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мини- дъждувални апарати 
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въведение

Успехът на микронапояването 
зависи от използваните мини-

дъждувални апарати 
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Главните особености на 

съвременната концепция за 

напояване се основава на 

следните принципи:

Нисък интензитет на дъжда (2.0–4.0 
mm/h)
Ниско налягане в тръбопроводите 
(2.0–3.5 bar)
Кратък срок между 
поливките
Висока рамномерност 
на подаваната вода и 
торове на полето (CU 
>>>> 90%)

Гъвкавост в проектирането и 
управлението на напояването  и 
торенето

����

����

����

����

����
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Пример : Използване на 

нови мини дъждувални 

апарати – Серия 500 на 

Наан Дан се прилага за 

следните култури:

Монтажи  и съхраняване 

Всички видове зеленчуци

Ягодови 

Картофи 

Разсадници Nurseries

Оранжерии 

Тези напоителни инсталации се 
разполагат в началото на 
вегетационния период и се 
прибират за съхранение в 
неговия край .

•
•
•
•
•
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Елементи на мини 

дъждовалната инсталация 

Дъждовален апарат и стойка – 52 броя 

PE тръби с диаметър от 25-40мм

Команден възел с ижектор за  внасяне 
на торове и филтър (60 mesh – 250 

micron )

•
•
•

Серията 500 (501-U, 502-H) на мини 
дъждовалната инсталация се състои от 
три части: 
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Агротехнически 

аспекти на 

инсталацията 

Отток от полето ����

Поникване ����

Ускоряване на растежа����

Няма отток или почвена ерозия 
вследствие на дъждуването, поради 
ниския интензитет на дъжда и 
малките капки..

-Не се формира кора на повърхността

- Поддържа оптимална почвена влага 

- Лесни поливки няколко пъти на ден

Добър баланс на съдържанието на 
вода и въздух в почвата , в 
резултата на което растенията 
растат по бързо.
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Замърсяване на водите����
Предпазва измиването на 
минералите и хумуса

Устойчивост на вятър����
- Здрава водна струя с 
относително големи капки 

- Напояване на сложни 
пространства 
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Икономически 

предимства 
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Намалява 60-70% от 
първоначалната инвестиция 

Лесна експлоатация

•

•
Без загуби на вода

Ниско налягане в 
мрежата 

Ниска стойност

Ниска начални разходи •
Ниско налягане – ниска енергия 

Използване на РЕ тръби 
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Възможност за използване 

на различни цели на 

инсталацията 
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Редпазване от замръзване

Охлаждане 

Екологична 

Органично 
земеделие

����

����

����

����

Капково и 
дъждуване 

Измиване на соли в почвата 

����

����

Възстановяване на стари 
системи 

����
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Предпазване от 

замръзване и охлаждане 
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Комбинираното използване на  
характеристиките на апаратите 501-U 
& 502-H е подходящо за предпазване 
от замръзване.
1. При скорост на въртене под 40 сек.

Naan 501-U – 15 сек. (средно)

Naan 502-H – 20 сек. (средно)

2. Подобряване равномерността на 
разпределение на водата 

Ефективността и ефикасността 
на рапръсквачите при 
замръзване е по-добра, ако се 
постигне коефициент на 
равномерност около 90%.
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3. Интензивност на дъжда 

При ниската степен на дъжда 3.0-4.0 
mm/h е възможно да бъдат достигнати 
едновременно несъвместими цели, като:

- Голяма експлотационна площ

- Дълго време за поливка 

- Предпазване от заблатяване 
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Опазване на околната среда 

Oрганично земеделие 

12

По-голяма прецизност на използване на 
ограничения природен продукт- вода •

• Предпазване замърсяването на 
подземните води 

Използване на по-малко енергия •
Използване на материали с по-
голяма издръжливост (РЕ тръби)

•

Тази система преодолява 
голяма част от агротехническите 
култури 
Примерно- лесно може да се 
използва оборски тор за 
внасяне с олимната вода
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Охлаждане на 

зем.култури 
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През горещите дни някои от зем. култури имат 
нужда от допълнително охлаждане с цел 
намаляване на изпарението  и максимален 
добив .

То се извършва с кратко включване на 
инсталацията, като се запазва високата 
равномерност на навлажняване.

Намаляването на повърхностната 
температура  през лятото  на нива от 20 –100 C, 
намалява зависимостта на културите от 
общата влажност на и влиянието  на  вятъра .
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Съвместяване на 

инсталацията със система 

за  капково напояване 
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Възможно и прилагането на 
две системи на площта 

мини дъждуване с  -Първи етап
апарат – 501- U

Втори етап – капково напояване 

•
•
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Реконструкции на стари 

системи 
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Измиване на соли

Някои от регионите в България са 
засолени, като този тип инсталация 
може да бъде използвана заедно със 
система за капково напояване 

Подобрява разпределението 
на водата 

Решава проблемите свързани с 
малко вода и ниско налягане 

•
•

Намалява се помпеното 
налягане до 60-70%

•
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Заключение 
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Приложението на подобни системи за 
развитието на напояването в 
отделните ферми в България води до 
голям икономически ефект...

����

����

Широкото поле на използване на 
мини – дъждовалните инсталация 
системите ще помогне за 
възстановяване на поливното 
земеделие в България.

����

Повече от 200 000 ha от 
обработваемите площи в България са 
годни за приложението на подобни 
инсталации  от което ще спечелят 
малките и големи фермери.
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Дъждовален 

апарат 501 – U
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Дъждовален 

апарат 502 – H 
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17

Дъждовален  апарат 

502-H


