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НАПОЯВАНЕ НА ОРЕХА

Ст.н.с. д-р инж. Куман Куманов

Необходимост от напояване на ореховата култура  
в България

Ореховите дървета се развиват нормално и проявяват в максимал-
на степен своите продуктивни възможности, ако са задоволени потреб-
ностите им от вода през цялата вегетация. Влажността на почвата трябва 
де е в оптимални граници, за да може водата да постъпва безпрепятстве-
но към корените и от друга страна, да бъде осигурен благоприятен за 
тях въздушен, топлинен, микробиологичен и хранителен режим. Трябва 
да се има предвид обаче, че високата почвена влажност е необходимо, 
но недостатъчно условие за поддържане на водния баланс в растенията. 
В условия на екстремно високи температури и ниска атмосферна влаж-
ност изпарението от листните повърхности (транспирацията) може да 
нарасне дотолкова, че корените да не са в състояние да осигурят необ-
ходимите водни количества, т.е растенията могат да развият воден стрес 
дори и при влажна почва (Недев 1983; Hsiao, 1985; Kramer and Boyer, 
1995).

Орехът се нуждае от най-много вода измежду орехоплодните кул-
тури (Wilkinson, 2005). Недостигът на вода през вегетационния период 
не понижава съществено реколтата от орехови плодове през същата го-
дина, но потиска съществено растежа. Като следствие намалява добивът 
през следващата вегетация, дори и при възстановяване на оптималния 
воден режим на дърветата (Фиг. 1). 

Причината за това е в драстично намалелия брой на плодните пъп-
ки поради малката дължина на леторастите. За разлика от добива, ве-
гетативният растеж на дърветата се възстановява още през следващата 
вегетация, ако водният режим е благоприятен (Goldhamer et al., 1991; 
Goldhamer et al., 1998). 

Воден стрес в различни стадии от развитието на дърветата през 
вегетацията (т.н. фенофази) може да причини значителни загуби на до-
бив през текущата или следващата година, или да скъси живота на на-
саждението. Периодите на чувствителност на ореха към воден стрес по 
отношение на растежа и различни характеристики на добива са показа-
ни на Фиг. 2. 
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Фиг.1 Изменения в относителните стойности на добива, натовар-
ването с плодове и масата на един плод в следствие намаляване на 

напоителната норма до 33 % в течение на три години и последващо 
възстановяване на оптималния воден режим на дърветата през след-

ващите две години (по Goldhamer, 1998).

Фиг. 2 Периодите на чувствителност на ореха към воден стрес по 
отношение на растежа и добива (по Germain et al., 1999).

Ореховите растения са особено чувствителни към недостига на 
вода през периодите на нарастване на клетките в листата и плодовете. 

Воден недостиг през юни и началото на юли предизвиква издреб-
няване на плодовете и потиска вегетативния растеж. Засушаване през 
юли възпрепятства залагането но плодни пъпки, с което понижава до-
бива през следващата година. Недостиг на вода от средата на юли до 
средата на септември, съчетан с горещо и сухо време, причинява масово 
почерняване на мезокарпа и ядката на ореховите плодове. Нещо повече, 
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нарушаването на водния режим на ореховите дървета влияе отрицател-
но върху хранителния им режим, доколкото се затруднява усвояването 
на торовете. При неполивни условия добивът от традиционните орехови 
сортове намалява с 15 до 50 % в зависимост от почвения тип като лате-
рално плододаващите сортове са доста по-чувствителни на воден стрес 
от апикално плододаващите. Трябва да се има предвид също, че посто-
янният воден недостиг скъсява живота на ореха (Недев 1983;Germain et 
al., 1999; Lampinen et al., 2003; Wilkinson, 2005).

От друга страна излишъкът на вода в коренообитаемия почвен 
обем също е нежелтелен, доколкото благоприятства развитието на гъ-
бни (Phytophthora spp.) и бактериални болести. Орехът е много чувст-
вителен към недостига на кислород в почвата и преовлажняването й в 
продължение на повече от два-три дни може да доведе до асфикция и 
загиване на растенията, несвързано с каквато и да е болест (Lampinen et 
al., 2003; Lampinen et al., 2005; Wilkinson, 2005; NZWIG, 2006; Lampinen 
et al., 2007).

Изключително важно е да се осигури оптимален воден режим на 
дърветата през първата вегетация след засаждането им; евентуален во-
ден недостиг може да затормози развитието на растенията през целия 
живот на насаждението. Младото дърво е чувствително към колебани-
ята на заобикалящата го среда и затова през младенческия период нав-
лажняваният почвен обем около него трябва да бъде достатъчно голям, 
за да осигури нормално развитие на кореновата система както встрани, 
така и в дълбочина. За да се поддържа благоприятна почвена влажност, в 
периоди на засушаване поливките в младите орехови насаждения трябва 
да са ежедневни или през ден. Поливните норми зависят от възрастта на 
дърветата, валежите, типа на почвата, температурата и силата на вятъра. 
(Wilkinson, 2005). Информацията относно поливния режим на младите 
орехови дървета обаче е недостатъчна (Prichard et al., 2002, Prichard and 
Grant, 2008).

Основни източници за задоволяване потребностите на ореховите 
дървета от вода са водният запас в почвата от предшестващи вегетаци-
ята валежи, вегетационните валежи и напояването. Запасът от предве-
гетационните валежи е различен за различните почвени типове – по-го-
лям в глинестите почви и по-малък в песъкливите, но във всички случаи 
е ограничен и се изчерпва в началото на вегетацията. В подходящите 
за отглеждане на орехи региони на България средната годишна сума на 
валежите е от 400 до 600 mm като най-много валежи падат от октомври 
до юни. От юли до септември валежите са недостатъчни, неравномерно 
разпределени и често настъпват периоди на засушаване (Маринов, 1976; 
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Колева и Пенева, 1990). Количественото и времево несъответствие меж-
ду нуждите на ореховите дървета от вода и постъпването й в почвата 
обуславя необходимостта от напояване. Ползата от напояването обаче 
зависи от правилните отговори на въпросите как, кога и колко, или с дру-
ги думи от начина на напояване (как) и поливния режим (кога и колко).

Начини и средства за напояване

Повърхностно напояване
Исторически най-старо и все още разпространено е повърхност-

ното напояване – по бразди или басейни (Джунински, 1980; National 
Engineering Handbook, 1984; Rieul, 1990; Vaysse et al., 1990). Браздите се 
разполагат асиметрично – от едната страна на всеки ред, или симетрично 
– по една или повече от двете страни на реда в границите на разпростра-
нение на кореновата система. Поливната вода попива в почвата както вер-
тикално, така и хоризонтално. Напояването по бразди е най-подходящо за 
средни до умерено тежки почви с относително висок запас от достъпна 
за дърветата вода, които позволяват равномерно напояване с най-малки 
загуби на поливна вода от просмукване под активния почвен слой или 
вследствие на повърхностно изтичане в края на браздите. В песъчливи 
или глинесто-песъчливи почви поливната вода попива предимно надолу 
и много малко встрани. За намаляване загубите на вода при тези почви е 
необходимо браздите да бъдат по-къси, повече на брой и близко разполо-
жени, при което времето за подаване на водата е кратко, полива се често и 
с малки поливни норми. Обратно, в глинести и слабо пропускливи почви 
водата се подава в браздите продължително време с малък дебит.

Освен традиционните отворени бразди, при които водата попива 
в процеса на стичането, в ореховите насаждения се използват и т.н. за-
творени хоризонтални бразди. Те са с минимален наклон (1-2 ‰), имат 
по-голямо напречно сечение (дълбочина 20-24 cm, широчина 40-50 cm) 
и неголяма дължина от няколко до няколко десетки метра, а в края за 
задънени със земя. Подадената вода ги запълва бързо и след това попива 
в неподвижно състояние.

При напояването по басейни около стеблата на дърветата се оф-
ормят кръгли или пръстеновидни басейнчета в полуизкоп–полунасип, 
снабдявани с вода от поливни вади или тръби. След кратковременно за-
ливане със слой от 5 до 30 cm, водата попива в почвата в неподвижно 
състояние.

Повърхностното напояване се характеризира с най-малка техни-
ческа въоръженост, но с най-голям разход на труд, а загубите на вода 
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достигат 30-50 %. Полива се при изчерпване на запаса от леснодостъпна 
вода в почвата. Размерът на поливната норма се определя така, че да 
възстанови водния запас до пределна полска влагоемност (ППВ). При 
чакълести или песъкливи почви поливната норма е 25-30 mm, при гли-
несто-песъкливи 35-40 mm, а при дълбоки глинести почви 50-60 mm.

Напояването по бразди обикновено не се препоръчва в засоле-
ни почви или там, където майчината скала е с висока концентрация на 
соли. В следствие на цикличното навлажняване и изсъхване на почва-
та поливната вода първо разтваря тези соли, а след това ги изнася към 
почвената повърхност с възходящия капилярен ток. При последващото 
изпарение на водата солите се натрупват в повърхностния почвен слой, 
където обикновено се намира и основната част от активните корени на 
дърветата. Засоляването на почвата потиска растежа и намалява добива 
от ореховите дървета при стойности на почвената електропроводимост 
над 1.5 dS m-1. Орехът е чувствителен и към повишеното съдържание на 
соли в поливната вода, чиято електропроводимост не бива да надвишава 
1.1 dS m-1 (Wilkinson, 2005).

Дъждуване
Значително по-ефективно и може би най-разпространено (80 % 

от напояваните орехови насаждения във Франция) е дъждуването (Джу-
нински, 1980; National Engineering Handbook 1983; NZWIG; 2006; Rieul, 
1990; Vaysse et al., 1990). За да се избегне развитието на болести, в оре-
ховите градини обикновено се дъждува под короните, при което листата 
на дърветата остават сухи. Водата се разпределя много по-равномерно, 
обикновено върху цялата почвена повърхност или голяма част от нея. По 
този начин се навлажнява и почвата в междуредията, която не е обхвана-
та от корените на дърветата. Това е свързано с непроизводствени загуби 
на вода, но от друга страна позволява отглеждането в междуредията на 
уплътняващи култури (царевица, житни) през младенческия период на 
насажденията, с което се осигуряват доходи от земята до встъпване в 
плододаване на ореховите дървета. Във възрастните градини дъждува-
нето се използва успешно за поддържане на многогодишен чим в меж-
дуредията. В повечето случаи системата за напояване е стационарна, а 
понякога и полустационарна. При последната няколко поливни крила 
обслужват цялото насаждение като биват премествани от позиция на 
позиция ръчно или механизирано. Работното налягане в системата е 0.2-
0.4 МРа, а тръбната мрежа е подземна, за да не се пречи на движението 
на селскостопанските машини. При дъждуването са необходими първо-
начални инвестиции за изграждане на системата, но експлоатационните 
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разходи, включително и за труд, са ниски. Поливните норми и графикът 
за напояване се определят по същия начин, както и при повърхностното 
напояване.

Микронапояване
Съвременен, икономичен и високотехнологичен метод за снаб-

дяване на ореховите дървета с вода е микронапояването – капково и 
микродъждуване. При микронапояване почвената влажност се поддър-
жа близка до ППВ. Напояването се осъществява чрез малки и ниско-
интензивни поливни норми, чести или даже непрекъснати (ежедневни), 
директно в кореновата система на дърветата, която се поддържа почти 
идеално състояние по отношение на влажността и аерацията на почвата. 
Като правило системите за микронапояване са стационарни, изискващи 
първоначални инвестиции за изграждането им, но с ниски експлоата-
ционни разходи и висока производителност на труда при реализиране 
на напояването (Nakayama and Bucks, 1986; Decroix, 1988; Hillel, 1985; 
Rieul, 1990; Vaysse et al., 1990).

Капково напояване. При капковото напояване водата изтича от 
капкообразувателя (намиращ се над, на или под почвената повърхност) 
без каквото и да е налягане. Дебитите на изтичане са ниски: 1÷4 литра 
на час при точков източник (капкообразувател) и 8÷12 литра на час при 
изтичане по цялата дължина на поливни крила с порьозни стени. Пода-
ваната от капкообразувателите поливна вода се разпространява в поч-
вата надолу и встрани под действието на гравитацията и капилярните 
сили. 

Навлажненият обем има формата на луковица със зони на различ-
на влажност, които се изменят с течение на времето. Формата и разме-
рът на тази луковица зависят от пропускливостта на почвата, дебита на 
капкообразувателя и времето. В песъкливи почви навлажненият обем е 
с формата на издължен в дълбочина тесен цилиндър, което налага по-
близко разполагане на капкообразувателите и нисък дебит на изтичане. 
При слабопропускливи почви на повърхността може да се образува или 
да се стича воден слой, дълбочината на навлажняване е по-малка и лу-
ковицата е разширена хоризонтално. Дебитът на капкообразувателите 
също трябва да бъде по-нисък.
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Значението на почвените свойства за ефективността на полива при 
капково напояване на овощни дървета е илюстрирано на Фиг. 3. Данни-
те са от изследване, проведено в Института по овощарство в Пловдив 
(Koumanov et al., 1998). Представени са формата и структурата на нав-
лажняването в три почви при един и същ поливен режим, двадесет часа 
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след поредната поливка. Водни-
ят запас в навлажнените почвени 
обеми, изчислен при условие че те 
са ососиметрични, е приблизител-
но 59 dm3 в алувиално-ливадната 
почва (Fluvisol), 89 dm3 в канеле-
ната горска (Luvisol) и 239 dm3 в 
смолницата (Vertisol). 

Разликите се обясняват с 
това, че поливният процес при ми-
кронапояване е съпроводен от за-
губи на вода от изпарение, които, 
в зависимост от водопропускли-
востта на почвата, могат да се ока-
жат значителни. Следователно при 
несъобразяване с водно-физични-
те свойства на почвата загубите от 
изпарение са в състояние да сни-
жат съществено нетния обем на 
получаваната от растенията вода с 
всички отрицателни ефекти на во-
дния недостиг върху количеството 
и качеството на растителната про-
дукция.

При капково напояване необ-
ходимата поливна вода обикнове-
но се осигурява от 6-12 капкообра-
зувателя на едно възрастно дърво. 
При създаване на насаждението са 
достатъчни един-два капкообра-
зувателя като броят им се увели-
чава с израстването на дърветата. 
Поливните крила са едно или две, 
разположени по дължината на все-
ки ред. 

Задължително условие за 
качествената работа на капковите 
системи е филтрирането на водата, за да се предотврати запушването 
на капкообразувателите от дребни пясъчни, глинести и органични час-
тици.

Фиг. 3 Полета на навлажняване 
(тегловни %) в почви с различна 

водопропускливост.
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Микродъждуване. Микродъждуването се извършва под короните 
на дърветата като се запазват сухи листата и по този начин се забавя раз-
витието на болестите. Поливната вода се разпръсква върху почвената по-
върхност във вид на дребен дъжд, една или повече струйки посредством 
различни по вид, конструкция и технически характеристики устройства, 
известни като микроразпръсквачи. Дебитът на микроразпръсквачите е 
от 5 до 200 литра на час а работното им налягане е от 0.1 до 0.3 МРа. 
Водата се изхвърля на разстояние от няколко метра като по този начин 
се навлажнява по-голяма част от почвената повърхност в сравнение с 
капковото напояване. 

Кореновата система на дърветата има възможност да се развие 
равномерно в по-голям почвен обем и по-ефективно да използва почве-
ното плодородие. Голяма част от активните корени се развиват по-близо 
до почвената повърхност, където съдържанието на усвоими хранителни 
вещества е по-високо. Поради относително по-големия размер на дю-
зите и по-високото работно налягане, микроразпръсквачите са по-мал-
ко застрашени от запушване и поради това пречистването на водата е 
по-лесно. Особено ефикасно е микродъждуването при слабопропуск-
ливи почви и почви с малка водозадържаща способност (Koumanov et 
al, 1997; Schwankl et al., 1999; Koumanov et al., 2006). Обикновено едно 
дърво се напоява от един или два микроразпръсквача в зависимост от 
радиуса им на действие.

Поливен режим

Поливният режим указва кога да се напоява и колко вода да бъде 
подадена на единица площ при една поливка. Дори когато е грамотно 
проектирана и изпълнена, системата за напояване сама по себе си не е 
гаранция за успех, а само един инструмент, с който трябва да се борави 
умело и компетентно. При един технологично издържан поливен режим 
графикът на поливките и размерът на поливните норми трябва да бъде 
съобразен с особеностите на ореховата култура и характеристиките на 
климата и почвата (Itier et al., 1996; Pitts and Zazueta, 2001). Планирането 
и управлението на поливния процес се основава на разнообразни мето-
ди за оценка на атмосферни, растителни и почвени параметри (National 
Engineering Handbook, 1997). Тези методи най-общо могат да бъдат гру-
пирани в три категории: (1) баланс на водата в коренообитаемия почвен 
обем; (2) определяне на водния статус в растенията; и (3) определяне на 
водния статус в почвата.
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Баланс на водата в коренообитаемия почвен обем

Уравнение на водния баланс. В условия на воден недостиг напо-
яването има за цел да поддържа водния баланс в активния (коренооби-
таемия) почвен обем по начин, който да осигури най-високи приходи от 
ореховите плодове при най-малко странични въздействия върху околна-
та среда. Най-общо уравнението на водния баланс (Burt, 1999) за даден 
период от време има следната форма:

ΔW = Приходи - Разходи

където ∆W е изменението във водния запас на активния почвен обем за 
разглеждания период от време.

Водният запас W представлява обемът вода (m3), съдържащ се 
в активния почвен обем, а степента на изчерпването му е основни-
ят критерий за определяне момента на поредната поливка. Другата 
важна характеристика е почвената влажност, която се изразява като 
отношение между обема на почвената вода и обема на почвата, в ко-
ято тя се съдържа, (обемна влажност θ, m3 m-3); или като отношение 
между масата на почвената вода и сухата маса на почвата, в която тя 
се съдържа, (тегловна влажност β, kg kg-1). Влажността, при която 
всички пори на почвата са запълнени с вода (насищане), се нарича 
пълна влагоемност (ПВ). 

Пределна полска влагоемност (ППВ) е почвената влажност след 
дрениране/отцеждане на водата от големите пори на почвата (гравита-
ционната вода), която не може да бъде задържана от капилярните сили. 
Влажността, при която се разкъсват капилярните връзки и растенията 
трайно увяхват, се нарича влажност на завяхване (ВЗ). Водният запас 
между ППВ и ВЗ представлява достъпната за растенията вода, която 
най-често е около 50 % от водния запас при ППВ (WППВ) като варира от 
20 % във фини пясъци до 60 % в тежки глинести почви. 

Счита се, че развитието на растенията и добивът не се повлияват 
съществено преди да се изчерпят 30-70 % от достъпната вода в почвата 
(долната граница е за тежки, а горната за леки почви) като почвената 
влажност в този момент се нарича долна граница на оптималната водоо-
безпеченост (ДГОВ). Ето защо най-често достигането на ДГОВ опреде-
ля момента за извършване на поредната поливка. Обикновено за ДГОВ 
се приемат 75-80 % от ППВ. Размерът на поливната норма се определя 
така, че да възстанови водния запас в активния почвен обем до WППВ. 
Тук трябва да се подчертае, че концепцията за предполивната влажност 
(например ДГОВ) има място само при повърхностното напояване и 
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дъждуването, където се приема, че е навлажнен целият горен слой на 
почвата (активен почвен слой), в който е разположена основната част от 
кореновата система на растенията и движението на водата е предимно 
едномерно (вертикално). 

Тази концепция е неприложима при микронапояването, където 
обемът на почвено навлажняване е ограничен, разпространението на во-
дата в него е по-скоро двумерно или тримерно, а почвената влажност се 
поддържа висока и относително постоянна.

Приходни членове в уравнението на водния баланс са: водата от 
напояване – напоителната норма М (когато уравнението се отнася за це-
лия вегетационен период) или поливната норма m (за периода между 
две поливки); ефективните валежи Р (дъждовната вода, която се е за-
държала в активния почвен обем); повърхностният приток от съседни 
на активния почвен обем участъци S; и подповърхностният приток от 
заобикалящата активния почвен обем почва U (включително капилярни-
ят приток). Разходни членове са: евапотраспирацията на културата ETс 
(включваща изпарението от почвената повърхност Е и транспирацията 
от листата Т); дренажът към по-дълбоко лежащи почвени слоеве D; по-
върхностният отток към съседни на активния почвен обем участъци R; 
и подповърхностният отток към заобикалящата активния почвен обем 
почва G (включително капилярният отток). 

Членовете на уравнението на водния баланс се измерват коли-
чествено като обем вода на единица напоявана площ (m3 ha-1) или най-
често напоследък като дебелина на водния слой, който би се образувал, 
ако съответният воден обем се разпредели равномерно върху напоява-
ната почвена повърхност (mm). Подробният запис на уравнението на 
водния баланс при определяне размера на поливната норма има след-
ния вид:

m = ETc + D + R + G – ΔW – P – S - U 

където ∆W представлява разликата между водния запас в активния по-
чвен обем в началото и края на разглеждания период от време (∆W = 
WНАЧ – WКРАЙ).

Уравнението на водния баланс е онагледено на Фиг. 4, където ня-
кои от членовете му са пропуснати като незначителни за преобладава-
щата част от случаите в практиката.
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Фиг. 4.  Илюстрация на уравнението на водния баланс

Големият брой членове на уравнението предполага разнообраз-
на и сложна апаратура за измерване на стойностите им, както и висока 
квалификация на персонала, което е практически непостижимо за едно 
овощарско стопанство. Ето защо в реални условия стремежът е някои 
членове (D, R, G, S, U) да бъдат сведени до пренебрежимо малки стой-
ности, а определянето на други (ETС и W) да бъде опосредствано чрез 
други – растителни, почвени или метеорологични – характеристики, из-
мерването на които е по-лесно. Нещо повече, разработени са методи, 
при които моментът на поливката и размерът на поливната норма са об-
вързани с измерването на само един показател.

Според Prichard and Grant (2008) приносът на даден валеж за во-
дния баланс се изчислява като от неговия размер се приспадне трикрат-
ната дневна стойност на еталонната евапотранспирация ЕТ0. Подробна 
методика за изчисляване на използваемата част от валежите и от евенту-
ално високи поливни норми е разработена от К. Куманов (Куманов,1995; 
Куманов, 1995а; Куманов, 1995б).

Определяне размера на евапотранспирацията. Ключова за вод-
нобалансовите изчисления е евапотранспирацията на културата ETС. 
За изчисляване на ETС са разработени множество емпирични формули, 
включващи различни характеристики на културата и околната среда.

Метод на биофизичните коефициенти. Най-простата и все още широко 
разпространена в България формула обвързва ETС с даден метеорологичен 
фактор Φ и има следния вид (Давидов и Гайдарова, 1983; Sharma, 1985):
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ETc = K x Ф

където K е биофизичен коефициент, който се определя опитно (K=ETС:Φ). 
Φ може да бъде сумата от среднодневните температури (°С) за периода 
(K→Z); сума от среднодневния дефицит на налягането на водните пари 
(HPa) за периода (K→R); или изпарението (mm) от свободна водна по-
върхност (K→KИ). В България няма изследвания върху водопотребле-
нието на ореха, затова в Таблица 1 са дадени ориентировъчни стойности 
на биофизичните коефициенти, осредняващи данни за други овощни 
култури. Използването им трябва да се съчетава с периодичен контрол 
на водния статус на почвата и/или дърветата, и при необходимост да се 
внасят съответните корекции в поливния режим.

Таблица 1. Ориентировъчни стойности на биофизичните коефициен-
ти R, Z и КИ за орех при поддържане на почвената повърхност 

в междуредията в черна угар или културен чим.

Месец Десет- 
дневка

Черна угар Културен чим

R Z КИ R Z КИ

mm/ 
HPa

mm/ 
°C

- mm/ 
HPa

mm/ 
°C

-

Април 1 0.48 0.18 0.83 0.28 - -
2 0.65 0.21 0.99 0.28 0.25 1.17

3 0.60 0.21 0.85 0.24 0.18 0.93

Май 1 0.62 0.18 0.94 0.22 0.17 1.05
2 0.83 0.20 1.16 0.23 0.18 1.05

3 0.70 0.21 1.00 0.29 0.17 0.95

Юни 1 0.91 0.21 1.14 0.31 0.21 1.11
2 0.87 0.21 0.85 0.34 0.21 1.12

3 0.38 0.19 0.81 0.33 0.23 1.08

Юли 1 0.38 0.18 0.95 0.35 0.23 1.13
2 0.46 0.17 0.85 0.38 0.24 1.18

3 0.44 0.18 0.80 0.31 0.25 1.20

Август 1 0.37 0.16 0.77 0.31 0.20 0.95
2 0.44 0.16 0.82 0.27 0.20 0.92

3 0.54 0.15 0.68 0.28 0.20 1.03

Септември 1 0.32 0.14 0.72 0.24 0.19 0.84
2 0.38 0.12 0.66 0.23 0.16 0.86

3 0.34 0.10 0.64 0.28 0.16 0.88
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Счита се, че точността на този метод е сравнително ниска, поради 
отчитането на само един от множеството фактори, обуславящи евапо-
транспирацията. Установената стойност на ETС е регионално зависима, 
доколкото се обуславя от климатичните условия, почвените свойства и 
прилаганата агротехниката – схема на засаждане, формиране и резитба, 
торене, растителна защита, поддържане на почвената повърхност и т.н. 
Нещо повече, в преобладаващата си част стойностите на биофизичните 
коефициенти са календарно обвързани, докато по-издържаният подход е 
те да отразяват фенологията на растенията.

Метод на еталонната евапотранспирация. При този метод ETС се 
определя спрямо евапотранспирацията ЕТ0 от еталонна повърхност на 
хипотетична култура-еталон (най-често ниско покосена трева и по-ряд-
ко люцерна), която е добре снабдена с вода, за да се отстрани влиянието 
на почвения фактор (Penman, 1948; Blaney and Criddle, 1950; Monteith 
and Unsworth, 1990). ЕТ0 се разглежда като своеобразна мярка за влия-
нието единствено на климатичните условия в дадено място и време от 
годината върху евапотранспирацията на културите. Типът, възрастта и 
фазата от развитието на дадена култура, почвените свойства и прилага-
ната агротехника, се отчитат чрез опитно установеното отношение ETС/
ET0, наречено коефициент на културата (KС). Тогава:

ETc = Kc x ET0

За изчисляване на ЕТ0 FAO (Allen et al., 1998) препоръчва модифи-
цираното уравнение на Penman-Monteith:

където ЕТ0 е еталонната евапотранспирация (mm day-1); Rn – нетната ра-
диация върху тревната повърхност (MJ m2 day-1); G – топлинният поток 
от почвата (MJ m2 day-1); T – среднодневната температура на въздуха на 
2 m височина (°С); u2 – скорост на вятъра на 2 m височина (m s-1); es – 
налягане на наситените водни пари (KPa); ea – действително налягане 
на водните пари (KPa); (es - ea) – дефицит на налягането на наситените 
водни пари (KPa); ∆ - наклон на кривата на налягането на водните пари 
(KPa °С-1); и γ – психрометрична константа (KPa °С-1).

Горното уравнение може да се използва само в условията на една 
информационно-съветваща система с мрежа от метеорологични стан-

ET0 =
0.408Δ(Rn – G)+γ 900

T + 273
u2(eS - ea)

Δ + γ(1+0.34u2)
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ции, където се измерват съответните метеорологични параметри. За 
нуждите на едно фермерско стопанство ЕТ0 може да се определя, макар 
и не толкова точно, чрез изпарението от свободна водна повърхност E.

ET0 = Kp x E

където KР е коефициент на изпарителя и е безразмерна величина.
За измерване на Е най-масово в света се използва изпарителят 

„Клас А” (Allen et al, 1998). Стойностите на KР се променят от 0.35 до 
0.85 с увеличаване скоростта на вятъра, влажността на въздуха и с прехо-
да от черна угар към многогодишен чим при поддържането на почвената 
повърхност около изпарителя. В България метеорологичните станции са 
оборудвани с изпарители от типа ГГИ-3000, чиито отчети могат да бъдат 
приведени към тези на изпарител „Клас А” посредством установената в 
ИО – Пловдив зависимост (Куманов, 1998):

EКЛАСА = 1.25 x EГГИ-3000

Докато ЕТ0 отчита най-вече разнообразието на климатичните ус-
ловия, стойностите на KС зависят преимуществено от специфичните 
характеристики на културата. Това позволява в различни почвено-кли-
матични условия да се използват стандартни стойности на KС, които са 
обвързани с четири основни фази от развитието на културата през вегет-
ационния период, Фиг. 5. 

Фиг. 5 Типична крива на изменението на Kc през вегетационния период 
в зависимост от фазите на развитие на културата.
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Началната фаза започва с разпукването на пъпките и продължава 
до засенчването на около 10 % от почвената повърхност; през този пери-
од ETС е доминирана от почвеното изпарение. Фазата на интензивен рас-
теж започва от 10 % засенчване и продължава докато листата достигнат 
максималния си размер и приключи бързото нарастване на леторастите, 
при което е достигнат пълният размер на ефективно засенчване (около 
63 %); през тази фаза KС се изменя по линеен закон. Фазата „среда на 
вегетацията” започва с достигането на пълното ефективно засенчване и 
продължава докато транспирацията започне да намалява поради старее-
не на листата; стойността на KС е най-висока и относително постоянна, 
а ЕТС е доминирана от транспирацията. Фазата на затихваща вегетация 
започва със стареенето на листата и завършва с тяхното окапване; KС се 
изменя по линеен закон.

Стойностите на KС за някои региони с традиции в отглеждането на 
ореховата култура са дадени в Таблица 2. Въпреки постулираната неза-
висимост на KС от климатичните условия, стойностите на коефициента 
за Калифорния и Франция през фазата „среда на вегетацията” се разли-
чават съществено.

Таблица 2 Стойности на коефициента на културата Kc  
и най-голямата височина на растенията Hmax за ореха, отглеждан  

при високо ниво на агротехника, RHmin = 45 % и u2 = 2 m s-1.

Почвена 
повърхност

Фази от вегетацията Hmax 
(m)Начало Среда Край

по Allen et al. (1998)

Черна угар 0.50 1.10 0.65 4-5

по Goldhamer (1998) за Калифорния

Черна угар 0.53 1.14 0.28

по Germain (1999) за Франция

юни юли август септ.

Черна угар 0.70 0.80 0.80 0.60

Културен чим 0.80 0.90 0.90 0.70

Растителната характеристика, която обуславя в най-голяма степен 
евапотранспирацията на културата, е сумарната листна площ, огрявана 
от слънцето. Тя зависи от размера на короната, разстоянията на засаж-
дане и фазите на развитие на листата през вегетацията. Вместо да се 
измерва огрятата листна площ обаче, в практиката се използва степента 
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на покритие (засенчване) на почвата от растителната покривка, KS, на-
ричана коефициент на засенчване. Според Goldhamer (1998) ETС дости-
га максимума си, когато по обед короните на дърветата засенчват 55-60 
% от почвената повърхност. 

На Фиг. 6 е показана зависимостта между коефициента на засенч-
ване и ETС. Както се вижда, отношението ETС:KS е значително по-голя-
мо от 1:1. Предполага се, че ETС се увеличава вследствие на преноса на 
енергия от огряваната почвена повърхност към короните на дърветата, 
т.н. адвекция. 

Фиг. 6 Зависимост между коефициента на засенчване KS и ETC 
(Goldhamer, 1998).

Определяне на водния статус в растенията
Визуално. Повечето видими симптоми се свързват със забавен 

растеж на листата. Проблемът е, че обикновено визуалните симптоми се 
проявяват след като дърветата вече са достигнали нива на воден стрес, 
които понижават необратимо добива и качеството на плодовете.

Барокамера. Измерва потенциала на водата в листата или стъбло-
то на дърветата, който директно се свързва с растежа на дърветата или 
евентуално с нивото на водния стрес, на който са подложени. 

Основните компоненти на барокамерата са камерата, манометър, 
спирателен кран и малка бутилка със сгъстен азот. При измерване откъс-
нат лист от дървото се поставя в барокамерата, като част от дръжката се 
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оставя да стърчи навън през уплътняващата тапа. С постепенно разви-
ване на крана азотният газ навлиза в камерата и постепенно увеличава 
налягането до момента, в който в края на дръжката се образува капка от 
изтласканата от ксилема вода. Приема се, че в този момент налягането в 
камерата съответства на водния потенциал в ксилема на листа. Методът 
се използва главно за изследователски цели (Scholander et al., 1965; Tyree 
et al., 1993).

Инфрачервен термометър. Измерва без директен физически 
контакт температурата на растителната покривка, чрез която се съди 
за водния статус на дърветата. Измерванията се основават на принци-
па, че инфрачервеното излъчване от даден обект е пропорционално на 
температурата на неговата повърхност. Температурата на растителната 
покривка се използва за определяне на т.н. индекс на водния стрес, чрез 
който се определя запасът от достъпна вода в почвата и нуждата от на-
появане. Измерванията обикновено се правят между 11:00 и 14:00 часа 
и са най-надеждни, когато слънчевата радиация е не по-малка от 60 % от 
стойностите й в ясно време. Инфрачервеният термометър е ненадежден 
при вятър и облачно време, което ограничава приложението му (Jackson, 
1982; Martin, 2001).

Дендрометър. Измерва изменения от порядъка на микрони в раз-
мера на вегетативните органи (плодове, клони, стъбло). В условия на во-
ден стрес недостигът от вода се компенсира от водния запас в тъканите, 
което предизвиква свиването им. Така водният недостиг и съответно не-
обходимостта от напояване се установява значително преди появата на 
видимите симптоми на водния стрес. Основният проблем е, че понякога 
растенията реагират по същия начин и при излишък на вода в почвата 
(Bormann and Kozlowski, 1962; Clark et al., 2000).

Определяне на водния статус в почвата
Чрез възприятие на пипане. Вероятно най-старият и най-прост 

метод за определяне на почвената влажност, основаващ се на субектив-
ното възприятие при стискане и мачкане на почвената проба с ръка. Точ-
ността на метода не е голяма и зависи от опита и индивидуалната пре-
ценка. При продължително практикуване грешката може да бъде све-
дена до 10-15 % от действителната почвена важност (Niederholzer and 
Long, 1998; Storlie, C.A. 2004).

Тегловно-термостатен метод. Метод за директно определяне 
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на почвената влажност. Количеството на водата в почвената проба се 
определя чрез изваждане масата на изсушената при 105 °С до постоянна 
маса проба от първоначалната маса преди изсушаването й. След това 
количеството на водата се разделя на масата на сухата почвена проба, за 
да се получи тегловната почвената влажност в проценти. Предимствата 
на метода са, че е директен, еднакво надежден в целия диапазон от стой-
ностите на почвената влажност, няма нужда от калибриране и е евтин. 
Методът се използва за калибриране на индиректните методи. Основен 
недостатък е невъзможността да се определи почвената влажност два 
пъти в една и съща точка (Itier et al., 1996; Pitts and Zazueta, 2001).

Тензиометри. Измерват матричния потенциал на почвата или с 
други думи смукателната сила, с която почвената матрица задържа во-
дата, изразена чрез единици за налягане. Тензиометърът е цилиндрична 
тръба с вакууммер на горната част и порьозен керамичен накрайник в 
долната. Керамичният накрайник пропуска вода и йони, но е непропуск-
лив за въздуха. По този начин матричният потенциал на почвата се пре-
дава в пълното с вода тяло на тензиометъра, която го съобщава на ваку-
уммера. Работният диапазон на тензиометрите е от 0 до 850 HPa, т.е. те 
могат да бъдат използвани само в условия на висока почвена влажност. 
Предимство е, че са възможни многократни измервания в една точка от 
почвения обем (Young and Sisson, 2002).

Електросъпротивителни датчици (гипсови блокчета, сензори 
Watermark). Просто, надеждно и евтино средство за измерване матрич-
ния потенциал на водата в почвата или на почвената влажност. Измер-
ването е индиректно – чрез електрическото съпротивление между два 
електрода вградени в гипсово блокче, което от своя страна е заровено в 
почвата. Гипсовите блокчета работят най-ефективно в по-сухия диапа-
зон на почвената влажност, над 3.3 KPa. Те са температурно зависими и 
неточни в засолени почви, където йоните на разтворените соли могат да 
повлияят на електрическото съпротивление. В овощните градини гипсо-
вите блокчета могат да се използват две-три години, след което се раз-
падат. Сензорите Watermark са два пъти по-дълготрайни (Martin, 2001; 
Van der Gulik, 2006).

TDR (Time Domain Reflectometry) метод. Основава се на връзката 
между водното съдържание и диелектричната константа на почвата. Из-
ползва се фактът, че скоростта на разпространение на електромагнитна 
вълна по дължината на метални електроди, забити в почвата, зависи от 
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диелектричната константа на почвата, която се доминира предимно от 
диелектричната константа на водата (≈ 81), доколкото тези на въздуха (= 
1) и минералната част (3 до 5) са много по-ниски. В началото на електро-
дите се подава високочестотен импулс (0.6-1.2 GHz) и се измерва време-
то, за което сигналът изминава разстоянието до края на електрода и се 
връща обратно след отразяването му. Методът изискват плътен контакт 
между електродите и околната почва, и може да даде съществени от-
клонения в измерванията при образуването на кухини и пукнатини при 
инсталирането или вследствие свиването на почвата при изсъхването й 
(Evett, 2003; Topp et al., 2003).

FDR (Frequency Domain Reflectometry) метод. Известен е още 
като капацитетен метод. Основава се на същата връзка между диелек-
тричната константа на почвата и водното съдържание. Измерва се ди-
електричната константа на почвата чрез електрическа верига, в която 
почвата се използва като диелектрична среда на кондензатор, най-често 
в резонансна верига на високочестотен транзисторен осцилатор (5-150 
MHz).

За разлика от съпротивителните датчици, TDR и капацитивните 
сонди са температурно зависими и чувствителни към съдържанието на 
соли в почвения разтвор. Връзката между измерваните величини и вод-
ното съдържание не е линейна и зависи от почвения тип, което предпо-
лага едно по-сложно калибриране (Ley et al, 1994; Topp et al., 2006).

Неутронен влагомер. Измерва относително бързо и лесно поч-
вената влажност. Съдържа източник на бързи неутрони, детектор-бро-
яч на бавни (термални) неутрони и електронен блок. Сондата на уреда 
се спуска в предварително инсталирани обсадни тръби на желаната 
дълбочина. Излъчените от източника бързи неутрони губят енергия 
при сблъсъка си с водородните атоми на водните молекули в почвата 
и се превръщат в бавни. Детекторът брои бавните неутрони за опреде-
лено време. Чрез калибриране броят на бавните неутрони се обвърз-
ва със стойностите на почвената влажност. При правилно използване 
неутронният влагомер е отлично средство за измерване на почвената 
влажност. Приложението му се ограничава от факта, че съдържа източ-
ник на йонизиращо лъчение, изискващ лицензия за използването му и 
квалификация на оператора, както и от относително високата му цена 
(Bacchiet al., 2003).

Приложимостта на изброените средства за измерване на почвена-
та влажност е оценена числено в Таблица 3 като крайната оценка е полу-
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чена след изпитването им в почви с различни воднофизични свойства и 
при различни поливни режими.

Таблица 3 Качествена оценка на устройствата за измерване на 
почвената влажност; най-неблагоприятев резултат – 1,  

най-благоприятен – 10 (по Ley et al, 1994).

                           Устройство
Критерий NP TDR TTM AP AQ TM GB WB

Цена 3 1 8 2 7 8 8 8
Предварителна подготовка 
на мястото на измерване 7 3 10 3 10 7 6 6
Трудоемкост на измерване-
то 8 8 1 8 4 10 8 8
Допълнителна обработка на 
отчетите 10 10 10 10 3 5 3 5
Точност 10 10 10 8 2 7 2 3
Поддръжка 9 9 8 9 7 3 9 9
Специални изисквания 2 8 5 8 9 7 5 8
Обща оценка 49 49 52 48 42 47 41 47

NP  – неутронен влагомер   TDR– Time Domain Reflectometry 
TTM – тегловно-термостатен метод AP – FDR (Troxler Sentry 200-AP) 
AQ  – FDR (Aquaterr Probe)  TM – тензиометър  
GB – гипсово блокче (ел. съпрот.) WB  – сензор Watermark (ел. съпрот.)
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