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Въведение 
 

Този документ се нарича “Ръководство за опазване на водата във фермата”. По 
надолу ще използваме  само названието “Ръководство”. 
 

Главната цел на Ръководството е да представи някои най-добри управленски практики 
за опазване на водата във фермата. Основни читатели на Ръководството се очаква да 
бъдат фермерите или управителите на ферми. Ръководството засяга проблемите за 
точковото и дифузното замърсяване от дейности, свързани с традиционното и 
поливното земеделие, както и представените практики, които ако бъдат реализирани 
ще спомогнат за контрол на източниците на замърсяване на подпочвените и 
повърхностните води в коя да е ферма. В отговорностите на управителите на 
отделните ферми (или самите фермери) е да използват тези практики при 
съществуващите условия като действията им са основани на  доброволен принцип за 
контролиране на източниците на замърсяване на водите.  
  
Главните принципи, които определят общите цели на опазването на водите във 
фермата, включват: 
 

1. Предотвратяването на замърсяването, като  първостепенна цел  
2. Опазването на подпочвените води е неразделна част от другите дейности в 

земеделската общност 
3. Повърхностните и подземните води са неделима част от общата хидроложка 

система – усилията за опазване на повърхностните води не трябва да имат 
увреждащо въздействие върху подпочвените води и обратното 

4. Ефективен способ за намаляване последствията от земеделските химикали 
върху околната среда, включително подпочвените води, е да се има пред 
вид използването на химикали в контекста на интегрираните и устойчивите 
подходи за управление на растениевъдство и животновъдство – 
минимизиране използването на химикали ще намали възможното 
замърсяване 

5. Определяне и оценка на земеделските практики и другите мерки за защита 
на водите от деградация от селскостопански дейности. 

 

В Ръководството са представени шест групи най-добри управленски практики: 
 

- Минимизиране на загубите от вода в разпределителната мрежа във фермата 
- Подобряване работата и управлението на напоителната система за 

минимизиране на дълбоката инфилтрация и повърхностното оттичане 
- Управление на програма за торене за минимизиране на наличните 

излишъците от торове за транспортиране 
- Управление на програма за опазване на културите за минимизиране на  

наличните излишъците от торове за транспортиране  
- Намаляване на замърсяването на повърхностните води от наноси 
- Предпазване на подземните води от директно замърсяване от кладенци 

 

В повечето случаи за опазване качеството на водата се заплаща. „Ръководството за 
опазване на водата във фермата” съдържа множество идеи за това как да опазим 
качеството на нашите реки и малки водоеми без да се плаща висока цена. 
Предоставена е достатъчна информация без сложни теории или техническа 
терминология. 
 

Питейното водоснабдяване на повече от 30% от населението на България и на всеки 
осем от десет жители на земеделските райони зависят от подпочвените води. Те 
добиват вода в повечето случаи  от обществени или частни сондажи отколкото от 
повърхностни води, като реки и язовири. Подземните води са елемент, който пряко 
влияе на качеството на живот  във всяка ферма. 
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1. Опазвай водите от дейности в животновъдството 

1.1. Отклонявай  отпадните води 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отклоняването на чистата вода от местата за отглеждане 
на животни предпазва от изнасяне на торови отпадъци от 
добитъка и увеличава ефективността от утаечните басейни 
или друго оборудване за отделяне на твърдите или течните 
отпадъци. 

2. Отклоняването на оттока препазва качеството и на 
съседни течения – понякога това може да бъде 
възнаградено и икономически. 

3. Чрез спиране достъпа на добитъка до водните течения и 
водоемите посредством прегради може да се ограничи  
разпространяването на редица заразни болести пренасящи 
се от водите, причиняващи  мастит  или други заболявания.  

4. Намалява се риска от от увреждания по краката на 
добитъка, които могата да се получат при преминаването му 
по рушащете се брегове. Предпазвай замърсяването при 
оттичането на дъждовните води, като използвай  олуци и 
тръби за направляване на водата, стичаща се от покривите. 
Трябва да се има пре вид, че тези олуци и тръби са често 
неефективни при събиране на дъждовни води от обширни 
покриви, като селскостопанските сгради.  

1.2. Съхранявай правилно отпадъците от животновъдството 

 

 

 

5. Статистиката тук не е радостна: едно стадо от 100 
млечни крави „произвежда” повече отпадъци от 2400 души. 
Но не е само това: при някои видове почви тези отпадъци 
могат да проникнат в дълбочина и да достигнат подземните 
води и да ги замърсят с нитрати и бактерии.  

6. Ако животинските отпадъци се съхраняват около мястото 
на отглеждането на добитъка, те трябва да бъдат 
разположени много далече от кладенци, сондажи,отходни 
ями или открити води. Трябва да се осигури събирането на 
оттичащите се води от оборите за правилното им изх-
върляне и премахване на новите отпадъци на всеки 5 дни.  

 

 

7. Съоръжението за съхранение на отпадъците не трябва 
да се намира в близост до повърхностни води или 
кладенци. Трябва да се вземат специални мерки, когато 
отпадъците се съхраняват в земни съоръжения за да се 
избегне просмукването им през дъното и достигането им до  
подпочвените води.  

 

8. Когато основата на басейна за отпадъци е изградена не 
от глина и пясък, чакълести почви или трошен камък, то 
трябва да се запечата. Запечатването може да се извърши 
с уплътнена глина, пласмасово покрититие или някакъв друг 
материал, който предотвратява просмукването на 
отпадните води в почвата.  



 6

 

1.3. Събирай и съхранявай  замърсения отток 

 

9. Като допълнение за препазване на оттичане на отпадните 
води в водоизточниците, той трябва да се направлява. 
Трябва да се използват  прегради, тераси, канавки, насипи, 
тръби, водостоци и др. съоръжения за отвеждане на  
замърсения отток към утаечни басейни или резервоари. 

10. Утаечните резервоари и басейни улавят оттока и дават 
възможност течностите бавно да се просмукват в 
задържащите водоеми, лагуните или инфилтрационните 
области. Утаечните басейни са друг тип утаечни 
съоръжения, които са предвидени да се изпразват напълно 
от течностите. Твърдите отпадъци остават в басейните, 
изсъхват и след това се премахват с трактори.  

 

11. След преминаването на отпадните води през утаечните 
резервоари или басейни(лагуни) излишъка от оттока 
постъпва в задържащите водоеми. Последните задържат 
временно тези замърсените води – но те не пречистват 
водите, както лагуните. Друга алтернатива на задържащите 
басейни са инфилтрационните площи, каквито са 
растителните филтри.  

1.4. Използвай на растителни филтри – ако е възможно 

 

12. За малки стопанства растителните филтри 
представляват евтина алтернатива на задържащите 
басейни. Но в същото време те са значително по-трудни за 
проектиране и поддръжка и трудно може да се каже, че 
водата напускаща подобен филтър е с добро качество.  

 

13. Най-ефективната част на филтъра е обширна, равна 
площ с малък наклон, оградена в горния и долния край с 
берми или насипи. Земните работи по направата и 
поддръжката на наклоните трябва да бъдат извършение 
много внимателно – грешките тук са главната и най-честата 
причина фитъра да спре да работи като поправянето на 
тези грешки е най-тежкия проблем. 

2. Управлявай  пестицидите във водата 

2.1. Определи възможностите за транспорт на пестициди с оттока 

 

14. Пестицидите могат да си намерят сами път към езера, 
реки или течения по два основни начина. Те могат да 
пътуват с еродиралата почва като се „адсорбитат” или се 
прикачат към почвените частици. Те могат също така да се 
разтворят във водата и заедно с нея да се транспортират 
като повърхностен отток.  

 

15. Възможните загуби на пестициди при отток от 
“адсорбция” определят кои пестициди са по-способни да се 
прикрепват към почвените частици и да се придвижват 
заедно с ерозиралата почва. Възможните загуби при оттока 
от “разтваряне” на пестицидите, определят кои пестициди 
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имат по-голяма разтворимост във водата.  

 

16. Възможно е да се намали нивото на оттичане на 
пестицидите заедно с водата, като пестицида се пръска по 
листната маса на растенията, заравя се в реда или се 
покрива с него като покривка само реда с растенията. Ако 
например се използва инсектицид, който има средна степен 
на измиване да се пръска по листата, вместо да се пръска 
по почвата, тогава размера на замърсяване на водата може 
да се намали значително.  

2.2. Определяй размера на взаимодействие “почва-пестициди”  

 

17. Трябва добре да се знае коя почва има високи, средни 
или ниски възможностти за задържане на пестицидите. 
Трябва да се знае също дали пестицидът е със висока, 
средна или ниска степен на оттичане, било чрез адсорбция, 
било чрез разтваряне. След като всичко това се знае може 
да се пристъпи към разглеждане на цялата тази 
информация заедно.  

18. Ако се установи, че при тази почвено-пестицидна ком-
бинация има голяма вероятност за загуби от повърх-ностно 
оттичане, то тогава трябва да се подбере друг пестицид или 
нехимически метод за борба с вредителите.  

19. Ако се установи, че при тази почвено-пестицидна 
комбинация има умерена вероятност за загубите при 
повърхностният отток  и опасността за хората, растенията и 
животните е много голяма, трябва да се подбере пестицид с 
по-добро ниво на повърхностно оттичане, да се използват 
нехимически методи за борба с вредителите или да се 
промени внасяното количество.  

 

20. Ако се установи, че при тази почвено-пестицидна 
комбинация има малка вероятност за загуби от 
повърхностно оттичане,  това значи че няма реална 
опасност за хората, растенията и животните на конкретното 
поле.   

3. Разумно използвай оборския и изкуствените 
торове 

3.1.  Постави си реалистични цели за добива 

 

21. Тъй като тестовете за азота не са напълно надеждни, 
препоръката е използването на азотните торове да се 
подчинява на поставените цели за добивите. Ако тези цели 
са твърде оптимистични, препоръчителното количество за 
тези торове ще е голямо. Резултатът е: повишени разходи, 
повишено ниво на азот в почвата и повишен риск за 
повърхностните и подпочвените води. 

3.2. Разумно използвай оборския тор 
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22. Повърхностното разпръскване на оборски тор без 
заораване или дискуване представлява най-голямата 
опасност от загуби на хранителни вещества – от изпарение 
и от отмиване. Не трябва да се разнася оборски тор върху 
наклонени площи, които са замръзнали, покрити със сняг 
или наситени, защото тези условия усилват действието на 
повърхностния отток. Никога не бива да се торят наклонени 
терени в близост до езера, реки или други течения, язовири 
или на по-малко разстояние от 30 м от сондажи, кладенци 
или септични ями. 

23. Ако след разпръскването на оборския тор се извърши 
оран, се намалява възможността повърхностния отток да 
отнесе азотните съединения в повърхностните води. Но 
трябва да се подсигури, че оранта няма да намали защит-
ния слой почва, така че това да не доведе до ерозията й. 
Най-големите загуби на азотни съединения са в първите 24 
часа след разпръскването на оборският тор, така че е нужно 
бързото му заравяне под повърхностния слой.  

24. Азотът не мигрира много като амониева форма. 
Амониевите съединения се закачват за почвените частици и 
остават там. Но нитратната форма на азота се придвижва и 
обикновено се просмуква надолу в почвата, където може да 
достигне подземните води и водоупора. Водоупорът може 
да предостави на нитратите директен път за достигане на 
езерата и водните течения.  

3.3. Внимателно подбирай  азотните торове 

 

25. Използването на оборския тор чрез напоителната 
система трябва да заостри вниманието за предпазване от 
оттичане и по специално при фино глинестите и 
непропускливи почви, които могат да не са достатъчно 
пропускливи за бързото абсорбиране на течностите.  Един 
от възловите моменти за намаляване на оттока е да се 
избягва пренасищането на почвата.  

 

26. При песъкливите почви разликите между формите на 
азота са от особено значение, защото водата и нитратите 
могат да се се просмучат като през едтозърнести почви. 
При тежки почви разликата може да не е голяма – освен ако 
не се използва забавител на нитрификацията.  

3.4. Използвай  азотните торове през пролетта 

 

27. Най-добрият начин на действие е използването на азота 
колкото е възможно по време, когато растенията се нуждаят 
най-много от него. Пропускането на момента за внасяне на 
тора може да увеличи загубите от азот при 
денитрификацията. Това дава време на 20–30% от азота да 
се просмуче  през зоната на кореновата система и да отиде 
в подземните води или да достигне до водоупора.  
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28. Увеличен риск от измиване на азот при песъкливите 
почви съществува при торене с азот преди достигането на 
върховите нужди от консумация на азот от растенията. 
Именно определянето на подходящото време е критичният 
период. Примерно, периода в който царевицата може да 
поеме азот сравнително бързо е от 3 до 12 седмици, слез 
засяването и. Ако тогава времето е влажно и  не е много 
подходящо за внасяне на азотни торове, от гледна точка на 
техниката за внасяне на торта, ползата се намалява 
значително. 

 

29. Ако се напояват песъкливи почви, едната възможност е 
да се подават малки количества азот при сеитбата (3,5 до 
4,5 кг на декар), една трета от което се подава чрез 
поливните съоръжения не по-късно от две седмици след 
изметляването, а останалото количество тор преди 
стъблата да са достигнали 20 см височина. Ако не се 
напоява азотът може да се раздели, като една трета се 
внесе преди сеитбата. 

4. Управлявай оттичането на повърхностните води 

4.1. Намалявай уплътнението на почвата и увеличавай филтрацията 

 

30. Когато уплътняването на почвата е прекалено могат да 
се увеличат разходите по няколко причини – по-ниски 
добиви или повишена възможност за почвена ерозия и 
повърхностен отток. Повърхността на уплътнената почва 
прилича повече на запечатка, което означава, че на  водата 
и необходимо много дълго време да се придвижи в 
дълбочина на почвата. Водата се събира на повърхността и 
се придвижва по наклона на терена, отнасяйки със себе си 
ерозиралата почва, торовете и пестицидите.  

 

31. За да се предотврати уплътняването на почвата, трябва 
да се избягва обработката и преминаването на транспортни 
средства по влажната почва; да се използват по-широки или 
двойни гуми или  вериги; да се минимизира теглото на 
тракторите; да се избягва използването на извън габаритни 
съоръжения; да се съчетават няколко действия с едно 
преминаване през полето като се добави и внасянето на 
тора; да се изменя дълбочината на основната оран в 
различните години, за да се избегне образуването на т.н. 
“орна пета”; разстоянието между колелата на транспортната 
и обработващата техника да е една и съща, така че те да 
следват едни и същи коловози.  

4.2. Засявай растителни ивици за филтри  или защитни  зони 

 

32. Площите с растителни филтри се засаждат с трева, 
дървета или храсти и се разполагат между водните площи  
и площите засадени с култури. Те предоставят четири 
основни форми на защита:  

32.1. Те улавят утайките, пестицидите и торовете, 
придвижващи се от съседните площи, засадени с култури 
преди да достигнат до водното течение или водоема. 
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Торовете и пестицидите се извличат от буферните ивици 
трева, дървета или храсти.  

 

32.2. Филтърните ивици увеличават денитрификацията – 
процес при който микроорганизмите преобразуват 
нитратния азот които преминават в атмосферата. 
Денитрификацията намалява размера на нитратите, които 
биха могли да попаднат в подпочвените или 
повърхностните води.  

 

32.3. Филтърните площи увеличават инфилтрацията или 
оттичането в почвата. Като допълнителен плюс 
растителните филтри могат да служат като класна стая 
сред природата за децата, коридор за придвижване на диви 
животни, както и важна среда за естествено развъждане на 
птици и други диви животни.  

 

32.4. Когато целта е управление на повърхностното 
движение на ерозията, торовете и пестицидите, 
растителните филтри са най-ефективни при наклони на 
терена до 5%.  Когато целта е управление  на подпочвеното 
движение на торовете и пестицидите, растителните филтри 
са най-ефективни на площи където няма изградена 
подземна отводнителна система. Подземният дренаж ще 
помага на водата да заобикаля филтъра.  

4.3. Прилагай обработки по хоризонталите на терена                                         

 

33. Чрез обработки по хоризонталите на терена става 
възможно извършване на селскостопанска дейност при 
площи, които са с голям наклон.  

 

34. Малките бразди и насипи, които се създават в площта 
действат като прегради, които улавят стичащите се води, 
наноси, торове и пестициди и ги насочват по дължина на 
изравнените редовете до изходи като затревени канали или  
граници на ниви.  

 

35. Като резултат се намалява ерозията на почвата до 50% 
в сравнение с ферми на леко наклонени терени без подобни 
обработки на почвата. При много стръмни склонове е 
доказано, че намалението на ерозията е по-малко – най-
малко до 10%.  

5. Намалявай повърхностния отток от полето 

5.1. Изграждай тераси 
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36. Дългите склонове дават възможност на оттичащата се 
вода да набере скорост и енергия, дааващи й възможност 
да прореже почвата. Един от най-добрите начини да се 
скъси склона е терасирането.  

37. Някои тераси завършват в затревени канавки, а други 
отвеждат отока в събирателни секции , откъдето бавно се 
изпуска чрез повърхностни изпускатели и подземни тръби в 
края.  

5.2. Изграждай на съоръжения за преодоляване на наклоните 

 

38. Тези съоръжения провеждат водата от едно ниво към 
друго като предотвратяват образуването на дерета и 
оврази. Те помагат и при заливания и улавят наносите, 
придвижващи се с оттичащата се вода. Изграждат се 
традиционно на съществуващи дерета, канали. Различават 
се три основни типа: бентове и преливници, бързотоци и 
тръбопроводи.  

 

39. Преливниците позволяват на водата да преминава през 
ръба на бента като малък водопад, падайки в бетониран 
водобоен кладенец в основата. Водобойният кладенец 
погасява енергията на падащата вода и я насочва към 
изхода. Въпреки че тези съоръжения могат да имат най-
разнообразни форми, една от тях е най-използвана и най-
евтина – изработва се от гофрирана ламарина с бетоново 
дъно.  

 

40. Когато наклонът е много голям, за предотвратяване на 
почвената ерозия, се изграждат бързотоци. Както показва 
името -водата се спуска по леглото, изградено от бетон или 
облицовано с каменни или бетонови блокове. 
Облицованите легла са едни от най-популярните.  

41. Подобно на бързотоците тръбопроводите са ефективни 
за провеждане на водата, когато наклонът е много голям. Те 
се проектират за да провеждат водата и се полагат по или 
под повърхността на земята за намаляване на разликата в 
нивата. Изходът от тръбопровода предимно се изгражда по 
два начина: открит и закрит. При откритият начин водата 
обикновено просто се оттича от тръбата, докато ри 
закритият – тя се движи определено разстояние по тръбата. 

5.3. Изграждай на басейни за управление  на повърхностни води и наноси 

 

42. Ако терасирането е непрактично, може да се изградят 
водоеми за регулиране на водите и наносите – малки земни 
насипи, изградени напречно на посоката на оттичащата се 
вода.  

43. Тези басейни за регулиране улавят наносите и оттока 
намаляват заливането, ерозията и образуването на оврази 
и подобряват възможностите за обработка на земята. Но 
там, където терасирането е възможно, тези басейни не бива 
да се изграждат като негов заместител.  
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44. Тези басейни трябва да се изграждат така, че обемът им 
да не се препълват при 24 часов валеж, с интензивнност, 
която може да се случи веднъж на 10 години. Като размерът 
на площи, които ще се оттичат във водоема, не трябва да 
превишават 100 дка.  

5.4. Използвай скатови канали за отклоняване на водата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Скатовият  канал се изгражда с  определен наклон, така 
че да предпазва площта от влизането на вода от по- 
горната и част. Целта му е да  транспортира събраната 
вода от по-горната част на площта,  далеч от място където 
тя създава проблеми.  

 

46. Скатовите  канали имат много предназначения като: да 
отвеждат водата в страни от деретата, стопанските сгради, 
нисколежащите площи; да събират водата във водоеми, да 
не позволяват на водата да се събира в по-големи потоци 
при леки и средни наклони с цел за да предпази  терасите и 
да предпазват ниските части на плошите от заливане. 

 

 

 

5.5. Изграждай  малки  изкуствени  водоеми 

 

47. Водоемите във фермата могат да бъдат едновременно 
живописни и практични. Те могат да съхраняват вода за 
добитъка, за домашни нужди, напояване, противопожарни 
нужди, напояване на овощни градини. Могат да се ползват и 
за риболов, организиране на пикници, пързаляне с кънки и 
местообитание за диви животни.  

 

48. Пръстта трябва да е с достатъчно високо съдържание на 
глина за да осигури водонепропускливост на бента и на 
леглото на водоема, през които трябва да се просмуква 
колкото се може по-малко вода. Ако няма достатъчно 
глинеста почва за построяванетона целия бент, може да се 
наложи да се изгради глинено ядро в центъра на стената 
или да се положи водоплътна облицовка на водния откос. 

6.  Управлявай отводнителната си система,  за да 
опазиш повърхностните води 

 

49. Отводнителната система може да подобри продукцията 
във фермата и да предпази повърхностните води от 
вливане на излишната вода застояла върху почвената 
повърхност, транспортираща  на наносите и други 
замърсители, във водните течения и езерата.  

50. Въпреки това, изследователите са доказали, че 
дренажите могат сами да допринесат за увеличаване на 
замърсяването. Те могат да отведат например нитратите 
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чрез дренажните тръби и събирателите си директно във 
водните течения, реките и езерата.  

 

51. За да може да се постигне икономически и опазващ 
природата ефект чрез използване на отводнителна система 
е много важно правилната й експлоатация. При закритите 
системи трябва да се проверява редовно за запушвания и 
затлачвания на събирателите с наноси  и за затрупвания и 
запушвания на вливащите тръби във водоприемниците.  

 

52. Ако част от дренажните жили са счупени, те трябва да 
се подменят и да се премахнат влаголюбивите дървета като 
върба, явор, бряст и канадска топола на разстояние не по-
малко от 30 м от дренажа. Трябва да се проверява за 
жълтокафяво оцветяване и за поява на железни окиси, 
които могат  да запушат дренажните смукатели.  

 

53. При наличие на дренажна система трябва редовно да се 
проверяват изходните канали и канавки след всеки 
проливен дъжд и да се отстраняват всякакви наносни 
натрупвания или други препятствия. Храстовидната 
растителност също създавяа опасност от получаване на 
задръствания. Те трябва да се подкастрят и пръскат с 
хербициди всяка година.  

7. Предотврати почвената ерозия в обработваемите земи 

7.1. Избягвай вкарването на повърхностният отток в  потоци и канали 

 

54. С увеличаване на скоростта на течащата в канала вода 
се увеличава отмиването и отнасяне на частици от леглото 
и канала се удълбочава. Това означава, че бреговете 
стават по-високи и често пъти по-нестабилни. Големи 
късове земна маса от бреговете могат внезапно да се 
срутят в леглото на канала. Тъй като изграждането на 
канали увеличава ерозията на бреговете, много повече 
наноси попадат и запушват леглото, а увеличената скорост 
на течението увеличава заливането на долния край на 
канала.  

 

55. Като допълнение, изграждането на канали намалява 
растителността по край бреговете, което означава по-малко 
храна и растително покритие за дивите животни. 
Увеличаването на наносите създава трудности за някои 
видове риби за намиране на храна и за хвърляне на 
хайвера, а увеличената скорост на водата прогонва някои 
видове риби, които предпочитат по-спокойни води.  

 

56. Най-добрия начин на действие е да се остави течението 
да следва своя естествен път. Бреговата ерозия е 
неизбежен процес, но като се даде възможност на 
течението да меандрира по естествен наччин, този процес 
ще се забави. Ако има изградени канали, ерозията само за 
10 години ще разруши бреговете, докато при естествени 
условия това ще трае 100 години.  



 14 

7.2. Управлявай  бреговата ерозия с укрепване на бреговете  с върби 

 

57. Обрушването на бреговете се среща на места, където 
ерозионната сила на речното течение е голяма и отнася 
големи части от брега.  

 

58. Един от най-изгодните икономически начини за 
контролиране на бреговата ерозия при малки водни течения 
върбовите насаждения. По този начин се стабилизират и се 
намалява обрушването на бреговете чрез поставяне на 
отсечени върбови клони.  

 

59. За да се прецените  доколко са належащи мерки за 
ограничаване на бреговата ерозия е необходимо да 
обходите и огледате  деретата, реките и потоците, които 
преминават през обработваемата земя на вашата ферма. 
Като се започне от горната част се обхожда цялата дължина 
на течението и се определя мястото и размера местата на 
обрушването на бреговете.  

8. Управлявай  почвената ерозия във фермата 

8.1. Определи потенциалните  възможности на почвата във фермата за оттичане 

 

60. Обемът вода който се оттича от обработваемата площ в 
голяма степен зависи от почвените характеристики на 
полето, като текстура, органично съдържание и 
водозадържаща способност. За да разберете по-точно, как 
тези фактори работят заедно и предизвикват загуба на вода 
и почвена ерозия е необходимо да се консултирате с 
лабораториите на вашата регионална Служба за съвети в 
земеделието или на Института по почвознание. 

61. Института по почвознание има проведена класификация 
и  анализи за потенциала на измиване на всеки почвен тип в 
страната.В тази класификация всички почвени типове се 
разделят на три категории, както следва: с висок потенциал 
, среден потенциал и нисък потенциал на измиване.  

 

62. След като вече получите информация от горните 
институции и е известен потенциала на почвата за 
повърхностно оттичане, такъв потенциал трябва да се 
определи и за пестицидите. След това е нужно 
информацията за тези два процеса да се съпостави, за да 
се определи тяхното взаимодействие. 

63. Ако един тип почва преобладава над другите в полето, 
тя трябва да бъде избрана като представителен тип. Ако са 
преобладаващи няколко типа, трябва да се определи 
оттичанете за всеки тип. След това се определя един 
пестицид който е най-чувствителен към повърхностния 
отток. Ако в полето са налице и почва с фина текстура и 
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едрозърнеста, трябва да се изберат два представителни 
типа почви и да се  определи размера на почвено-
пестицидното взаимодействие и за двата типа.  

8.2. Отглеждай земеделски култури, които покриват почвата 

 

 

64. Земеделските култури покриващи почвата  извършват 
чудесна работа за контролиране на почвената ерозия през 
зимния период и през критичните многоводни месеци на 
пролетта.  

 

65. Основната опасност, която зимните покривни култури 
създават е намаляването на почвената влага. Затова е 
важно да се следи промяната на времето и при 
продължително засушаване тези култури да се отстранят.  

 

8.3. Използвай подходящи сеитбообороти 

 

66. Разбирането, че трябва да се извършва сеитбооборот 
увеличава добива и печалбата. Понякога увеличаването на 
азот от бобовите култури в сеитбооборота е основната 
причина за увеличаването на добива, в други случаи 
намаляването на вредителите има по-голямо влияние. Но 
дори и само тези два фактора не могат да обяснят като 
цяло ефекта на увеличаване на добива.  

8.4. Използвай  разрохване, вместо оран при възстановяване на пасища 

 

67. "Обновяване на пасищата" обикновено означава смяна 
на тревните видове за увеличаване на качеството и 
продуктивността на пасищата. Но преди да се засади 
новата трева и бобови растения е необходимо да се намали 
конкуренцията на съществуващата ливадна растителност и 
много земеделски стопани го осъществяват чрез 
разораване на площта.  

 

68. С развитието на хербицидите и безорните сеялки, тези 
методи на засяване са ефикасна алтернатива за обработка 
на земята. Използването на хербициди за овладяване на 
съществуващата пасищна растителност и засяването на 
нова по този метод е доказаано, че е успешно при много 
научни и полеви експерименти. Това предпазва по-добре 
площите от ерозионните сили на валежите и повърхностния 
отток.  

9. Предотврати химическото замърсяване на 
подпочвените води 

9.1. Определи потенциала на измиване на почвата във фермата 
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69. Познаването на филтрационните свойства на почвата е 
само едната страна на проблема. За да се разбере какво 
означава това, трябва да се определи възможността на 
пестицидите за оттичане. След това е нужно информацията 
за тези два процеса да се съпостави за да се определи 
тяхното взаимодействие.  

70. За да получите повече  информация за това как 
органичните вещества, структурата и пропускливостта на 
почвата действат заедно за придвижването на пестицидите 
в дълбочина на почвата може да потърсите съвет  в 
Националната служба за съвети в земеделието или нейните 
регионални служби.  

 

71. Института по почвознание има проведена класификация 
и  анализи за потенциала на измиване в дълбочина на 
почвата на всеки почвен тип в страната. В тази 
класификация всички почвени типове се разделят на три 
категории, както следва: с висок потенциал , среден 
потенциал и нисък потенциал на измиване.  

 

9.2. Определи органичния състав на почвата в твоята ферма 

 

72. Съдържанието на органични вещества е един от най-
важните фактори, но често се пренебрегват почвените 
характеристики. Пестицидите обикновено се прилепват към 
органичните частици като намаляват възможностите за 
филтрация. Ето защо по-ниското съдържание на органични 
вещества в почвата, ще доведе до по-голямо преминаване  
на пестициди и замърсяване на подпочвените води.  

73. Когато нивото на органичните вещества от друга страна 
е високо, съществува повишен риск от въвеждането на 
наднормени количества пестициди и възможно увреждане 
на културите.  

 

 

74. Текстурата се определя от съотношението на пясък, 
наноси и глина в почвата. Просмукването е много по-силно 
при песъкливи, чакълести почви ли почви с лека текстура. 
Пестицидите се просмукват по-малко в почви с по-фина или 
по-тежка текстура, каквито са почвите с високо процентно 
съдържание на глина.  

 

75. Пропускната способност на почвата е възможността на 
водата да преминава през нея. Ако почвата е с ниска 
пропускна способност, водата от силните дъждове може да 
остане на повърхността. Ако пропускната способност е 
голяма, водата преминава през почвата по-свободно и може 
да причини отмиването и отнасянето на химикали.  
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9.3. Определи потенциала  на пестицидите от твоята ферма  за инфилтрация 

 

76. Пестицидите могат да се използват срещу растения, 
насекоми или други живи организми. Те могат да се 
изпаряват, т.е. да преминават в газообразна форма. Могат 
да бъдат разградени от слънчевата светлина, 
микроорганизми или химически реакции във водата, а могат 
да се прикрепят и към почвенити или органични частици. Те 
могат да останат и в разтворена форма и да се просмучат с 
водата в почвата, а понякога да достигнат и подпочвените 
води.  

77. Когато пестицидите са разтворени във вода, рискът да 
преминат в повърхностните или подземните води е по-
голям.  

9.4. Предпазвай и почиствай  химически разливи при работа с агрохимикали 

 

78. Разливите от агрохимически препарати се нареждат 
сред най рисковите за подземните и повърхностните 
водоизточници. Смесването, товаренето и разтоварването 
трябва да стават винаги далече от водоизточници, каквито 
са кладенци и сондажи, открити водоеми и водни течения. 
Трябва да се избягват и септични и отходни ями, както и 
изоставени кладенци, които не са запечатани подходящо.  

79. Никога да не се оставят без наблюдение пълните 
резервоари на пръскачките. Ако резервоара прелее. Това е 
пряко замървсяване на почвата и на най близкия 
водоизточник. Това оборудване трябва да се поддържа и да 
се избягват спукани маркучи, връзки и износени части, които 
могат да се повредят и да предизвикат разливане на 
химикали.  

 

80. Средствата за премахване на разливанията тряба да се 
намират винаги под ръка и да се знае какво да се прави за 
се ликвидира евентуален разлив на използвания химикал.  

 

81. Ако е разлят течен пестицид (както е на картинката), 
мястото трябва да се покрие с материал, който го попива, 
да се насипе с дървени въглища, попиваща пръст, глина, 
слой слама, дървени стърготини, или специален препарат 
за попиване на пестициди.  Замърсеният материал заедно 
със част от почвата трябва да се изгребе и да се постави в 
здрав варел. Мястото не трябва да се полива с вода, 
защото тя ще разнесе пестицида и ще разшири 
замърсената площ.  

10. Управлявай добре съществуващите условия в 
твоята ферма 

10.1. Познавай съществуващите условия за ползвания сондаж 
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82. Няколко са почвените характеритики за района, където е 
разположен сондажа, които имат съществен ефект върху 
движението на водата и риска от замърсяването на 
подземните води. Основните характеристики, които трябва 
да се знаят са: типа на почвата, дълбочина на водоупора, 
други геоложки условия, валежите и температура.  

 

83. Възможността за замърсяване зависи от типа на 
водоупора. Разслоеният водоупор е ограничен от геоложки 
материали, през които водата се придвижва лесно.  

 

84. Веднъж проникнала в дълбочина, водата се филтрира 
слабо и се намаляват възможностите за разграждане на 
химикала. Напуканите скални почви също увеличават 
възможността за бързо придвижване на замърсяването и 
достигането до водата.  

10.2. Разполагайте сондажите далеч от източници на замърсяване 

 

85. Изборът на подходящо място за нов сондаж е може би 
най-важното решение, което трябва да се вземе, за да се 
предпази питейната вода от замърсяване. Това решение 
може да е трудно, тъй като има много потенциални 
източници на замърсяване на подземните води.  

 

86. Най-добрия случай за разполагане на мястото за 
сондажа е на пътя на подземните води, който се намира на 
противополжната страна на източника на замърсяване. Ако 
например водата тече на юг, сонадажът трябва да се 
разположи на север от източника на замърсяване. В общия 
случай подземните води текат към места, на които имат 
излаз: реки, течения, езера.  

10.3. Увери се,  че твоят кладенец е изграден правилно 

 

87. Понякога проблемите в конструкцията на сондажа са 
явни: лошо циментиране или пукнатини в облицовката. Но 
много по-често дефектите са невидими и са причина за 
проблемите с качеството на водата. Дали се изгражда нов 
кладенец или се инспектира съществуващ е необходимо да 
се следи за четири основни неща: водонепроницаем корпус, 
циментова замазка, водонепроницаем капак и насип около 
кладенеца. Облицовката около кладенеца също трябва да е 
изградена от подходящ материал.  

 

88. Насипът около сондажа с наклон навън отвежда 
повърхностната вода в страни от непосрередствената зона 
около сондажа и намалява възможността от замърсяване.  
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89. Сондажът трябва да се дезинфекцира всеки път, когато 
се отваря за ремонт или се изгражда нов.  

 

10.4. Запечатай изоставени сондажи и кладенци  

 

 

90. Когато изоставеният сондаж е неправилно или 
ненапълно запечатан, той може да представлява опасност 
за здравето и сигурността.  

 

91. Изоставените сондажи представляват директен път за 
пестицидите, торовете, и други замърсители за проникване 
в подземните води. Най-добрата и единствената защита 
против това замърсяване е правилното запечатване на 
изоставените сондажи.  

 

 

92. Запечатването на кладенците като цяло не е скъпо, но 
то трябва да се извършва правилно и да бъде извършено от 
лицензиран персонал.  

11. Анализирай качеството на водата във фермата 

11.1. Периодично анализирай водата която ползваш 

 

93. При частно водоснабдяване собственикът е отговорен 
за качеството на водата, което неговото семейство и 
гостите му пият. Ето защо е необходимо водата от частните 
водоснабдявания да се анализира поне веднъж годишно 
или по-често, ако се установи някакъв проблем. Ако водата 
се доставя от обществена или градска водоснабдителна 
система, сигурността е по-голяма, понеже тези доставчици 
на вода извършват анализи на качеството на водата по 
рутинна схема.  

 

94. Резултатите от анализа на водата се дават по различен 
начин. Повечето от минералите се дават в ppm (части на 
милион) или в mg/l (милиграм на литър) – двете единици са 
еквивалентни. Пестицидите се дават обикновено като ppb 
(части на милиард) или µg/l (микрограм на литър) - двете 
единици са еквивалентни. За други замърсители 
резултатите могат да изглеждар по различен начин.  
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11.2. Анализирай водата за колиформни бактерии и нитрати 

 

95. Двата най-общи показатели за замърсяване са 
колиформните бактерии и нитратите. Градските 
водоснабдителни системи редовно анализират водата за 
такива замърсители, но ако е налице частен кладенец или 
сондаж, само от собственика зависи да подсигури чиста 
вода. Ежегодните анализи на колиформни бактерии и 
нитрати са добра идеа, особено след пълноводна пролет 
или дъждовна летна буря и когато кладенецът е наводнен. 
Всеки път, когато се отваря, сондажът трябва да се 
дезинфекцира и да се анализира водата. 

 

96. Главните източници на бактерии са животинските 
отпадъци, септичните ями и повърхностни води, които се 
стичат в сондажите. Анализите за колифирмни бактерии са 
важни, защото те са „индикаторни организми”. Което 
означава, че ако те присъстват във водата това може да 
означава наличие и на други опасни бактерии. 
Използването на индикаторни организми е много полезно, 
понеже анализът за всички опасни бактерии е много 
трудно и скъпо.  

 

97. Главните източници на нитрати в подпочвените води са 
торовете, септичните ями, животинските отпадъци и 
естествените източници на нитрати в почвата.  

98. Лабораториите за анализ качеството на водите дават 
нивото на концентрацията на нитратите по един или два 
начина. Концентрацията може да се даде като общо 
количество нитрати или като нитритен азот.  

 

99. Да се използва бутилирана вода, когато пречиства 
водата в кладенеца за премахване на източника на 
замърсяване или се извършва ремонт на кладенеца. 

11.3. Анализирай на водата за пестициди 

 

100. Когато водата идва от друг частен кладенец, трябва 
да има основателна причина за да се извърши 
допълнителен анализ за пестициди, по-специално в 
следните случаи: намерени са пестициди в 
непосредствена близост до частния кладенец; в близост до 
кладенеца се намира склад за пестициди; ако съществува 
в близост плитък, с голям диаметър кладенец; или се е 
чуло за смесване на пестициди, разливи или изпразване на 
пестициди на няколко стотин метра от този кладенец.  

 

101. Анализите за наличие на пестициди са по-скупи от 
тези за нитрати или бактерии, затова трябва 
предварително да се знае какво се търси. Ако кладенецът 
или сонадажът е особено уязвим към замърсяване е нужно 
периодично извършване на анализи през годината за да се 
има вярна представа за състоянието на проблема.  

 102. Изпълнителната агенция по околна среда или 
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 Регионалните инспекции по околна среда и водите, както и 
Хигиено-епидемиологичните инспекции трябва да имат 
информация от къде има вода, тествана за пестициди или 
бихас могли да извършат анализ за наличието им. След 
определяне кой ще извърши анализа трябва да се види 
какви ще са разноските за това.  

 

103. Ако анализът показва наличие на пестициди може да 
се поиска допълнителен анализ на водата от сондажа. 
Промяната във валежите, използването на пестициди или 
оттичането на водата могат да причинят доста широко 
изменение на количеството на пестицидите, намерени във 
водата. Повторният анализ може да даде по-добра 
представа за състоянието на водата.  

 

104. Ако е открито някакво количество пестициди във 
водата, трябва да се потърси съвет от местната ХЕИ или 
РИОСВ за да се ввземат проби от водата и да се 
предприемат необходимите действия.  

12. Вземи предпазни мерки при напояването 

12.1. Внимавай  за замърсяване на водата при напояването 

 

 

 

 

 

105. Съществуват няколко вида напояване и всеки вид си 
има специални предимства и проблеми, когато водата 
отива в подпочвените води. 

106. При напояването по бразди водата се подава между 
редовете с култури, създадени по време на засаждането и 
обработката. Водата се изпомпва и се насочва да тече по 
полето в оградени с насип канали. Основната опасност при 
тези системи е предозирането на водата. Това 
предозиране увеличава риска разпръсканите по 
повърхността или внесените в почвата пестициди да бъдат 
пренесени в подпочвените води – по-специално при по-
пропускливите почви.  

 

107. Дъждуването разпръсква водата във въздуха през 
перфорирани тръби или дюзи. За редовите култури тези 
системи създават най-малък риск за подпочвените води 
понеже водата може да се подава много по-прецизно, 
отколкото при заливането или напояването по бразди. 
Също така дъждовалните системи улесняват усвояването 
на азота при разделно торене. При това се губи по-малко 
азотни торове и се намалява риска за подпочвените води.  

 

108. При капковото напояване водата се подава много 
бавно върху или под повърхността на почвата близо до 
растението. Тъй като този метод не използва големи 
количества вода, той вероятно е най-сигурния от гледна 
точка на изтичания. Но този вид напояване не е много 
практичен за полските култури. Тук също има възможност 
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за предозиране, което може да означава, че има увеличена 
инфилтрация.  

 

 

 

 

109. Да се отложи напояването, ако е възможно, най-малко 
с един ден след внасянето на торовете. Това ще даде 
възможност на химикалите да се разградят и да прилепнат 
към почвените частици. Ако химикалите са  почвени, 
забавянето на напояването ще позволи те да бъдат 
извлечени нагоре от растенията.  

12.2. Внимавай при внасянето на химикали заедно с напояването 

 
 

 

 

 

 

110. Внасянето на торове с напоителната система дава 
някои преимущества пред другите способи на торене: 
пестицидите се разпределят равномерно; намаляват се 
механичните увреждания на растенията; намалява се 
риска за човека, който работи с химикала. Необходимо е 
обаче да се наблюдава внимателно сместващото 
устройство , за да се избегне преовлажняването със смес 
на вода и химикал.  

111. Когато се внасят химикали е необходимо 
изграждането и правилното поддържане на някои защитни 
устройства. Обратните клапи в тръбопроводите предпазват 
от връщане на химикалите и водните смеси обратно в 
кладенците и сондажите. Регулаторите на налягане също 
предпазват от обратен поток на разтворените химикали.  
За проверка работата на тези клапани трябва да се 
използват ревизионни отвори.  

 

112. За предпазване на подпочвените води от 
замърсяване с химикали, системи за внасяне на химикали 
трябва да бъдат проверявани редовно. И винаги да се 
използва възможно най-малкото количество вода при 
използването им. Да се използва само толкова вода, 
колкото е необходимо за транспортиране и активиране на 
химикала. Да не се внасят химикали с поливната вода, за 
които на етикета не е обозначено, че може да се 
използват.  

 

113. Да внасяйте  химикали чрез дъждовалните системи, 
ако скоростта на вятъра е по-голяма от 7-8 км/час – в 
противен случай те могат да бъдат отнесени от вятъра. Не 
свързвайте системата за внасяне на химикали директно 
към водоснабдителната система. Не инжектирайте  
химикали в смукателната тръба на помпения агрегат.  

13. Използвай подходящо поливните техники 

13.1. Планирай напояването съобразно нуждата от вода на растенията 
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114. Определянето на поливната схема при  напояване 
включва определяне на между поливният период на всяка 
поливка  и необходимата вода. Тези основни параметри 
зависят от начина на напояване, съответната 
земеделската култура, която ще се напоява и  наличната 
влага в почвата.  Планирането на напояването може да се 
извърши по два начина, при приет постоянен между 
поливен период или при приета предварително долна 
граница на влага на почвата в полето, което се напоява. 
По-често се приема вторият метод. 

115. Планирането на напояването използва избрана  
стратегия, чрез която се предпазва от подаване на 
излишна вода при поливките. Трудността при 
реализирането на напояването е умението  да се подаде 
само толкова вода, колкото е необходимо за да бъде 
навлажнен корено обитаемият слой на почвата без 
излишно дълбоко просмукване и оттичане от повърхността  
на подадената вода. Подходящото отчитане на 
използваната от растенията вода може да помогне на  
фермерите и да ги научи, какво количество вода трябва да 
използват за всяка поливка. 

 

 

116. Изготвянето на ефективна поливна схема изисква 
следната информация за вашето поле: влагозадържаща 
способност на почвата; сегашното ниво на почвена 
влажност; напоителната норма на съответната култура; 
евапотранспирацията за региона и културата; 
чувствителността на културата на воден стрес; 
ефективните валежи; наличността на вода във фермата. 
Повечето от тази информация може да бъде събрана от 
вашата регионална Служба за съвети в земеделието. 

117. Избери си такъв метод за определяне на поливна 
схема, който най-добре съответствува на условията в 
твоята ферма и методите и за управление. Решението за 
напояване трябва да се основава на оценка на нуждите на 
растенията и водното съдържание на почвата.  

13.2. Отстрани ненужното използване на вода по време на напояването  

 
 

 
 

118. Измервай цялата подаван вода във фермата. 
Основата на устойчивото управление на напояването е да 
се знае колко вода е използвана и къде. Вече има 
достатъчно разнообразни съоръжения за измерване на 
водата в открити канали и тръбопроводи.  

119. Дълбочината на корените на растенията, които 
напояваме основно зависи от тяхната генетика и е 
ограничена от почвеният профил и етапа на развитие. 
Напоителната вода, която прониква под корените на 
растенията е т.н. дълбока филтрация и трябва да се 
минимизира.  

120. Използвай едновременно два типа напоителни 
системи за  намаляване на  оттока от напояваното поле. 
Като примери могат да се посочат ( дъждуване за 
предварително намокряне и след това поливане по бразди; 
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 дъждуване за прорастване на посева, а след това капково; 
дъждуване над короните на дърветата за охлаждане и 
микро дъждуване за борба със сланата).   

 

 

 

 

 

 

121. Младите култури с плитък корен и недоразвита 
коренова система не се препоръчва да се напояват по 
бразди или чрез заливане.  

122. Ако почвата на дадено място е песъчлива и 
дълбочината на водното ниво е под 3 метра се препоръчва 
културите с плитка коренова система да не се напояват по 
традиционната технология – по бразди. Земеделските 
култури с по-дълбоки корени и системите за дъждуване 
биха могли значително да намалят влиянието върху 
подпочвените води при тези условия. 

 123. Усъвършенствуването на поливните техники 
намалява  дълбоката филтрация от напояваните площи. 
Дълбоката филтрация е транспортният механизъм за 
предвижване на излишните и разтворени соли и пестициди 
в подземните води. Така неблагоприятното влияние върху 
качеството на подземните води от поливното земеделие 
трябва да бъде намалено, чрез използването на 
усъвършенствувани поливни техники. 

124. Всички води използвани за напояване съдържат соли. 
Изследвай водата използвана за напояване в твоята 
ферма за общо съдържание на соли, SAR, и критичните 
соли, като бор, калций, магнезий и натрий. Консултирай се 
със своята регионална служба за съвети в земеделието за 
препоръки по отношение на предпазването от измиване на 
наличните соли.   

14. Подобрявай поливните технологии 

14.1. Усъвършенствувай ползваните  напоителни системи за да намалиш 
използваната вода 

 

 
 

 

125. Използвай поливни технологии, които разпределят по 
равномерно водата без да се налага изхвърляне на 
излишна вода. Между тези системи кръгово въртящите се 
системи с нисък напор, дъждувалните машини LEPA, 
импулсното поливане по-бразди и микро напояването. Тези 
технологии предлагат висока равномерност, висока 
ефективност и нисък разход на труд, което е значително 
предимство при недостиг на вода. 

126. Системите за микронапояване, като капковото и 
микро-дъждуването са най-ефективни по отношение на 
предлаганите предимства на точното подаване на тор и 
управление на напояването в полето. Тези системи 
позволяват изкуствените торове и някои пестициди да 
могат да бъдат подадени възможно най-близко до 
корените на растенията с изключителна равномерност и 
нищожно измиване. 
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 127. Незабавно намали загубите на вода от просмукване и 
изпарение от временните необлицовани канали. 
Намалението на просмукването зависи от размера на 
канала и вида на почвата. За намаляване на тези загуби 
прокарвай прави канали или ги замени с тръбопроводи.  

128. Отбий и събирай повърхностният отток от 
напояването , там където е възможно. Връщането на 
оттичащата се вода в началото на системата би подобрило 
значително ефективността на използване на водата в 
напоителната система, а също така ще намали 
замърсяването на водите  и загубите на хранителни 
вещества от полето.  

14.2. Минимизирай дълбоката филтрация и оттичането и подобри ефективността 
при използването на водата при поливането по бразди 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

129. За минимизиране на дълбоката филтрация при 
поливане по бразди е добре се използва технологията на 
импулсното напояване по бразди. За изпълнението на 
импулсното напояване по бразди се използва клапа, която 
изпраща серии от импулси в напояваните бразди. Тази 
технология изисква по-малко общо  количество  вода, 
намалява оттичането и дълбокото просмукване и 
подобрява равномерността на навлажняване на почвата.  

130. Напоявай полето в два цикъла – един по уплътнените 
от селскостопанските машини бразди и друг по-
неутъпканите. Намали струите в поливните бразди, след  
първоначалната фаза на напояване.  

131. Да управляваш системата за напояване по бразди 
изисква  точно определяне на обема вода за всяка 
поливка, съобразен с дълбочината на корените на 
растенията, почвената влажност и скоростта на попиване 
на водата. Поливната инсталация, големината на струята, 
определянето на времето за поливка и дължината на 
браздата са все неща които могат да се управляват от 
поливача, за да се намали използваната вода.  

132. Нагласи дължината на браздата, така че да се постига 
максимална равномерност. Дължината трябва да бъде 
определена въз основа на действителната скорост на 
попиване на почвата. Като една препоръка дължината на 
браздата не трябва да превишава повече от 200 м за 
песъкливи почви и 400 м за глинести почви. 

133. Минимизирай оттока от браздите чрез подравняване 
на полето, направата на преливаеми прегради вътре в тях, 
затваряне на браздите в долният край и свързването на 
няколко бразди. Предварителното подравняването на 
полето може да подобри равномерността на навлажняване 
и намали дълбоката филтрация на поливната вода. Докато 
обработката на браздата по нейната дължина ( с прегради, 
басейнчета и др.) спомага за по-бързото попиване на 
водата и недопускане на отток от тях.  
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14.3. Намали повърхностното оттичане и просмукването при системите с 
дъждуване 

 

 
 

 

134. Инсталирай такива системи за дъждуване на 
обработваемите площи, които имат нисък потенциал на 
измиване. В някои случаи като най-ефективен метод за 
опазване на качествата на водите при песъкливи почви, а 
също така  най-добър управленски метод се явяват 
системите за дъждуване. 

 135. Минимизирай измиването и повърхностният отток при 
дъждуваните площи чрез намаляване на поливната норма, 
увеличаване на растителните остатъци в полето, 
уеднаквяване на почвените обработките или промяна на 
дюзите, използваният воден напор на дъждовалната 
машина , височината на падане на капката и размера и.   

136. Изпитвай системата за дъждуване периодично за 
подаваната поливна норма, налягането на водата и 
равномерността. Ако е необходимо се свържи с 
професионален консултант или специалист по напояване 
за да ти помогне да оптимизираш твоята напоителна 
система.  

 

 

 

137. Намали поливната норма на системата за дъждуване 
по време на внасянето на агрохимикали за да има по-
голяма сигурност, че няма да има отток от напояваната 
площ. Използвай интензивност на дъжда на дъждовалната 
машина по-малка от естествената скорост на попиване на 
почвата.  

138. Осигури подходящо покритие на дъждовалните 
апарати  върху напояваната площ, чрез комбинирането на 
подходящи за почвеният тип и релефа- разстояние между 
дъждовалните апарати, работен напор на дъждовалните 
апарати, размер на използваните дюзи на дъждовалните 
апарати  и работно налягане на системата. 

139. Подобри равномерността на системата за дъждуване , 
чрез оптимизиране разположението на влажните и сухи 
петна получени при наличие на вятър, по-големи 
разстояния между дъждовалните апарати или възможна 
употреба на дъждовални апарати с нисък напор.  

 

140. Намали вредният ефект на вятъра при постиганата 
равномерност на дъждуването. Това също ще доведе до 
намалено разнасяне на агрохимикали и може да намали 
загубите на вода от незабавно изпарение по време на 
поливката. 

141. Използвай системите за задържане на вода във 
браздите, като ямки, процепи и прегради по дължина на 
браздите за намаляване на оттока при дъждуването. За 
направата на тези системи се използват специални 
култиватори, които заедно с набраздяването на площта 
правят и преградите. 
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142. Поддържай в добър вид поливните машини и 
съоръженията за внасяне на агрохимикали по време на 
поливките, така че да се осигури сигурност на тяхната 
работа и се намалят до минимум излишъка на хранителни 
вещества които могат да се отделят и транспортират с 
водата.  

 


