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Човекът от незапомнени времена използва водата, която е 

единственото природно «чудо», което има свойството да се 

възобновява.  

Но пресните води – повърхностни и подземни, които ние 

използваме са само 0,3% от всичката вода на планетата. По данни на 

ООН повече от 1,2 млрд души нямат достъп до чиста питейна вода, през 2050 г 

се очаква да достигне повече от 5 млрд. 



Промените на климата водят най-общо до засушаване, а то от своя страна 

до намаляване на водните ресурси, увеличаване на евапотранспирацията 

и влошаване на добивите от земеделските култури при неполивни 

условия.  

 

Една от възможните алтернативи е използването на регенерирани води в 

поливната практика, като това трябва да се извършва разумно и след 

обстоен анализ за качеството на водата и свойствата на почвата, които си 

взаимодействат и рефлектират върху развитието на растенията. 

Изискванията за качеството на поливната вода са посочени  

 

 



Изискванията към качеството на водите, предназначени 

за напояване на земеделските култури са посочени в НАРЕДБА № 18 от 27.05.2009 

г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, издадена от 

Министъра на околната среда и водите и Министъра на земеделието и храните, 

обн., ДВ, бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 9.06.2009 г. 

Същевременно Европейската комисия прие Регламент 2020/741 на Европейския 

парламент и на съвета от 25.05.20 год. относно минималните изисквания за 

повторно използване на водата. 

В този регламент се посочва възможните начини на напояване, които могат да се 

прилагат в зависимост от нивото на чистота на регенерираните води. 

Особено подходящо е микронапояването, което се потвърждава от световната 

практика. 

 



Микронапояването е метод, при който водата се подава 
непосредствено до кореновата система на растенията с малки 
поливни норми през кратки интервали от време, като се поддържа 
висока почвена влажност 
 

 Двете особености, които отличават микронапояването  от 

традиционните начини за напояване – повърхностно и класическо 

дъждуване, са голямата честота на поливките и 

локализираното подаване на вода само на част от кореновата 

зона. 

Терминът микронапояване е 
препоръчан от Международната 
комисия по напояване и 
отводняване (ІСІ). 



Към микронапояването се отнасят микродъждуването,  

 

капковото, струйчесто и вътрепочвеното напояване. 



Устройство на система за микронапояване 



Основни елементи са: 
- Водоизточник 
- Водовземен и команден възел 
 

Команден възел 

Помпа 
Филтърна 
система 

Торосмесител 
Измервателни 

устройства 
Арматурни 

части 



Видове филтри 

• хидроциклон 
• пясъчен 
• мрежест ( дисков ) 



дисков филтър 





мрежест филтър 



хидроциклон 



пясъчен филтър 





команден възел -филтри 

хидроциклон 

дисков филтър 

торосмесител 



Филтърна батерия 



• Устройство за подаване на хранителни елементи  
 
Служи за подаване на хранителни елементи във водата за 
напояване.  
 
Фертигация – процес на внасяне на хранителни вещества – 
торове с поливната вода. 
Химигация – внасяне на химически вещества 
 
Поставя се винаги преди филтъра и служи както за 
подаване на торове, така и за инжектиране на почистващи 
разтвори.  



инжекторна помпа „Дозатрон“ 



торосмесител 



Инжектор, тип Вентури 

v1 
v2 

v3 





2.3. Транспортни и разпределителни тръбопроводи 
 

         Транспортните и разпределителни тръбопроводи могат 

да бъдат разположени на повърхността на терена или да бъдат 

вкопани. 

     

    Транспортните тръбопроводи служат за провеждане на 

цялото водно количество от водоизточника до поливния участък 

и захранване на разпределителните тръбопроводи. Могат да 

бъдат “твърди” тръбопроводи от PVC или РЕ, и “плоски” 

тръбопроводи, работещи при налягане до 6-10 атмосфери.  



PE HDP 

PE LDP 

6 at, 10 at  

Ø 40,  50, 

63, 75, 90  



2.4. Поливни тръбопроводи 
Те са тази част от поливната система, на която са разположени 
капкуващите елементи и които извършват поливката. Свързват 
се с разпределителните тръбопроводи посредством РЕ връзка 
на фиксирано разстояние и се разстилат по дължината на реда.  
Един разпределителен тръбопровод и поливните крила, които 
той захранва, формират т.нар. поливна батерия.  
 





Механичните бързи връзки най-често са изработени от полипропилен, 

лесни са за употреба и монтаж, гарантират изключителна надеждност на 

връзката, устойчиви са на корозия и са приложими за специфичните 

условия на използване на полиетиленовите тръби.  

Те се  предлагат в широк асортимент от размери и модификации и са с 

възможност за повторна употреба. 

Състоят се от основно тяло, съединителна резбова гайка, конусовиден 

пръстен и уплътнител. 







Основният елемент на една система за капково напояване е 

капкообразувателя, който се изработва от висококачествен пластичен 

материал. Неговата задача е да намали кинетичната енергия на водата, 

да преобразува водния поток във вид на капка и да го подаде на 

почвата. Водата постъпва в капкопускателите с налягане около 1 at и 

излиза при налягане нула. Водното количество /т.е обемът вода за 

единица време  или дебитът/ му е в пряка зависимост от налягането в 

тръбопровода.  

капкообразуватели 



Капкообразувателите могат да бъдат от следния тип: 

-капкообразуватели с ламинарно течение на водата; 

-капкообразуватели с турбулентно течение на водата; 

-саморегулиращи се капкообразуватели PC. 

 

         Капкообразувателите се свързват към поливните 

тръбопроводи по два начина: 

-линейно; 

-странично 











Вътрепочвено напояване 





Вътрепочвено   напояване 















Контур на навлажняване 









Разпределителен тръбопровод и 
поливни крила 



Пийт Джейкъби, Вашингтонски университет, предлага нова поливна система, 
при която тръбите са поставени директно в кореновата система на  
растенията на дълбочина 0,3; 0,6; 0,9 м. Отчита се икономия на вода до 30%. 








