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АНОТАЦИЯ

В книгата е обобщен дългогодишен изследователски опит у нас 
и в чужбина. Брошурата е предназначена за агрономи, инженери, 
техници и поливачи, които се занимават с ръководство и осъществяване 
на напояването по бразди.

В текста е отразен досегашният опит в напояването у нас. Показани 
са и постиженията на страни като САЩ, Русия, Египет и др.

В първият раздел са описани начините за подготовка на площите, 
разпределението на водата, определяне па подходящите дължини 
на браздите и др. Чрез прилагане на описаните начини може да се 
осъществи качествено и високопроизводително напояване.

Вторият раздел е посветен на нова технология - импулсно напояване 
по бразди. Тя се осъществява чрез няколкократно пускане и спиране 
на струите. Чрез нея се постига висока равномерност, намаляване на 
разходите на вода и труд с 20 - 30%, намаляване на ерозията на почвата 
и замърсяването на подземните води.

Импулсното напояване по бразди беше изпитано за първи път у нас в 
Софийско през 1965 г. През следващите 3 - 4 десетилетия изпитанията 
бяха разширени при различни почвени и теренни усложнения. 
Понастоящем новата технология се прилага на милиони декари в САЩ, 
Австралия и др.

Прилагането на импулсното напояване по бразди на големи площи у 
нас, несъмнено ще допринесе за реализиране на ефективно и качествено 
напояване. При добро изпълнение неговите показатели се изравняват с 
тези при дъждуването.

ISBN: 978-954-8045-30-8

Първо издание
2011 г.
Автор: 

проф. дсн инж. Иван Върлев

Издател:
Селскостопанска академия



3

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ I. 
ТРАДИЦИОННО НАПОЯВАНЕ ПО БРАЗДИ.................................

1.Разпространение на напояването по бразди в света и у нас.......
2.Същност на традиционното и импулсно напояване по бразди..
3.Подготовка на площите за напояване по бразди.......................... 
 A. Частично основно подравняване........................................ 
 Б. Набраздяване..........................................................................
4. Уреди за разпределение на водата между браздите..................... 
 А.Поливни тръбички.................................................................
 Б. Поливни сифони.....................................................................
 В. Поливни и транспортни тръбопроводи............................
 Г.Схеми на разположение на преносимите тръбопроводи.
5. Подходящи дължини на браздите и струите в тях 
при различни наклони и пропускливост на почвата......................
6. Нервномерност на разпределение на поливната норма............. 
 А. Стадии в движението на водата при 
 поливането по бразди................................................................
 Б. Неравномерност в разпределението по дължината 
 на браздите..................................................................................
 В. Неравномерност на разпределението на поливната 
 норма върху напояваната площ...............................................
7. Загуби на вода и добив при напояването по бразди.................... 
 А.Загуби от оттичане............................................................... 
 Б.Загуби от дълбока филтрация..............................................
 В. Загуби на добив.......................................................................
8. Начини за подобряване на равномерността при напояването 
по бразди.................................................................................................. 
 А. Поливане с променливи струи............................................. 
 Б. Поливане с оттичане в следващия пояс бразди...............
 В. Поливане при оптимален надлъжен 
 профил на браздите...................................................................
 Г. Други начини за подобряване на равномерността........... 

стр.

5

5
6
9
9

11
11
12
12
13
16

17
18

18

19

20
22
22
23
23

26
26
26

27
27



4

 Д. Поливане с постоянни, прекъсвани във времето 
 струи – импулсно напояване по бразди...................................

РАЗДЕЛ II
ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ ПО БРАЗДИ.........................................

1.Същност и развитие на импулсното напояване по бразди.........
2.Скорост на попиване на водата в почвата при традиционното 
и импулсно напояване по бразди........................................................
3.Начини за реализиране на импулсното напояване......................
 А.Поливане на две съседни позиции.........................................
 Б.Последователно подаване на водата в бразди с четни 
 и нечетни номера.......................................................................
 В.Поливане с 3 – 4 импулса само през деня............................
4.Ръчно задвижвани и автоматични кранове за пускане 
и спиране на водата...............................................................................
5.Импулсно напояване през първата фаза........................................
 А.Продължителност на импулсите и паузите....................
 Б.Разпределение на водата по дължината на браздите.....
6.Импулсно напояване през втората фаза (браздите 
са навлажнени докрая).........................................................................
 A.Продължителност на импулсите и намаление 
 на загубите на вода....................................................................
 Б.Разпределение на водата и добива по 
 дължината на браздите...........................................................
7.Съвременни системи, особено подходящи за импулсно 
напояване по бразди..............................................................................
 А. Продължителност на напояването на големи площи...
 Б. Системи за механизиране и автоматизиране 
 на напояването по бразди.........................................................

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ...................................................................

28

29

29

29
30
30

32
32

34
36
36
37

37

37

38

40
40

40

44



5

ИМПУЛСНО И ТРАДИЦИОННО НАПОЯВАНЕ 
ПО БРАЗДИ

РАЗДЕЛ I. ТРАДИЦИОННО НАПОЯВАНЕ ПО БРАЗДИ

1.Разпространение на напояването по бразди в света и у нас. 
Широко известно е, че напояването е спътник на човешката 

цивилизация. От древни времена то е осигурявало изхранване на 
населението – предпоставка за развитие на различните култури, които 
и днес ни смайват с невероятни произведения на архитектурата и 
скулптурата. 

В съвременните условия, развитието на напояването е изключително 
голямо и неговата роля ще нарасне още повече, предвид на необичайното 
увеличение на населението на земята и настъпващите климатични 
промени. До наши дни, повърхностното напояване е доминирало в 
световната практика. Дори и в най-развитите индустриални страни, като 
например САЩ, по този начин се напояват над 60% от площите. Следва 
да се отбележи, че наред с напояването по бразди, съществена роля 
имат и другите видове техника за напояване като дъждуване, капково 
и други. Всеки от тези начини има свои технически, икономически и 
организационни преимущества и недостатъци. Експертите са тези, които 
трябва да определят при конкретните условия, кой е най-подходящият 
начин. 

В различните географски и климатични райони на света ролята на 
напояването е подчертано различна. В пустинните и полупустинни 
райони, съвременно земеделие без напояване е невъзможно или ако 
съществува, то е изключително нископродуктивно. В районите на 
полузасушливите или полувлажни климати, към които принадлежи 
и България, е възможно по-голямата част от земеделските култури да 
се отглеждат и при неполивни условия. Използването на напояването 
обаче, увеличава добивите при тези условия 1.6 – 2.4 пъти, а с това 
и икономическата ефективност. От не по-малко значение е и фактът, 
че напояването намалява многократно измененията на добивите 
през отделните климатични години. С това се създават предпоставки 
за стабилно икономическо развитие и се избягват рисковете от 
икономически загуби. Например в Южна България, коефициентът на 
вариация на добивите от царевица, отглеждана при неполивни условия 
е 25 – 50%, докато при напояване се намалява на 17 – 18%. 
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В по-северните райони на Европа, приносът на напояването за 
увеличаване на добивите е по-малък – например до 15 – 25%. Фактът, че 
и при тези условия напояването се използва показва, че дори в районите 
с влажен климат приложението му е ефективно. 

2.Същност на традиционното и импулсно напояване по бразди. 
Напояването по бразди може да се осъществи на площи, на които 

предварително са оформе ни малки канали – бразди (фиг.1). В нашата 
страна разстоянието между браздите, което е равно на разстоянието 
между редовете при повечето култури, е 0.7 м. и по-рядко - 0.6 – 0.9 м. За 
това разстояние се настройват и органите на обра бот ващите земеделски 
машини. 

През време на напояването водата, подадена в началото на браздите се 
попива по намок рената вече дължина, а челото на струите се придвижва 
по сухата им част. По този начин, за разлика от другите техники за 
напояване, почвата изпълнява две функции. Едната е да акумулира 
вода в себе си, а другата – да я транспортира към по-ниските части на 
полето. 

При традиционното напояване водата в началото на браздите тече 
непрекъснато и поливният процес се състои от три основни фази. През 
първата, челата на струите се придвижват по сухото легло на браздите. 
През втората фаза водата е покрила цялата дължина и се оттича от края 
на браздите. След спиране на струите в началото започва третата фаза. 
През нея набраната в браздите вода се оттича към края. 

Продължителността на движението на струите по сухите бразди 

Фиг.1
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зависи от дължината, наклона и пропускливостта на почвата. Тази 
продължителност се изменя в широки граници – най-често от 1 – 2 до 
10 – 12 часа. При изключително дълги бразди, например над 700 - 1000 
м., които се прилагат в развитите страни, продължителността на първата 
фаза може да бъде още по-голяма. 

Продължителността на втората фаза – поливане с оттичане от края на 
браздите – най-често е от 10 до 40% от продължителността на първата. 
Третата фаза – оттичане на набраната вода е с продължителност 
обикновено от 5 до 30 мин. 

Недостатъците на традиционното напояване по бразди са, че за да се 
постигне необходимата равномерност в навлажняването по дължината 
на браздите, продължителността на втората фаза трябва да бъде над 20 
– 30% от тази на първата. В случая са неизбежни значителни загуби 
на вода от оттичане и дълбока филтрация. Когато оттичащите се води 
останат неконтролирани, те нанасят значителни щети на по-ниско 
лежащите площи.

При продължителност на 
втората фаза по-малка от 10 
– 15% от продължителността 
на първата, загубите на во да 
се намаляват, но неравномер-
нос тта на навлажня ването 
на площта нараства. С то ва 
нарастват и загубите на до-
бив в зоните с недостатъчно 
навлажня ване. 

При импулсното напо
ява не по бразди, подаването 
на водата в началото става с прекъсвания. Например, в течение на 30 
мин. водата се подава на първата позиция (20 – 50 бразди). За това време 
челата на струите достигат например до 50 – 70м. През следващите 30 
мин. водата се прехвърля от първата към втора позиция, която има също 
20 – 50 бразди (фиг.2). При третия такт, в течение на следващите 30 мин. 
водата се пуска отново в първата група бразди и т.н. 

Първите експерименти с импулсно напояване бяха проведени през 
1965 г. край с. Доганово, Софийско от автора. Подобни опити бяха 
осъществени по-късно и край Лом. Резултати от изследването на тази 
нова технология бяха публикувани в Научните трудове на Института 
по хидротехника и мелиорации, т. XII, 1971 г. В брошурата са отразени 

Фиг.2
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и по-новите изследвания осъществени на различни места в страната с 
участието на няколко колеги – мелиоратори (вж. справката накрая). 

Последователното (с прекъсване) подаване на водата в две съседни 
групи бразди е свързано с неголям допълнителен труд. Той се 
изразява в преминаването на поливачите от една в друга позиция и 
последователното пренасочване на използваното водно количество. 
Този допълнителен разход е оправдан поради следните съществени 
предимства на импулсното напояване.  

1. След първоначалното подаване на водата (например в течение 
на 30 мин.) през време на пауза-
та (следващите 30 мин.), в на
мок ре на та част на браздите се 
извършва придвижване на влага
та в почвата надолу и встрани, 
благодарение на грави та цион ните 
и капилярни сили (фиг.3). 

При това движение во дата ув-
ли ча фини почвени частици, кои-
то запълват част от порите на 
поч вата. В резултат, при след-
ва щите пускания (второ, трето и т.н.) скоростта на попиването на 
водата в почвата на ма лява в сравнение с браздите, в които водата тече 
непрекъснато. Нама лената пропускливост на почвата неминуемо води 
до по-бързото придвижване на струите докрая и съответно, попи ването 
на помалка поливна норма. Това се отнася предимно за горните ½ 
- 3/4 от дължината на браздите, където водата е текла най-дълго. В 
резултат, се постига по-равномерно разпределение на поливната норма 
още през първата фаза на поливния процес. 

2. През втората фаза импулсното напояване по бразди има също 
съществени предимства. Въпреки, че струите в началото се запазват 
постоянни, оттокът от края на напояваната площ е значително по-
малък. Това се дължи на факта, че през време на паузите в началото 
не постъпват нови количества вода, а основната част от тази, която е 
набрана се попива в почвата. Ето защо, загубите от оттичане от края 
на браздите са няколкократно по-ниски в сравнение с традиционното 
напояване с непрекъснати струи. 

3. Намалението на: скоростта на попиването на водата в почвата и 
оттокът от края на браздите води до намаление на поливните норми и 
икономии на вода, които достигат до 20 – 30%. В резултат се постига 

Фиг.3
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висока равномерност в навлажняване на почвата на цялото поле и 
повишаване на средните добиви с 10 – 15%.. 

Посочените предимства на импулсното напояване по бразди са 
предпоставка за реализиране на висококачествено напояване, което по 
своите технически и икономически показатели го прави равностойно на 
другите съвременни и механизирани техники за напояване. 

В раздел I на брошурата ще се даде основна информация за 
съвременното традиционно напояване по бразди. В раздел II вниманието 
ще се спре на особеностите и преимуществата на импулсното напояване 
по бразди. 

3.Подготовка на площите за напояване по бразди. 
A. Частично основно подравняване
За да се осигури задоволително равномерно движение на водата в 

едновременно напоява ните бразди е необ ходимо теренът да бъде добре 
подравнен. 

Това се по с тига, 
ко  гато нак ло нът на 
браздите не се променя 
рязко по дължината, 
като отсъст ват участъци 
с ну лев или обратен 
наклон. Това означава, 
че не е задължително 

наклона да бъде напълно пос тоянен по цялата дължина. При рязка 
промяна на наклона от голям към малък (фиг.4), носените от водата фини 
почвени частици се утаяват постепенно,запълват напречното сечение, 
водата прелива встрани и размива гребените на браздите. 

Значителна част, например 60 – 70% от изградените поливни площи 
у нас са подходящи за напояване 
по бразди. В повечето случаи оба-
че, те се нуждаят от „частично” 
ос нов но подравняване. Този тер-
мин означава, че необходимост от 
срязване и насипване на терена 
има само в отделни зони, които не 
превишават 10 – 20% от цялата площ 
(фиг.5). Така разходите за частичното 
подравняване се свеждат до 15 – 30 лв./дка. След осъществяване на 

Фиг.4

Фиг.5
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този вид подравняване, площта 
следва да се обработи с оръдие за 
заглаждане на повърхността, като 
влачки, подравнители и др. 

Освен традиционните машини 
ка то булдозери (фиг.6), скрепери и 
др., особено подходящи за случая 
са дъл го базисните подравнители 
(фиг.7). Ак тив ният орган при тях е 
грейдерна дъс ка с нож, която се намира в средата между пред ните и задни 

колела на маши ната. Характерна 
особеност на тези подравнители 
е, че „базата”, т.е. разстоянието 
между предните и задни колела е 
значителна – от 7 – 8 до 13 – 15 м. 
При посоченото разстояние, когато 
при движение на машината между 
колелата се появи „гърбица”, тя 

автоматично се срязва от ножа. Аналогично, когато между колелата има 
понижение, набраната пред дъската пръст се изсипва в него, без намесата 
на тракториста. По този начин, в посоката на движение на подравнителя 
се постига значително подравняване на профила. Когато дълбочината 
на срязване е до 8 – 12 см. може да се използва и конструирания от 
автора „навесен грейдер” (фиг.8). Той е изработван в редица железарски 
работилници. Срязването на поч-
вата и изсипването й в пониженията 
се осъществява по команда на 
тракториста чрез хидравличната 
уредба през време на движение. 

Макар и по-рядко, при по-
големи нерав ности, някои от 
площите се нуждаят от типично 
основно под рав няване. При него 
се налага премест ването на значителни земни маси. В случая широко 
приложение в развитите страни, а напоследък и у нас, има приложението 
на машините, управлявани с помощта на лазерна техника. При нея 
работните органи се командват от лазерен лъч и извършват автоматично 
срязване и насипване на терена. В случая се постига висока точност. 

Описаните начини за подравняване имат дълготрайно последействие. 

Фиг.6

Фиг.7

Фиг.8
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След тях е необходимо само поддържане на повърхността в добро 
състояние. 

Б. Набраздяване 
Качеството на набраздяването е от решаващо значение за ефективността 

на напояването. То се извършва от навесни устройства към трактора 
при подходяща влажност на почвата. Времето за набраздяване зависи 
от височината на растенията. Те не следва да се засипват от работните 
органи, ако са сравнително ниски или да се повреждат от машините, ако 
са израсли високо. В случая особено важно е да се оформят достатъчно 
дълбоки и гладки бразди (фиг.1 и 3). В зависимост от почвата и наклона 
браздите не трябва да бъдат по-плитки от 12 – 15 см. Когато се полива 
по къси, задънени бразди, дълбочината трябва да бъде около 20 см. 
Основно изискване в случая е, в участъците с най-малък наклон, 
браздите да се запълват максимално наполовина на височината. Това 
осигурява безпрепятствено и относително равномерно придвижване на 
струите. 

Когато набраздяването се извърши при суха почвена повърхност, 
браздите са плитки и грапави. При тях преливането на вода от една в друга 
бразда се случва често, което компрометира качеството на напояването. 
Ето защо, прокарването на добре оформени и дълбоки бразди е 
предпоставка за качествено и икономически изгодно напояване. 

4. Уреди за разпределение на водата между браздите. 
Все още, на много места в страната напояването по бразди се 

осъществява по възможно най-примитивния 
на чин. При него, при пускането на водата 
във временния канал, дигите му се разсичат 
с мотика срещу всяка бразда, за да се 
насочат струите в тях. По този начин, дори 
опитен поливач, не е в състояние да осигури 
постъпването на еднакви и постоянни във 
времето струи. Разсечените диги се размиват 
в различна степен и разликата между струите 
в отделните бразди става недопустимо 
голяма. Често водата от струите в няколко 
бразди се слива в общ поток, който неизбежно предизвиква ерозия и 
заливане на почвата. Описаното „диво” заливане (фиг.9) следва да бъде 
забранено със закон, защото уврежда един от най-ценните природни 
ресурси на страната – почвата. 

Фиг.9
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А.Поливни тръбички. 
Още преди Втората световна война в някои развити страни е започнало 

използването на поливните тръбички. Те се монтират в дигата на 
временния или постоянен канал срещу началото на браздите, на еднакво 

ниво в дадена секция (фиг.10), която се ограничава 
от подвижен савак. При пускане на подходящо водно 
количество в секцията водата има постоянно ниво над 
тръбичките, от които съответно изтичат и еднакви 
поливни струи. След приключване на поливката 
савака в края на секцията се вдига и водата постъпва 
в следващата секция. Когато поливните тръбички 
са монтирани в облицовани канали, те могат да се 
използват в течение на десетилетия (фиг.10). 

При съвременните условия най-удачно е 
тръбичките да бъдат пластмасови, с дебелина на стените около 2 мм. 
За целта могат да се използват части от дефектни тръби, предназначени 
за високо налягане. В зависимост от необходимите поливни струи, 
вътрешният диаметър на тръбичките следва да бъде от 25 до 50 мм. 
Чрез тях се осигурява изтичане на струи от 0.2 до 2.0 л./сек. 

Най-простият начин тръбичките от дадена секция да се монтират на 
едно ниво във временния канал е предварително в него да се пусне вода. 
Каналът се напълва до ниво, което е с 2 – 5 см. над дъното на браздите. 
Очертаната мокра следа върху дигата на канала показва точно мястото, 
на което трябва да се монтират тръбичките. 

Нивелирането на тръбичките може да се извърши и с обикновена 
либела (терзия) с дължина над 50 – 70 см. или геодезически нивелир. 

Б. Поливни сифони. 
Сифоните са предназначени за подаване на водата в началото на 

браздите. Те намират известно разпространение 
в развитите страни като САЩ, Австралия и др. 
и са прилагани и у нас. Сифоните представляват 
криволинейни тръби, които са предназначени да 
прехвърлят водата над дигите на временния или 
постоянен канал (фиг.11). Запълнени с вода, при 
запушен изходен край, те се прехвърлят над дигата. 
Когато изходът им се наведе по-ниско от нивото на 
водата в канала, след отпушването му, водата потича 
в браздите. Изтичащите струи са толкова по-големи, 
колкото по-голям е диаметърът на сифона и напорът на водата (табл.1). 

Фиг.10

Фиг.11
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26 32 38
8 0.42 - 0.90 0.71

10 0.47 0.73 1,10 0.80
12 0.51 0.79 1,20 0.88
14 55 0.83 1,30 -

Евтини и леки сифони могат да се оформят от пластмасови гофрирани 
(накъдрени) тръби, чиято дебелина на стените може да бъде само 1 
мм. Предимството на сифоните пред поливните тръбички е, че при 
използването им не се разкопава дигата на канала. След приключване 
на напояването на дадена позиция, сифоните се събират от поливача и 
се монтират на следващата позиция. По този начин един комплект може 
да обслужва до 10 отделни позиции. 

В. Поливни и транспортни тръбопроводи. 
Преносимите тръбопроводи са между по-новите средства за 

разпределение на водата между браздите. Когато са без отвори, те 
транспортират водата през поливния участък, 
с което заместват временните канали. По този 
начин се избягва необходимостта от прокарването 
им и загубите от филтрация. Когато са с отвори 
през разстояния, равни на разстоя нието между 
браздите, от тях изтичат необходимите полив-
ни струи (фиг.12). Освен обикновени отво-
ри, тръбопроводите могат да бъдат снабдени 
с тръбни отклонения (фиг.13) или различни 
видове пластмасови регулатори. Чрез тях е въз-
можно регулиране и пълно спиране на струите. 
Тръбопроводите, чиито отвори се затварят могат да се използват и като 
транспортни. 

По отношение на материалите тръбо проводите биват твърди или 
гъвкави. Твър дите се изработват от желязо, алу  миний или пластмаса. У 
нас значително разпространение имат поцин кованите дъждовални тръби с 
диаметър 100 мм. Често те служат за транспортиране на водата в поливния 
участък при напояването по бразди. Когато са с подходящи отвори или 
със заварени къси тръбички те стават подходящи за разпределение на 
водата между бразди. В САЩ например, широко разпространение имат 

Фиг.12
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алуминиевите тръби, произвеждани 
най-често с диаметър 100- 350 мм. У 
нас се произвеждат различни видове 
твърди пластмасови тръби. Те могат 
да се използват и като преносими 
тръбопроводи в напояването. 

През последните 2 – 3 десетилетия 
значително разпространение в напо-

я ването у нас намират гъвкавите 
пластмасови тръбопроводи. Най-леки и евтини са гъвкавите 
тръбопроводи от поливинилхлорид или друга подходяща пластмаса 
(фиг.14). Тръбопроводите произвеж-
дани от завод в Асеновград. Дебе-
лината на стените им е до 0.2 мм., 
диа метъра от 200 до 300 мм, а теглото 
0.15 – 0.2 кг./м. За нормалната работа 
на тези тръбопроводи е необходимо 
прокарването на гладко легло (бразда), 
в което те да се полагат. То трябва да 
представлява дълбока 10 – 15 и широка 
30 – 40 см. бразда, прокарана от подходящ каналокопател. 

Когато гъвкавите тръбопроводи се използват за разпределение 
на водата между браздите, те трябва да имат подходящи отвори. 
Налягането, т.е. напорът на водата в поливните тръбопроводи трябва да 
бъде 0.5 – 0.8 м. и не повече от 1.5 м. Оптималният наклон на леглото на 
поливните тръбопроводи е 0.001 – 0.002, т.е. 0.10 – 0.20 м. денивелация 
на 100 м. разстояние. При такъв малък наклон от всички отвори изтичат 
еднакви струи, което е голямото предимство на този вид уреди (фиг.12). 
За постигане на равномерно разпределение, най-подходящо е леглото 
на тръбопроводите да се трасира с помощта на геодезически нивелир. 
Разходът на труд и средства в случая се възстановяват многократно от 
подобреното качество на напояването. 

От особено значение за нормалната работа на гъвкавите поливни 
тръбопроводи е оформянето на отворите и регулирането на струите. В 
най-простия случай, с помощта на замба се пробиват отвори с точно 
определен диаметър (табл.2), който зависи от необходимата поливна струя 
и напора на водата. При някои от тръбопроводите, през разстояние от 70 
см. се залепват гъвкави ръкавчета. Чрез тях струите се насочват точно 
към средата на браздите. В случая водата изтича със сравнително малка 

Фиг.13

Фиг.14
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15 25 40
20 0.35 0.45 0.56
25 0.54 0.70 0.88
30 0.78 1.00 1.27
40 1.38 1.78 2.26

скорост, която не изравя почвата. Чрез превързване или прищипване на 
ръкавчетата струите могат да се намалят или спират. 

От автора [4] беше изпитан 
елас тичен регулатор, който не уве-
личава габаритите на навитото руло 
и не пречи при механизираното 
навиване. Регулаторът се състои 
от две части-не подвижна (1) и 
подвижна (2) (фиг.15). двете части 
се изработват от материала, от който 
е тръбопровода. Неподвижната 
ча ст (1) може да бъ де от по-
дебело и здраво платно. Отворите 
в двете части на регулатора и в тръбопровода имат еднакви размери. 
При издърпване на регу латора (2) се открива различна част от отвора в 
тръбопровода. По този начин изтичащите струи могат да се регулират 
или спират (фиг.16). 

Важен мо мент при използването на гъвкавите тръ бо проводи е 
начинът на свързване на отделните звена. При 
единият от тях в края на тръбопровода, от който 
идва водата се залепва стоманен пръстен (фиг.17), 
а отгоре, върху второто звено, се поставя друг 
пръстен. При доближаване на пръстените един 
до друг се получава сравнително стабилна връзка 
между двете звена. 

За свързване на отделните звена често се 
използва и къса 40 – 50 см. тръба от желязна 
ламарина. 

Чрез впъхване на двете части на тръбопровода 
върху тръбата и привързването им с еластична връзка отгоре се получава 
сравнително добра водоплътност (фиг.18). Затварянето на края на 

Фиг.15

Фиг.16
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твърдите тръбопроводи може 
да стане с късо парче от гъвкав 
тръбопровод. 

Г.Схеми за разположение на 
преносимите тръбопроводи. 

Когато цялата напоителна 
мре жа в по ливния участък е 
заменена от преносими тръ бо -
про  води, транспортните тръ бо  -
про   во ди взимат вода от открития разпределителен канал и я подават в 

поливните (фиг.19). В зависимост от про веж даното водно 
коли чество диаметрите на транспортните тръбо проводи 
най-често са от 200 до 400 мм. В поливните тръбопроводи 
водата се подава чрез еластични или метални тройници 
(фиг.18). Използването на транспортните тръ бо проводи 
при наклон на терена над 0.007 е особено целесъобразно, 
тъй като се избягва ерозията на почвата във временните 
канали. 

При друго от реше нията пре-
но симите транс портни тръ бо-
про води мо  гат да бъдат за ме-

нени от под земни (фиг.19). В 
случая е налице полус тационарна система за 
по върх нос тно напояване. Водата от подземните 
тръбопроводи се подава от поливните с помощта 
на шахти или хидранти (фиг.20). При тази 
схема очевидно, се пренасят само поливните 
тръбопроводи, показани с пунктирана линия 
(фиг.19). 

Използването на преносимите тръбопро во ди е 
особено целесъоб разно, когато водата 
се получава на п раво от постоянния 
канал, разпо ло жен в най-високата част 
на поливния участък (фиг.21). В случая 
дължината на поливния тръбопровод, а 
с това и диаметърът им са сравнително 
малки и рядко превишават 30 – 50 м. и 
съответно, 150 – 200 мм В зависимост от 

Фиг.17

Фиг.18

Фиг.19

Фиг.20
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наклона на канала, разпределението 
на водата от водовземането може да 
става в две посоки, като тръбопровода 
наподобява буква Т (фиг.21 - дясно), 
ако наклонът на канала е значителен 
тръбопроводът наподобява формата 
на буква Г (фиг.21 – ляво). 

5. Подходящи дължини на браз
дите и струите в тях при различни наклони и пропускливост на 
почвата. 

При традиционното поливане по бразди, почвата се навлажнява 
предимно през време на движе нието на струите. Наред с видимото дви-

жение по повърхността същес-
тву ва вертикално и странично 
про ник  ване на водата в почвата 
(фиг.3 и 22). Скоростта на попи-
ването на водата в дадена точка на 
повърхността намалява с течение 
на времето. Като навлажнява 
все нови участъци от почвата, 
струята се придвижва по наклона. 

На току-що навлажнените учас-
тъци, скоростта на попиване е най-висока. В същото време, на  ча  лото 
на браздите, което е било навлажнено значително по-рано, скоростта 
на попиване е значи телно по-ниска (фиг.23). Основните елементи на 
поливането по бразди са: дължината на браздата разстоянието между тях 
l [м.], поливната струя q [л/сек.], поливната норма m [м3/дка] и времето t за 
подаване на водата в браздите [в минути]. Посочените основни елементи 
на техниката на поливането по 
бразди са свързани със следната 
широко използвана зависимост

 
     

   [m3/дка]

Намирането на най-подхо-
дящите елементи на поливането 
по бразди за конкретните условия 

Фиг.21

Фиг.22

la
qtm 60.

=

Фиг.23
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е много важна задача. Това трябва да стане така, че да се постигат 
следните основни изисквания: 

Да се подаде необходимата на растенията поливна норма m1. необх.
Да се осъществи задоволител на равномерност на навлажняването 2. 

на площта при висок коефициент на използване на водата. 
Да се постигне висока производителност на труда на поливачите, 3. 

без да се допуска ерозия на почвите. 
На базата на проведени над 200 опита от автора е съставена табл.3. 

В нея са дадени подходящи елементи на техниката на напояването при 
две различни допустими скорости на движението на водата в браздите. 
Скорост от 20 см./сек. се допуска при по-тежките, свързани почви, 
докато скорост от 15 см./сек. се отнася за почви със средна устойчивост 
срещу изравяне. При подаването на пределно допустимите неизравящи 
струи (табл.3) се реализират макси мални дължини на браздите и про-
из водителност на труда на поливачите, като може да се постигне и 
задоволителна равномерност на напояваната площ. 

8 220 2.0 500 1.4 800 1.0
15 120 2.0 300 1.4 500 1.0
8 160 1.3 350 0.8 500 0.5
15 90 1.3 200 0.8 300 0.5

20

15

3

5 12 20

6. Нервномерност на разпределе ние на поливната норма.
А.  Стадии в движението на водата при поливането по бразди. 
За да се установи разпределението на поливната норма по дължината 

на браздите и върху цялата напоявана площ е необходимо да се познават 
отделните стадии (етапи), през които се осъществява напояването. 

Първият стадий от движението и попиването на водата в почвата 
се осъществява от началото на пускането на водата, докато челото 
на струята достигне към края на браздата l < L (фиг.25). През него 
различните точки от дължината на браздите са били различно време в 
контакт с водата. 

Вторият стадий се осъществява, когато се поддържа непрекъснат 
воден пласт по цялата дължина на браздите (пунктирана линия на фиг.25а). 
Това се постига по различен на чин: поливане с оттичане, поливане с 
промен ливи струи и др. През този стадий цялата дължина на браздите 
е покрита с вода и времето за контакт на водата с почвата е постоянно 



19

по дължината. Времетраенето на 
втория стадий се означава с tдоп. 

Третият стадий на поливането 
по бразди започва след спиране на 
водата в началото (фиг.25б). През 
него водата се оттича, при което 
се образува т.нар. „заден край”. 
През този стадий се осъществява 
също попиване на вода в почвата. 
То е от съществено значение при 
импулсното напояване, поради значителния брой на импулсите. 

Б. Неравномерност в разпределение
то по дължината на браздите. 

В случая се има предвид равномер-
ността, с която следва да се разпределят 
поливните норми с оглед на оптималното 
задоволяване на нуждите на растенията 
при нашите климатични условия. 
Естествените валежи или запасите 
от влага в почвата, се приемат за 
равномерно разпределени по дължината 

на браздите. 
При навременно и напълно равномерно разпределение на водата върху 

напояваната площ ще се получи максималният добив при дадени условия 
(почвено плодородие, вид и сорт на културата, ниво на агротехниката 
и др.). При неравномерно разпределение на същото количество вода 
средният добив ще бъде по-нисък. Загубите на добив се получават от 
местата, които са недостатъчно овлажнени. За постигане на по-добра 
равномерност обаче, се изразходва по-голямо количество жив труд, 
необходимо е известно оборудване, машини, материали и др. На основа 
на изложеното може да се формулира следният икономически критерий: 
„Стопански оправдана е онази неравномерност на овлажняването, при 
която сумата от загубената продукция (в резултат на неравномерното 
навлажняване) и разходите на труд за напояване са минимални”. 

През годините с различна засушливост, т.е. с различна обезпеченост 
на напоителната норма М, водата подадена чрез напояването покрива 
различна част от общото количество вода, необходима за нормалното 
развитие на растенията (фиг.24). През по-влажните години (p < 20%) 

Фиг.24

Фиг.25
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напоителната норма е по-малка, което позволява тя да се разпределя с 
по-голяма неравномерност, без да се допуска значима загуба на добив. 
През средните и сухи години е необходимо по-големите напоителни 
норми да се разпределят с възможно най-голяма равномерност. 

В. Неравномерност на разпределението на поливната норма върху 
напояваната площ. 

Освен неравномерността в разпределението на водата по дължината 
на браздите, съществува и т.нар. „напречна” неравномерност. Тя се дължи 
на факта, че струите в едновременно напояваните бразди се придвижват 
с различна скорост, т.е. неравномерно (фиг.26). Обикновено тези от 
браздите, в които са минавали колелата на машините са по-уплътнени и 
непропускливи. Поради това, струите в тях се придвижват значително 
по-бързо. Съществуват и други причини като: различна грапавина 
на леглото, пукнатини и др., които обуславят неравномерността в 
придвижването на струите в голяма група едновременно напоявани 
бразди. 

Оценяването на разглежданата неравномерност може да стане чрез 
коефициента Kнер.(m). Той изразява отношението между максималната 
и минимална поливни норми, които са се попили на площта, напоявана 
от група бразди когато „средната” струя достигне до края на браздите. 

       
       

,   (2)

където: T = t1 /t3 = t1/(2t2 – t1) (мин) 
t1 , t2 ,t3 (мин) - време от началото на поливането за достигане на 

 
( )Tqq

mm
−⋅−

==
1/1

1/ (m)K
0

minmax

Фиг.26
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първата, средната и  последната от групата струи до края на браздите. 
qотт (л/сек) – средна струя оттекла се от края на първата бразда за 

периода [t3-t1]
q0 (л/сек) –струя, подавана в началото на браздите. 
Освен чрез пресмятане по тази формула, стойностите на коефициента 

на неравномерност Kнер.(m) могат да се отчетат от табл.4.

q /q0 K . (m) q /q0 K . (m) q /q0 K . (m)

1.5 0.20 1.07 0.30 1.11 0.40 1.15
2.0 0.25 1.14 0.40 1.25 0.50 1.33
2.5 0.32 1.23 0.45 1.37 0.55 1.49
3.0 0.40 1.39 0.50 1.50 0.60 1.72
5.0 0.60 1.92 0.65 2.08 0.70 2.27

3 / t1

t3 / t1
t1 t1 t1

Предимствата на коефициента Kнер.(m) пред други подобни са: 
1) Той изразява отношение между две важни физически величини – 
максималната и минимална поливни норми, попили се на напояваната 
площ, а не чисто статистически показател, като например коефициента 
на вариация; 2) При напояването на група от 20 – 50 бразди измерването 
на времената t1 и t2 става само от един наблюдател с обикновен ръчен 
часовник. 

Продължителността на измерва нето се намалява на половината, 
когато освен времето за достигане края на браздите на първата струя t1, 
се измери времето за достигане на „средната” струя – t2. По този начин, 
измерването на времето t3 се замества с t3 = 2 t2 - t1. Поради действието 
на случайни причини, по-точно е времената t1 и t2 да се пресмятат като 
средноаритметични от времето за достигане на струите в две бразди. 
Така t1 е средното време за достигане на първата и втората струя до края 
на браздите. При напояване, например на 40 бразди, t2 ще бъде средното 
време за достигане на 20-та и 21-та струя до края. 

Когато коефициентът Kнер.(m) е по-малък от 1.30 следва, че 
максималната и минимална норма не се отличават с повече от 15% от 
средната. В случая може да се приеме, че „напречната” неравномерност 
е приемлива. При стойности над 1.40 – 1.50 следва, че отклоненията от 
средната норма надвишават 20 - 25%. В случая са необходими мерки за 
подобряване на неравномерността, като оформяне на по-дълбоки и по-
гладки бразди, импулсно напояване и др. 
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7. Загуби на вода и добив при напояването по бразди. 
А.Загуби от оттичане. 
В резултат на движението на струите в браздите, горният им край 

е в контакт с водата значително по-продължително време в сравнение 
с долния. Това води до съществено различие в разпределението 
на поливната норма по дължината на браздите. Неравномерното 
навлажняване има за последица съществени загуби на добив, особено 
във втората половина на браздите. За да се намали неравномерността, 
след достигането на струите до края, те се оставят да текат още известно 
време tдоп. Така разликата в навлажняването меж ду началото и края на 
браздите се намалява с цената на загуби на вода от оттичане (фиг.27а, 
б). Несъмнено, оттеклата се вода е безполезна за културите. Загубите се 

Фиг.27

увеличават от факта, че водата изнася разтворени хранителни елементи 
и торове и ако се остави неконтролирана, могат да се залеят и заблатят 
по-ниско разположените площи (фиг.9). Ако оттичането е сравнително 
кратко, например 20 – 30 мин., загубите са до 10% от използваната вода. 
При продължителност на оттока няколко часа, загубите надвишават 20 
– 30%. Ето защо, мерките за намаляване на оттичането имат съществено 
икономическо и екологично значение. 
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Б.Загуби от дълбока филтрация. Тези загуби се реализират 
предимно в горната половина от дължината на браздите, където водата е 
протичала значително по-дълго време (фиг.27а, б). Вредите от дълбоката 
филтрация, макар и незабележими от повърхността, са многостранни. На 
първо място под коренообитаемия пласт се оттича вода, която е загубена 
за растенията. Освен това, в нея са разтворени част от хранителните 
елементи в почвата и те също са загубени за стопанската дейност. Не на 
последно място по значение е фактът, че филтриралите се водни маси 
постъпват в подземните води и ги замърсяват. По този начин се създават 
реални опасности за здравето на населението, което се водоснабдява от 
подземни води. 

При подчертана неравномерност в разпределение на поливната вода 
(фиг.27а) загубите от дълбока филтрация могат да достигнат 20 – 30% 
от подадената в началото. Когато разглежданите загуби се сведат до 5 
– 6% от подадения обем те могат да се оценят като „приемливи”. При 
засушаване част от тези води, които се намират близко под кореновата 
зона, могат да се придвижат по капилярен път нагоре и да се използват 
от растенията. 

Когато разпределението на водата става от поливни тръбопроводи, 
особено при втората и следващите поливки е възможно подаване на по-
малки и по-чести поливки. В случая дълбочината на навлажняване на 
почвата може да бъде по-малка от дълбочината на кореновата система, 
с което се избягват загубите от дълбока филтрация. 

В. Загуби на добив. 
Диаграмите на изменение на добива по дължината на браздите са 

подобни на тези на разпределението на поливните и напоителната норма 
(фиг.27). Когато напоителните норми в края на браздите са над 70 – 80 % 
от тези в началото, загубите на добив, дължащи се на неравномерното 
напояване практически са приемливи. 

Измерените добиви в практиката и в опитни полета (фиг.28, 29 и 30) 
показват, че загубите, средно за напоявания участък, най-често са 10 
– 20% от добива в началото на браздите. Тези стойности следва да се 
оценят като икономически недопустими. 

При напояването „представителната” площ, която характеризира 
целия участък е площта, напоявана от група бразди. За да се намали 
влиянието на случайните фактори неравномерността в разпределението 
на добива следва да се измерва от няколко съседни реда на отглежданата 
култура в 2 – 3 повторения. 
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При изследвания проведени през 1955 и 1956 г. на опитните полета край 
Пазарджик и с. Челопечене, Софийско беше измерено разпределението 
на добива от царевица (заедно с кочаните) по дължината на браздите. 
Поливането е извършено с постоянна струя, спирана при достигане на 
челото й до края на браздите. От фиг.28 се вижда, че и в двата случая 
добивът е намалял значително към края. Ако добивът в началото на 
браздите се приема за 100%, средният добив по дължината е съответно 
88 и 84%. Следователно, в резултат на неравномерното навлажняване, 
загубите на добив от експеримента край Пазарджик са 12%, а край 
Челопечене – 16%. 

През 1965 г. е измерен добивът от царевица на два участъка – край с. 
Никюп (при дължина на браздите 500 м.) и край с. Водолей, Търновско 
(при дължина на браздите 700м.). От фиг.29 се вижда, че и в двата случая 
добивът намалява към края на браздите. На участъка край с. Никюп 
средната загуба на добив е 11% от този в началото, докато за участъка 
край с. Водолей той достига 17%. 

Аналогични резултати се получиха и при напояване на царевица 
на участък от 400 дка. в стопанството на с. Бреница, Врачанско през 
1968 г. (фиг.30). На горните два пояса бразди (с дължина съответно 280 
и 400 м.) са прилагани мерки за подобряване на равномерността при 
разпределението на водата. От фиг.30 се вижда, че въпреки значителната 
дължина на тези бразди, е постигната висока равномерност на добива. 
Напояването на най-долния пояс бразди (III), който има дължина 280 м., 
е извършено като след достигане на струите до края на браздите водата 
в началото е спирана. В резултат на неравномерното разпределение 
на напоителната норма, добивът във втората половина на браздите е 

Фиг.28
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намалял значително. 
При прилагане на мерки за 

подобряване на равномерността 
на напояването, загубите на 
добив могат да се сведат до 4 – 
6% от средния. Икономически 
най-изгодно реше ние на проб-
лема се получава, когато су-
ма та от загубената продук-
ция от нерав но мерността на 
напоя ването и допъл ни тел-
ни те разходи за напояване е 
минимал на. 

От фиг.28 може да се 
установи и влия нието на над-
лъж ния профил на браздите с 
дължина 110 м. върху измерения 
добив. Вижда се, че в средата на браздите на участъка край Челопечене, 
Софийско, наклонът на дължина около 20 м. рязко намалява. На този 
участък добивът нараства, което се обяснява с увеличение на намокрения 
периметър на браздите (фиг.28 ляво). Надлъжният профил на браздите 
край Пазарджик е с постоянно намаляващ наклон, който се счита за 
благоприятен по отношение на равномерността при разпределението на 
поливните норми. При това рязко изменение на наклона и добива няма 
и общо загубите са по-ниски – 12%, в сравнение с тези край Челопечене 
(16%). 

Фиг.29

Фиг.30
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8. Начини за подобряване на равномерността при напояването 
по бразди. 

А. Поливане с променливи струи. При този начин, след достигане на 
струите към края, те се намаляват в началото на браздите наполовина. 
В случая, ако през първата фаза поливачът е използвал например 30 л./
сек., през втората фаза те са 15 л./сек., което създава известни неудобства 
при регулиране на водата във временната канална мрежа. При този 
начин краят на браздите продължава да е в контакт с водата, но поради 
намалелите струи оттокът е значително по-малък. 

Б. Поливане с оттичане в следващия пояс бразди. Този начин е 
приложим при площи със значителни размери, например с дължина 
над 700 – 1000 м. Когато подходящата дължина на браздите е 200 – 
300 м., цялата площ ще се напоява от 3 – 4 пояса бразди, разположени 
един под друг (фиг.30). В случая набраздяването следва да бъде без 
прекъсване по цялата дължина 
на площта. Така струите, 
кои то се оттичат от първия 
и втория пояси бразди ще 
постъпват безпрепятствено в 
следващия пояс (фиг.31). При 
разгледаните условия, общите 
загуби от оттичане могат да се 
сведат до минимални размери 
и са възможни само от края 
на последния пояс бразди 
(фиг.30). За реализиране на този ефективен начин за подобряване на 
равномерността, водата в началото на всеки пояс следва да се раз-
пределя от твърди (фиг.31) или гъв ка ви поливни тръбопроводи, а не от 
временни канали. Това да ва възможност оттичащите се струи, например 
от първия пояс да навлизат безпрепятствено във втория. Когато тръбоп-
роводите са твърди (метални или пластмасови), оттичащите се струи 
минават под тръбите (фиг.31). Когато тръбопроводите са гъвкави 
(например пластмасови), те лягат в подготвеното им легло и оттичащите 
се от по-горния пояс струи протичат над тях. При поливане с оттичане 
в следващия пояс бразди, равномерността на добивите на горните два 
пояса е напълно задоволителна за разлика от разпределението в третия 
пояс (фиг.30). 

Фиг.31
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В. Поливане при оптимален надлъжен профил на браздите. 
Когато браздите са с намаляващ наклон по дължината, намокреният 

им периметър в по-ниската част е по-голям, отколкото при браздите 
с постоянен наклон. По този начин по-краткото време за контакт на 

водата с почвата се компенсира от 
по-големия периметър и се постига 
значително по-добра равномерност 
на навлажняване по дължината. 
През 1969 г. е изведено уравнение, 
което дава изменението на наклона 
на браздите, при което се постига 

напълно равномерно разпределение на водата. Такива „идеални” случаи 
се срещат рядко в практиката. Изследването обаче, може да бъде полезно 
при вълнообразен релеф на терена, какъвто е налице в хълмистите 
райони на страната (фиг.32). При такива терени е целесъобразно 
временните канали или поливните тръбопроводи да се разполагат на 
местата, посочени на фиг.32. В тези случаи най-малките наклони на 
браздите остават в края им, което осигурява по-добра равномерност. 

Г. Други начини за подобряване на равномерността. 
В практиката на някои развити страни се използват и други начини за 

подобряване на неравномерността в навлажняването. При някои от тях, 
в долната 1/3 или ¼ от дължината на браздите се увеличава съществено 
пропускливостта на леглото 
или намокрения периметър на 
браздите. В Русия се използва 
предложеното от акад. Шумаков 
оръдие, чрез което се образува 
прорез с дълбочина 10 – 15 см. 
в дъното на браздите. Поради 
значително увеличения намокрен 
периметър в тази част на браздите се получава нарастване на попитото 
количество вода (фиг.33). Със същата цел на някои места в САЩ, долната 
част на браздите се прави значително по-широка, отколкото горната. 
Направата на по-широки бразди се осъществява като с помощта на 
хидравличната уредба на трактора браздачите се пускат по-ниско. 

Със същата цел горните 2/3 или ¾ от дължината на браздите се 
правят по-гладки, а останалата част – по-грапави. Това се постига чрез 
увеличение на наклона на браздачите спрямо повърхността. При силно 

Фиг.32

Фиг.33
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пропускливите почви, горните части от дължината на браздите могат да 
се валират с подходящи валячета. По този начин се получават по-гладки 
и по-малко пропускливи бразди. Ефектът от посочените мерки върху 
разпределението на навлажняването е подобен на този от фиг.33.

Един, макар и малко „примитивен” начин за намаляване на загубите 
от оттичане и подобряване на равномерността, който се прилага в 
нашата практика, е чрез прехвърляне на струите в съседните бразди. 
При него 20 – 30 м. преди края струите от браздите, които вече са 
достигнали до края и има оттичане се насочват към съседните бразди, 
долният край на които е все още сух. Това става като се разсича с мотика 
един от гребените, за да се насочи струята към съседна бразда. Разбира 
се, този начин е свързан с изразходване на значителен „допълнителен” 
физически труд. 

С цел да се увеличи на мок  рения периметър в долния край на браздите 
на места в практиката се 
правят малки дигички 
(прегради) с ви со чина около 
половината от дълбочината 
на браздите. Преградите 
увеличават повече от два 
пъти намокрения пери-
метър на участъка пред тях 

(фиг.34). Направата на тези 
прегради също е свързана с допълнителен физически труд. Оформянето 
на дигичките става преди поливането, т.е. при сух терен, което облекчава 
работата в известна степен. В някои страни с помощта на браздачи, 
които имат съответна конструкция, направата на преградите може да 
става механизирано, едновременно с набраздяването на площта. 

Д. Поливане с постоянни, прекъсвани във времето струи – 
импулсно напояване по бразди. Тази технология експериментирана 
след 1965 г. у нас, с която може да се постигне висока равномерност при 
приемливи загуби от оттичане, ще бъде разгледана подробно във втория 
раздел на брошурата. 

Фиг.34
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РАЗДЕЛ II. ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ ПО БРАЗДИ

1.Същност и развитие на импулсното напояване по бразди
В първия раздел бяха разгледани същността и основните показатели 

на традиционното напояване по бразди. Този начин е един от най-
древните и широкоразпространен в света. Основните фактори, които 
му влияят са общовалидни за напояването по бразди, независимо от 
технологичните особености при подаването на водата. 

В раздел I, т.1 беше описана накратко същността и технологията на 
импулсното напояване по бразди. В случая ще се разгледат в детайли 
характерните особености на тази технология и преимуществата от 
приложението й. 

2.Скорост на попиване на водата в почвата при традиционното и 
импулсно напояване по бразди. 

Скоростта на попиването на водата в почвата е един от най-
важните показатели, влияещи съществено на процеса на напояване. 
Освен от другите фактори, 
придвижването на струите 
в браздите зависи в най-
висока степен от скоростта на 
попиването. 

Още през 1932 г. известният 
руски учен акад. Костяков 
предлага скоростта на попива-
не то да се изразява чрез фор-
мула, от която следва, че тя 
намалява с времето (фиг.35). 

Кt = К1 / t
α [см/ч.]  (1)

където: К1 / [см/ч.] – скорост на попиване в края на първата единица 
от време; 

   t – [часове] време от началото на попиването; 
  α < 1 – степенен показател, който зависи от свойствата на почвата и 

предполивната й влажност. 
Както беше показано в първия раздел, колкото по-висока е скоростта 

на попиването, толкова по-къси следва да бъдат браздите, за да се попие 
необходимата поливна норма. 

Фиг.35
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Следва да се подчертае, че скоростта на попиването, в преобладаващите 
случаи, намалява и по време на вегетацията. При първата поливка, 
когато почвата е разрохкана от обработващите машини, скоростта на 
попиването е най-висока. Поради това е целесъобразно първата поливка 
да се подава при по-висока предполивна влажност. В резултат на 
уплътнение на почвата при поливките, от попитате норми при втората и 
следващите поливки са по-малки. Разликата в скоростта на попиването 
между първата и втората поливка е най-голяма, докато при следващите 
намалява. Изложеното до тук се отнася до традиционното напояване, 
когато водата се подава непрекъснато (плътната линия на фиг.35). 

При импулсното напоява не по бразди (ИНБ) в преобладаващите 
случаи ско рос тта на попиването променя характера си. След първия 
импулс, който е с продължителност t1 (фиг.35), през време на паузата, 
напречното сечение на браздите се изпразва от вода. Същевременно, 
попилата се вече вода продължава да се движи в почвата надолу и 
встрани от браздата (фиг.3). Тази вода носи със себе си фини почвени 
частици, които запълват част от порите. Поради това и други физически 
и химически процеси, когато водата се пусне отново при втория импулс, 
скоростта на попиването обикновено е по-малка, отколкото в края на 
първия импулс (пунктираната линия на фиг.35). Описаното явление 
се повтаря след втория, третия и т.н. импулси, но при повечето почви 
разликата в скоростта на попиването е най-голяма между първия и 
втория импулс (фиг.35). 

Едно от съществените преимущества на импулсното напояване по 
бразди (ИНБ) се дължи на намалената скорост на попиване, най-вече в 
горните ½ - ¾ части от дължината на браздите. Това води до намаление 
и по-равномерно разпределение на поливните норми. 

Скоростта на попиването не е еднаква във всички едновременно 
напоявани бразди (напр. 20 – 50). В тези от тях, в които са се движили 
колелата на машините почвата се уплътнява и скоростта на попиване е 
сравнително по-малка. 

3.Начини за реализиране на импулсното напояване. 
А.Поливане на две съседни позиции. 
Импулсното напояване по бразди на две съседни позиции е 

илюстрирано на фиг.2. С плътни линии са показани струите, които текат 
на първата позиция при първия импулс. С пунктирани линии са показани 
стру ите на втората позиция, когато водата е прехвърлена в тях. През това 
време на първата позиция вода не тече, т.е. там има „пауза”. Същата 



31

последователност е илюстрирана 
и на фиг.36. На хоризон талната ос 
на графиката е нанесено време то 
при продължителност на импул-
сите и паузите от по 30 мин. На 
вертикалната ос е големината на 
струите (1 л./сек.). Очевидно, когато 
се полива едната позиция в нея 
постъпват струи с големина q (1 л./
сек.), докато на другата не се подава 
вода, т.е. q =0 л./сек. 

При импулсното напояване по 
бразди използваното водно коли-
чество от поливача е постоянно през 
цялото време на поливането, което 
има големи организационни предимства. Пренасочването на водата 
от едната към другата позиция става с подходящи автоматично или 
ръчно задвижвани кранове. Тяхната конструкция и действие ще бъдат 
разгледани в следващата т.4. След края на всеки импулс, на поливачите 
е необходимо кратко време (3 – 5 мин.), за да се придвижат от едната на 
другата позиция, През втората фаза на поливането, когато по-голямата 
част от струите вече са достигнали докрая, наблюдението и работата на 
поливачите се осъществява в края на двете последователно напоявани 

позиции (фиг.2). 
Когато теренните и организа-

цион ни условия не позволяват да 
се осъществи схемата на „съседни” 
позиции (фиг.2), импулсната тех-
но логия може да се реализира и 
на две позиции разположени една 
след друга по наклона (фиг.37). 
Пренасочването на водата и в 
случая може да става само чрез два 
крана или савачни врати, намиращи 

се на по-горния тръбопровод (1 на фиг.37). При напояване на първата 
позиция (I) кранът 1 е затворен, а кранът 2 – отворен. На втората, по-
ниско разположена позиция кранът 3 е затворен, а кранът 4 е отворен 
постоянно. Така, след като кранът 1 се отвори, а кранът 2 – затвори, 
цялото водно количество постъпва на втората позиция (II).

Фиг.36

Фиг.37
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Б.Последователно подаване на водата в бразди с четни и нечетни 
номера. 

ИНБ може да се осъществи и чрез последователно прехвърляне 
на водата между две съседни бразди. Първоначалното пускане става 
например в браздите означени с цифрата 1 (фиг.38). След края на първия 
импулс струите се прехвърлят в браздите с номер 2 (дадени с пунктирани 
линии на фиг.38). При третото последователно пускане струите текат 

отново в браздите с номер 1 и 
т.н. Разглежданият начин се осъ -
щест вява най-удобно при изпол-
зване на поливни тръбопро води, 
снабдени с гъвкави ръкав чета за 
разпределение на водата. При 
първия импулс ръкавчетата 
подават водата в браздите 
например с нечетен номер. След 

края на импулса те се вдигат и насочват в браздите с четен номер. Когато 
общият брой на браздите е 30 – 40, за тази операция се изразходват от 5 
до 8 мин. В началото на третия импулс ръкавчетата и изтичащите от тях 
струи се връщат отново към браздите с нечетни номера. Разглежданият 
начин може да се осъществи и чрез твърди или гъвкави тръбопроводи, 
които имат регулатори на тръбопроводите, с които струите могат да се 
пускат или спират във всяка бразда поотделно (фиг.15 и 16)

При напояване с преносими сифони (фиг.11), чрез преместването им 
на разстояние от 70 см., без да се прекъсва изтичането на струите, е 
възможно също последователно подаване на водата в браздите с нечетен 
и четен номер. 

Един „по-примитивен” начин за ИНБ е прехвърлянето на струите 
да става чрез разсичане на един от гребените на браздите в началото 
им. Чрез направата на малък насип в браздата, в която е текла водата 
струята се насочва към съседната. В случая се изразходва значителен 
физически труд за разсичане на гребените. При следващия импулс, чрез 
премахване на малкия насип струята отново протича в първата бразда. 

В.Поливане с 3 – 4 импулса само през деня. 
В случая не е необходимо оборудване за прехвърляне на струите 

на различни позиции или в съседните бразди. Разглеждания начин е 
междинен вариант между поливането с постоянни струи и с импулси. 
Първоначалното подаване на водата продължава, докато струите 

Фиг.38



33

достигнат около 2/3 от дължината на браздите. След това, водата се 
подава на съседната позиция, където се реализира същото. Вторият 
импулс на първата позиция продължава, докато по-голяма част от 
струите изминат останалата 1/3 от дължината и достигнат до края на 
браздите. През третия импулс поливането продължава, за да се подобри 
равномерността на поливната норма. Ако през третата фаза се подадат 
допълнително 3 – 4 по-кратки импулси, загубите ще бъдат минимални. 

Продължителността на импулсите при разглеждания начин зависи 
в голяма степен от дължината и пропускливостта на браздите. Когато 
продължителността на първия импулс е 2 – 3 часа, той следва да се 
осъществи на три отделни позиции, за да се уплътни работното време 
на поливача през деня. Ако тази продължителност е 4 – 5 часа, броят на 
напояваните позиции за една смяна ще бъде две. Очевидно, ако времето 
за достигане на струите на 2/3 от дължината е 7 – 8 часа, това ще запълни 
цялото работно време на поливача. Такава продължителност може да 
има при сравнително дълги бразди (например над 300 – 400 м.). 

Продължителността на втория импулс, т.е. времето за придвижване 
на струите в последната 1/3 от дължината на браздите, приблизително 
е равна на това за първите 2/3. Продължителността на третия импулс 
зависи само от желаната равномерност за разпределение на нормата. 

В „най-лесния” случай, когато първият импулс е 7 – 8 часа, напояването 
може да става само през светлите часове на деня с три такта. Първият ден 
браздите се навлажняват на около 2/3 от дължината. През втория, след 
прекъсване през нощта, струите изминават последната 1/3 от дължината. 
На третия ден поливането цели подобряването на равномерността на 
навлажняването. Същата последователност се запазва и ако струите 
достигнат на разстояние 2/3 от дължината за 3 или 4 – 5 часа. В тези 
случаи, за да се уплътни времето на поливача, водата следва да се подава 
последователно на 2 или 3 съседни позиции. 

Несъмнено, ефектът от напояването с 3 – 4 импулса ще бъде по-малък, 
отколкото при описаните по-горе най-подходящи начини. Простотата на 
напояването с 3 – 4 импулса обаче, за което не е необходимо допълнително 
оборудване и умения, го правят приложимо както на големи, така и на 
малки площи. 

При нашите почвени теренни условия, най-често дължината на 
браздите е в границите 150 – 400 м. При тях ефектът от приложението 
на импулсното напояване по бразди е най-значителен. Съществуват 
изследвания (например в Египет), които показват, че то е ефективно и 
при сравнително къси бразди (например 50 – 60м.). Такава е най-често 
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и дължината на браздите, с които се напояват зеленчуци, царевица и 
др. около домовете на стопаните. При такива неголеми площи (напр. 
до 1 – 2 дка.), не е необходимо да се спазва изискването за целодневна 
ангажираност на поливача. При малките площи стопаните често поливат 
само по 2 – 3 часа на ден и то сутрин или вечер, с което се избягва стресът 
за растенията от ниските температури на водата, добивана от сондажни 
кладенци. Интересът на стопаните в случая е да се изразходва по-малко 
вода, като се осигури висока равномерност на навлажняването. В тези 
случаи, подаването на водата с 3 – 4 импулса ще отговори на техните 
изисквания. Например при първия, втория и третия такт е целесъобразно 
да се полеят последователно 50, 80 и 100% 
от дължината на браздите. Чрез четвъртия 
импулс, ако е необходим се подобрява 
равномерността на напояването. При бразди с 
дължина 40 – 50 м., когато долният им край е 
затворен, четвъртият импулс не е необходим, 
защото там се набира достатъчно количество 
вода. За да се установи точно какви реални 
икономии на вода се постигат при поливане 
с 3 – 4 импулса, стопанинът може да направи прост опит. В течение 
на 1 ден той следва да полее 5 – 6 от браздите с непрекъснати струи и 
съседни на тях 5 – 6 бразди с описаните 3 – 4 импулса. Измерването на 
изразходваната вода може да стане чрез водомер (фиг.39) или чрез обема 
на резервоара (най-често до 1000 – 2000 л), в който често се събира 
водата от помпата, за да се затопли от слънцето. Това измерване ще даде 
най-точната информация за ефекта от импулсното напояване по бразди 
при конкретните почвени и теренни условия. 

4.Ръчно задвижвани и автоматични кранове за пускане и спиране 
на водата

При полустационарните системи за повърхностно напояване, 
транспортните тръбопроводи са подземни (фиг.19). През разстояния, 
равни на дължината на браздите над тях се изграждат шахти с кранове 
за подаване на водата в преносими тръбопроводи, разположени вляво и 
вдясно (фиг.20). При импулсно напояване по бразди, когато единият кран 
е отворен, другият трябва да бъде затворен. Така, чрез последователно 
манипулиране се осъществява прехвърлянето на водата от една на друга 
позиция. 

Същата функция може да се изпълнява от един прост и лек кран 

Фиг.39
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във формата на буква Т, състоящ се от две дроселклапи. Когато едната 
клапа е отворена (фиг.40), другата следва да бъде затворена, при което 

водата се насочва например наляво. 
В обратния случай водата се подава 
надясно. Двете клапи могат да се 
завъртат поотделно с две ръчки. 
Съществува просто решение, при 
което и двете клапи се управляват 
само с една ръчка. Подобни 

кранове бяха експериментирани на няколко места у нас. Те могат да 
се изработват от ламарина в железарска работилница, като цената им 
е напълно приемлива. Теглото на разглежданата клапа обикновено 
не превишава 5 – 8 кг., което я прави лесно преносима. Тези клапи 
позволяват насочването на използваното водно количество от едната 
към другата поливна позиция да става за не повече от 20 – 30 сек. 

Широкото приложение на ИНБ в САЩ е създало предпоставки да се 
разработят автоматични кранове, които да насочват водата последователно 
към работещата позиция (фиг.41 и 42). Принципно, хидравличната 
схема не се отличава от тази на фиг.40. В случая, пренасочването на 
водата става напълно автоматично. Крановете са снабдени с несложно 
компютърно устройство, на което може предварително да се зададе 
продължителността на импулсите и паузите, времето за начало и край 
на поливките и др. По този начин, при 
подравнен терен и добре оформени 
бразди, напояването се извършва без 
присъствие на поливача, включително 
и през нощта. 

При някои от автоматичните 
кра  но ве енергията, необходима за 
задвижването им се получава от 

акумулатор. 
При по-новите решения енергията 

е от слънчеви батерии, монтирани 
на самия кран, с което се избягва 
необходимостта от презареждане на 
акумулаторите (фиг.41 и 42). Фактът, че 
автоматичните кранове се произвеждат 

серийно от редица фирми, показва 
широкото им приложение в САЩ. Предвид на сравнително високата 

Фиг.40

Фиг.41

Фиг.42
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цена на тези кранове (около 1000 – 1500 долара за брой), използването 
им при нашите икономически условия засега не може да бъде масово. 
За разлика от тях, ръчно задвижваните клапи са напълно достъпни, а 
разходът на труд, свързан с използването им е икономически оправдан 
от значителните преимущества на ИНБ. Работата с ръчно задвижваните 
кранове е достъпно за всеки ученик над 16 – 17 години при незначителен 
разход на физически усилия. 

5.Импулсно напояване през първата фаза. 
А.Продължителност на импулсите и паузите. 
През първата фаза подаваните струи, през отделните импулси 

намокрят браздите от началото до края. Практиката е показала, 
че е удачно броят на импулсите през тази фаза да бъде от 4 до 6. 
Поради твърде различните почвени и теренни условия в практиката, 
продължителността на импулсите през първата фаза се изменя най-често 
от 20 до 60 мин. По-кратките импулси се отнасят за по-късите бразди с 
дължина до 120 – 150 м. Съществен въпрос в случая е съотношението 
между продължителността на импулса, през който протича водата 
и паузата след него. За примера на фиг.36 това отношение е 1 : 1, т.е. 
при 30-минутен импулс и паузата е 30 мин. Съотношението 1 : 1 има 
съществено преимущество. При наличие на две работни позиции 
поливачът използва постоянно водно количество (например 40 л./сек.). 
Ако това изискване не е съществено за конкретния случай, отношението 
между импулса и паузата може да бъде най-различно. Например, при 
напояване на неголеми площи около дома, когато водата от сондажния 
кладенец се събира в резервоар (бетонов, метален и др.), спирането на 
водата може да става по всеки удобен за стопанина начин. Например, 
ако продължителността на импулса е 10 мин., паузите могат да бъдат 
10, 20 или 40 мин. В случая, съотношението между импулса и паузите 
е до 1 : 4. 

Тъй като броят на импулсите през първата фаза не е голям (4 – 6), 
осъществяването им с помощта на ръчно задвижвани кранове или 
савачни врати не е свързано със съществен разход на труд. Това се 
отнася и за случаите, когато импулсите се реализират чрез прехвърляне 
на струите от бразди с четни към тези с нечетни номера. Например, при 
едновременно напояване на 20 – 40 бразди, прехвърлянето на струите 
става за 5 – 10 мин. 

При поливането с 3 – 4 импулса, достигането например до средата на 
браздите може да стане от 1 – 2 до 3 – 5 часа. Същата продължителност 
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е необходима и за втория и третия импулс, когато струите трябва да 
достигнат до 80 и съответно 100% от дължината. Очевидно, при 
този начин допълнителният труд за пускане и спиране на водата не е 
значителен. 

Б.Разпределение на водата по дължината на браздите. 
При традиционното напояване с непрекъснати струи движението 

на челата през първата фаза зависи от: скоростта на попиването на 
водата в почвата, наклона и грапавината на браздите и големината на 
поливната струя. Разпределението на водата по дължината на браздите 
е показано на диаграмата на фиг.27.а. 

При импулсното напояване (фиг.27.б) разликата се състои основно 
в намалената скорост на попиване на водата в почвата. Това се 
дължи на колматиране на почвата през време на паузите. Следва да се 
почертае, че намалението на скоростта на попиване зависи основно 
от вида на почвата и предполивната й влажност. При по-леките 
песъкливи почви ефектът от импулсното напояване е значително по-
малък. Разпределението на поливната норма по дължината на браздите 
при импулсно подаване на водата е показано на фиг.27.б. Поради 
намалената скорост на попиване, попитата средна поливна норма – m2 
е по-малка от тази при непрекъснатото напояване. По-малката поливна 
норма, попита в началото на браздите при импулсното напояване 
(фиг.27.б) е предпоставка за избягване или значително намаление на 
загубите от дълбока филтрация. 

6.Импулсно напояване през втората фаза (браздите са навлажнени 
докрая) 

A.Продължителност на импулсите и намаление на загубите на 
вода. 

През втората фаза цялата дължина на браздите вече е намокрена. 
С продължаване на напояването се цели постигане на по-висока 
равномерност в разпределение на поливната норма по дължината. По 
този начин се постига получаването на максимално възможния добив. 
При напояването с непрекъсвани струи също може да се постигне 
задоволителна равномерност. Както е показано на фиг.27.а, през втората 
фаза това става за сметка на значителни загуби от оттичане от края на 
браздите и големи загуби от дълбока филтрация, особено в горната им 
половина. 

Импулсното напояване по бразди има почертани предимства, 
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особено през втората фаза на поливането. Поради прекъснатото 
подаване на струите (с паузи), оттокът от края им е значи телно по-малък. 
Един експеримент, проведен край Стара Загора е показан на фиг.43. 
Продължителността на импулсите и паузите е по 5 мин. Втората фаза 
от поливането е започнала в 10 часа и 50 минути и завършва в 11:45 ч. 
(по хоризонталната ос). На вертикалната ос на графиката е нанесена 
постъпващата водна струя (около 1.5 л./сек.). С „точка – тире” е дадена 
диаграмата на оттока, когато се полива непрекъснато. Със защриховани 
диаграми на фиг.2.10 са нанесени оттичащите се водни струи от края 
на браздите по отделно за всеки от четирите импулса. Цифрите в тях 
показват какъв е процентът на оттока в сравнение с обема на водата, 
подаден в началото. Вижда се, че средно той е 30%. Посочените по-горе 
цифри дават оттока по отношение на постъпилото водно количество 
само през втората фаза. Ако този отток се сравни с подадената вода 
общо през първата и втора фаза, посоченият по-горе отток (30% на 
фиг.43) ще се редуцира на по-малко от 5 – 10%. Подобни загуби от 
оттичане са напълно приемливи. 

В общи линии, резултатите от редица изследвания показват, че 
икономиите на вода при импулсното напояване по бразди са от порядъка 
на 25 – 35% в сравнение с традиционното напояване с непрекъснати 
струи. 

Фиг.43
Б.Разпределение на водата и добива по дължината на браздите. 
Тук ще се разгледат резултатите от експеримент, проведен в района 

на Кнежа през 1980 г. (фиг.44). Както при традиционното, така и при 
ИНБ са поливани по 20 бразди с дължина 320 м и наклон около 1%. За 
периода от 3 юли до 18 август при традиционното напояване са дадени 
5, а при ИНБ – 10 поливки, съответно с напоителни норми 171 и 92 
м3/дка. Въпреки значителната дължина на браздите (320 м.), поради 
честите поливки и високата предполивна влажност, поливните норми 
при импулсното напояване са били малки – от 5 до 27 м3/дка. Поради 
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късия междуполивен период (2 – 4 дни) тези 
поливки са покривали напълно нуждите на 
растенията от вода. 

На фиг.44 е показано изменението на времето 
за контакт на водата с почвата по дължината на 
б раз  ди те при двата варианта. Времето е сумирано 
за всички поливки и най-горните криви дават 
изменението му в течение на поливния сезон. 
При поливането с непрекъснати струи (фиг.44) 
отношението на сумарното време в началото 
на браздите към това в края е 2.44 : 1. При 
импулсното напояване 

тази неравномерност 
е по ниска 1.94 : 1. На основата на времето за 
контакт е установено изменението на поливните 
норми по дължината (фиг.45). Очевидно, то е 
по-равномерно при ИНБ, където отношението 
е 1 : 1.28 срещу 1 : 1.85, при традиционното 
напояване. 

На фиг.46 са дадени получените добиви 
от царевица за семепроизводство, усреднени 
за участъци по 80 м. Вижда се, че добивът е 
значително по-равномерен при ИНБ. Докато 
средните добиви от женските растения е бил 
практически еднакъв при двата варианта, то добивът от мъжките е с 
около 20% по-висок при ИНБ. При това, изразходваното количество 
вода при ИНБ е с 46% по-малко. Посочените резултати се отнасят за 

конкретните почвени, климатични и 
организационни условия. 

При импулсното напояване е 
възможно да се постигне висока 
равномерност в разпределението на 
водата през втората фаза. При умело 
подбиране на продължителността на 
импулсите през нея, която обикновено 
е различна от тези през първата, 
оттокът от края на браздите може да се 
сведе до напълно приемливи размери 

(напр. 6 – 10%) от общо подадената 

Фиг.44

Фиг.45

Фиг.46
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вода. 
7.Съвременни системи, подходящи за импулсно напояване по 

бразди. 
А. Продължителност на напояването на големи площи. 
Тук, следва да се приеме условна граница между категориите „малки” 

и „големи” площи за напояване. Тази граница може да бъде например 
10 дка. Такива са площите около домовете на стопаните или парцели на 
неголямо разстояние от тях, на които най-често се отглеждат зеленчуци, 
царевица, люцерна и др. Напояването на площи до 10 дка обикновено 
става за 1 – 2 дни от един или двама поливачи. Както беше отбелязано, 
дори при бразди с дължина до 50 – 60 м., импулсното напояване по 
бразди има определени преимущества. 

Когато от един водоизточник се напояват „големи” площи, заети 
от една култура (например над 100 – 200 дка.) напояването изисква 
създаването на известна организация. На базата на наличното водно 
количество и брой на поливачите, следва да се пресметне за колко 
денонощия ще се подаде една поливка. Ако продължителността е над 
5 – 6 дни, поливката следва да започне 3 – 4 дни по-рано от „нормалния” 
срок. По този начин и последните части от полето ще получат вода с 
малко закъснение (2 – 3 дни), което няма да се отрази на добивите. 

Освен разгледаните дотук предимства, поради намалените поливни 
норми (15 – 30%), импулсното напояване по бразди води до намаляване 
на продължителността на поливането на дадения участък. От друга 
страна намалените загуби от оттичане от края на браздите допринасят за 
по-малък разход на труд за насочване или оползотворяване на оттеклите 
се води. 

Б. Системи за механизиране и автома тизиране на напояването по 
бразди. 

Както сочат резултатите от 
много бройните изследвания, 
най-голям ефект от импулсното 
напояване по бразди се получава 
на големи производствени 
площи при дължина на 
браздите 200 – 400 м. 

В развитие страни широко се 
прилагат полустационарните 

и стационарни системи за Фиг.47
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напояване. Техните схеми са показани на фиг.47, 48 и 49, като при 
полустационарните поливните тръбопроводи са преносими, а при 
стационарните – подземни (фиг.47). 

Подобни системи бяха изпитани широко и у нас и те показаха напълно 
задоволителни резултати. При сегашното състояние на земеделието 
те могат да намерят приложение в окрупнените 
стопанства с големи поливни площи. Поради това, 
тук ще се дадат кратки сведения за приложението 
на импулсното напояване по бразди при тях. 

При напояване на трайни насаждения (цитруси, 
ябълки и др.) в САЩ широко се използва 
„Калифорнийската” система. При нея поливните 
тръбопроводи са подземни, а разпределението 
на водата става от постоянни бетонови колонки, 
разположени точно в реда на дърветата (фиг.47). 
По този начин те не пречат на механизираните 
обработки. Една колонка подава вода в 2 – 4 бразди. разположението на 
подземния тръбопровод в ябълкова градина край Търговище се вижда 
на фиг.48. 

При напояване на пролетни култури използва-
нето на неподвижни колон ки е невъзможно, 
защото ще пречат на механизираните обработки. В 
случая, разпределението на водата може да става 
от подвижни пластмасови стойки, които извън 
вегетацията се намират на 50 см. под повърхността и 
над тях могат да се извършват всички механизирани 
обработки. В началото на поливния сезон, под 
действие на налягането на водата в подземния 
тръбопровод, стойките излизат на повърхността 
и след отвиване на регулаторите подават водата в 

началото на една или две бразди (фиг. 49). 
Следва да се отбележи, че при повечето български почви напояването 

„през бразда” е напълно подходящо. В случая не е наложително контурите 
на навлажняването на почвата от две съседни бразди да се допират, 
както е на фиг. 3. Достатъчно е около 2/3 от корените на растенията да 
бъдат в навлажнената зона. Поливането „през бразда” дава възможност 
една стойка да напоява ивица със ширина 2.8 м. като подава водата в две 
бразди едновременно, отстоящи на 1.40 м. Така при бразди с дължина 
200 – 400 м една стойка полива 560 – 1100 кв. м. 

Фиг.48

Фиг.49
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Значително намаляване на броя на 
подвижните стойки се постига, когато 
диаметърът им се увеличи от 50 на 150 
мм. Една такава стойка, през време на 
строителството, е показана на фиг. 50. 
Водното количество, което тя може да 
подаде достига 30 – 35 л./сек. и то може 
да се разпредели между 30 – 40 бразди. 
при поливане „през бразда” ширината 
на напояваната ивица достига 50 
м. Тъй като една стойка може да 
подава водата последователно вляво 
и вдясно (фиг.51), тя обхваща ивица 
от 100 м. В зависимост от дължината 
на браздите, напояваната площ ще 
бъде от 20 до 40 дка. Така за напояване на блок например от 500 дка. 

са достатъчни само 13 – 25 
стойки. За разпределянето на 
подаваното водно количество 
от една стойка е достатъчно 
гъвкавите тръбопроводи да 
бъдат с диаметър 200 мм. 
Поради това те са леки, евтини 
и лесно преносими (фиг.51). 
Показаните тръбопроводи 
се произвеждат в завод в 
Асеновград. Беше отбелязано, 

че автоматизи рането на напоя-
ването по бразди вече няколко 
десетилетия широко се прилага 
в САЩ. То е особено подходящо 
при полустационарните и 
стационарни сис теми.

Още през 1973 г. автор-
ски колектив у нас (вж. спра-
в ката) създаде и изпита в 
производството такава автома-
тизирана система. 

Хидравлично управлявани-

Фиг.50

Фиг.51

Фиг.52
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те автоматични кранове осигуряват спирането и пус  ка  не то на водата по 
опре де ле на програма, съоб раз но с движението на струите в браздите 
(фиг.52).Действително, автоматизиране на напояването по бразди не е 
задача за „днешния” ден в нашето земеделие. Не може да има съмнение 
обаче, че стойността на живия труд у нас постепенно ще нараства, за да 
се доближи до тази в Европейския съюз. Ето защо, в недалечно бъдеще, 
на базата на подравнени площи, приложението на автоматизираните 
системи за напояване по бразди, особено при прилагане на импулсна 
технология, ще покаже своите решителни предимства. 
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ПРАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ
Напояването по бразди е най-разпространеният начин по света. 

При него необходимите капиталовложения са минимални. В случая 
за разпределение на водата върху напояваната площ не се изразходва 
механическа или електроенергия. 

Когато се осъществява на не добре подравнени площи и не добре 
оформени бразди, особено от неподготвени поливачи, то може да се 
превърне в „диво заливане”. При него качеството на напояването е 
изключително ниско, а ерозията на почвата – значителна. Поради това, 
„дивото заливане” следва да се забрани със закон. 

Обратно, при добре подравнени или естествено равни площи и добре 
оформени бразди, водата между които се разпределя от разгледаните 
подходящи уреди, напояването по бразди е високо ефективно и 
производително. В някои случаи то може да продължава и през нощта 
без непрекъснатото присъствие на поливачите. 

Импулсното напояване по бразди е най-съвременната технология за 
реализирането на този начин, която беше експериментирана след 1965 
г. (виж справката накрая). Неколкократното спиране и пускане на водата 
през първата фаза на поливане, когато не е навлажнена цялата дължина 
на браздите, води до намаляване на попитата вода с 10 – 20%. Това 
намаление се изменя в посочените граници в зависимост от механичния 
състав и предполивната влажност на почвата. 

През втората фаза, когато цялата дължина на браздите е намокрена, 
импулсното напояване по бразди има още по-значителни предимства. 
При прилагането му обемът на оттичащата се от края на браздите вода е 
над 2 пъти по-малък, отколкото при поливането с постоянни струи. Освен 
това, постигането на необходимата равномерност на навлажняването, а 
чрез нея и намаляване на загубите на добив, се постига за значително 
по-кратко време. Нашите изследвания показват, че при импулсното 
напояване по бразди ерозията на почвата от края на браздите е около 2 
пъти по-малка, отколкото при традиционното напояване. Разходите на 
допълнителен труд при ръчно спиране и пускане на водата са до 10% 
от стойността на допълнителната продукция, получена в резултат на 
равномерното напояване на целия участък. 

Накратко може да се заключи, че импулсното напояване по бразди 
води до икономии на вода общо през двете фази на поливане от 20 до 35%. 
Чрез него по-бързо се постига висока равномерност в навлажняването 
на площта, а чрез нея и до повишаване на добивите с10 – 15%. 

Най-лесно импулсното напояване по бразди може да се осъществи, 
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когато се използват гъвкави пластмасови тръбопроводи. За да се получи 
изтичането на еднакви струи, наклонът на леглото на тръбопровода 
следва да бъде малък – 1-2 на хиляда. Стойността на пластмасовите 
тръбопроводи е относително малка 2-4 лв./дка. съществени предимства 
в случая имат и полустационарните и стационарните системи за 
напояване по бразди.
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