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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
България попада в района на неустойчивото овлажняване, поради което на 

напояването се отрежда значителна роля за получаването на устойчиви добиви с 
високи качества на продукцията от повечето отглеждани земеделски култури. 

В същото време страната разполага с ограничени водни ресурси, 
разпределени неравномерно както върху територията й, така и по сезони и 
години.   

Регистрираните през последните години  промени в климата на региона с 
тенденция към затопляне и засушаване, които се очаква да се засилят в 
следващите десетилетия, са  обусловили по-широкото използване в практиката на 
поливното земеделие в страната на подходящи за агроекологичните особености в 
различните райони водо- и енергоикономични технологии, техники и режими на 
напояване на земеделските култури в различните агроекологични райони на 
страната.  

Капковото напояване и микродъждуването на културите са едни от 
перспективните методи в това отношение,  интересът към които се определя от 
възможностите, които те предлагат за  икономично използване на водните 
ресурси и на работната ръка, както и за увеличаване на добивите, подобряване 
качествата на продукцията и разширяване на обхвата на напояването в по-сложни 
теренни и други условия. 

 
 
МЕТОДИ ЗА МИКРОНАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 
 
Методите за микронапояване включват различни разновидности на капковото 

напояване, микродъждуването, вътрешнопочвеното и подпочвеното напояване и 
други видове за съсредоточено (локализирано) подаване на водата в почвата и 
напояване на земеделските култури. 

От тях с доказани възможности и с най-широко приложение в практиката са 
първите два метода -  капковото напояване и микродъждуването, със същността и 
възможностите за използване в земеделската практика на България на които ще 
се спрем в следващото изложение.  

 
 
СЪЩНОСТ НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ 
 
Основни принципи 
 
Методът на капково напояване обхваща различни начини за подаване на 

водата и хранителните елементи. Напоителната система се характеризира с 
наличието на постоянна разпределителна мрежа под налягане. 

Основните принципи на метода се състои в следното:  
- 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 
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една висока и оптимална стойност, без значителни колебания и поставяне на 
растенията във воден стрес   
  

Предимства  
 
В сравнение с гравитачното напояване и дъждуването, а донякъде и с 

микродъждуването, предимствата на капковото напояване, са:  
- икономия на вода (20-60% в зависимост от вида на културите, климатичните 

условия, начина на напояване и т.н.), в резултат на специфичния режим на 
напояване при който се постига съответствие на подаваното водно количество и 
водопотреблението на културите; ограничаване на навлажняваната площ само в 
отделни петна или ивици вследствие на съсредоточеното подаване на водата, 
като в зависимост от гъстотата на културите големината на тази площ може да 
достигне до 40% от общата площ; намаляване на изпарението от почвената 
повърхност, поради по-голямата част от площта остава суха; отсъствие на 
повърхностен отток и по-малка филтрация на вода в дълбочина; ограничаване 
развитието на плевели; избягване преовлажняването на известна част от площта, 
характерно за другите начини на напояване   

- по-малки разходи на труд (40-80% в сравнение с гравитачното и 
полустационарното дъждуване) - системите са стационарни въобще или сезонно 
и позволяват автоматизиране на поливния процес; дори без автоматизация за 
разпределението на водата върху площта се оперира само със спирателни 
кранове; работата на поливача е облекчена и опростена  

- повишаване на количеството и подобряване на качеството  на добивите (20-
60% в зависимост от вида на културите, климатичните условия, прилаганата 
агротехника и т.н.), в резултат  на поддържания подходящ водно-въздушен и 
хранителен режим в коренообитаемия почвен слой, което създава условия за 
оптимално развитие на растенията     

- възможност за подаване на торовете едновременно с водата, което 
позволява да се осигури подходящ хранителен режим на растенията през 
различните фази от развитието им, по-добро разпределение на хранителните 
елементи, намаляване на разходите на труд и намаляване на количеството на 
торовете     

- равномерно разпределение на водата върху площта, позволяваща 
уеднаквяване развитието на растенията и улесняване прибирането на 
продукцията       

- възможности за автоматизиране на поливния процес, което дава възможност 
за точно дозиране на необходимата поливна норма и регулиране на водното 
количество съобразно с измененията на климатичните и почвени фактори и 
потребностите на растенията 

- 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 

- ограниченото навлажняване на почвената повърхност не създава пречка за 
работата на земеделските машини, като всички други агротехнически 
мероприятия могат да се извършват едновременно с провеждането на 
напояването 

- малките водни количества на системите позволяват използването на 
ограничени водоизточници, като сондажни кладенци и др.  

- малките водни количества и липсата на повърхностен отток не създават 
опасност от ерозия на почвата,  което позволява да се използва успешно при 
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стръмни терени, където другите начини е невъзможно да се използват без 
отрицателни последствия 

- не изисква основно подравняване на почвената повърхност   
- развитието на плевелната растителност е силно ограничено, тъй като 

почвата между редовете на културите остава суха, борбата с нея се улеснява 
поради възможността с водата да се внасят хербициди   

- концентрацията на водоразтворими соли в почвата намалява поради 
поддържането на постоянна влажност близо до корените на растенията   

- не се мокрят листната маса и плодовете, което при някои култури  е от 
значение за предотвратяване на заболявания и за получаване на реколта с 
високо качество 

- позволява напояването на парцели с неправилна форма  
- изисква по-ниско работно налягане на водата, което позволява да се намалят 

експлоатационните разходи за напояването   
  

Недостатъци 
 
- чувствителност към качествата на водата за напояване, което изисква 

използването на специални устройства за пречистването й от механични примеси, 
разтворени химически съединения, водорасли и др., оскъпяващи системите   

- не дава възможност за подобряване на микроклимата в напоителното поле, 
което е от значение при продължителни  и интензивни засушавания 

- навлажняването на сравнително по-малък обем от почвата ограничава 
развитието на кореновата система   

- натрупване на соли по периферията на намокрения контур и в междуредията, 
което при липса на валежи и при условия благоприятстващи засоляването, може 
да има неблагоприятни последици за плодородието на почвата   

- поддържането на постоянно висока влажност маже да причини изнасяне на 
торовете и лесно подвижните елементи извън активния почвен слой   

- положените върху повърхността на терена по редовете на културите поливни 
тръбопроводи възпрепятстват обработката на почвата в редовете  

- стойността на системите при културите с по-голяма гъстота на засаждане е 
сравнително висока   
 

Област на приложение. Напоявани земеделски култури 
       
      Капковото напояване има своето място, наред с останалите начини на 
напояване - повърхностното и дъждуването, и област на приложение, в което 
може да се реализира най-голяма полза при отглеждането на напояваните 
култури, а именно: 
      - по отношение на културите - такива, които реагират силно на напояването и 
големината и качеството на получения добив от тях зависи много от почвената 
влажност  
      - по отношение на теренни и климатични условия - при сложен релеф и голям 
наклон на терена (до 45о и повече), където другите начини на напояване са 
неприложими или използването им е свързано с големи разходи; в райони с 
продължителни засушавания и с постоянни силни ветрове; при местни 
водоизточници с малко водно количество; при почви с малка мощност и с много 
ниска или с висока водопропускливост; при почви показващи тенденция към 
засоляване; при водоизточници с високо съдържание на водоразтворими соли      
      - по отношение на икономическите условия - при недостиг на работна ръка; 
при висока цена на водата за напояване  
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Досега и понастоящем капковото напояване намира приложение главно при 
интензивни земеделски култури, като: 

- овощни насаждения - ябълки, праскови, круши, кайсии, череши и др. 
- лозя  
- зеленчуци - домати, пипер, краставици и други, отглеждани на открито и в 

оранжерии  
-   ягоди, малини и касис 
-   тютюн, памук, захарно цвекло 
- цветя и др. 
 

      Развитие 
 
      Първите опити за подаване на водата непосредствено в зоната на 
разположение на корените на растенията датират от края на 19-тия век, когато в 
Германия, Англия, Франция и др. се създават първи участъци за подпочвено 
напояване, принадлежащ към групата на съсредоточеното напояване. 
      За начало на капковото напояване се счита реализираното опитно напояване 
на култури в оранжерии в Англия през 40-те години на следващия век, като с 
едновременно с водата са подавани и хранителни елементи. В производствени 
условия капковото напояване за първи път е приложено в Израел в началото на 
60-те години и най-напред при овощни насаждения. След това в редица други 
страни използването на този метод бележи бърз напредък, съпроводен с 
усъвършенстване на техническите средства за изпълнение на 
системите/инсталациите и на методите за тяхното оразмеряване и експлоатация. 

В България първите опити за използване на капковото напояване  датират от 
началото на 70-те години с провеждането на отделни проучвания на елементи за 
напоителните системи. Към по-широкото му прилагане в практиката се пристъпи в 
края 1980 г. след по-обстойно изследване и анализиране на възможностите, които 
този метод може да осигури при конкретните почвени, климатични и 
организационно-икономически условия в страната на базата на проведени  
целенасочени многогодишни изследвания в лабораторни условия и в 
експериментални полета при напояване на различни земеделски култури в 
представителни за страната райони и използване на разнообразни по вид и 
параметри елементи и схеми на инсталациите. 

Изследванията, ръководени и провеждани главно от Института по 
хидротехника и мелиорации (ИХМ) (сега Институт по мелиорации и механизация - 
ИММ), имаха комплексен характер и обхващаха решаването на основните аспекти 
на прилагането на този метод в поливното земеделие на България, в т.ч.:  

Технически и технологични аспекти: 

 създаване на необходимите елементи и оборудване за системите за 
капково напояване; 

 хидравлични особености на функциониране на елементите  и тръбната 
мрежа на системите; 

 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. 

Агрономически аспекти: 

 характер на навлажняването на почвения профил в зависимост от почвения 
тип и характеристиките на устройствата за подаване на водата; 
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 поливен режим на културите – развитие на кореновата система, големина и 
качество на добивите в сравнение с другите начини на напояване; 

 разпределение на солите и хранителните елементи в навлажнената зона и 
начини за подаване на торовете. 

Технико-икономически аспекти: 

 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. 

Това даде възможност реално да се оценят неговите достойнства и място, 
което заема сред другите използвани начини на напояване (1).  

В резултат на това към края на 70-те години стана възможно да започне по-
масово използване на този метод и да бъдат изградени няколко системи , главно 
за напояване на овощни насаждения, лозя, зеленчуци и др. и към края на 80-те 
години изградените с капково напояване площи в страната да достигнат над 10 
хил. ha, главно с елементи и оборудване, производство на ИХМ. По отношение на 
напояваните по този начин култури,  разпределението на площите е: овощни 
насаждения (ябълки, праскови, круши) – 37 %; лозя – 25 %, зеленчуци на открито 
(домати и др.) – 20 %, ягоди и малини – 10 %; оранжерийни култури – 8 %. 

Техническото ниво на изградените системи през годините носеше отпечатъка 
на постепенното развитие и задълбочаване на нашите познания за 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. 

През последните 10 години на миналия век, вследствие на извършващата се 
в България аграрна реформа и преминаване от централизирана планова към 
пазарно-ориентирана икономика с възстановяване на собствеността на 
земеделските земи на техните собственици, интересът към напояването, в т.ч. и 
към капковото, силно намаля. По-голяма част от изградените системи за капково 
напояване бяха разрушени или използването им се ограничи, а темпът на 
изграждане на нови е много малък. Към края на 2002 г. запазените 
функциониращи и изградените нови такива системи възлизат на около 250 ha. 
 

 
КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  
 
Основни елементи  
 
Системите за капково напояване се състоят от следните основни елементи: 

      - водоизточник 
      - водовземен и команден възел 
      - главен тръбопровод 
      - разпределителни тръбопроводи 
      - поливни крила 
      - съоръжения по тръбната мрежа 
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Водоизточник 
       

Като водоизточници на системите се използват:  
      - напоителни открити канали и напорни  тръбопроводи 
      - реки и други открити течения 
      - сондажни кладенци 

Видът и разполагаемото водно количество от водоизточника предопределят 
схемата, вида и основните характеристики на устройствата и съоръженията във 
водовземния и командния възел на системата. 

 
Водовземен и команден възел 
 
Включва съоръженията за вземане на водата от водоизточника и всички 

устройства за регулиране, пречистване и измерване на водата, подавана в 
системата за напояване, които се разполагат върху една площадка, в т.ч.: 
      - помпени агрегати и устройства към тях 
      - основен шибър/спирателен кран  
      - регулатор на налягане/водно количество 
      - торосмесител 
      - филтри 
      - водомер  
      - манометри за контрол на налягането 
      - средства за автоматизация и др. 

 
За предотвратяване запушването на поливните тръбопроводи и 

капкообразувателите от постъпили с водата за напояване в тях механични 
примеси, разтворени химически вещества и продукти от дейността на различни 
бактерии, е целесъобразно още в командния възел на системата да се извърши 
филтрирането на водата. За целта се използват филтри с различна конструкция и 
характеристики, които позволяват да се реши този проблем. Прилагат се 
самостоятелно или в комбинация следните видове филтри: 
     - мрежести - за задържане на механичните примеси и с параметри в 
зависимост от размерите каналите в капкообразувателите, преминаващото водно 
количество, замърсеността на водата и т.н.  

- пясъчно-чакълени -  за отстраняване на съдържащите се във водата в големи 
количества фини твърди примеси и и особено на плаващи органични материали 

- хидроциклони - за предварително пречистване на силно замърсени води   
Параметри на филтрите се определят в зависимост от размерите каналите в 

капкообразувателите/микродъждовалните апарати, преминаващото водно 
количество, замърсеността на водата и т.н. 

За подаване на торовете и хербицидите едновременно с водата за напояване 
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. 

Използването на специални устройства за регулиране на налягането (т.н. 
регулатори на налягане), разположени в командния възел на системата, при 
отклоненията  от главния или в началото на разпределителните тръбопроводи, се 
налага с оглед осигуряването и поддържането на постоянно работно налягане в 
напоителната мрежа след тях независимо от колебанията на налягането в 
захранващия тръбопровод и от изменението на преминаващото водно 
количество. 
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Главни и разпределителни тръбопроводи 
 
Довеждат и разпределят водата от водовземния  и команден възел до 

отделните участъци на напоителната система. Полагат се обикновенно закрити с 
оглед да не възпрепятстват движението на земеделските машини.  За направата 
им се използват гъвкави или твърди тръби от поливинилхлорид и полиетилен.    

Цялата система/инсталация се разделя на отделни поливни участъци -
батерии, които обхващат площта, напоявана едновременно от един 
разпределителен тръбопровод. Броят, формата и големината на батериите 
зависи от природните условия и техническите параметри на системата във всеки 
случай от една страна, и от друга - от вида и схемата на отглеждане на културите 
и организацията на напояваната площ. 
 

Поливни тръбопроводи  
 
Транспортират и разпределят водата в поливните участъци непосредствено до 

растенията. По конструкция и действие се различават коренно от поливната 
техника при останалите начини на напояване.  

Поливните тръбопроводи (крила) осигуряват реализирането на основния 
принцип на капковото напояване и микродъждуването - извършването на малки и 
чести поливки за поддържане на оптимална влажност в кореновата зона на 
растенията.  Разполагат се по редовете на културите и в зависимост от вида и 
технологията на отглеждането им: 
      - по повърхността на терена 
      - над терена (на носещата конструкция) 
      - на известна дълбочина  в почвата при капковото напояване  

Според конструкцията им (в зависимост от начина на изтичане на водата), 
поливните тръбопроводи за капково напояване са: 
      - поливни тръбопроводи с капкообразуватели 
      - тънкостенни перфорирани и др. поливни тръбопроводи 
      - порьозни поливни тръбопроводи  

Във всяка от тези категории има много разновидности. 
Разстоянието между поливните тръбопроводи е в зависимост от разстоянието 

между редовете на културите: 
- при овощните насаждения, лозята, малини и други култури с междуредие над 

1,0 m тръбопроводите се полагат във всеки ред 
      - при зеленчуковите култури, ягодите и др. крилата могат да се положат с 
оглед подаване на вода на повече от един ред, като разстоянието между тях се 
определя в зависимост от схемата на засаждане на културите и характеристиките 
на почвата 

Диаметърът на поливните тръбопроводи е в диапазон 13-24 mm, а дължината 
им е в зависимост от теренните условия, разположението на културите и вида и 
броя на капкообразувателите/отворите за подаване на водата, най-често в 
границите 50 - 150 m. 

Видът, параметрите и разположението на разпределителните и поливните 
тръбопроводи, респ. на поливните батерии, се определят от: 
      - вида и водопотреблението на културите  
      - свойствата на почвата  
      - организацията на напояваната площ 
      - необходимостта от намаляване на капиталните вложения за изграждане на 
системата 
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Поливни тръбопроводи с капкообразуватели 
 
Такива поливни тръбопроводи имат  "класическия" тип системи за капково 

напояване. Изтичането на водата се извършва на отделни капки посредством 
капкообразуватели, а тръбопроводите имат само транспортна функция. 

Капкообразувателите изпълняват функцията на миниатюрни регулатори, които 
създават напорна загуба и намаляват налягането в тръбната мрежа до 
атмосферното. Това дава възможност за изтичане на водата с постоянен малък 
интензитет във вид на капки или малки струйки. Обикновено са оразмерени да 
подават водно количество в диапазона 1-2 l/h до 10-12 l/h при налягане от 10 m.  
Монтират се по поливните тръбопроводи: 

- на равни интервали без оглед на разстоянието между растенията, като по 
този начин се навлажнява непрекъсната ивица по дължината на редовете (при 
гъсто засадени култури - зеленчуци, ягодоплодни, цветя, лозя и др.) 

- близо до растенията, по един или няколко в зависимост от  водно-физичните 
свойства на почвата и разпространението на кореновата система на културите 
(при овощни насаждения и др.) 

В практиката се използват разнообразни по конструкция капкообразуватели.  
От хидравлична гледна точка те са: 
- капкообразуватели с дълъг ход на водата (напорните загуби се получават от 

триенето по дължината на дълъг канал с малко сечение, който е праволинеен или 
винтообразен) 

- капкообразуватели с къс ход на водата (обикновен отвор или канал с малка 
дължина и малък размер)  

- вихрови капкообразуватели (създава се центробежна сила при движението на 
водата) 

- капкообразуватели със специална конструкция (имат допълнителни 
елементи, осигуряващи автоматично регулиране на налягането, самопречистване 
и др.) 

- комбинация от посочените групи  
В зависимост от начина на свързване: 

      - с линейно свързване към поливния тръбопровод 
      - със странично свързване  

Внимание заслужават т.н. саморегулиращи капкообразуватели, които са 
подходящи за използване при площи с голям наклон на терена, 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.    

 
Тънкостенни перфорирани, порьозни и други поливни тръбопроводи  
 
Разпределението при тях се осъществява от малки отвори или прорези. 

Прилагат се голям брой разновидности на тръбопроводите - с обикновени малки 
по диаметър отвори през определено разстояние,  с надлъжен шев или друга 
конструкция за подаване на водата по дължината на тръбопровода,  
двойностенни и т.н.    

Разположението и параметрите на устройствата за подаване на водата се 
подчиняват на същите изисквания, както при крилата с капкообразуватели. 

Порьозните поливни тръбопроводи са предназначени за много бавно подаване 
на водата, която преминава през много фини пори или цепнатини, по цялата 
дължина на тръбопроводите. Съществуват различни конструкции, намиращи не 
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особено широко приложение. Недостатък на тази конструкция поливни 
тръбопроводи е  невъзможността за осигуряване  на равномерност в 
разпределение на водата, както и опасността от проникване на фини почвени 
частици в порите, водещо до запушването им.   

 
Използвани поливни тръбопроводи в инсталациите за капково 
напояване у нас 
 
За осигуряване на посочените начини на навлажняване на почвата при 

различните култури следво да се използват подходящи по конструкция и 
параметри поливни тръбопроводи и други елементи на инсталациите. 

При капково напояване на зеленчукови и ягодоплодни култури, цветя, тютюн, 
памук и др. се използват инсталации с поливни крила с "непрекъснато" отдаване 
на водата по дължината им, като двойностенни, тънкостенни, перфорирани и др. 
Устройствата за подаване на водата в тях, респ. капкообразувателите, са 
разположени на гъсто и са монтирани отстрани, вградени или прикрепени към 
стените на тръбопровода, осигурявайки непрекъсната навлажнена ивица по 
повърхността на почвата.  Обикновено капкообразувателите се разполагат на 
еднакви интервали по дължината на тръбопроводите без оглед на 
разположението на растенията, като разстоянието между тях се определя от 
водно-физичните свойства на почвата. С оглед постигане застъпване на 
навлажнените контури от отделните капкообразуватели, разстоянието между тях 
е 1,5 пъти радиуса на  контурите (1,7).  

При зеленчуковите култури поливните крила се полагат по повърхността на 
терена, при ягодите - в средата на лехите под полиетиленовия мулч, а при 
малините - под повърхността на почвата на дълбочина около 15 cm. 

   При овощните насаждения и лозята се  използват поливни тръбопроводи с 
капкообразуватели, също прикрепвани странично или вградени в тръбата.  
Тръбопроводите се полагат във всеки ред от растения по повърхността на терена 
или се окачват на носещата телена конструкция.  Капкообразувателите се 
монтират на групи в близост до всяко растение, като се осигурява навлажняване 
само на отделни петна около растенията. За условията в България обикновено се 
монтират един, два или три капкообразуватели, така че в зависимост от вида и 
възрастта на насажденията и водно-физичните свойства на почвата да се получи 
навлажнен обем с необходимите за културите размери. При липса на конкретни 
данни се приема, че този контур е равен на площта, засенчена от короната на 
дърветата (13).  

В практиката в България се предлагат и използват следните видове и 
конструкции тръбопроводи за устройството на най-специфичния елемент на 
инсталациите за капково напояване - поливните крила: 

  - 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.(с разстояния на засаждане на 
растенията в реда до 2 m), 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 
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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 "P1" ("Irritec") - вътрешен диаметър 16,1 mm, дебелина на 
стената 0,12-0,35 mm, плоски капкообразуватели прикрепени към стената отвътре 
през 20 до 150 cm през 10 cm, номинален дебит 1,4 l/h, приложение при 
едногодишни култури, експлоатационен срок - 1-2 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 

 
- поливни тръбопроводи от гладък шлаух с капкообразуватели за подаване 

на водата в отделни участъци около растенията - 
-- 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" ("Eurodrip"), 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 "MONO&TANDEM" ("Irritec") - полиетиленови, външен  
диаметър 16 и 20 mm, вградени капкообразуватели тип лабиринт, 
самопречистващи, с дебит 1,5, 2,1 и 4,1 l/h при тръби с диаметър 16 mm и 1,8, 2,4 
и 3,8 l/h при тръба 20 mm  

-- 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") 

Освен тази поливна техника, оформяща основните поливни участъци – 
поливните батерии, системите за капково напояване се оборудват и със (1,13): 

- 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 
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- транспортни и разпределителни тръбопроводи и съоръжения по тях. 
 
Управление и автоматизиране на поливния процес 

      
На автоматизация подлежат както управлението на системата за 

микронапояване като цяло, така и отделни операции при експлоатацията й, като: 
- определяне на нуждите от вода на културите в зависимост от климатичните и 

др.фактори 
      - включване и изключване на помпените агрегати 
      - пречистване на филтърните съоръжения 
      - регулиране на разпределителните устройства за последователно включване 
на отделните поливни участъци 

- други 
      
 

СЪЩНОСТ НА МИКРОДЪЖДУВАНЕТО 
 
Основни принципи 
 
По основните си принципи микродъждуването представлява междинен метод 

между класическото, традиционно, дъждуване и капковото напояване. При него 
водата в повечето случаи също не се подава върху цялата напоявана площ, а 
само около културите. При микронапояването обаче навлажняването обхваща по-
голяма площ в сравнение с тази при капковото напояване. Напояването се 
извършва също с малки и по-чести поливки.     

 
Предимства и недостатъци 
 
Микродъждуването дава възможност да бъдат преодоляни голяма част от 

недостатъците на капковото напояване, а именно:  
- микродъждуването  е по-малко чувствително към качествата на водата за 

напояване в сравнение с капковото напояване, поради което при него се налага и 
използването на по-облекчени схеми и устройства за пречистването на водата  

- по-добри при този метод са и възможностите да се подобрява микроклимата 
в напоителното поле, което при някои култури е от съществено  значение 

- в случаите на използване на инсталациите за микродъждуване за създаване 
на мъгла, например при отглеждане на зеленчукови култури в оранжерии, се 
осигурява подходящ влажностен режим на въздуха, както и за понижаване на 
температурата му през определени часове на деня.  

- по-голямата площ, върху която се разпределя водата, предизвиква изнасяне 
на солите извън кореновата система на растенията 

- кореновата система на растенията при микродъждуване има възможност да 
се развие равномерно в по-голям обем, което води до по-рационално използване 
на почвеното плодородие 

- опасността от загуба на вода от дълбочинна филтрация е по-малка при 
микродъждуването в сравнение с капковото напояване  

 
Основните недостатъци на този метод в сравнение с капковото напояване, 

отбелязани по-горе, се изразяват в: 
- по-малка икономия на вода поради по-голямия размер на навлажняваната 

площ, по-голямото изпарението от почвената повърхност и др.;  
      - незадоволително разпределение на водата върху повърхността на почвата  
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      - създаване на пречки за работата на земеделските машини, поради 
полагането на поливните тръбопроводи и микродъждувалните апарати по терена 
      - използване на по-голямо водно количество и по-висок работен напор на 
системата, което обуславя и съответни водовземни и регулиращи съоръжения, и 
по-големи експлоатационни разходи за напояването 

- мокрене на листната маса и плодовете, вследствие на което при някои е 
причина за заболяване и за получаване на реколта с ниско качество 

  
    Напоявани култури 
 

         Микродъждуването има определена област на приложение, в която може да 
се реализира най-голяма полза при отглеждането на напояваните култури. В 
сравнение с капковото напояване тази област е по-ограничена. 

По отношение на културите, този метод се използва  за напояване  главно на 
овощни насаждения (ябълки, праскови, круши, кайсии, череши и др.) – подкоронно 
дъждуване, някои зеленчуци, отглеждани на открито и в оранжерии (в т.ч. при 
мъглуване), цветя и др. 

 
   Приложение 

 
Подобно на капковото напояване първите опити у нас за използване на 

микродъждуването са проведени от Института по хидротехника и мелиорации. В 
резултат на това са решени основните въпроси, свързани с неговото използване в 
практиката, като е разработена методичната, технологична и техническа база за 
проектиране, изграждане и експлоатация на системите при специфичните условия 
на приложение и са усвоени необходимите елементи и оборудване за системите.  

Изградените досега системи за микродъждуване в страната обхващат малка 
площ - около 2 хил. ha предимно при ябълкови и праскови насаждения. 

 
 
КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА МИКРОДЪЖДУВАНЕ 
 
Основни елементи  
 
Конструкцията на инсталациите за микродъждуване принципно не се 

различават от тази на инсталациите за капково напояване. Аналогични са всички 
основни елементи като възможните водоизточници, вида и основните параметри 
на водовземния и командния възел, главния и разпределетилните тръбопроводи, 
съоръженията по тях. 

Видът и параметрите на тези елементи зависят от същите фактори и се 
определят по същия начин, както при системите за капково напояване.  

Разликите между  двете системи се състоят само в устройството и 
параметрите на поливните тръбопроводи и вследствие на това и в режима на 
напояване на културите.  

Инсталациите за микродъждуване се комплектоват с различен брой крила, 
като параметрите на батериите се определят в зависимост от вида на културата, 
разстоянието между дърветата и техническите характеристики на елементите за 
микродъждуване. 
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Поливни тръбопроводи 
 
Поливните тръбопроводи при системите за микродъждуване представляват 

гъвкав шлаух с диаметър 20-32 mm, върху който през определено разстояние се 
монтират микроразпръсквачи (МРС) или микродъждовални апарати (МДА) за 
разпределение на водата. 

Тръбопроводите се полагат по дължината на редовете от култури, като 
параметрите им зависят от същите фактори, както при тези на капковото 
напояване.  

 
Микроразпръсквачи и микродъждовални апарати 
 
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. Разликата между тях е, че МРС се състоят 
обикновено от един елемент и водната струя от отвора в него се разбива и 
разпръсква в дефлекторно оформена част, докато микродъждовалните апарати  
представляват различни по форма и конструкция движещи се части, които 
осигуряват въртеливо движение и разбиване на водната струя. 

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.    

 Обикновено МРС се свързват към поливния тръбопровод директно. МДА също 
се монтират по този начин или, което е по-често срещания случай, те са 
разположени отделно върху забита в почвата стойка, като свързването им  с 
тръбопровода се осъществява чрез гъвкава тръбичка с малък диаметър.    

 
Използвани поливни тръбопроводи в инсталациите за микродъждуване 
 
В практиката у нас се предлагат и част от тях се използват следните видове и 

конструкции поливни тръбопроводи (диаметри 20 до 32 mm и по-големи) с МРС и 
МДА, с които се оборудват системите за микродъждуване: 

- “МРС-35” (ИММ), тип - дефлекторен, навлажнява сектор 1800, 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 
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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 
налягане 0,15-0,3 МРа, диаметър на разпръскване 1,8-120 m  

- “Supernet”, “Vibro Spray”, “Vibro Spin”, “Vibro Mist”, “Spin Clear” за дъждуване 
и мъглуване (“Netafim"), дебит 20-200 l/h при налягане 0,15-0,3 МРа, диаметър на 
разпръскване 2,0-9,0 m  
 
 
      ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА КАПКОВОТО  
      НАПОЯВАНЕ И МИКРОДЪЖДУВАНЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ  

 
Капково напояване  
 
Специфичните особености при отглеждането на различните земеделски 

култури поставят изисквания, на които трябва да отговоря използваната поливна 
техника - вид, разположение и параметри на поливните тръбопроводи и на 
устройствата за подаване на водата на растенията, режим на експлоатация и т.н.  

Съобразно с особеностите на технологиите за отглеждане на различните 
култури и потребностите им от вода в практиката се прилагат две основни схеми 
на навлажняване на почвата около растенията при капковото напояване (7): 

- навлажняване на непрекъсната ивица по дължината на редовете от култури 
- навлажняване на отделни петна около всяко растение 

Двата начина на навлажняване на почвата може да се постигнат с 
използването на различни по устройство поливни тръбопроводи.  

При овощните насаждения и лозята, отглеждани при по-големи разстояния 
както вътре в реда, така и между редовете с растения, при които е необходимо да 
се осигури навлажняване на почвата само около отделните растения, 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 или повече броя). 

При тези насаждения може да се използват и поливни крила с еднакво 
разстояние между капкообразувателите, но при разстояние между дърветата под 
2,5 m. С еднаквото разстояние между капкообразувателите по крилата се цели да 
се осигури навлажняване на непрекъсната ивица по дължината на редовете.   
      При зеленчуковите и ягодоплодни култури най-подходящо е използването на 
поливни крила с гъсто разположение на капкообразувателите/отворите 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 зеленчуковите култури поливните крила се полагат по повърхността на 
терена, при ягодите - 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 cm под повърхността на терена. 
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       При културите, отглеждани при оранжерийни условия - зеленчуци, цветя и др., 
устройството и разположението на инсталацията за капково напояване и на 
поливните крила в най-общия случай е както при зеленчуците, отглеждани на 
открито. 
       При определяне на схемата на инсталацията в редица случаи следва да се 
съобразява с допълнителни ограничения, например при напояване на цветя в 
саксии или на такива разположени в корита с порьозна среда, когато е подходящо  
използването на крила със специфична конструкция – с микротръбички и др. 
устройства за подаване на водата.  
       При капково напояване на тютюн, памук и други окопни култури, трябва да се 
използва такава модификация на поливните крила на инсталацията, която да 
осигурява навлажняване на непрекъсната ивица – двойностенни перфорирани, 
порьозни и др., с оглед да се намалят инвестициите за изграждане на системата  

 
Микродъждуване 
 

При микродъждуването също в зависимост от особеностите на технологиите 
на отглеждане на културите може да се осигури навлажняване на почвата по 
посочените две схеми при капковото напояване. 

При овощните насаждения и лозята, отглеждани при по-големи разстояния 
вътре в реда и между редовете с растения, се прилага втората схема – 
навлажняване само около дърветата. Поливните крила за микродъждуване се 
полагат във всеки ред по повърхността на терена, а могат да се прикрепят и на 
носещата телена конструкция, ако има такава. Микроразпръсквачите се монтират 
в близост до всяко дърво по един или два броя в зависимост от вида и възрастта 
на насажденията. 

При тези насаждения може да се използва и схемата на навлажняване на 
непрекъсната ивица по дължината на редовете с дървета, както и навлажняване 
на цялата площ. В последния случай микроразпръсквачите се разполагат през 
еднакво разстояние при квадратна или триъгълна схема.  
      При микродъждуване на зеленчукови култури в оранжерии поливните крила с 
апаратите се монтират над културите на елементи на съществуващата или на 
допълнително направена конструкция под покрива на оранжерията. Тази схема се 
прилага в оранжериите и при мъглуване.   

 
 
ВЛИЯНИЕ НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ И МИКРОДЪЖДУВАНЕТО ВЪРХУ 
РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРИТЕ  
 
Разпределение на влагата в почвения профил  
 
Растенията черпят вода от почвата чрез корените си и ако влажността не се 

поддържа постоянно на оптимално ниво, настъпва състояние на напрежение, 
което спъва нормалното им развитие. 

Доказано е от различни изследвания, че за задоволяване на потребностите на 
растенията от вода с достатъчно количество вода е необходимо да се 
навлажнява 22-50% от потенциалната коренова зона. Поради това икономиите на 
вода и ефективността от капковото напояване и микродъждуването зависят до 
голяма степен от осигуряването на определен обем с оптимална влажност за 
растенията през целия вегетационен период.    

Разпространението на влагата в почвата зависи главно от почвените 
характеристики - порьозност, хомогенност, коефициент на филтрация, градиент на 
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влажност, скорост на попиване, както и от разположението на нивото на 
подпочвените води, големината на изпарението и др. 

В почвения профил под всеки капкообразувател/микроразпръсквач за 
подаване на водата се образуват навлажнен обем с две характерни зони: 

- водонаситена зона, която има удължена форма и стесняваща се в дълбочина 
при песъкливи силно пропускливи почви. При по-големи размери на тази зона 
(продължително непрекъснато подаване на водата) правилното развитие на 
корените може да бъде нарушено вследствие на лошите условия на аерация)   

- 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/отвора. Формата на тази зона зависят от 
вида на почвата. 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.  

Например 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.     

Микроразпръсквачите навлажняват значително по-голям почвен обем в 
сравнение с капкообразумателите, но характерната за локализираното 
навлажняване форма се запазва.    

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 

Размерът на навлажнената зона предопределя броя и водното количество на 
капкообразувателите/микроразпръсквачите по поливните тръбопроводи, както и  
продължителността на поливките, а оттам и на останалите параметри на 
поливните батерии в инсталациите за капково напояване и микродъждуване.  

 
Разпределение на солите и хранителните елементи в почвата 
 
Разпространението на солите в почвения профил е във връзка с 

разпространението на влагата. При капковото напояване 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 
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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.  

При микродъждуването поради по-голямата площ, върху която се разпределя 
водата, в най-лошия случай е възможно изнасяне на зоната на засоляване извън 
кореновата система на растенията.  

 
Поливен режим на културите 
 
Определянето на нуждите от вода на културите и на подходящите параметри 

на поливния им режим при капковото им напояване и микродъждуването се 
извършва по същите методи както и при останалите начини на напояване. То 
обаче следва да се извършва по-точно и по-често, тъй като поливките се 
провеждат през значително по-малки интервали. 

Най-често водопотреблението на културите се определя въз основа на 
евапотранспирацията в предшестващия период, като се приема, че дневната му 
стойност, респ. дневната потенциална евапотранспирация, е право 
пропорционална на изпарението от свободна водна повърхност. 

Размерът на поливните норми  се определя на базата на стойността на 
изпарението за междуполивния период, отчитайки големината на заетата от 
растителност площ, загубите на вода от филтрация и други фактори.  

Интервалът между поливките е от един до няколко дена. При леките почви 
поливките следва да се извършват по-често, докато при по-тежките той може да 
бъде 2-3 пъти седмично. 

Продължителността на поливките е в зависимост от организацията на 
напояваната площ, характеристиките на почвата, вида на културите, стойността 
на климатичните фактори, вида, броя и параметрите на 
капкообразувателите/отворите за подаване на водата и се обуславя от 
необходимостта на културите да бъде дадено потребното им количество вода и то 
по възможност за време, за което се извършва транспирацията. Препоръчва се 
дневната продължителност на поливката да не бъде повече от 8 часа.  

 
Влияние върху развитието на културите 
 
Получените досега резултати от изследванията и практическото приложение 

на капковото напояване показват, че всички посочени 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. Това се постига вследствие на 
възможностите на този метод в осигуряване на навлажняване на една постоянна 
зона в коренообитаемия почвен слой, която регулира водния режим на растенията 
във всеки един момент от вегетацията, елиминирайки възможни колебания във 
водния му баланс. Това е във пряка връзка и с прилагането на правилен поливен 
режим на културите. 
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За основните зеленчукови, овощни и ягодоплодни култури, отглеждани при 
капково напояване в региони с представителни за страната условия, са 
представени тук някои резултати относно най-подходящия режим на напояване по 
отношение количеството на подадената вода и влиянието на метода върху 
количеството и качеството на добива. 

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 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. 

Най-високи добиви при пипера и доматите се получават при поддържане на  
влажност в коренообитаемия почвен слой над 85 % от пределната полска 
влагоемност (ППВ)(17,18). Всяко нейно намаление и на поливните норми води до 
намаление на добива и на икономическия ефект от отглеждането на културите.  

Например в условията на района около София, при напояването на двете 
култури със 100 % поливна норма добивите са 76 000 kg/ha при пипера и 116 000 
kg/ha при доматите. Намалението на напоителната норма с 30 до 40 % води до 
намаление на добива в границите от 9 до 17%, което може да се приложи в 
случаите на възникнал воден дефицит (Табл.1). Подобни са резултатите и при 
капковото напояване на краставици. 

Различните режими на капково напояване, съчетани с останалите 
агротехнически мероприятия, водят до получаване на продукция от пипера и 
доматите с определено качество, което изразено чрез съдържанието на 
абсолютно сухо вещество, витамин “С” и захари е обратно пропорционално на по-
високата напоителна норма (Табл.2). Данните за киселинността при доматите 
показва също отрицателно отклонение при по-голямото водоосигуряване на 
растенията (9,15). 

При капковото напояване на ябълки в района на Кюстендил са получени 
добиви от 16 800 kg/ha (алувиално-ливадни почви) до 27 000 kg/ha (канелено-
горски почви) при 100 % напоителна норма. 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 %)(Табл. 3) (4,5,11). 

В района на Пловдив при капковото напояване на ябълка със 100% 
напоителна норма е получена икономия на вода от 33% (напоителна норма 3 040 
m3/ha) в сравнение със същия поливен режим при традиционните начини на 
напояване ( 3 710 m3/ha). Подаването на 60 % от оптималната напоителна норма 
води до снижаване на добива при ябълката с 13 % при икономия на 40 % поливна 
вода (8).   

Стопанската и икономическата оценка на получените резултати за 
икономията на вода, размера на добивите и качеството на плодовете при 
ябълката дава основание да се препоръча капковото напояване в практиката при 
условия на добра водоосигуреност и прилагане на поливен режим със 100 % 
напоителна норма, а при условията на воден дефицит и скъпа вода – поливен 
режим, редуциран до 60 % напоителна норма (3,14). 

При капково напояване на праскови в района на Пловдив е установено, че не 
са необходими поливки през първия стадии на развитие на плодовете (3-4 
седмици след пълния цъфтеж). При редуциране на напоителната норма през 
втория стадии до 12,5, 25 и 50 % от оптималния вариант на пълно задоволяване 
със 100 % ЕТ (норма за стадия от 820 m3/ha, обща напоителна норма за сезона от 
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1 850 m3/ha) и икономия на  вода съответно 810, 690 и 460 m3/ha,  се осигуряват 
добиви, които не се различават съществено от получените при поддържане на 
биологически оптимален поливен режим (2,3). 

При комбинирано напояване на прасковата в същия район - капково и 
надкоронно микродъждуване, с намалена поливна норма при капковото 
напояване 60 % ЕТ плюс микродъждуването, също се постига икономия на вода 
от 28 % в сравнение с оптималния поливен режим при самостоятелно капково 
напояване (100 % ЕТ) при по-високи качествени характеристики на плодовата 
продукция. Прилагането на надкоронно микродъждуване заедно с капково 
напояване с поливен режим 60 % от ЕТ повишава добива средно с 4 000 kg/ha, а 
на плодовете с екстра качеството - с 5 630 kg/ha, което е 61 % от общия добив на 
културата (3,6).  

При изследвания на този метод за напояване на череши в района на 
Пловдив с напоителна норма с 53% по-ниска от нормата на биологически 
оптималния поливен режим е реализирана икономия на вода 83% в сравнение с 
останалите начини нанапояване. 

Малините и ягодите също реагират много добре на капковото напояване по 
отношение както на размера на продукцията, така и на качеството на плодовете.  

В района на София при капково напояване на малината е получен добив от 
10 760 kg/ha при 100 % напоителна норма, като намалението й с 20 и 40 % не 
довежда до значително намаление на добива - в границите на 11-23 %, което се 
препоръчва при условия на воден дефицит. В екстремално сухи години, каквато 
бе 2000 г., добивът при оптимално напоявания вариант е 3,5 пъти по-висок в 
сравнение с този, получен при неполивни условия (4 470 kg/ha)(Табл. 4)(10). 

Капковото напояване на памука в района на Чирпан позволява да се увеличи 
добива средно със  7 до 11 % спрямо дъждуването и с 57-62 % спрямо 
ненапоявания памук. Ефектът от 100 m3 вода при капковото напояване е 
увеличен с 7,5-17% в сравнение с дъждуването. При него чувствително увеличава 
дължината, здравината и финеса на влакното (12).   

При сравнителни изследвания на гравитачно напояване, дъждуване и 
капково напояване на едролистен тютюн "Виржиния" в района на Бяла Слатина са 
получени добиви от сух тютюн с 21 % при капковото напояване  и с 15 % при 
дъждуването по-високи от тези при гравитачното напояване, като съответно 80 % 
и 70 % от добива е І-ва класа. Капковото напояване осигурява 50 % по-ефективно 
използване на поливната вода за производство на единица продукция (16).  

Капковото напояване на захарно цвекло в района на Пловдив е довело до 
увеличение на добива с 6% и намаление на напоиталната норма с 12% в 
сравнение с напояването по бразди и добива с 75% в случая без напояване. Най-
висок добив и икономически ефект са получени при напояване със 75% от 
поливната норма (19).    

Подобни резултати за капковото напояване са получени и при други култури и 
райони на страната. 

 
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. Получените резултати показват предимствата и на този начин на 
напояване по отношение влиянието на напояването върху развитието и 
продуктивността на културите.  
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ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И  
МИКРОДЪЖДУВАНЕ 
 
Основните изисквания при оразмеряването на системите за капково напояване 

и микродъждуване е осигуряването на възможности за: 
      - пълно задоволяване потребностите на растенията от вода през целия 
вегетационен период  
      - равномерно разпределение на подаваната вода върху поливните участъци и 
цялата напоявана площ 
      - минимални разходи за изграждане, експлоатация и поддържане  
      При оразмеряването изборът на вида и характеристиките на отделните 
елементи, тръбната мрежа, съоръженията и на системата като цяло се базира на 
спазването на известни технически и икономически изисквания. 
      Основни изходни данни: 
      - напоявана площ - големина, размери, организация,  релеф, наклон на терена   
      - водоизточник - вид и разположение, разполагаемо водно количество, 
качество на водата, съдържание на твърди примеси и др.  
     - култури - вид, схема на засаждане, големина на растителната покривка, 
критични фази на развитие, върхово водопотребление 
     - климатични условия - валежи, температура на въздуха, изпарение от 
свободна водна повърхност, скорост на вятъра и др.   
     - почвени условия - вид, водно-физични свойства, мощност на почвения слой, 
съдържание на соли и хранителни елементи 
     Основните стъпки при избора на параметрите на системите, режима на 
напояване, особеностите на използване на системата и т.н., са свързани с 
определяне на следните показатели:  
      - големина на навлажняваната площ около всяко растение, респ. ширина на 
навлажняваната ивица по дължината       
      - размер на поливната норма, интервал между поливките, продължителност на 
поливките и др. 
      - вид, брой, разположение и водно количество на капкообразувателите 
      - вид, брой, разположение и водно количество на микродъждувалните апарати  
      - разположение, вид, диаметър, дължина и водно количество на поливните и 
разпределителните тръбопроводи 
      - размери, водно количество и налягане на поливните батерии 
      - вид и характеристики на устройствата във възлите на поливните батерии 
      - организация на напояването върху цялата площ  
      - разположение, вид, диаметър и водно количество на разпределителните и 
транспортните тръбопроводи  
     - водно количество на системата   
     - вид и характеристики на помпените агрегати и на останалите съоръжения във 
водзовземния и  командния възел   

Това се извършва в зависимост от теренните, почвени, агроклиматични и 
др. условия в земите, вида и технологията за отглеждане на културите, 
организацията на площите и т.н.   

Като критерий при избора на параметрите на поливните батерии и на 
тръбната напоителна мрежа се използва показателя "неравномерност в 
разпределението на водата върху площта на всеки поливен участък и в цялата 
напоявана площ, като на практика се допускат стойности 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% 
(1,7). 
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       ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КАПКОВО 
       НАПОЯВАНЕ И МИКРОДЪЖДУВАНЕ 

 
 Специфичните особености на системите за капково напояване и 

микродъждуване и по-специално на устройствата за пречистване, регулиране и 
разпределение на водата върху напояваната площ налагат на строителството и 
експлоатацията да се отделя по-голямо внимание. 

 Основните работи при строителството са свързани с изпълнението на: 
 - водоизточника, водовземния и командния възел, енергийното захранване на 

системата 
 - закритата транспортна и разпределителна тръбна мрежа и съоръженията по 

нея   
 - поливните крила и останалите надземни възли и съоръжения 
 От правилната експлоатация и поддържане на съоръженията зависи до 

голяма степен реализирането на предимствата на методите за напояване. 
 

  
  КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ КАПКОВОТО 
  НАПОЯВАНЕ И МИКРОДЪЖДУВАНЕТО 

 
За изграждането на системите за капково напояване и микродъждуване не са 

необходими особено високи инвестиции. За условията в България те са по-малки 
от тези за изпълнение на различните системи за дъждуване. 

При системите за капково напояване капиталните вложения зависят в голяма 
степен от вида и технологията но отглеждане на културите, вида на 
водоизточника, вида и разположението на разпределителната мрежа и на 
поливните тръбопроводи са (Табл. 5 и 6): 

- зеленчуци  - 4 500 – 6 600 Lv/ha  
- ягоди – 5 200 Lv/ha 
- малини, касис – 6 800 Lv/ha 
- лозя – 5 900 Lv/ha 
- ябълки, праскови, кайсии – 4 600 – 4 800 Lv/ha   

При напояване на зеленчукови култури, отглеждани в оранжерийни условия, 
инвестициите за напоителната система са: 

- капково напояване – 3 550 – 6 700 Lv/ha в зависимост от вида на 
поливните тръбопроводи 

- мъглуване – 6 000 Lv/ha 
- микродъждуване – 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. 

Ефективността на капковото напояване и микродъждуването 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. 

Получените стойности на основните икономически показатели за 
изградените системи за микронапояване при различни култури позволяват 
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направените инвестиции за условията в страната да се възстановят средно за 
срок от 1-2 години при зеленчуците, малините, ягодите, цветята, тютюна и за 3-4 
години при овощните и лозови насаждения (1,10,13). 

Например получените икономически резултати при капково напояване на 
домати, пипер и малини показват, че при изградена оранжерия, както и създадено 
малиново насаждение, и за трите култури инвестициите за инсталацията за 
капково напояване се откупува още през първата година (Табл. 7).   
         

 
   ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ НА КАПКОВОТО  
    НАПОЯВАНЕ И МИКРОДЪЖДУВАНЕТО 

 
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. Така увеличението на площите с овощни 
градини до 2006 г. се предвижда да бъде с 20-40 %, на малините и ягодите - с 30-
50 %, на зеленчуците -  с 20-30 % и т.н. 

В условията на настъпващи глобални промени в региона с тенденция към 
затопляне и засушаване през следващите десетилетия, водещи и до 
ограничаване на водните ресурси за земеделието, един от подходящите начини 
за решаване на въпросите при отглеждането на тези култури при воден дефицит, 
е прилагането на водоикономичната технология и техника за капково напояване и 
в определени условия на технологията на микродъждуване. 

Установените досега при изследванията и практическото приложение на тези 
методи положителни икономически резултати, в т.ч. реализиране на съществени 
икономии на вода за напояване при правилно прилагане на основните принципи и 
изисквания на методите и използване на оптимизирани поливни режими на 
културите, дава основание да се счита, че те ще се прилагат и в бъдеще при 
създаването на новите насаждения.      

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведените многогодишни изследвания и наложилата се практика в 

използването на капковото напояване и микродъждуването в България показват 
недвусмислено, че същите са водоспестяващи и високоефективни методи, които 
отговарят на съвременните изисквания за развитие на устойчиво земеделие. Те 
имат своето  целесъобразно и ефективно място наред с останалите методи и 
технологии за напояване, като в редица случаи на неблагоприятни теренни, 
почвени, хидрогеоложки и др. условия в земеделските земи прилагането им няма 
алтернатива. Интересът към тях се обуславя от възможностите, които те 
предлагат за икономично използване на водата, увеличаване на добивите и 
подобряване качествата на продукцията от културите. 

Благодарение на това вече повече от 25 години капковото напояване и 
микродъждуването намират целесъобразно приложение при отглеждането на 
голям брой култури - овощни градини (ябълки, праскови, круши, кайсии, череши и 
др.), лозя, зеленчуци (домати, пипер, краставици и др.,) и цветя, отглеждани на 
открито и в оранжерии, ягоди, малини, касис, тютюн, памук и други култури.  

Съобразно с вида и особеностите на технологиите за отглеждане на 
културите и изискванията им по отношение на количеството и разпределението на 



 25 

подаваната вода в почвата и при екстремни съчетания на климатичните условия 
са разработени оптимизирани модели на инсталациите при използване на 
подходящи по вид и параметри елементи при подходящи в биологично и 
стопанско отношение поливни режими на културите при оптимално  
водоосигуряване и воден дефицит. Установени са влиянието на тези методи 
върху размера на добивите и качествата на продукцията, икономията на вода, 
необходимите инвестиции за изграждане на инсталациите и  икономическия 
ефект от напояването. 

Всички напоявани по тези технологии култури реагират много добре на 
напояването, особено при прилагане на правилен поливен режим. Установени са 
по-високи добиви при тях в сравнение с останалите начини на напояване при 
подаване на едно и също водно количество или едни и същи добиви, получени с 
по-малък разход на вода.  

От биологична и икономическа гледна точка най-добри резултати се 
получават при оптимално напояване на всички култури с напоителни норми равни 
на 100 % от евапотранспирацията. Намалението на нормите с 20 до 40 % не води 
до драстични намаления на добивите и в зависимост от вида и разположението 
на напояваните площи и начина на доставяне на водата (гравитачно или 
помпено), от които зависи цената на водата за напояване, тези режими на 
напояване, при които се реализират съществени икономии на вода, могат да 
бъдат стопански ефективни в условия на възникнал воден дефицит. 

Получените досега положителни резултати от използването им в практиката 
свидетелстват, че тези методи ще бъде подходящо и ще се използват широко и 
през следващите години, когато площите с интензивни земеделски култури в 
страната ще нарастват бързо, особено при настъпващите условия на воден 
дефицит и ограничени водни ресурси за земеделието, обусловени от 
климатичните промени в региона с тенденция към затопляне и засушаване.   
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