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УВОД 

 

Използването на водо- и енергоикономични технологии и техники е един от 

основните елементи на добрите практики за напояване на земеделските култури, които 

земеделските стопани следва да прилагат в своята дейност. 

В това отношение капковото напояване е една перспективна технология, интересът 

към която непрекъснато се увеличава, особено през последните години във връзка с 

настъпващите промени в климата с тенденция към затопляне и засушаване, които явления 

ще се засилят в бъдеще и ще доведат до увеличаване на водния дефицит и стреса в 

отглежданите земеделски култури.    

Оценката на основните технически, технологичен, агрономически и технико-

икономически аспекти на използването на тази технология в практиката на поливното 

земеделие у нас напоследък и перспективите за прилагането й в бъдеще са предмет на 

настоящото проучване.  

 

РАЗВИТИЕ НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   

 

Първите опити за използване на капковото напояване у нас датират от началото на 70-

те години с провеждането на проучвания и изпитания на различни по вид и устройство 

елементи и оборудване за системите. Основание за това бяха положителните резултати, 

получени дотогава в чужбина при използването на този метод и технология за напояване.   

След тези опити бе поставено началото на систематични многогодишни изследвания 

на различни култури при характерните за страната агроклиматични райони и при използване 

на разнообразни по вид и параметри елементи и схеми на системите за капково напояване. 

Изследванията, ръководени и провеждани главно от Института по хидротехника и 

мелиорации/ Институт по мелиорации и механизация, имаха комплексен характер и 

обхващаха решаването на основните технически, технологичен, агрономически и технико-

икономически аспекти на прилагането на този метод. Получените резултати дадоха 

възможност реално да се оценят достойнства и мястото, което може да заеме капковото 

напояване сред останалите начини на напояване.  

Изгражданите в страната площи с капково напояване постепенно се увеличават и към 

1989 г. общия им размер надхвърли 30 хил.ha, като по отношение на напояваните 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 носи отпечатъка на 

постепенното развитие и задълбочаване на познания за капковото напояване. 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 годините след 1989 г. вследствие на извършените в земеделието реформи и промяне 

на условията на земеползване, интересът към напояването, в т.ч. и към капковото, силно 

намалява. По-голяма част от изградените системи за капково напояване се разрушават, 
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ограбват или използването им се ограничава, а темпът на изграждане на нови площи е много 

малък. Към 2000 г. запазените функциониращи и изградените нови  системи възлизат на 

около 250 ha. 

През годините от новото столетие използването на капковото напояване постепенно 

се увеличи, особено в периодите преди и след присъединяването на страната ни в 

Европейския съюз, когато по линия на фондовете за земеделието на Съюза (САПАРД и 

НПРСР 2007-2013 г.) е финансирано изграждането на голям брой полета за капково 

напояване на овощни градини, лозя, ягодоплодни, зеленчуци и др. култури.  Същевременно 

една малка част от изградените системи са финансирани от земеделски производители със 

собствени средства. 

Понастоящем площите с изградени и функциониращи системи за капково напояване у 

нас се преценяват на над 4 хил.ha. Това са обикновено отделни земеделски масиви с площ от 

0,5-1,0 ha до 100-120 ha. Най–много са изградените системи в районите с развито интензивно 

земеделие и с  достатъчни водни ресурси, като области  Пловдив, Пазарджик, Сливен, Стара 

Загора, Варна и др.  

По отношение напояваните земеделски култури през последните години  капковото 

напояване намира приложение главно при интензивни култури - овощни насаждения 

(ябълки, праскови, череши, круши,), лозови насаждения, зеленчуци (домати, пипер, 

краставици, зеле и др., отглеждани на открито и в оранжерии), ягодоплодни култури (ягоди, 

малини), вкоренилища, маточнници, разсадници. Особено успешно е използването на този 

метод при неблагоприятни теренни, хидрогеоложки и климатични условия. 

 

УСТРОЙСТВО И  ПАРАМЕТРИ НА ИЗГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ  

ГОДИНИ СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

 

Устройство на изградените системи за капково напояване 

Водоизточници и водовземане. Като водоизточници за системите за капково 

напояване се използват реки, изкуствени или естествени водоеми, вода от съществуващи 

напоителни канали и напорни тръбопроводи или подпочвени води.  

Използване на вода от реките се осъществява при разположение на земеделските земи 

в непосредствена близост до тях. Обикновено водовземането се прави  без водохващане, като 

само  участъкът се подготвя за монтаж на водовземния възел на системата. Водата се 

осигурява чрез  помпени аграгати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Водовземане от река, малини,               Водовземане от язовир (понтони),      

              с. Голямо Бабино, Враца                       лозе, с. Недялско, Ямбол                         

 

В случаите на наличие в съседство на земеделските земи на напоителни канали 

водовземането се осъществява от тях директно помпено с или без подприщване на водното 

ниво в каналите. В площите с изградена напорна тръбна мрежа, вземането на вода се 

извършва от най-близко разположения хидрант по мрежата.  

 Напоследък най-използваното решение е водовземането от подземни води. Това се 

извършва с изграждане на вертикални водохващащи съоръжения–сондажи, кладенци и др., 
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вида и параметрите на които се определят от разположението на подземните води. Най-често 

се изграждат шахтови и тръбни кладенци.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Водовземане от напорен тръбопровод,  Водовземане от подземни води (сондажен 

лозе, с. Искра, Пловдив                           кладенец) вишни, с. Бегово, Пловдив   

 

Главен команден възел. Командният възел на системата по правило се разполага 

непосредствено до водоизточника и водовземните съоръжения или в края на главния 

тръбопровод. Обикновено включва помпен агрегат, основен спирателен кран, обратна клапа, 

регулатор на налягане, хидроциклон, устройство за внасяне на торове, филтри за 

пречистване на водата, водомер, манометри и в по-редки случаи устройства за автоматично 

управление на възела. 

Съобразно с вида и разположението на водоизточника и наличието на ел. мрежа в 

близост до напояваната площ се използват различни помпи – електрически и моторни, 

хоризонтални и вертикални центробежни и т.н. При използване на подземни води се 

монтират хоризонтални или потопяеми помпи. Първият вид се куплират с ел. двигател или с 

бензинов или дизелов мотор. Потопяемите помпи са само електрически.  

За внасяне на торовете с водата чрез системите за капково напояване у нас напоследък 

се използват основно инжектори тип “Вентури” и много рядко торосмесители. Обикновено 

оборудването е от пластмаса и е с присъединителен размер 3/4” и 1” .  

 За пречистване на водата се монтират филтри с различна конструкция и 

характеристики, които позволяват да се реши този проблема. Хидроциклони се монтират за 

предварително пречистване на подпочвени  води с повишено съдържание на пясъчни 

частици при помпено водовземане от сондажни кладенци. След тях се предвиждат пясъчни 

или мрежести филтри при повърхностни водоизточници или мрежести или дискови филтри 

при използване на подземни води. Най-прилаганите модели са с метална конструкция и 

присъединителен размер 2”-3”. Вместо пясъчни филтри често се използват автоматични 

самопречистващи се на хидравличен принцип мрежести филтри, които пречистват водата  

много по-ефективно. Използват се филтри с различна конструкция, форми и размери, но 

основно пластмасови, вертикални, за 3/4“, 1“, 11/4“, 11/2“. 

Напоследък най-често се монтират дискови филтри, тъй като те съчетават 

предимствата на мрежестите и насипните филтри. Използват се пластмасови конструкции за 

1“, 11/2“ и 2“. 

Главен и транспортно-разпределителни тръбопроводи. Транспортно-

разпределителната мрежа на системата се изпълнява главно с тръби от полиетилен висока 

плътност с  диаметри в диапазона от DN50 до DN400, доставяни в навито състояние на рула 

с дължина  100 m за диаметрите до ф 110 mm и на секции по 6 или 12 m за по-големите 

диаметри. По тази мрежа се монтират спирателни кранове, въздушници, изпускатели, 

регулатори на налягането, шахти и др.  

Разпределителни тръбопроводи.  За направата на разпределителните тръбопроводи 

се използват също тръби от полиетилен с висока плътност с  диаметри в диапазона от ф 63 

mm до ф 200 mm. В началото им се монтира  спирателен кран и по-рядко регулатор за 

налягане, а в края им се изграждат изпразнителни шахти.    
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            Команден възел при водовземане                   Команден възел при водовземане  

            от сондажен кладенец, лозе,                            от тръбопровод, лозе, с. Искра,  

            с.Болярци, Пловдив                                          Пловдив 

 

Поливни тръбопроводи (крила). Разполагат се по редовете на културите и в 

зависимост от вида и технологията на отглеждането им минават по повърхността на терена, 

над терена, на носещата конструкция при овощни и лозови насаждения или на известна 

дълбочина в почвата.  Дължината им е в зависимост от организацията на площта и 

технологията на отглеждане на културите, теренните условия, вида на тръбопроводите, вида 

и разположението на  капкообразувателите и най-често е в границите 50-200 m. Разстоянието 

между тях е в зависимост от разстоянието между редовете на културите, като обикновено 

при междуредия над 1,0 m крилата се полагат във всеки ред, а под 1,0 m - те се полагат така, 

че да подават вода на два реда от култури.   

За направата на поливните крила се използват полугъвкави тръбопроводи от черен 

полиетилен  с диаметърът 16 и 20 mm. Тръбите се доставят на рула с дължина 200-400 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ябълки, с. Ново село, Пловдив                     лозе, с. Недялско, Ямбол                 

 

През последните години в практиката у нас намират приложение най-вече следните 

видове поливни тръбопроводи за капково напояване - с капкообразуватели с турбулентно 

изтичане на водата и многогодишно използване, със странично външно закрепване или 

вградени в стените на тръбите; с капкообразуватели от компенсаторен тип и многогодишно 

използване, със странично външно закрепване или вградени в стените на тръбите; 

тънкостенни тръбопроводи с обикновен и компенсаторен вид капкообразуватели за сезонно 

използване, вградени в стените на тръбите или лепнати към стените. Капкообразувателите са 

през равни разстояния в диапазона 0,10 до 0,50 m или по няколко в група в близост до 

растенията и с дебит от 0,7 l/h до 4 l/h. 

Автоматизиране и управление на водоразпределението и на поливния процес. 

Съвременни автоматизирани схеми и технологии се използват само за отделни процеси при 

отглеждането на зеленчукови и др. култури в оранжерии. 
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    зеленчуци, с.Цалапица, Пловдив  зеле, Враждебна, София            ягоди, София 

 

 Оразмеряване на системите за капково напояване.  
Правилното оразмеряване на системите за капково напояване съобразно с 

конкретните агротехнически и природни особености е от решаващо значение за реализиране 

на възможностите и получаване на ефект от капковото напояване. Това и към момента не са 

разбрали земеделските производители и част от специалистите, които извършват избора на 

схемата и параметрите на системите и тяхното изграждане.  

 При избора на параметрите на системите основните изисквания са осигуряването на 

възможности за пълно задоволяване потребностите на културите от вода през целия 

вегетационен период, равномерно разпределение на подаваната вода върху поливните 

участъци и цялата напоявана площ и минимални разходи за изграждане, експлоатация и 

поддържане. Основен критерий при оразмеряването на системите е неравномерността в 

разпределението на водата в напояваната площ да бъде в граници до 15-20 % (2,17). От 

особено значение с оглед минимизиране на разходите за изграждане на системите е и 

подходящия избор на организацията на напояването и на поливния процес, която обуславя 

както диаметрите на транспортно-разпределителна тръбна мрежа, така и големината на 

участъковите и общото водни количества и параметрите на устройствата в командния и 

водовземен възел на системите.   

Поради некомпетентност  не са малко случаите, когато при избора на вида и 

основните параметри на елементите за капково напояване се допускат редица пропуски и 

грешки, като неподходящ избор на вида и параметрите на устройствата в командния възел, 

неподходящо разположение и комплектовка на възела;  диаметрите и дължините на 

разпределителните и поливни тръбопроводи и големината на поливните участъци не се 

избират правилно, вследствие на което неравномерността на подаваната вода е много голяма 

и има участъци, които не могат да бъдат напоявани;  неправилен избор на организацията на 

напояването и едновременно напояваните поливни участъци, вследствие на което подаваната 

вода е недостатъчна за качествено напояване и е налице висока неравномерност; неправилно 

подбрани разновидност на технологията и техники за капково напояване; неправилно 

подбрани вид и параметри на поливните крила и капкообразователите, неосигуряване на 

подходящата схема по отношение навлажняването на почвата и невъзможност за 

задоволяване на потребностите на културите от вода; неправилно подбрани големина на 

поливните норми, интервала между тях и продължителността на поливките съобразно 

изискванията на културите и водно-физичните свойства на почвата и невъзможност за 

задоволяване на тези изисквания и др. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

 

Съобразно с особеностите на технологиите за отглеждане на различните култури 

(схема на засаждане, конструкция и т.н.) и потребностите им от вода, в практиката се 

прилагат няколко разновидности на технологията за капково напояване (2,8, 17): 
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- по отношение разположението на поливните крила - положени на повърхността на 

почвата (повъхностно капково напояване) и положени на известна дълбочина в почвата 

(подпочвено капково напояване); крилата са положени във всеки ред от култури  или по 

такъв анчин, че подават вода на два или повече реда от култури 

- по отношение разположението на капкообразувателите в крилата -  през еднакво 

разстояние по дължината на крилата и по няколко в група в близост до всяко растение 

Тези разновидности на технологията се постига с използването на различни по 

устройство основно поливните тръбопроводи за капково напояване  за разпределение на 

водата на културите (вид, разположение и параметри), както и на режима на напояване.  

Поливната техника при капково напояване осигурява две основни схеми по 

отношение навлажняването на почвата - навлажняване на непрекъсната ивица по дължината 

на редовете от култури и навлажняване на отделни петна около всяко растение. 

Навлажняването на почвата на отделни петна около всяко растение се прилага при овощни 

насаждения и лозя при разстояние между растенията над 2,5-3,0 m. Навлажняване на почвата 

на непрекъсната ивица се прилага при културите със сравнително малко разстояние между 

отделните растения в реда и между редовете -  зеленчуци, ягоди, малини, касис, тютюн, 

памук, цветя и други, както и при овощни насаждения и лозя със схеми на засаждане с 

разстояния между растенията в реда до 2,0 m. Обикновено това разстояние е 0,3-0,5 m. 

 

ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ  

 

Точното изпълнение на всички възли и елементи и провеждането на своевременно 

поддържане и правилна експлоатация на системите, в т.ч. реализиране на подходящ за 

културите поливен режим и  правилен режим на внасяне на торовете с поливната вода, са 

също важни условия с оглед постигане на ефекта от капковото напояване. 

При строителството на системите обикновено не се обръща необходимото внимание 

на изпълнението на водовземния и командния възел, направата на възлите в началото на 

поливните участъци и полагането на поливните крила. Най-често допусканите пропуски и 

грешки се изразяват в недобро разположение и комплектовка на оборудването на 

водовземния и командния възел, недобро полагене на тръбопроводите от транспортно-

разпределителната мрежа, неподходящо монтиране на поливните крила и т.н. 

Подобно е положението и при поддържането и експлоатацията на системите. Преди 

началото на поливния сезон например е установено, че не се извършва внимателна проверка 

на изправността на всички елементи и съоръженията в командния възел и в останалите части 

на системата, не се провежда техническо обслужване на двигателя, помпата и водомера,  

основен преглед на филтърите и устройствата за подаване на торовете, не се промиват 

тръбопроводите и не се проверява годността на спирателните кранове и тяхното 

функциониране, не се проверява функционирането на капкообразувателите и т.н. 

В течение на поливния сезон се допускат най-често следните пропуски: не се полагат 

никакви грижи с оглед осигуряване на надеждна работа на всички елементи, не се проверява 

състоянието на филтрите в командния възел преди поливките, не се извършват периодични 

проверки за работата на капкообразувателите и поливните крила, не се промиват филтрите и 

тръбопроводите, не се провежда правилен поливен режим на културите съобразно 

конкретните метеорологични и др. особености (размер на поливните и напоителни норми, 

интервал между поливките, момента и продължителността на поливките), при внасяне на 

торовете с поливната вода не се провежда правилен режим и др. 

След края на поливния сезон не при всички тръбопроводи се изпуска водата, при 

прибирането на елементите на командния възел същите не се почистват и не се съхраняват 

добре, не се почистват шахтите и останалите съоръжения, не се свалят контролно-

измерителните уреди по съоръжения и не се съхраняват добре.  
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РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРИТЕ ПРИ КАПКОВО НАПОЯВАНЕ  

 

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.  

По-долу за някои основни земеделски култури, отглеждани при капково напояване в 

региони с представителни за страната условия, са представени получени 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). 

Изследванията за  района на София показват, че оптимални добиви от оранжерийни  

зеленчукови култури с високо качество се получават при поддържане на почвена влажност 

между 85 и 90% от ППВ и реализиране на 100% поливна норма. При реализиране на 38-40 

бр. поливки и напоителна норма 6 600 m
3
/ha се получава среден добив от пипер сорт 

„Калинков” 76 000 kg/ha, а при сорт „Златен медал” – 44 000 kg/ha при напоителна норма 4 

300 m
3
/ha (13). При отглеждането на домати сорт „Балка” при същия режим на напояване се 

получава добив от  99 600 kg/ha, а при сорт „Кармело” – 116 000 kg/ha  (11).   

Икономически изгодни добиви по отношение на поливната вода с късоплодни и 

дългоплодни краставици в оранжерийни условия се получават при поддържане на почвената 

влага  над 85% от ППВ, отговаряща най-добре на биологичните нужди на растенията. При 

подаване на 100% поливна норма на тези култури се получава добив от 80 000 kg/ha за сорт 

„Гергана”  (10) и 81 440 kg/ha  за сорт”Левина”  (13). Намалението на напоителната норма с 

10 % при пипера и краставиците и до 40 % при доматите не води до драстични намаления на 

добивите, което може да се използва при условия на възникнал воден дефицит. За района на 

гр. Пловдив, изследванията с пипер сорт ”Стряма”, отглеждан в пластмасови неотопляеми 

оранжерии са получени добиви  от 46 300 kg/ha, при реализиране на 100% поливна норма (1). 

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. Данните за 

киселинността при доматите показват също отрицателно отклонение при по-голямото 

водоосигуряване  (11, 19). 

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 %) (5,6,18). В района на Пловдив подаването на 60 % от оптималната 

напоителна норма води до снижаване на добива при ябълката с 13 % при икономия на 40 % 

поливна вода (9). Стопанската 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  (4,18). 
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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 (обща напоителна норма за сезона 

от 1 850 m
3
/haа) и икономия на  вода съответно 810, 690 и 460 m

3
/ha, се осигуряват добиви, 

които не се различават съществено от получените при поддържане на биологически 

оптимален поливен режим  (3,4). При комбинирано напояване на прасковата - 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 при по-високи качествени 

характеристики на плодовата продукция. Прилагането на надкоронно микродъждуване 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 (4,7).  

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 кг/ха) (14). 

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 m
3
 вода при капковото напояване е увеличен с 7,5-17% в сравнение с дъждуването. 

При него чувствително увеличава дължината, здравината и финеса на влакното (16). 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 водата за производство на единица 

продукция (20).  

Капковото напояване на хибридни сортове културен слънчоглед, отглеждан при 

почвено-климатичните условия на Софийското поле позволява да се увеличи добива средно 

от 15 до 35% спрямо ненапояваните хибриди, като през сухи години увеличението достига 

до 48%. При отделни сортове хибриди е получено увеличение на добивите при капково 

напояване спрямо микродъждуването в границите от 12  до 24%  (12). 

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

 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ  

 

Размерът на инвестициите за изграждане на системите за капково напояване зависи в 

голяма степен от вида и технологията но отглеждане на културите, вида на водоизточника, 

вида и разположението на разпределителната мрежа и на поливните тръбопроводи на 

системите. Всяка система за капково напояване включва голям брой и различни  елементи, 

които са специфични за всеки конкретен случай и поради това средни стойности на 

инвестицията за системите при различните култури могат да се дадат само за изграждането 

на подземната и надземна тръбни мрежи и специфичните елементи за капково напояване в 

границите на напояваната площ (Табл. 1). 
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                                                                                                                                Таблица 1 

 Средни стойности на тръбната мрежа за капково напояване  

 

№ Култура Схема  на засаждане,  m 
Стойност на  

1 ha, lv (без ДДС) 

1 Ябълки  5,00 х 4,00  3 500  

2 Ябълки  (3,00-3,50) х (1,00-1,20) 4 400 

3 Праскови 5,00 х (2,50-3,50) 3 700  

4 Череши 5,00 х 4,00  3 500  

5 Вишни 4,00 х 2,50  4 000  

6 Сливи 4,00 х 3,00  4 000  

7 Малини (2,00-2,50) х (0,50-0,80) 4 700  

8 Ягоди (1,10-1,30) х 0,30  6 000  

9 Лозя десертни  (2,20-2,60)  х (1,0-1,20) 4 700  

10 
Разсадници – трайни  

насаждения 
зависи от културата 3 900  

11 
Маточници – трайни 

насаждения 
зависи от културата 3 600  

12 Лешници (4,00-5,00) х 2,50 3 800  

13 Лавандула 1,40 х 0,40    5 200  

14 Арония  4,00 х 2,50  4 000  

 

Към тези инвестиции следва да се прибавят и разходите за направа на основните 

съоръжения   на системата - оборудване на водоизточника, помпена станция, напорен 

тръбопровод, пречистващи, тороподаващи и водомерни съоръжения и др. Така се формира 

общата стойност на системите за капково напояване от  6 000-8 000 lv/ha, в отделни случаи 

до и над 10 000 lv/ha. При автоматизация на поливния процес стойностите се завишават с 15-

20%. При капковото напояване обаче разходите за експлоатация и поддържане на 

напоителните системи са по-ниски (40-80%) в сравнение с останалите начини на напояване.  

Получените стойности на основните икономически показатели на изградени системи 

дават възможност направените инвестиции да се възстановят средно за срок от 1-2 години 

при зеленчуците, малините, ягодите, цветята, тютюна и за 3-4 години при овощните и 

лозовите насаждения.   

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ 

В БЪЛГАРИЯ 

 

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 средносрочен период. Така увеличението на площите с 

овощни градини до 2013 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. Още повече, че тези култури реагират много добре на капковото 

напояване, което дава основание да се счита, тази технология ще намери приложение при 

тях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Получените досега положителни резултати от многогодиишните изследвания и 

натрупаният опит в практическото приложение на капковото напояване на различни 

земеделски култури в разнообразните агроекологични особености на страната свидетелстват, 

че тази технология предлага добри възможности и отговаря на съвременните изисквания за 

развитие на устойчиво земеделие, има 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 му няма 

алтернатива. 

Този метод е екологосъобразна и водоикономична технология, което се обуславя от 

същността и принципите на реализиране на тази технология, както и от възможностите, 

позволяващи да се използват ограничени водни ресурси, икономисване на скъпа вода, 

подаване на торовете едновеременно с водата за напояване, минимизиране на опасността от 

ерозия на почвата и вторичното й засоляване и т.н.      

Това дава дава основание да се счита, че тази технология ще се използва успешно и в 

бъдеще като елемент на реализираните съвременни технологии при отглеждане на овощни и 

лозови насаждения, ягодоплодни, зеленчуци, маслодайни, технически и други култури в 

страната. 
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