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Как да изберем  консултанта си  по 
напояване ? 

инж. Бойчо Тенев- консултант по напояване 

Представят се някои основни насоки и критерии за избор на консултанти за 
управление на напояването във фермата, кооператива и сдружението за напояване 
 
 
Комплектността на технологиите за напояване в повечето случаи затруднява фермерите в 
тяхното приложение по време на ежедневната им работа. Затова въвеждането и 
приложението на технологиите в селскостопанското производство обикновено се 
извършва от представители на производителя на тези техники или частни или държавни 
консултантски фирми. 
 
През последните години много частни консултантски организации по земеделско 
производство извършват отлична работа по внедряването в земеделската практика на нови 
технологии за земеделските производители. Собствениците и ръководителите на 
земеделските стопанства започнаха да разбират, че внедряването на нови технологии  
основаващи се само на информация  и съвети от производителите на тези техники, в 
повечето случаи е недостатъчна. Също, така в значителна степен съществува конфликт на 
интереси , в случаите при които консултанта съвпада с продавача на тази технологии. 
Много от земеделските стопани са почувствали на практика ефекта на този конфликт и 
понастоящем търсят професионални консултанти, който да могат да им дадат 
професионални  съвети в различни области на земеделското производство. 

Внедряването на нови поливни технологии спестяващи вода, енергия и труд, подобряващи 
ефекта от напояването, както и подобряването на експлоатацията на съществуващите 
напоителни системи чрез подобряване на поливния режим на културите, торенето  и 
опазването на системите са едни от възможните  направленията  в  които могат да 
помогнат частните консултанти в областта на напояването. Подборът и оценката на 
консултанти по напояване е един от проблемите, който затруднява много земеделски 
производители понастоящем. По-долу се дават някои ръководни принципи и критерии , 
които биха могли да помогнат в процеса на избор на консултанти по напояване.  

Един от ключовите фактори е техническата квалификация на консултанта, като първото 
което трябва да прецени, дали консултанти има опит и компетентност в областта на 
напояването. Консултанта трябва да има едновременно образователен и практически опит 
в действието и управлението на напоителните системи. Най-добрият вариант е ако 
консултанта има висше образование в няколко от следващите дисциплини:  
хидромелиорации и поливно земеделие (  с инженерен и агрономически профил), 
почвознание и агрохимия. Практическият опит е изключително важен за подбора на 
консултантите и особено работата в реални условия експлоатация на напоителни системи в 
земеделски стопанства. Много от частните консултантки фирми или държавната служба за 
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съвети в земеделието имат поне един човек от персонала, запознат с една от горните 
дисциплини. 

Много от персонала на консултантските фирми работещи в областта на напоителните 
системи в момента има изключителни добри познания по приложението на компютърните 
технологии за подбора на поливната техника, изготвянето на поливният режим на 
културите и т.н., но имат недостатъчно  обучение, знания и опит в управлението на 
земеделското производство и частта му свързана с напояването.  За съжаление компютъра 
е само средство, което би могло да помогне  на един подходящо обучен консултант. Той не 
би могъл да направи експерт по напояване, човека който работи на него. 

Разходите за коя да е консултантска услуга е в най-висока степен зависи от нивото и от 
типа на  услуги, които се предоставят. Много консултантски услуги в напояването 
предоставят не само съвети за избора на вида поливна техника или поливният режим на 
културите, но също така правят и препоръки за торенето с напояването, борбата с 
плевелите и опазването от вредни насекоми. Към препоръките също така могат да бъдат 
включени и препоръки свързани с размера на поливната струя във всяка бразда, дължината 
на браздата, избора на дъждувални апарати, работното налягане на водата в 
разпределителната мрежа и други подобни. Когато избираме консултант за извършване на 
управление на напоителната система или за избор на подходяща  фирма за доставка на 
напоителни съоръжения, се препоръчва да се настоява за писмен договор детайлно 
описващ вида на предоставяната услуга и заплащането за тях. По долу се описват някои от 
услугите,които могат да се предоставят от консултантските организации за напояване, 
както следва: 

1. Извършване на оценка на работата и ефективността на напоителната система в 
напояваните площи, с цел по точното определяне на обема на използваната вода от 
системата 

2. Изготвяне на поливен схема на напояваните култури в поливните площи, при 
препоръчан размер на обема вода за една поливка (поливна норма) и честотата на 
извършване на поливката за съответната култура. Много често, тази поливна схема 
се определя въз основа на наличните почвено- климатични, агрономически и  
хидромелиоративни данни за площта, като се използва приложна компютърна 
програма.  

3. Периодични визити на консултантите на напоителното поле, по време на които  те 
трябва да следят почвената влага (със почвени проби или по други методи). Ако 
такива визите не се предвиждат, то от изключителна важност е да  бъдат 
предвидени други начини за получаване на информация  за валежите, подадената 
вода за  напояването и свързаната с тях влага в почвата с цел управлението на 
напояването. 

4. Препоръки за торене, борба с плевелите и вредните насекоми дотолкова доколкото 
опита на консултантите позволява. Консултанти също така биха могли да помогнат 
при приложение на торовете и хербицидите, както и да посочат начини за 
намаляване на тяхното вредно въздействие върху околната среда 
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5.  Препоръки свързани  най.общо  с избора на подходяща поливна техника съобразно 
вида на земеделските култури, почвено-климатичните условия и изискванията за 
ефективност на поливното земеделие. 

6. Препоръки свързани с ефективното използване на всеки вид поливна техника с 
постигане на максимален икономически ефект от напояваната култура, чрез 
икономично изразходване на вода, енергия и човешки труд, при осигуряването на 
максимални добиви в производството. Този тип системи са особено важни за 
напоителните технологии използващи скъпи инсталации и съоръжения, като 
микронапояването  и дъждуването. Този тип системи най-общо се  нуждаят от една 
по умна и ефективна експлоатация за да достигнат и донесат максимална изгода за 
земеделските стопани. 

7. Изготвянето на обобщаващ доклад, правещ анализ на резултатите от изминалият 
поливен сезон  и съдържащ препоръки за подобряване на напояването на площите 
на клиента   

Явно е немислимо този тип консултантски услуги да бъдат проведени само от един 
единствен консултант във всички области на поливното земеделие. Ако обаче, 
консултантската фирма има професионален опит, тя може да върви в крак със 
съвременните технологии и да предоставя  задоволяващи препоръки в определен брой 
услуги в поливното земеделие. Най- добрите консултантски фирми за напоителни услуги 
не ще продават или получават комисионни за всеки продукт, който те препоръчват с цел 
избягването на конфликт на интереси. За тази цел е препоръчително да се проведе среща с 
минали клиенти на консултантските фирми, като нивото  на удовлетворение би могло да 
послужи за източник на информация за избора на консултанта. 

Изборът на една добра консултантска услуга можа да бъде трудна задача, обаче 
увеличеният обем продукция и/или намалените разходи за производство могат да бъдат 
най-добрите критерии за оценка в този случай. Използването на една професионална 
консултантска услуга в областта на напояването, често  може да е единственият начин за 
най-доброто използване на наличната в момента поливна  с постигането на максимален 
ефект от напояването.  

 
 


