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НАПОЯВАНЕТО – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОРАЖЕНИЯТА ОТ СУШИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

ст.н.с. Іст. дссн инж. Иван Върлев, ст.н.с. д-р инж. Пламен Петков, 

 ст.н.с. Іст. д-р инж. Здравко Дянков 

 

 

1. Особености и тенденции на климатичните промени в региона  

 

Тенденциите към затопляне на климата изразено в повишаване на температурите на 

въздуха и намаление на вегетационните валежи се считат за установени в глобален мащаб. 

Прогнозира се, че затоплянето ще продължи и през следващите десетилетия (1).  

За селското стопанство на България несъмнено най-голямо значение имат реалните 

климатични промени, които са се случили на територията на страната. На основание на 

многогодишни наблюдения в Кнежа, Чирпан и София, т.е. в три представителни земеделски 

района на страната, в Националния институт по метеорология и хидрология (28) е установено 

съществено изменение на основните климатични фактори. През периода 1960 - 2000 г. сумата на 

ефективните температури през вегетацията се е повишила с около 130
о
С (фиг. 1). В синхрон с 

този факт изпарението от свободна водна повърхност (изпарители с площ 20 m
2 

) за 35 години 

се е увеличило със 100 mm за сезон (фиг.2). За същия период сумата на валежите през 

вегетацията е намаляла със 74 mm (фиг.3). В заключение авторите отбелязват: “В много случаи е 

доказано, че тези тенденции през следващите десетилетия ще запазят характера си и ще 

обхванат все повече територии”.  

Тълкуването на посочените елементарни цифри води до сериозни заключения. За един и 

същи период от 35 - 40 години валежите през лятото средно за страната са намалели с над 70 

mm, докато изпарението се е увеличило със 100 mm. Следователно, дефицитът във водния балас 

на растенията е нарастнал със 170 mm и неговото компенсиране може да стане чрез подаване на 

три допълнителни поливки. Тъй като посочените цифри са средни за страната, несъмнено е, че 

ще има райони, където дефицита във водния баланс ще бъде още по-голям.  

От тези резултати е ясно, че през разглеждания 40-годишен период е налице трайно 

настъпление на сушите. Дори и да не се вземе в предвид негативната прогноза за следващите 

няколко десетилетия, констатираното значително засушаване през последните 20 години е 

безспорен факт, на който следва да се обърне необходимото внимание. 

 

2. Въздействие на засушаванията върху земеделските култури 

 

Известно е, че не всяко атмосферно засушаване дава отражение върху развитието на 

земеделските култури. Ето защо, за земеделското производство и икономиката на страната от 

първостепенно значение е въздействието на сушите върху добивите от основните култури.  

Дългогодишна информация за тези въздействия има набрана в редица научни институти и 

опитни станции.  

Така например в опитното поле на Института по хидротехника и мелиорации край с. 

Челопечене, Софийско, са установени добивите от царевица при оптимално и без напояване в 

течение на над 30 години (11,20,21,22) (фиг.4). Тези данни позволяват да се установи ефектът от 

напояването, който се изразява чрез разликата между добивите при оптимално и без напояване 

през различните климатични години. Резултатите за периода 1966-1982 г. показват, че средните 

добиви от царевица без напояване са 517 kg/da, а при оптимално напояване - 833 kg/da, т.е. 
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ефектът от напояването е 61%. През периода 1983-2000 г. този ефект е нарастнал на 100%, т.е. 

увеличението е над 1.6 пъти.  

Резултати от изследвания в опитното поле Института по почвознание “Н. Пушкаров” край 

с. Горни Лозен, Софийско през периода 1975-1992 г. са показани на фиг.5 (15,27). Ефектът от 

напояването през периода 1975 - 1983 г. е 29%, докато през 1984-1992 г. той се е увеличил на 

62%, т.е. над два пъти.  

В Опитната станция по поливно земеделие край Стара Загора в течение на 22 години след 

1972 г. са осъществени изследвания на поливния режим на царевицата на два почвени типа 

(4,10). Резултатите получени на излужена смолница са показани на фиг.6. Независимо от 

традиционните годишни изменения, съществува ясно изразен тренд на непрекъснато 

увеличаване на ефекта от напояването. За да се направи сравнение с резултатите от Софийско, 

данните отново са разделени на две групи с граница 1983 г. През първия период (до 1982 г.) 

средният добив без напояване е 556 kg/da, а при оптимално напояване - 1150 kg/da. През 

следващите 11 години (1983-1993г. ) средните добиви съответно са 450 kg/da и 1300 kg/da. В 

случая, ефектът от напояването през двата периода е нарастнал от 110 на 190%. Същевременно 

добивите без напояване са намалели с над 100 kg/da, което е директен показател за 

въздействието на сушите. 

Подобни резултатите показват и изследванията на царевица в опитното поле на Института 

по почвознание “Н. Пушкаров” край с. Цалапица, Пловдивско. През периода 1975-1979 г. 

напояването е увеличило добивите с 85% (16,27), а през 1983-1992 г. увеличението е с 230% 

(32).  

Дългогодишни изследвания с основни полски култури при неполивни условия са 

осъществени и в Иститута по ечемика край Карнобат (14). При еднакви нива на торене през 

периода 1967-1982 г. средният добив от царевица е бил 564 kg/da, докато през следващите 15 

години (1983-1998 г. ) той е намалял на 421 kg/da, т.е. с над 25%. При слънчогледа съответните 

добиви са 245 и 141 kg/da. За разлика от пролетните култури, подобни промени, например, при 

пшеница не са установени - през 1963 – 1982 г.  средният добив е 487 kg/da, а през периода 1983-

2001 г. - 515 kg/da. Резултатите показват ясно,че за района на Карнобат през летния 

вегетационен период е налице съществено засушаване.  

Данните от опитите, получени край с.Челопечене и с. Горни Лозен, Софийско, Стара 

Загора, Карнобат и в с. Цалапица, Пловдивско, категорично показват, че ефектът от напояването 

на царевицата през последните две десетилетия (1983-2000г.) е нарастнал значително (над 1,6 

пъти) в сравнение с периода 1966-1982 г. Това съществено увеличение се дължи основно на 

доказаното от други автори засушаване на климата през летния сезон (2,28). За същите периоди 

са установени и съществени намаления (с 20 - 25%) на добивите от царевицата и други култури 

при неполивни условия. Ефектът от напояването на царевицата е най-висок в Южна България - 

530 - 600 kg/da, докато в Северна България той е 330 – 500 kg/da, а в района на София - 270 - 

400 kg/da.  

Тези резултати имат изключително значение за бъдещото развитие на земеделието. Те 

обаче не показват екстремните прояви на климата през отделните години, които имат 

съществено значение за дадено стопанство и за страната. Така например, през 2000 г. в Северна 

България годишните валежи са били 70 - 80% от нормалните, докато в Южна България те са 

само 50 - 60% (Александров, В., 2002). В опитното поле в с. Зимница при отглеждане на 

царевица при неполивни условия през четири години от десетгодишния период (1984-1993 г.) 

въобще не е получаван стопански значим добив, а в полето в с. Цалапица през същия период 

добив не е получен през две от годините.  
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Чувствителността на различните овощни култури – ябълки, праскови, круши, малини, 

ягоди, касис, както и на други култури, като памук, соя, тютюн и т.н.  към засушаванията е още 

по-голяма. А зеленчуците е невъзможно да бъдат отглеждани без напояване. 

Например в резултат също на дългогодишни изследвания (1971-1983 г.) в Института по 

овощарство, Кюстендил, е установено увеличение на добива при напояване на ябълки различни 

сортове от 40 % и по-добро качество на плодовете в сравнение с тези при неполивни условия 

(8,9).   

При изследвания проведени в Опитното поле на ИХМ край Челопечене, Софийско, с 

малини ремонтантен сорт в продължение на пет години (1999-2003 г.) при оптимално напояване 

е получен добив от 1076 kg/da (капково напояване), докато при неполивни условия добивът е 

447 кg/da, т.е. увеличението е над 2 пъти. През екстремно сухата 2000 г. увеличението на добива 

при напояване е 3,5 пъти по-висок (19, 31), като голяма част от растенията при неполивни 

условия са изсъхнали. 

Прецизни резултати при отглеждане на малини, ягоди и касис без и с напояване (главно 

капково) са получени при многогодишни изследвания в Опитната станция по ягодоплодни 

култури в Костинброд, показващи реагирането на тези култури към засушаванията и 

напояването (13).  

Списъкът на подобни резултати за други култури и райони на страната може да бъде 

продължен значително.  

Във връзка със засушаванията и намаляването в резултат на тях на водните ресурси следва 

да се отбележи и големия брой проведени у нас изследвания през последните десетилетия с 

различни култури, технологии на напояване и агроклиматични условия за оптимизиране на 

поливния режим при недостиг на вода за напояване, в т.ч. за установяване на критичността към 

водата на отделните фази в развитието на културите, загубите от продукция когато не се 

задоволяват техните изисквания за вода и т.н. 

Получените резултати от тези изследвания за влиянието на водния режим върху добивите 

от напояваните култури при отменяне на поливки, намаляване на поливните и напоителни 

норми, удължаване на междуполивните срокове и т.н. представляват добра основа за решаване 

на редица от проблемите сързани с напояването на земеделските култури в условията на воден 

дефицит (6,7,8,9,12,13,17,18,19,26,30,31). 

        

3. Роля на напояването за намаляване на пораженията на земеделските  

             култури от засушаванията      

 

Посочените съществени въздействия на климатичните изменения в региона с определени 

тенденции към затопляне и засушаване през последните две десетилетия върху земеделското 

производство (нанесени са значително по-големи щети отколкото през преходния период), 

които ще продължат при още по-голяма интензивност през следващите години, налагат още от 

сега да се търсят и реализират адекватни решения и средства за промяна на цялостните 

технологии в земеделието (дати на сеитба, продължителност на вегетация, норми на торене, 

потребности и режими на напояване, и т.н.), които да бъдат съобразени с новите 

агроклиматични особености и потребностите на отглежданите в различните региони на страната 

земеделски култури. 

От една страна въздействието на климатичните промени ще бъде благоприятно върху 

земеделието, като повишената температура на въздуха ще обуслови удължаване на 

потенциалния вегетационен период на земеделските култури и преместване на горната граница 

на земеделското производство (разширяване на площите на най-важните земеделски култури и 
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усвояване на нови райони с подобрени влажностни и топлинни условия, използване на по-

голямо разнообразие от сортове и хибриди с по-продуктивни и добри стопански качества, 

отглеждане на нови земеделски култури и др.), което ще изисква ново райониране на 

агроклиматичните ресурси и на земеделските култури в страната.  

От друга страна обаче, повишаването на температурата на въздуха и на почвата ще доведе 

до нарастване на изпарението, промяна в количеството на валежите и в тяхното разпределение 

във времето, респ. в промяна на водно-въздушния и топлинен режим на почвата, на 

водопотреблението, и т.н., които ще предизвикат намаляване на продуктивността на 

земеделските култури.  

Една от най-съществените отрицателни последици от изменението на климата - 

засушаването, се отразява и още в по-голяма степен ще въздейства в бъдеще върху развитието 

на културите в следните два аспекта: 

- намаляване на добивите и влошаване на качеството на продукцията поради недостиг на 

влага в почвата през вегетационния период 

- намаляване на валежите, рязко спадане на водните запаси, акумулиране на по-малки 

обеми вода в напоителните язовири в годишен и многогодишен аспект, ограничаване на 

възможностите за използване на прясна вода за напояване на земеделските култури 

Безпорно е, че напояването представлява основен фактор и  ефективно средство за 

ограничаване или предотвратяване на стресовото въздействие на засушаването върху 

земеделските култури и за гарантиране получаването на стабилна растениевъдна продукция през 

различните в климатично отношение години. 

Тази негова роля е доказана както от проведените дългогодишни научни изследвания с 

основните земеделски култури, част от резултатите от които са представени по-горе, така и от 

практическото му прилагане в различните региони на страната.   

През следващите години тази роля на напояването в земеделското производство на 

страната ще нараства и ефективното му провеждане ще осигури базата на устойчивото 

земеделие, за производството на качествена, екологично чиста и на конкурентни цени 

земеделска продукция при рязко ограничаване на неблагоприятните въздействия на 

климатичните фактори, в т.ч. от водния дефицит като резултат на настъпващите климатични 

промени в региона.  

Изпълнението на тази роля обаче, е немислимо без възстановяване, адаптиране към 

формиралите се в земеделието условия и развитие на напояването и на поливното земеделие в 

България през следващите години, което следва да се извърши съобразно и с особеностите и 

принципите на новата политика на страната по отношение на водите и водностопанската 

инфраструктура, свързана с разумното и пестеливо изразходване на водните ресурси. 

 

4. Мерки за повишаване на адаптацията на напояването и поливното  

    земеделие на страната към засушаванията 

 

Очевидна е неотложната необходимост от вземането на подходящи мерки за повишаване 

адаптацията към настъпващите промени в климата с тенденции към затопляне и засушаване не 

само на земеделското ни производство, но и на напояването като основен фактор в борбата с тях 

и елемент от общия агротехнически комплекс. 

Адаптационните мерки следва да имат за цел намаляване или предотвратяване на щетите 

от засушаванията и общо от климатичните изменения и да бъдат насочени към подпомагане и 

поддържане на земеделското производство на относително високо и устойчиво ниво на 

продуктивност, както и за ефективно и икономично изразходване на водните ресурси при 
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правилно използване на изградените напоителни съоръжения. Те задължително трябва да 

включват дейности по разпространение на информация за това какво представляват 

засушаванията, като познаването на феномена ще притъпи чувствителността и уязвимостта на 

населението към техните въздействия. 

Основните адаптационни мерки обхващат организационно-управленчески,  финансово-

икономически и нормативни аспекти на напояването и поливното земеделие и следва да бъдат 

насочени към (3,23,24,25):                      :  

- подобряване на управлението, използването и опазването на водните ресурси  

в поливното земеделие 

- подобряване на ефективността в управлението и използването на изградените 

напоителни системи и усъвършенстване на технологичните и технически средства за напояване 

- използване на рационални и икономически обосновани поливни режими на  

напояваните култури и усъвършенстване на технологиите за отглеждане на културите в условия 

на засушавания и воден дефицит   

Това са всъщност основни мерки, реализирането на които ще спомогнат напояването и 

поливното земеделие да преодолеят кризата, в която се намират през последните години, и да 

заемат естественото си място и роля в земеделското производство на страната предвид на 

нейните агроклиматични и други особености.  

 

 Адаптационни мерки за подобряване на управлението, използването и 

опазването на водните ресурси в поливното земеделие при условия на установеното 

трайно засушаване на климата: 

- установяване на въздействието на промените в климата и засушаванията върху 

количеството и качеството на водните ресурси използвани в поливното земеделие  

- оценка на потребностите на земеделски култури от вода за напояване при променените 

климатични условия и изготвяне на дългосрочни прогнози за необходимите водни ресурси за 

целите на земеделието 

- преоценка на параметрите на изградените напоителни системи по отношение на тяхната 

водообезпеченост, размер на обхванатите площи, изисквания на прилаганите технологии и 

техника за напояване  

- разработване и прилагане на нови подходящи за променените условия схеми на 

разпределение на водата в напоителните системи, организация и управление на напояването, 

съобразени и с изискванията за устойчиво и интегрирано използване и опазване на водите 

- стимулиране прилагането на водоспестяващи, енергоспестяващи и екологосъобразни 

технологии и техники за напояване на земеделските култури (подобрено гравитачно и капково 

напояване, микродъждуване, нисконапорно дъждуване с инсталации и машини), съобразени с 

агроклиматичните и агротехнически условия в различните региони на страната  

- стимулиране организираното напояване чрез сдружения за напояване и подпомагане на 

тяхната дейност за ефективно използване на водата  

- възстановяване на локални напоителни полета с обезпечени местни  

водоизточници, изграждане на съоръжения за регулиране оттока на реки с малки водосборни 

области 

- ремонт на главните, разпределителните и вътрешно-каналните мрежи в изградените 

напоителни системи с оглед намаляване на загубите на вода 

- въвеждане на подходящи методи и средства за измерване на водата в напоителните 

системи 
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- ограничаване на ерозията и количеството на оттичащата се неизползвана вода в 

земеделските земи 

- подобряване на експлоатацията на напоителните системи, създаване на система за 

мониторинг в напояваните земи  

- довършване строителството на замразени язовири за напояване след оценка на  

целесъобразността им   

- изследване и прилагане на подходящи технологии и техника за използване на пречистени 

отпадни води за напояване  

- изследване и повторно използване за напояване на водите от отводнителните системи  

 

 Адаптационни мерки за подобряване на ефективността в управлението и  

използването на изградените напоителни системи и усъвършенстване на технологичните 

и технически методи и средства за напояване в условията на засушаване: 

- изготвяне на актуализирана стратегия и на нова програма за възстановяване и 

преструктуриране управлението на напояването и за повишаване ефективността в използването 

на изградената напоителна инфраструктура  

- извършване на промени в законовата и нормативната уредба в областта на напояването, 

съобразени с променените условия в земеделието, натрупания опит от провеждането на 

досегашните реформи и основните изисквания за управление и опазване на водите   

- завършване на институционалните реформи в направлението с оглед  подобряване на 

организацията и управлението на напояването и използването на напоителните системи 

- завършване оценката на икономическата ефективност на изградените напоителни 

системи и вземане на решение за възстановяване и преустройство на икономически ефективните 

годни и негодни в момента съоръжения   

- бракуване на безперспективните площи и съоръжения, използването на които е 

икономически неизгодно в близките години 

- разработване и реализиране през следващите години на подходяща инвестиционна 

програма в напояването, като държавните субсидии се насочват концентрирано към районите с 

най-висока ефективност и с действащи или предстоящи за учредяване сдружения за напояване 

- стартиране на предназначената за напояването мярка по Програмата САПАРД 

- извършване на реконструкция и преустройство на изградените напоителни системи с 

оглед използването им при условия на воден дефицит, като за целта се реализират подходящи 

модели в представителни за страната региони  

- усъвършенстване на наличните поливни технологии и техника с оглед съобразяването им 

с новите потребности на напояваните култури и за повишаване на тяхната ефективност, 

разработване и използване на нови водоспестяващи и енергоспестяващи технологии и техника  

- оценка на енергоемкостта на напоителните системи и разработване на мерки за 

повишаване на енергийната им ефективност  

- разработване и прилагане на технологии и системи за регулиране и контрол 

на технологичните процеси на разпределение и използване на водата за напояване   

- усъвършенстване на експлоатацията на напоителните системи с оглед предотвратяване 

замърсяването и засоляването на водите и почвите в напояваните земеделски земи  

- разработване и прилагане на икономически обоснована политика по отношение на 

ценообразуването в напояването 

- изготвяне и реализиране на програма за подпомагане от страна на държавата на 

сдруженията за напояване и на останалите водоползватели с оглед насърчаване и стимулиране 
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на тяхната дейност и превръщането им в активен участник в съвместното управление и развитие 

на напояването  

- ускоряване на процедурите по предоставяне на сдруженията за напояване правото на 

безвъзмездно ползване на технологично обособената хидромелиоративна инфраструктура и на 

обслужващата техника на територията на сдруженията  

- реализиране на адекватни образователни програми и програми за обучение, които да 

бъдат концентрирани върху основните въпроси, свързани с ангажираността на 

водоползвателите и обществеността по проблемите на засушаванията    

- подготовка на информационни материали за ползата и добри практики за напояване на 

земеделските култури с предназначение за водоползвателите 

  

 Адаптиционни мерки за използване на рационални и икономически  

обосновани поливни режими на напояваните култури и усъвършенстване на 

технологиите за отглеждане на културите в условия на засушавания и воден дефицит:   

- установяване на уязвимостта на земеделските култури към промените в климата, 

продължителните засушавания и водния дефицит в основните агроклиматични райони на 

страната, респ. влияние на последните върху количеството и качеството на добива от тях   

- преоценка на поливните и напоителните норми и на нормативната  

обезпеченост на напояването, ново райониране на напояваните култури в страната  

- разработване и прилагане на оптимизирани поливни режими на основните земеделски 

култури за различните агроклиматични райони на страната   

- изследване на ефекта от напояването и устойчивостта на добивите от културите при 

различните водоспестяващи начини и технологии за напояване  

- създаване и прилагане на системи за минерално торене и интегрирана борба с плевелите 

при отглеждането на земеделските култури в условията на напояване  

- прилагане на подходящи влагозадържащи технологии и техника за почвообработка в 

напояваните земи 

- адаптиране и въвеждане в действие на информационно-съветстващата система за 

прогнозиране необходимостта от напояване и определяне параметрите на поливния режим на 

напояваните култури  

- промяна в технологиите за отглеждане на напояваните култури в различните  

агроклиматични райони при условия на недостиг на вода 

- използване на нови сортове и хибриди култури, които да са с повишена адаптация към 

воден дефицит 

и други 

 

5. Заключение 

 

Изложеното ни дава основание да направим следните основни изводи, че: 

- засушаванията са неразделна част от климатичните особености на България,  

оказващи значително неблагоприятно въздействие върху земеделското производство 

- проявените през последните десетилетия тенденции към повишаване на  

температурата на въздуха и намаляване на валежите през основните фази от развитието на 

земеделските култури ще запазят характера си и ще станат обичайни проявления в 

климатичните ситуации върху по-големи територии в бъдеще 



 8 

         - за предотвратяване или ограничаване на  пораженията върху земеделското производство 

в страната от засушаванията, които могат да вземат непознати досега размери, са необходими 

сериозни усилия за неговото адаптиране към условията на изменящия се климат  

- напояването ще бъде основен фактор за устойчиво развитие на българското  

земеделие, гарантиращо получаването на стабилна и качествена растениевъдна продукция през 

различните в климатично отношение години и поемащо предизвикателствата породени от 

очертаващите се през следващите години периоди на засушавания и воден дефицит   

- за ефективно използване на възможностите на напояването в страната е 

необходимо още от сега предприемането на своевременни мерки, обхващащи всички негови 

организационно-управленчески, финансово-икономически и нормативни аспекти, с които да 

бъдат осигурени подходящите предпоставки за възстановяване и преустройство на 

напоителните системи и повишаване на ефективността на тяхното използване и понататъшно 

развитие съобразно и с особеностите на непрекъснато променящия се климат и изискванията на 

съвременната политика за интегрирано и устойчиво опазване и използване на водите 

       -  бързото възстановяването и развитие на напояването и поливното земеделие следва да 

стане основен приоритет на държавната политика в областта на земеделието с реално активна и 

широка инвестиционна програма на основата на използването на национални и международни 

финансови ресурси 

       Във връзка с осигуряването на ефективна организация и координация на действията по 

преодоляване на отрицателните въздействия на засушаванията, което следва да се извършва от 

Министерството на земеделието и горите, е целесъобразно да се създаде постоянен Експертен 

съвет по сушата към Министъра, който под негово ръководство най-напред да разработи и 

създаде условия за реализация на Национална стратегия и програма за намаляване на 

пораженията от засушаванията и водния дефицит в земеделието на България с мерки в 

краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. 
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