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ЦЕЛ  НА  ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

Да подчертае необходимостта от напояването 
на прасковите насаждения, като насочи  

вниманието  на фермерите към най-добрата 
налична технология

микронапояването



Какво не съдържа презентацията?
Не се  разглеждат научни разработки и продукти,
свързани с  конкретни въпроси и препоръки по 
отношение на поливният режим и торенето  на 

прасковата.

По тези въпроси  моля, обръщайте се към Института 
по овощарство – гр. Пловдив и неговите станции в 

страната.



Влиянието на сушата върху 
прасковата

Климатични условия
� Глобални промени на климата-
екстремни температури

� Температура над 28 0 С

� Влажност на въздуха под 40%

� Неосигуреност с вода през лятото 
и ранната есен

Негативни явления
� Намален растеж на дървото

� Изгаряне на листата

� Залагане на малък брой плодни 
пъпки

� Малко на брой  и по размер 
плодове

� Общ малък добив



С какво  помага  напояването  на 
прасковото   насаждение ?
� Регулира микроклимата –

основна предпоставка за 
висок добив

� Увеличава усвояването на
СО2, с което и растежа на 
дървото и плодовете

� Помага за усвояването на 
хранителните елементи в 
почвата



Какво печелим като 
напояваме?

Предимства
� Увеличение на броя и размера на 
плодовете и общият добив 
(пазарно предимство)

� По-добро усвояване на вложените 
торовете

� Сигурност на влаганите ресурси в 
градината

� Усвояване на максималните 
възможности на дърветата



�Капково напояване

�Микродъждуване

�Мъглуване

�Вътрешнопочвено        
напояване

�Подпочвено 
напояване

МЕТОДИ ЗА МИКРОНАПОЯВАНЕ



Най-добрите налични технологии за 
напояване на праскови  в България

� Капково напояване 
� външни капкообразуватели
� вградени в тръбата капкообразуватели

� Микроструйно дъждуване
� микродъждувални апарати
� бъблери



Техники за микронапояване на 
праскови –Капково напояване
ПРЕДИМСТВА

� Увеличава добива
� Намалява труда при 

отглеждане 
� Дава възможност за 

икономия на вода и точно 
дозиране на торовете

� Намалява гъбичните 
заболявания

� Намалява размера на 
плевелите

� Не се влияе от вятъра



Техники за микронапояване на 
праскови –Капково напояване
ОГРАНИЧЕНИЯ

� Необходимост от 
пречистване на водата-
запушване

� Висока цена

� Опасност от механични 
повреди на инсталацията

� По –малко влияе на 
микроклимата



Техники за микронапояване на 
праскови –Микродъждуване

ПРЕДИМСТВА

� Увеличава добива
� По-малки изисквания към 

качеството на водата
� Лесна поддръжка
� Подобрява микроклимата
� Възможност за внасяне на 

торове



Техники за микронапояване на 
праскови –Микродъждуване

ОГРАНИЧЕНИЯ

� Висока цена
� Необходимост от 
обучен персонал

� Пречистване на водата



Избор на техника за напояване 
на прасковата?
Основни ограничения влияещи при избора

ЕСТЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

� Почвени условия
� воден капацитет
� наклон

� Водоизточник

� вид(река, канал,сондаж)
� качество на водата

� Климатични условия
� температура

� валежи

� Енергиен източник
� наличие на електричество
� липса на електричество

ИКОНОМИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ

� Ограничени инвестиционни 
ресурси

� Собственост върху земята
� Цена на енергията (горивото) 
� Цена на водата за напояване
� Цена на работната сила
� Наличие на пазар за  
земеделската продукция



Каква система за напояване да 
изберем за прасковите?

КАПКОВО 
� Стационарна /сезонна
� Вид на капкуващото крило 

(вид/интензитет)
� Вид на филтъра
� Наличие на тороподаващо 

устройсво

� Вид на командният възел на 
системата

МИКРОДЪЖДУВАНЕ

� Вид на апаратите – отвори, 
навлажнен радиус, интензитет

� Вид на командният възел
� Наличие на тороподаващо 

устройство



Капково напояване на праскова 
градина

Основни елементи на 
системата

� Водоизточник

� Команден възел
- филтър
- водомер
- тороподаващо у-во

� Поливни крила



Елементи на системата за 
капково напояване
� Капкообразуватели



Елементи на системата за 
капково напояване



Елементи на системата за 
капково напояване



Микродъждуване на  праскови 
градини -елементи

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ:
� Команден възел

-филтър
-торосмесител

� Поливни крила
- микроразпръсквач
-стойка
- свързващ маркуч
-транспортен тръбопровод



Елементи на системата за 
микродъждуване



Елементи  на системата за 
микродъждуване

филтри тороподаващи     
устройства



Общи препоръки при микро-
напояване на прасковите

� При високи температури и ниска влажност да се 
напоява всеки ден

� Да се използват кратки интервали за напояване

� Да се използват редовно  устройствата за внасяне 
на агрохимикали 

� Да се избират водоподаващи устройства с големи 
отвори





Системи за микронапояване  
предлагани от търговците

� Капкуващи  тръбопроводи
� Капкообразуватели

� Микроструйни дъждувални апарати
� Тороподаващи устройства



Системи за капково напояване

� Капкуващи 
тръбопроводи

� Капкообразуватели



Системи за микронапояване

� Микроструйни 
дъждувални апарати



Системи за микронапояване



............и накрая !

Ако искате вашият труд да е ефективен и да печелите 

от своята праскова градина, включете микронапояването  
в своите приоритети



Благодаря за вниманието
и честит Ви празник производители 
на праскови


