
1. Въведение:
Потребителите са много чувствителни към всичко, свързано с храната, особено към това, което дават на
децата си. Това е и една от причините да внимаваме с храната, която поставяме на масата. При избора на
един или друг селскостопански продукт, въпреки запазената марка, човек разчита на собствените си
възприятия - зрение, миризма, вкус, допир. Тези схващания са известни като органолептични свойства на
съответния селскостопански продукт и са особени за всеки човек. Използването на регенерирана вода (RW) за
напояване в селското стопанство е част от мерките за адаптиране към климатичните промени, недостига на
вода и сушата. Някои от потребителите се притесняват от влиянието на напояването с RW върху
органолептичните свойства на селскостопанския продукт. За да се избегнат всякакви съмнения относно
наличието на допълнителни промени в органолептичните свойства, наред с други причини, Европейският
парламент и Съветът приеха предложението на ЕО относно минималните изисквания за повторна употреба
на вода, когато методите за напояване във връзка със съответния клас на растително качество и вид култури
са дефинирани [1]. Този информационен лист обобщава някои от известните досега констатации за
органолептичните изследвания на селскостопански продукти, напоени с RW.
2. Напояване на маслинови дървета:
За изследване на ефекта от различни проучвания са реализирани
разнообразни изследвания, които се занимават с ефекта на напояването
с RW върху органолептичните свойства на маслините и зехтина.
В едно от проучванията с маслинови дървета [2] при сравняване на
дървета, напоявани с дъждовна вода и такива - с RW, значителни разлики
не се намират в атрибута на плодове в рамките на обработката. В
допълнение, горчивите и остри атрибути са по-силно изразени в
получения зехтин от напоявани с дъждовна вода дървета в сравнение с
тези, получени от напоявани дървета (RW или прясна вода), което
предполага връзка с по-големи водни количества използвани за напояване. Не са открити нито патогенни
микроорганизми, нито тежки метали в тестваните проби от маслото. В този смисъл не са открити отрицателни
характеристики в масло, получено от напоената с прясна, регенерирана или дъждовна вода дървета и всички
те са класифицирани като екстра върджин клас.
Въпреки че регламентите на ЕС не изискват анализ на пигментацията на маслините, цветът е едно от
основните качества за определянето на характеристиките на зехтина. Има противоречиви резултати по
отношение на нивата на хлорофила, каротеноида, полифенола и свободната киселинност, тъй като
потребителите ги свързват с качеството на продукта. В някои случаи напояването с RW води до по-голям
добив на плодове, но добивът на масло не се увеличава [3,4].

SUWANU EUROPE е проект на H2020, чиято цел е да насърчи ефективния обмен на знания, опит и
умения между практикуващите и съответните участници в използването на регенерирана вода в
селското стопанство. Този информационен лист е част от общо 5 информационни справки в
информационен пакет 5, насочени към потребителите и широката общественост, които описват
ползите от регенерираната вода при напояване и възприемането и приемането на обществото от
използването на регенерирана вода.

Информационен лист 5.2 – Органолептични изследвания на
селскостопански продукти, напоени с регенерирана вода: факти и
цифри

Информационен пакет 5
Потребители и широка общественост

Ползи за околната среда от 
напояването с 

регенерирана вода

Органолептични 
изследвания на 
селскостопански 

продукти, напоени с 
регенерирана вода

Обществено 
възприемане и 

приемане от 
потребителите

Анализ на AKIS и 
заинтересованите 

страни

Комуникация 
относно 

използването на 
регенерирана вода



КОНТАКТИ: 
Координатор
Rafael Casielles (BIOAZUL SL) 
Avenida Manuel Agustin Heredia nº18 1º4 Málaga (SPAIN)
Mail | info@suwanu-europe.eu Website | www.suwanu-europe.eu

КОНТАКТИ: 
Отговорен за информационния лист
Stefan Shilev (Agricultural university – Plovdiv)
12 Mendeleev Blvd., 4000 Plovdiv, Bulgaria
Mail | stefan.shilev@au-plovdiv.bg Website | www.au-plovdiv.bg

Наблюдавани 
характеристики

Отпадъчна вода 
след вторично 
пречистване

Отпадъчна вода 
след третично 
пречистване

Пигментация на 
плода

X ✔

Растеж на растението ✔ ✔

Патогени X ✔

Тежки метали ✔ ✔


