

капкообразувателя. При пропускливите почви зоната е тясна и достига по-голяма 

дълбочина. При продължително напояване и по-голямо изтичащо водно количество има 

опасност от загуби на вода поради филтрация, без да се получи достатъчно навлажняване 

на почвата окло корените на растенията. При глинести почви с добра странична 

филтрация навлажнената зона е по-плитка и с по-голяма ширина.  

При излужени канелени горски почви, средно песъчливо-глинести, е установено, че 

навлажнения обем под всеки капкообразувател с дебит 4,5 l/h има формата на луковица с 

диаметър на повърхността 30 cm и на дълбочина 60 cm – 80-90 cm. При тези условия най-

подходящо е да се използват два капкообразувателя на едно дърво, които създават 

оптимална зона на навлажняване на дълбочината на разположение на основната маса от 

кореновата система на напояваното крушово насаждение. 

При излужени чернозем смолници, тежки по механичен състав, най-благоприятни 

условия на навлажняване на почвата в кореновата зона на дърветата се получава при 

разположение на същите капкообразуватели през 1 m и при двете изследвани схеми 4х2 m 

и 5х3,5 m.     

При практическото провеждане на поливките в почвата трябва да се подаде 

определен обем вода  и размерът на навлажнената зона зависи от големината на този обем. 

При леките почви с оглед да се навлажни достатъчно площ около растенията, предвид 

малката ширина на навлажняваната зона, е подходящо да се използват няколко 

капкообразуватели  с малко водно количество. При тежките почви размерът на 

навлажнената зона зависи не толкова от водното количество на капкообразувателя, 

колкото от размера на подадения обем вода (Събкова, В., и др., 1994; Събкова, В., 1997; 

Живков, Ж., и др., 1998). 

При микродъждуването почти липсват подобни изследвания.  
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Разпространението на солите в почвения профил е във връзка с разпространението 

на влагата. При микронапояването вследствие на честите поливки се поддържа постоянно 

ниска концентрация на почвения разтвор. Честото извършване на поливките водят до 

изместване на солите  към периферията на намокрения контур. Поради това при липса на 

валежи в края на напоителния сезон може да се получи значително натрупване на соли в 

междуредията. В такива случаи се препоръчва  увеличаване на подаваната вода чрез 

системата за промиване на натрупаните соли.  

При леките пропускливи почви, при които водата се придвижва по-бързо във 

вертикално, отколко в хоризонтално направление, лесно подвижните елементи (особено 

азотът) могат да бъдат изнесени извън кореновата зона и растенията да изпитват недостиг 

на хранителни елементи. Това се предотвратява при подаване на торовете заедно с водата 

на чести и малки поливки, което е едно от предимствата на метода на капковото 

напояване.  От друга страна  с този начин на подаване на торовете се компенсира 

ограничения обем почва, от който растенията черпят хранителни вещества.  

Съобразно с вида и особеностите на технологиите за отглеждане на културите и 

изискванията им по отношение на количеството и разпределението на подаваната вода в 

почвата и при екстремни съчетания на климатичните условия, са разработени голям брой 

оптимизирани модели на инсталациите за капково напояване и микродъждуване и режими 

на напояване при използване на подходящи по  конструкция и параметри елементи. 

Моделите се прилагат в практиката при съществуващи и създаване на нови овощни 

насаждения с преустройство на изградени гравитачни, полустационарни и стационарни 

дъждовални системи в такива за капково напояване и микродъждуване (Дойчев, К., и др., 

1994; Петков, Пл., и др., 1997; Петков, Пл., и др., 1998). 

 

4.3. Капитални вложения и икономически показатели на капковото напояване  

       на овощни култури  

 

За изграждането на системите за капково напояване не са необходими особено 

високи инвестиции. За условията в България те са по-малки от тези за изпълнение на 

различните системи за дъждуване. Капиталните вложения зависят в голяма степен от вида 

и технологията на отглеждане на културите, вида на водоизточника, вида и 

разположението на разпределителната мрежа и на поливните тръбопроводи. Средните им 

стойности за условията у нас понастоящем са (Табл. 15 и 16): 

- ябълки, круши и др. – 4 600 – 4 800 Lv/ha   

- ягоди – 5 200 Lv/ha 

- малини, касис – 6 800 Lv/ha 

Разходите за експлоатацията на системите са сравнително ниски и се обуславят от 

необходимостта от извършване на посочените операции. Наблюденията ни показват 

например, че при интервал на поливките при капково напояване от 3 дни един поливач 

може да обслужва няколко полета с обща площ от 60 до 70 ha. Свободното време на 

поливача се уплътнява с ремонтни работи, профилактика и контрол на системата (Дойчев, 

К., 1994; Петков, Пл., и др., 1998; Petkov, Pl., et al., 2003). 

Ефективността на капковото напояване се определя от годишните експлоатационни 

разходи, размера на допълнителната продукция в резултат на осигуряването на оптимален 

поливен режим, икономията на поливна вода, предотвратяването на ерозията на почвата и 

др.показатели. 

При използването на капковото напояване при овощните култури, особено при 

реализиране на  правилен поливен режим, са установени по-високи добиви в сравнение с 

получаваните при другите начини на напояване при подаване на едно и  също водно 

количество или едни и същи добиви, получени с по-малък разход на вода. 

Установеното увеличение на добивите от културите при капковото напояване е 

средно с 30-40 % спрямо тези получени при неполивни условия и с 15-25 % спрямо 
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резултатите при културите напоявани по друг начин, като икономията на вода възлиза на 

40-60 %, което също е от голямо значение, предвид ограничените водни ресурси на 

страната и нарастващия воден дефицит в резултата на настъпващите климатични промени 

в региона. 

В биологично отношение най-подходящ е поливния режим с напоителна норма 

равна на 100 % от евапотранспирацията при всички култури, който се препоръчва при 

условията на добра водоосигуреност. В зависимост от климатичните и други фактори 

разликите между добивите при този режим и при поливни режими с норми редуцирани от 

20 до 40 % при повечето напоявани култури не са съществени, което дава възможност за 

прилагането им в регионите със скъпа вода и в случаите на  воден дефицит. 

Получените стойности на основните икономически показатели за изградените 

системи за капково напояване при различни овощни култури позволяват направените 

инвестиции да се възстановят средно за срок от 1-2 години при малините и ягодите и за 3-

4 години при овощните градини. 

 

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОСНО  

     ПОЛИВНИЯ РЕЖИМ НА ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ И  

     ВЛИЯНИЕТО НА НАПОЯВАНЕТО ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВОТО  

     И КАЧЕСТВОТО НА ДОБИВА ОТ ТЯХ  

Многогодишните изследвания с ябълки, круши, праскови, ягоди и малини са 

проведени  в Института по овощарство в Пловдив и Кюстендил, Опитната станция по 

ягодоплодни култури в Костинброд и Института по хидротехника и мелиорации в София, 

показват, че при тези култури не трябва да се допуска голям воден дефицит в течение на 

целия вегетационен период, тъй като силно се повлиява качеството на добива. Поради 

това при тях се препоръчва прилагането на водоспестяващи технологии и техники и 

главно на капковото напояване. При недостиг на вода обаче тези технологии позволяват  

прилаганетои  на нарушени поливни режими съобразно с почвено-климатичните условия 

и биологичните особености на културите.  

Може да се отбележи, че натрупания досега експериментален материал за 

установяване на подходящия поливен режим на овощните култури, обогатените познания 

за зависимостта на добива от степента на влагоопезпечаването и за влиянието на водния 

дефицит в отделни фази от развитието им разкриват възможности за прогнозиране и 

оптимизиране на поливния режим в условията на оптимална и недостатъчно 

водоосигуреност. 

Всички получени резултати от изследванията и практическото приложение на 

напояване показват, че посочените култури реагират много добре на него, особено при 

прилагане на правилен поливен режим. Установени са по-високи добиви при капковото 

напояване в сравнение с останалите начини на напояване при подаване на едно и също 

водно количество или един и същи добив, но получен с по-малък разход на вода. 

Увеличението на добивите при капковото напояване е средно с 30-40 % спрямо тези 

получени при неполивни условия и с 15-25 % спрямо резултатите при културите 

напоявани по друг начин, като получената икономия на вода възлиза на 40-60 %, което 

също е от голямо значение, предвид нарастващия воден дефицит в страната. 

По-долу са представени някои основни резултати относно най-подходящия режим на 

напояване по отношение количеството на подадената вода и влиянието на метода върху 

количеството и качеството на добива за отглежданите овощни култури в Кюстендилската 

котловина (ябълки) и Софийското поле (ябълки, круши, ягоди и малини). 

 

5.1. Изследвания за оптимизиране на поливния режим на ябълки в района на  

       Кюстендил (Институт по овощарство, понастоящем Институт по земеделие  

       – Кюстендил) 
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Полупланинските месторастения предоставят благоприятни условия за нормален 

растеж,  добро плододаване и ефективно отглеждане на ябълката. Ябълковите плодове, 

получени в тези месторастения, са с високи хранително-вкусови качества и в голяма 

степен са екологично чисти, отговарящи  на изискванията на българските и европейските 

стандарти и пазари. Към тези месторастения се отнасят Кюстендилската котловина, 

високите полета на Западна България и някои склонове и подножия на Стара планина. 

Месторастенията в района на Кюстендил се намират на надморска височина 450-

1000 m. Районът се характеризира с преходно-континентален климат. Средната сума на 

валежите е около 600 mm, като през вегетационния период падат около 350 mm , а през 

извънвегетационния – 250 mm. Случват се силни и чести засушавания, като през много 

години особено силни и продължителни те са през юли, август и септември. Освен това 

през периода юли-август най- високи са стойностите на средно и денонощните 

температури, а най-ниски са тези на относителната влажност на въздуха, които обуславят 

големи разходи на почвена влага за пряко физическо изпарение и транспирация на 

растенията. През много от годините началото на стабилно засушаване за района на 

Кюстендил е средата на юли и продължава докъм края на октомври. Съчетаването на 

високи температури с ниска относителна влажност на въздуха и незадоволително 

количество на валежите през вегетационния период, особено през лятото, поставя в 

неблагоприятни условия водния баланс на ябълковите растения.  

Първият полски опит за установяване на подходящ поливен режим е извършен в 

бившия Институт по овощарство – Кюстендил  с дървета от сортовете Жълт Белфльор и 

Бойкен, израсли върху клоновата подложка М 4 на канелено-горска почва, при 

екстензивен тип насаждение (15-16 дървета на декар) и гравитачно напояване по басейни. 

Получените резултати за установяване зависимостта между цветообразуването и режима 

на почвено овлажняване при ябълковите сортове Бойкен и Английска ренета показват, че 

влажността над 65-70 % ППВ на този тип почва е благоприятна за растеж и плододаване 

на ябълката, като за оптимална се посочва 70 % ППВ, която се приема за предполивна 

влажност. 

По-нататъшната интензификация на ябълкопроизводството у нас наложи нови 

изследвания върху проблемите на поливния режим.  

През периода 1971-1977 г. на излужена канелено-горска почва са извършени нови 

изследвания върху поливния режим на ябълкова градина от сорт Златна превъзходна с 

дървета върху клонова подложка М 7, формирани в палмета (63 дърветка на декар) при 

условия на стационарно надкоронно дъждуване и сравнителни изучвания между 

надкоронното дъждуване и гравитачното напояване по бразди. Установените разлики във 

вегетативните и репродуктивни прояви на дърветата, напоявани при предполивна 

влажност 70 и 80 % ППВ са статистически недоказани (1). Установено е обаче по-силно 

положително влияние на по-високата предполивна влажност (80 % ППВ) върху едрината 

на плодовете, вследствие на което се получиха за целия плододаващ период 

средногодишно по 3 530 kg/ha повече плодове от екстра качество в сравнение с по-ниската 

предполивна влажност (70 % ППВ). Поради това при варианта с предполивна влажност 80 

% ППВ е получена по-голяма обща продукция, чист доход и норма на рентабилност. 

Размерите на напоителната норма са съответно 2 450 m
3
/ha (80 % ППВ) и 2 560 m

3
/ha (70 

% ППВ). От дърветата от неполивната контрола са получени с 40 % по-малък добив и с 

по-ниско качество на плодовете. Не са установени съществени разлики във вегетативните 

и репродуктивни прояви на дърветата, качеството на плодовете и напоителната норма 

между гравитачното напояване и надкоронно дъждуване. 

При следващи изследвания, извършени през периода 1978-1983 г. при двойно по-

голяма гъстота на насаждението (125 дървета на декар) със сорт Златна превъзходна върху 

подложка ММ 106 на същия тип почва, средният добив от дърветата, напоявани при 

предполивна влажност 80 % ППВ, се увеличи с 5 00o kg/ha в сравнение с този получен от 
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дърветата, напоявани при предполивна влажност 70 % ППВ. Средногодишно се получи и 

по 4 100 kg/ha повече плодове от екстра качество. При това изследване средногодишната 

напоителна норма възлезе на 2 720 m
3
/ha  (80 % ППВ) и 2 830 m

3
/ha (70 % ППВ) за 

плододаващия период. За първи път беше експериментиран нарушен поливен режим, с 

отменяне на поливки при база предполивна влажност 70 % ППВ, при който напоителната 

норма възлезе на 1 570 m
3
/ha, а средният добив се намали само с 4 000 kg/ha. Или при 

намаление на напоителната норма с 44 % добивът се намали само с 8.58 %. 

Въз основа на тези изследвания в двата полски опита са направени препоръки в 

интензивни ябълкови насаждения с гъстота 60-70 дървета на декар да се прилага при 

гравитачно напояване поливен режим с предполивна влажност 70 % ППВ, а в 

интензивните и високоинтензивните при високопроизводителните начини на поливане 

(дъждуване) поливен режим с предполивна влажност 80 % ППВ; нарушеният поливен 

режим да се прилага в райони, в които има ежегодно силно изразен воден дефицит и 

скъпи водоизточници, които са в състояние да осигурят само 2-3 поливки, провеждани от 

края на  юни до края на август; 

Във връзка с очертаващия се недостиг на вода още през 1984 г. са предприети 

изследвания върху оптимизиране на поливния режим при капковото напояване на 

интензивни ябълкови насаждения от сортовете Молиз делишес, Ервин Баур и Муцу на 

подложка ММ 106. Резултатите от изследванията на четири варианта ( поливна норма 

равна на 120, 100, 80 и 60 % ЕТ) през плододаващия период (1989-1991 г.) на алувиално-

ливадна почва показват, че напоителните норми при отделните варианти варират от 880 

m
3
/ha до 1 730 m

3
/ha  , а поливните от 24 до 47 m

3
/ha (2). Реализираните напоителни норми 

не са оказали съществено влияние върху растежа на дърветата, но се отразяват значително 

на средния добив и качеството на плодовете. И при трите сорта средният добив и добива 

от екстра качество е най-висок при поливния режим с поливна норма равна на 100 % ЕТ (1 

430 m
3
/ha). Увеличението на напоителната норма с 20 % ЕТ (120 % ЕТ) намалява средния 

добив с 2 410 kg/ha (14,35 %), а редуцирането на напоителната норма с 40 % (560 m
3
/ha)  

намалява средния добив с 9,58 % (1 610 kg/ha.).  Между размера на средната напоителна 

норма и величината на средния добив и добива от екстра качество е установена 

параболична зависимост, която се изразява с регресионно уравнение от втора степен. Въз 

основа на резултатите от това изследване се прави препоръката да се прилага поливен 

режим с поливна норма равна на 100 % ЕТ. При недостиг и скъпа вода да се прилагат 

нарушените поливни режими с поливни норми, редуцирани до 60 % ЕТ, което не води до 

значително намаляване на средния добив и не влошава качеството на плодовете. 

Изследванията за оптимизиране на поливния режим на плододаващо ябълково 

насаждение от сортовете Грени Смит, Смути и Кооп 10 върху подложката ММ 106,  

създадено на излужена канелено-горска почва, продължават през периода 1991-1995 г., 

като се изпитват вариантите с поливна норма равна на 100 %, 80 % и 60 % ЕТ (Табл. 1). 

При поливния режим с поливна норма равна на 100 % ЕТ напоителната норма възлезе на 1 

790 m
3
/ha, реализирана с 39 поливки, а средна поливна норма – 45,5 m

3
/ha. При нарушения 

поливен режим с поливна норма равна на 60 % ЕТ средната напоителна норма бе 1 080 

m
3
/ha, а поливната – 27,4 m

3
/ha.  Изследваните нарушени поливни режими с редуциране на 

поливната норма до 60 % ЕТ не се отразиха върху растежа на дърветата. Средно за високи 

сортове при оптималния поливен режим (100 % ЕТ) се получи среден добив по 27 060 

kg/ha и добив от екстра качество по 18 250 kg/ha, а при нарушения поливен режим 

съответно 23 400  и 15 080 kg/ha . Или при редуциране на напоителната норма с 40 % (710 

m
3
/ha) средния добив се намалява с 13.56 % (3 660 kg/ha), а добива от екстра качество – с 

17,40 % (3 170 kg/ha). Между средния размер на напоителната норма и величината на 

средния добив и добива от екстра качество са установени зависимости, които се изразяват 

с еднофакторни регресионни модели с висока степен на доказаност на корелационния 

коефициент (0,997). Икономическата оценка на резултатите, получената икономия на 

поливна вода, добрите добиви и качество на плодовете позволяват да се препоръча на 
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производствената практика при условия на добра осигуреност с поливна вода прилагането 

на поливния режим с поливна норма равна на 100 % ЕТ, а при недостиг или скъпа вода  - 

нарушен поливен режим с поливна норма, редуцирана до 60 % ЕТ. 

От представените резултати от пет дългогодишни стационарни полски опита 

(три – с гравитачно напояване и дъждуване и два – с капково напояване) на ябълка 

се правят следните изводи: 

- напояването на ябълката, отглеждана на различни почви и различни типове 

насаждения в Кюстендилския район, е високоефективно и води до увеличаване на средния 

добив и добива от екстра качество на плодовете. 

- в интензивните насаждения при класическите начини на напояване при отделните 

опити напоителната норма варира от 2 450 m
3
/ha до 2 830 m

3
/ha  , а оптималната 

предполивна влажност е 70-80 % от ППВ. 

- и при двата полски опита с капково напояване при оптималния вариант (100 % ЕТ) 

напоителната норма варира от 1 440 m
3
/ha до 1 790 m

3
/ha, а при нарушения от 880 m

3
/ha до 

1 080 m
3
/ha, което показва, че този метод при нашите ниските климатични условия е 

водоикономичен, високопроизводителен и ефективен начин за напояване на ябълката. 

При последните изследвания са изпитани са две технологии на микронапояване 

и азотно торене - капково напояване с поливни тръбопроводи с капкообразуватели тип 

КП-4.6 (ИХМ) и азотно торене чрез поливната вода и подпочвено капково напояване с 

тръбопровод “Агродрип” с отвори през 0.90 m и повърхностно азотно торене. Установено 

е, че и двете технологии и азотното торене не оказват съществено влияние върху 

съдържанието на азот в листата, но осигуряват от оптимални до високи концентрации на 

елемента в листата от 2.35 % до 2.78 % от абсолютно сухото тегло. При локализираното 

азотно торене чрез поливната вода и повърхностно с азотна норма 64 kg/ha се получи 

икономия на азот от 26 до 116 kg/ha   спрямо препоръчваните норми (90-180 kg/ha). 

Броят на поливките през отделните години варира от 33 през влажната 1995 г. до 49 

– през сухата 1993 г., а средният брой е 39. Поливките обикновено започваха през втората 

половина на май и завършваха в края на септември , като в началото и края на поливния 

сезон се извършваха по 1-2 поливки седмично, а през периода “юли-септември” - 2-3 

поливки. Величината на  средната поливна норма варира през отделните години от 38,6 

m
3
/ha през 1991 г. до 43,3 m

3
/ha през 1995 г., което се обуславя от броя на поливките, 

стойността на коефициента на засенчване /размера на короните/ и метеорологичните 

условия. Средно за периода величината на поливната норма е 41,2 m
3
/ha. 

Резултатите от изследванията показват (Табл. 2, 3, 4): 

- при двете технологии на микронапояване са реализирани напоителни норми през 

отделните години от 1 378 m
3
/ha до 2 092 m

3
/ha, а средната за периода напоителна норма 

възлезе на 1 615 m
3
/ha  реализирана с 39 поливки със средна поливна норма 412 m

3
/ha. 

- изследваните две технологии на локализирано мrкронапояване на  

ябълката не оказаха съществено влияние върху надебеляването на ствола и обема на 

короните. 

- средно за перида на плододаване при дърветата от сорт Грени Смит  

при капково напояване се получи среден добив от 19 080 kg/ha, а при подпочвено – 23 290 

kg/ha. При сорт Смути средният добив е съответно – 8 940 kg/ha и 10 810 kg/ha, а при Кооп 

10 – 23 760 kg/ha и 18 510 kg/ha.  Установените разлики в средния добив между двете 

технологии на микронапояване при сорт Грени Смит и Смути са статистически 

недоказани  

- изследваните две технологии на локализирано микронапояване не  

влияят съществено върху средното тегло,  качеството на плодовете /Грени Смит и Смути/, 

съдържанието на сухо вещество, захари и киселини  

Обобщени резултати от представените изследвания са дадени в Табл. 1. При 

капковото напояване на ябълки в района са получени добиви от 16 800 kg/ha (алувиално-

ливадни почви) до 27 000 kg/ha (канелено-горски почви) при 100 % напоителна норма. 
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При намаляване на напоителната норма с 40 %, общият добив намалява само със 1 610 

kg/ha (10 %), а добивът от екстра качество – с 2 030 kg/ha (14,4 %). Подобни са  

резултатите и при отглеждането на културите на канелено-горски почви. Редуцирането на 

нормата с 40 % намалява средния добив с 3 660 kg/ha (13,6 %), а добивът от екстра 

качество – с 3 170 kg/ha (17,4 %) (Дойчев, К., 1987; Дойчев, К., и др., 1994; Дойчев, К., и 

др., 1994; Дочев, Д., и др., 1982; Кирилов, К., 1994; Doychev, K., et al.,1997). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Изследвания за оптимизиране на поливния режим на ягоди и малини в 

       района на Западно Софийско поле (Опитна станция по ягодоплодни  

       култури – Костинброд, понастоящем филиал към Института по земеделие –  

       Кюстендил) 
 

Напояване на ягода 

 

В страната ягодата се отглежда основно по две технологии - при мулчиране на 

почвата със слама и с черен полиетилен, за които са разработени технологии, един от 

основните фактори на които е напояването. 

Установено е, че евапотранспирацията (ЕТ) на растенията през вегетацията е 750 – 

810 mm за районите с по-малка надморска височина, докато за предпланинските райони 

тя е с 10 – 15 % по-малка. Изискванията на растенията през вегетацията към водата са 

твърде различни, като най-големи те са 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. Поливната норма зависи от много фактори, но 

обикновено тя варира от 30 – 50 mm при напояване чрез дъждуване и гравитачно и от 10 

– 15 mm , когато се използват системи за капково напояване. 

От известните начини за напояването на ягодата, особено голямо приложение през 

последните години намира капковото напояване, поради което изследванията са 

провеждане именно с този метод на напояване. 

Изследванията на капковото напояване при мулчиране на ягодата със слама са 

проведени в периода 1976-1979 г. в полето на ОСЯК-Костинброд върху ливаден чернозем-

смолница със сорт Зенга Зенгана. Изпитани са варианти с напояване с предполивна 

влажност 80% ППВ в началото на вегетацията и 60%ППВ след това; с поливна норма 

90%ЕТ всеки ден; 90%ЕТ през ден; 90%ЕТ през 2 дни и с 90%ЕТ през 3 дни. Контролата е 

напояване чрез дъждуване. Средно за периода са подадени 12 до 46 поливки с поливна 

норма от 4 до 16 mm, като напоителната норма е почти една и съща – 184-204 mm. При 

капковото напояване е реализирана икономия на вода от 96-116 mm. По няколко метода са 

определени стойностите на биофизичните коефициенти за ягодата, които варират в широк 

диапазон.   

Установено е, че изпитаните режими и начини на напояване оказват съществено 

влияние върху количеството на плодовете, като добивът при капковото напояване е с 7,2 

до 26% по-голам от този при контролния вариант – напояване чрез дъждуване. С най-

голям добив е варианта поливан с поливна норма 90% ЕТ през 1 ден – 24 400 kg/ha, като 

разликата в сравнение с контролата е статистически добре доказана. При останалите 

варианти разликите са по-малки и недоказани. Разликата между отделните варианти при 
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капково напояване са 3 010 – 3 630 kg/ha спрямо биологически оптималния вариант 

(90%ЕТ през 1 ден). Същите се различават само по междуполивния период – 0-3 дни. 

Разходът на поливна вода е 7,9 до 9,8 m
3
 на 100 kg плодове, докато при дъждуването той е 

15,5 m
3
. Икономията на вода при капковото напояване е 36,8-49% в сравнение с 

дъждуването. 

Биологически оптималния вариант (90%ЕТ през 1 ден) оказва най-съществено 

положително влияние и върху качеството на плодовете, техния химически състав, 

вегетативните и репродуктивни прояви на растенията и икономическата ефективност. 

Допълнителният чист доход при този вариант е 348 880 lv/ha при 102 020 до 144 760 lv/ha 

за останалите варианти на капково напояване спрямо контролата (Иванов, Ал., 1998).   

При същите варианти са проведени и изследвания при капково напояване на ягоди 

при мулчиране на почвата с черно фолио. Средно за периода са извършени 12 до 46 

поливки с поливна норма 4 до 16 mm, а при контролата те са съответно 6 и 50 mm. 

Напоителната норма варира в тесни граници  - 184-204 mm, в контролата – 300 mm.  

Получените добиви при вариантите с капково напояване средно за 

експерименталния период са ат 12,9 до 37,9% по-високи в сравнение с този при 

дъждуването. И при тази технология биологически оптималния вариант е този, при който 

се подава поливна норма 90%ЕТ през 1 ден – 32 187 kg/ha. Останалите варианти при 

капково напояване имат по-ниски добиви с 4 048-5 832 kg/ha спрямо оптималния.      

Разходът на поливна вода е 5,6 до 8,3 m
3
 на 100 kg плодове, докато при дъждуването 

той е 11,9 m
3
. Икономията на вода при капковото напояване е 30,3-52,9% в сравнение с 

дъждуването. 

По отношение на качеството на плодовете, химическия им  състав, вегетативните и 

репродуктивни прояви на растенията и икономическата ефективност, с най-съществено 

влияние е също биологично оптималния вариант. Спрямо дъждуването, при същия е 

реализиран 638 400 lv/ha чист доход, а при останалите варианти – той е 166 840-243 270 

lv/ha(Иванов, Ал., 1998). 

Капково напояване на ягода при недостиг на вода. Изследванията са 

проведени в периода 1987-1990 г.  върху чернозем-смолница със сортовете 

Белруби и Редгаунтлут.  

 Разчетната евапотранспирация е определяна по биоклиматичния метод по 

формулата: ЕТ = z.  .t, където: z - биофизичен коефициент, установен при 

експериментални условия от нас в предходни изследвания; t - сума от среднодневните 

температури на въздуха за отчетния период, в 
0
С. 

Поливната норма е изизчислена въз основа на разчетната евапотранспирация (ЕТ). За  

изясняване на възможностите за редуцираната и спрямо установената оптимална в 

преходните изследвания, същата е градуирана под и над оптимума. 

Напояването на изпитваните варианти е извършвано чрез метода на капковото 

няпояване.  

Резултатите от изследването показват, че изпитваните режими на напояване на 

ягодата оказват значително влияние върху разхода на вода на единица площ, както и 

върху количеството и качеството на добива. Средно за периода на изследване в 

изпитваните варианти са извършени 28 поливки с поливни норми от 7,9 до 15,6 mm вода, а 

в контролата - 13,2 mm. Напоителната норма в отделните варианти варира в много широки 

граници - от 221 до 437 mm, докато в последната е 370 mm. Анализът на тези данни 

показва, че в последните два варианта е реализиране значителна икономия на поливна 

вода - съответно 19,73 и 40,28%, спрямо контролата. 

Разчетната евапотранспирация (ЕТ) средно за периода на изследване в изпитваните 

варианти варира в много широки граници - от 385 до 770 mm, докато в контролата е 642 

mm. Особено голямо значение за практиката имат средноденонощните й стойности. В 

приетия от нас за биологически и икономически оптимален вариант, поливан с поливна 

норма 80% ЕТ. Общата й характеристика представлява крива с два добре изразени 
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минимума - в началото и края на вегетацията и един максимум - по време на интензивен 

растеж и формиране на плодни органи през пролетта (Фиг.1). В началото и края на 

вегетацията тези стойности са сравнително ниски - 0,80 - 0,85 mm, докато през май и юни 

когато се формират и зреят плодовете те достигат средно  2,50 до 3,80 mm вода, като в 

отделни дни са значително по-високи. През отделните години евапотранспирацията също 

варира в много широки граници, което показва, че върху нея значително влияние оказват 

метеорологичните условия. 

Въз основа на установената реална евапотранспирация на варианта, поливан с 

поливна норма 80 % ЕТ и сумите на среднодневната температура на въздуха са изчислени 

биофизичните (биоклиматични) коефициенти на ягодата (Табл. 5). Средно за 

експерименталният период те варират в много широки граници - от 0,08 до 0,25, като 

стойностите им са най-ниски в началото и края на вегетацията и най-високи по време на 

формиране и зреене на плодовете. Сравнително ниски са те и след прибиране плодовете, 

когато поради покосяване на листата на растенията, силно се редуцира транспирацията 

им, докато се формират нови. Тези резултати дават реална възможност за сравнително 

точно разработване на проектния и експлоатационния поливен режим на ягодата в 

условията на воден дефицит, като се използва биоклиматичния метод. 

Изпитваните режими на напояване на сортовете Белруби и Редгаунтлет оказват 

известно влияние и върху количеството на добива (Табл. 6). Средно за експерименталният 

период е сравнително по-голям в контролния вариант, поливан с поливна норма 100% ЕТ 

– 18 987 kg/ha при Редгаунтлет. Разликите в добива от изпитваните варианти са 

сравнително по-големи при сорт Белруби и варират от 2,10 до 22,09%, докато  при 

Редгаунтлет те са незначителни - от 0,51 до 4,76%, като в повечето случай са 

статистически недоказани. През отделните години на експерименталния период тази 

тенденция се запазва, независимо от това че се наблюдават някои изключения. 

Особено голям интерес за практиката представлява разхода на вода за добиване на 

единица продукция, който в изпитваните варианти варира  в много широки граници - от 

15,70 до 23,92 m
3 
при сорт Белруби и от 9,88 до 18,73 m

3 
 при Редгаунтлет, докато в 

контролата е съответно 20,24 и 15,76 m
3 
 за 100 kg плодове. 

Установени са корелационните зависимости на параметрите "добив-вода", които 

поради ограничения обем на докладите няма да анализирами. 

Изпитваните режими на напояване на ягодовите сортове Белруби и Редгаунтлет не 

оказват съществено влияние върху качеството на плодовете им - средно тегло, количство 

загнили плодове, химическия им състав (сухо вещество, общо захари, киселини и витамин 

С). Сравнително  по-голямо влияние върху тези показатели оказват метеорологичните 

условия през отделните години на експеримента(Иванов, Ал., 1998). 

Проведените изследвания показват: 

          - от изпитваните режими на капково напояване на ягодата най-голяма икономия на 

поливна вода се реализира при поливане с редуцирани поливни норми 80 и 60 % ЕТ - 

съответно от 19,73 до 40,28 % на единица площ и от 12,52 до 17,89% за добиване на 100 kg 

плодове. 

          - разликите в добива на плодове от изпитваните варианти в повечето случаи са 

незначителни и статистически недоказани, което ни дава основание да приемем, че 

оптичалната поливна норма за сорт Редгаунтлент и Белруби е 80% ЕТ, при която добива 

достига съответно 16 606 и 23 733 kg/ha 

           - изпитваните поливни режими на ягодата не оказват съществено влияние върху 

качеството на плодовете - едрина, загниване и биохимическия им състав. 

           - за по-пълно решаване на този проблем е необходимо изследванията за изучаване 

на "нарушен поливен режим" на ягодата да продължат и в други райони на страната с 

различни климатични и почвени характеристики. 
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Напояване на малина 

 

В нашата страна малината също се отглежда основно по две технологии - за 

производство на плодове от не ремонтантните и от ремонтантните сортове. 

Първата група сортове формират добива си еднократно през годината (в края на 

пролетта и началото на лятото), а втората - плододават два пъти през годината (в края на 

пролетта и началото на лятото и в края на лятото и началото на есента). Тези различия в 

типа на плододаване на отделните групи сортове определят особеностите на двете 

технологии. При това за предпланинските райони са подходящи и двата сорто-типа, 

докато за планинските райони са пригодени само неремонтантните сортове, защото 

плодовете на ремонтантните сортове от втората реколта не узреят през есента поради 

ранното падане на сланите. Това е особено важно да се има предвид при определяне 

месторастенията за нови малинови насаждения. За отглеждане на тези сортове са 

разработени съответни технологии, съществен елемент от които е напояването. 

В специалната литература има твърде малко данни за евапотранспирацията и 

поливния режим на малината. В нашата страна през  последните години са проведени 

изследвания, които се отнасят главно до изучаване на тези параметри при капково 

напояване. Установено е, че 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, защото прекомерно се удължава растежа на 

издънките, вследствие на което те не узряват и измръзват през зимата. Това налага през 

този период да се прекратят всякакви поливки. 

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. 

За поддържане на посочената влага в почвата обикновено през вегетацията се 

извършват по 4 -6 поливки при неремотантните сортове с поливна норма от 30 до 50 mm 

вода при напояване чрез дъждуване и гравитачно. Когато ремонтантните сортове малини 

се напояват капково, се извършват по 15 -20 поливки с поливна норма 15 - 20 mm. През 

последните години капковото напояване намира все по-широко приложение и при тази 

култура и резултатите от това са много добри, като добивът достига над 10 000 kg/ha, а и 

качеството на плодове е много добро. 

Изследвания са проведени в периода 1976- 1981 г. върху ливаден чернозем-

смолница със стандартния сорт “Нюбург”. Растенията са засадени на разстояния 250х50 

cm и отглеждани по разработената технология. 

Изпитани са следните варианти: 

- напояване при подполивна влажност на почвата над 70% ППВ(І-ви вариант,  

контрола) 

- с поливна норма равна на  90% ЕТ – през 2 дни (2-ри вариант) 

- с поливна норма равна на  90% ЕТ – през 3 дни (3) 

- с поливна норма равна на  90% ЕТ – през 4 дни (4) 

- с поливна норма равна на  90% ЕТ – през 5 дни (5) 

       Потенциалната евапотранспирация (ЕТ) е определена в затревени с английски 

райграс лизиметри, работещи на компенсационен принцип по израза : ЕТ=I + Р – D, 

където: I  -количество на водата подавана чрез напояване  в mm; D - количество на 

дренираната вода (от напояване и валежи ) в mm; P – количество на падналите валежи 

през съответния период, в mm. 

 Дефицитът на валежите ( Dp), който представлява разликата между  ЕТ и 

количеството им за същото време е определена по формулата : Dp = ЕТ – Р. 
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 Поливките са извършени когато дефицита на валежите достигне приетата норма за 

поливане на отделните варианти по израза: М=к.ЕТ, където: к- коефициент, приет въз 

основа на литературни данни( Gautier,1974) 

 Контролният вариант е поливан чрез дъждуване с поливна норма , определена по 

формулата: Пн = 10.А.Н /в max-max/, където: А- обемно тегло на почвата, средно за 

активния слой на корените; Н- дълбочина на активния почвен слой;  B max – пределна 

влажност на почвата; В min– пределна влажност на почвата.    

Изследваните варианти са напоявани капково. 

Изпитваните режими и начини на напояване на малиновия сорт “Нюбург” оказват 

влияние върху разхода на вода на единица площ. Средно за експерименталния период са 

извършени от 10 до 18 поливки при капково напояване и 5 при дъждуване. Поливната 

норма при изпитваните варианти варира в широки граници – от 11 до 21 mm вода, докато 

в контролата е 50 mm. Напоителната норма е почти еднаква за всички варианти 198-210 

mm, а в контролата е 250 mm. Следователно във вариантите поливани чрез капкуване е 

реализирана икономия на поливна вода 16,00 – 20, 80 %  спямо контролата. Разликата във 

величината на нопоителната норма в изпитваните варианти са незначителни и са резултат 

от различните стойности на ЕТ през отделните междуполивни периоди. 

 Реалната евапотранспирация / ЕТR/ във вариантите, поливани капково през 

вегитацията възлиза на 600-620 mm вода, докато във контролата е 661 mm. Средно 

нощните й стойности варират в много широки граници – от 1,3 до 4,3 mm, като 

характеристиката и представлява крива с два ясно изразени минимума – в началото и в 

края на вегитацията и един максимум – през юни, юли (Фиг.2). 

 През отделните години на експерименталния период величината на тези показатели 

варира в много по- широки граници, което показва че върху разхода на вода оказват 

влияние и други фактори- метеорологичните условия и възрастта на растенията. 

 Въз основа на установените стойности на ЕТР са изчислени биофизичните 

коефициенти по метода на Альпатев (1960) , Делибалтов и др.  

 Средно за периода на изследване през отделните фази на разтеж и развитие на 

растенията тези коефициенти варират в много широки граници. Коефициентът Z варира 

от 1,14  до 0,23, като най-ниски са стойностите  му в началото и края на вегeтацията, а 

най–високи - през периода на интензивен растеж на издънките, формиране и зреене на 

плодовете. Коефициентът R следва същата тенденция, макар че стойностите му са 

значително по-високи - 0,30  до 0,44 (Табл. 7). 

 Изпитваните режими и начини на напояване на малиновия сорт “Нюбург” оказват в 

различна степен влияние върху добива (Табл. 8). При вариантите с капково напояване той 

е най-голям при този с поливна норма 90 % ЕТ през 3 дни – 6 200 kg/ha, а в останалите 

варира от 5 025 до 5 550 kg/ha. Средно за експерименталния период величината в 

изпитваните варианти е по-голяма от 2,40 до19,29% в сравнение с контролата. Разликите 

обаче са много добре доказани само при вариант III, поливан с поливна норма равна на 

90% ЕТ през 3 дни. През отделните години на експерименталния период се наблюдава 

подобна тенденция, макар изразена в различна степен. Това показва, че освен режима и 

начина на напояване върху величината  на добива влияние оказват и други фактори – 

метеорологичните условия и възрастта на растенията. 

 Разходът на поливна вода за добиване на 100 kg плодове в изпитваните варианти 

варира от 33,6 до 40,8 м.куб., докато в контролата е 48,1 м. куб. Следователно при 

капковото напояване е реализирана от 15,18 до 30,15 % икономия на поливна вода в 

сравнение с дъждуването. 

 Изпитваните режими и начини на напояване на малиновият сорт “Нюборг” не 

оказват съществено влияние върху качеството на плодовете – средно тегло, общо захари, 

киселини, витамин С. През последният период разликите обаче са съществени, което 

показва че върху тези показатели по- голямо влияние оказват метеорологичните условия, 

отколкото изпитваните режими и начини на напояване (Иванов, Ал., 1998). 
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  Основните изводи и препоръки от изследванията са: 

  - при капковото напояване на малината се реализира икономия на поливна вода от 

16,00 до 20,80 % на единица площ и от 15,8 до 30,5 % за добиване на 100 kg плодове в 

сравнение с дъждуването. 

- количествата на добива при поливане чрез капкуване се увеличава от 2,4 до 10,20 

% в сравнение с поливането чрез дъждуване, като по-голям той е когато се полива с норма 

равна на 90% ЕТ през 3 дни – 620 kg/ha 

     - качеството на плодовете при капковото напояване не се изменя съществено, както 

между изпитваните режими, така и при различните начини на напояване. 

           - извършеното изследване не решава напълно проблема за напояване на малината, а 

е необходимо да се проведът експерименти в няколко направления – за изучаване на т.н. 

“нарушен поливен режим” при не ремонтантните и ремонтантните сортове, технологиите 

на отглеждане на които се различават твърде съществено 

       

5.3. Изследвания за оптимизиране на поливния режим на ябълки, круши,  

       малини и ягоди в района на Източно Софийско поле (Челопечене)  

                (Институт по хидротехника и мелиорации - ИХМ, понастоящем Институт по  

                 мелиорации и механизация - ИММ) 

 

Капково напояване на малина 

При изследваниятата, проведени в периода 1998-2001 г. в Челопечене – София 

от   Института по мелиорации и механизация в малиновото насаждение,  създадено през 

1997 г. с ремонтантен сорт "Люлин", са установявани подходящия поливен режим при 

капково напояване, влиянието на капковото напояване върху размера на добива от 

културата и икономическите показатели при отглеждането на малината в конкретните 

условия. При излужена канелена горска, леко песъчливо глинеста в орния слой, почва са 

изпитани четири варианта по отношение режима на напояване: без напояване (вариант 1)и 

напояване със 100% (2), 80% (3) и с 60% поливна норма (4). 

Системата за капково напояване е изпълнена с поливни крила от двойностенни 

тръбопроводи за капково напояване тип "Агродрип" с отвори през 30 cm (с водно 

количество 2,7 l/h при 10 m налягане). Крилата са разположени по дължината на редовете 

с култури върху повърхността на терена и в почвата на 15 cm под повърхността на терена.  

През вегетационния период на малината през 1999 г. и 2001 г. са реализирани от 12 

до 17 броя поливки с напоителна норма съответно 2 170 и 3 140 m
3
/ha. 2000 г. се 

характеризира със сума на валежите за периода април – септември от 182 mm, която е с 

50% по-малка от средномногогодишните стойности. Особено сухи през тази година са м. 

юли и август, като сумата на валежите е била 28 mm, доста по-ниска от средно-

многогодишните стойности за същия период от  107 mm. Тези валежи са крайно 

недостатъчни за развитието на малината, което е предопределило и извършването на 

големия брой поливки. Общо за вегетационния период през тази година са реализирани 25 

броя поливки с напоителна норма от 4 500 m
3
/ha. 

Получените резултати за добива от малината през различните във влажностно 

отношение години показват влиянието на капковото напояване върху неговия  размер. 

Най-голямото увеличение на добива е установено през 2000 г., когато то е с около три 

пъти по-голямо спрямо неполивния вариант. Най-малко увеличение с 2 470 kg/ha е 

получено през влажната 1999 г.  Средно за трите изследвани години увеличението на 

добива е с 6 000 kg/ha. 

Реализираните поливни режими през отделните години също са оказали влияние 

върху получените добиви. Средно за трите години най-високи добиви са получени при 

вариантите, напоявани със 100% поливна норма – 10 760 kg/ha , а най-ниски - при 

неполивните варианти – 4 470 kg/ha (Табл. 9 и 10). 
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Влиянието на намалението на напоителната норма върху получените добиви показва 

следното. Намалението на нормата с 20 и 40% е довело до намаление на добивите 

съответно с 11 и 22%. Средно за периода на изследването намалението на добивите не е 

драстично и такива поливни режими могат да се използват в случаите на възникнал воден 

дефицит. 

 

Най-икономични по отношение на разхода на вода за един килограм продукция са 

вариантите, при които са реализирани 80% и 60 % от оптималната поливна норма.  

Анализът на икономическите показатели показва, че направените капитални 

вложения за създаване на насаждението, изграждане на инсталацията за капково 

напояване и за отглеждане на малините се откупуват на втората-третата година (Табл. 14) 

(Кирева, Р., и др., 2003; Petkov, Pl.,  et  al.,2003). 

 

Капково напояване на ягода 

 

Изследванията за напояване на ягода при почвено-климатичните условия на 

Източното Софийско поле с различни техники започнаха от 1999 г. 

В насаждението са реализирани три техники на капково напояване: с поливни 

тръбопроводи тип “Агродрип”, положени повърхностно по редовете на растенията; също с 

тръбопроводи “Агродрип”, положени  в почвата на дълбочина 15-20 cm; с тръбопроводи 

тип "Куинджил" положени повърхностно. 

При изследванията се установи, че използваните техники за капково напояване не 

влияят съществено върху размера на добива. При реализиране на оптимална поливна 

норма равна на 100% ЕТ при трите начина на микронапояване се получава добив от 16 490 

до 20 050 kg/ha от пролетната беритба. Разликите в добивите са несъществени и варират 

от 2 600 до 3 500 kg/ha в полза на вариантите напоявани подпочвено с тръбопроводи 

"Дрозбах" и повърхностно с "Куинджил" (Табл. 11). 

Разликите в добивите от есенните беритби при отделните техники не са доказани и 

са от порядъка на около 7 200 kg/ha. 

 

Капково напояване на ябълка и круша 

 

Изследвания за оптимизиране на поливния режим при капково напояване на 

плододаващо ябълково насаждение започнаха от 2001 г. Насаждението е създадено 

върху излужено канелена горска почва, като се изпитват варианти със 100%, 80%, 60% 

поливна норма и един вариант с 20% завишение на поливната норма. При оптималния 

поливен режим (100% поливна норма) се получи добив от 21 220 kg/ha, а при 

редуцираните поливни режими съответно 20 330 и 20 040 kg/ha, т.е. намалението на 

поливната норма с 20 и 40% е довело до незначително намаление на добива - от 3 до 6%. 

Такъв поливен режим може да се използва в случаите на възникнал воден дефицит (Табл. 

12). 
При същите почвено-метеорологични условия са проведени изследвания с 

микронапояване на круши, като са изпитани различни режими на капково напояване - от 

120 до 50% реализиране на поливната норма. 

Най-висок добив се получи при оптимално напоявания вариант (100% поливна 

норма)– 12 300 kg/ha. Завишението на поливната норма с 20% не оказва съществено 

влияние върху размера на добива. 

Увеличение на добива с 260 kg/ha е незначително в сравнение с разходите направени 

за подадената вода. Най-нисък добив от круши се получи при вариантът, напояван с 50% 

поливна норма – 4 550 kg/ha, т.е. със 63% по-нисък в сравнение с оптимално напоявания 

вариант. Редуцирането на поливните норми с 20 и 40% води до намаление на добива с 2 
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090 и 4 380 kg/ha, което може да се използва при условия на възникнал воден дефицит 

(Табл. 13). 
Изследванията показват, че Софийския район по отношение природни ресурси е 

благоприятен за отглеждането на разгледаните овощни култури. Необходимо е през 

следващите години изследванията да продължат с оглед оптимизиране на поливния им 

режим при капково напояване. 

 

Проведените досега в страната изследвания относно влиянието на 

микродъждуването върху напояваните култури са малобройни и обхващат само  отделни 

проблеми при използването му поддкоронно за напояване на овощни градини главно в 

района на Пловдив. Получените резултати показват предимствата и на този начин на 

напояване по отношение влиянието на напояването върху развитието и продуктивността 

на културите.  

 Натрупаният досега експериментален материал за установяване на оптимален 

поливен режим, обогатените познания за зависимостта на добива от степента на 

влагоопезпечаването и за влиянието на водния дефицит в отделни фази от развитието на 

основните напоявани култури разкриват възможности за прогнозиране и оптимизиране на 

поливния режим в условията на оптимална и недостатъчно водоосигуреност. 

В ИХМ, респ. ИММ, е създадена Информационно-съветваща система (ИСС) за 

оперативно прогнозиране и управление на поливния режим на селскостопанските 

култури, която се прилагаше масово в цялата страна в периода 1981-1990 г. Освен това на 

същата основа през 1983 г. се извърши райониране на поливния режим на 

селскостопанските култури, съгласно което в страната са обособени 97 

хидромелиоративни райони, като за 33 култури, в т.ч. овощни, при различна обезпеченост 

са установени напоителни норми и тяхното вероятно разпределение през вегетационния 

период. 

ИСС позволява по изчислителен път на базата на голям брой информация да се 

проследява динамиката на почвената влага и при спадането й до определено ниво да се 

дават указания за провеждане на поредната поливка с определен размер. ИСС се прилага и 

в условия на недостиг на вода, като дава указания за отменяне на поливка или намаление 

на поливната норма (Схема ). В програмния продукт е заложена възможността да се 

прогнозира както оптималния, така и намаления добив. Прилагането на ИСС се 

препоръчва за използване в процеса на оперативното управление на производството, но тя 

може да се използва за доказване на условията, в които са се развивали растенията през 

определена година без напояване. 

 

VІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА НАПОЯВАНЕТО НА  

      ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ В ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ  

 

Получените положителни резултати от многогодишни изследвания и натрупания 

опит в напояването на основните овощни култури в полупланиниските райони досега 

обуславят необходимостта от разширяване на използването му и утвърждаването му като 

решаващо агротехническо мероприятие в прилаганите при тези култури технологии. 

Основание за това е и необходимостта от своевременно прилагане на целесъобразни 

мерки  за преодоляване и адаптиране на планинското ни земедление към 

неблагоприятните въздействия на настъпващите промени в климата в региона с тенденция 

към затопляне, засушаване и засилване на водиня дефицит, както и във връзка със 

създаването на предпоставки за неговото устойчивото и екологосъобразно развитие. 

Предвид недостатъчните водни ресурси, насоките следва да са към прилагане на: 

- водоикономични методи, технологии и техники за напояване, каквито 

са капковото напояване и микродъждуването  
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- подходящи  поливни режими при тези технологии, в т.ч. и на нарушени, през 

вегетационния период  на културите с оглед създаване на условия за реализиране на 

потенциалните  им възможности 

Капковото напояване и микродъждуването предлагат добри възможности за 

получаване на високи и устойчиви добиви от овощните култури при значителна икономия 

ва вода до 30 до 50% в сравнение с останалите начини на напояване.  

В биологично отношение най-подходящ е поливния режим с напоителна норма 

равна на 100 % от евапотранспирацията при всички култури, който се препоръчва при 

условията на добра водоосигуреност. В зависимост от климатичните и други фактори 

разликите между добивите при този режим и при поливни режими с норми редуцирани от 

20 до 40 % при повечето напоявани култури не са съществени, което дава възможност за 

прилагането им в регионите със скъпа вода и в случаите на  воден дефицит. 

Получаваните икономически резултати при използване на технологиите за 

микронапояване на различни овощни култури позволяват направените инвестиции да се 

възстановят средно за срок от 1-2 години при малините и ягодите и за 2-4 години при 

овощните градини. 

През следващите години в България се предвижда да бъдат възстановени и 

разширени площите с основните интензивни култури - овощни градини, лозя, малини, 

ягоди, касис, зеленчуци, тютюн и т.н. Това е един от основните приоритети на 

правителството в областта на развитието на земеделието в краткосрочен и дългосрочен 

период.  

Капковото напояване и микродъждуването като ефективни методи за напояване е 

необходимо да намерят широко приложение и да бъдат елементи на реализираните 

съвременни технологии за ябълково, малиново, ягодово и т.н. производство в 

полупланинските райони на страната. 

 

VІІ. ОСНОВНИ НАСОКИ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И  

       ПРИЛОЖНАТА  РАБОТА  

 

Натрупаният досега експериментален материал за установяване на подходящия 

поливен режим , обогатените познания за зависимостта на добива от степента на 

влагоопезпечаването и за влиянието на водния дефицит в отделни фази от развитието на 

основните овощни култури разкриват възможности за прогнозиране и оптимизиране на 

поливния режим в условията на оптимална водоосигуреност. 

С оглед научното и практическо изясняване на всички аспекти, свързани с 

използването при овощните култури, в т.ч. отглеждани в полупланинските райони на 

страната, на водоикономичните и екологосъобразни методи, технологии и техники за 

микронапояване в условията на настъпващи промени в климата,  засушавания и недостиг 

на вода, през следващите години изследванията трябва да бъдат насочени в следните 

основни направления: 

- проучвания при по-висока степен на интензификация на всички фактори на 

агротехническия комплекс, осигуряваща получаването на стабилни и качествени добиви 

при различни агроекологически (почвено-климатични) условия, за установяване на  

параметрите на евапотранспирацията и оптималния поливен режим на овощните култури 

- доуточняване на критичността към водата на отделните фази в развитието на 

овощните култури, загубите от продукция за всяка фаза, когато не се задоволяват 

изискванията й към вода, степенуване на културите по фази на критичност  

- установяване на загубите на продукция и доходи от отделните култури при 

различни начини и степени на нарушаване на техния оптимален поливен режим. 

- проучване на възможностите за прилагане на т.н. "нарушени поливни режими" при 

различните разновидности на капковото напояване на ягодата, малината (не ремонтантни 
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и ремонтантни сортове) и касиса, отглеждани в различни райони с разнообразни почвено-

климатични и кономически условия  

- изучаване на оптималните и "нарушени поливни режими" при микродъждуване на  

същите овощни видове 

- установяване на оптималните и "нарушени поливни режими" при капково  

напояване и микродъждуване на нови овощни видове, отглеждани в полупланинските 

райони, като череша,  слива, арония и др.  

- установяване на участието на високите подпочвени води в евапотранспирацията на 

културите, на оптимален отводнително - напоителен поливен режим при отглеждането им 

в площи с високи подпочвени води 

- разработване на безвредни технологии за ефективно напояване на овощните 

култури с отпадъчни битови и промишлени води 

           - установяване на подходящите за разнообразните теренни, почвени, 

хидрогеоложки и др. условия в тези райони елементи, конструкция и параметри на 

системите за капково напояване и микродъждуване и оптимизиране на режима на 

експлоатация и на икономическите им показатели  

- уточняване при различните почвено-климатични условия на ефекта от 

използването на капковото напояване и на микродъждуването при овощните култури в 

тези райони  

- разширяване на проучванията за установяване на влиянието на водния дефицит 

върху количеството и качеството на земеделската продукция при култури с новосъздадени 

сухоустойчиви форми на овощните култури 
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