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РЕЗЮМЕ SUMMARY 
Както планирането, така и 

управлението на поливния процес 
зависят от правилното определяне на 
евапотранспирацията на културите. 
Най-простата формула обвързва ETC с 
един климатичен фактор Φ: 

Φ×= KЕTC . 

Най-широко използваното 
еднофакторно уравнение за 
изчисляване евапотранспирацията на 
културите обаче е това на FAO: 

0ETKET CС
= , където ЕТ0 може да 

бъде изчислена от стойностите на 
метеорологични характеристики. Обект 
на настоящата статия е точността на 
формулите за определяне на ETC 
съответно от сумата на 
среднодневните температури, сумата 
от среднодневния дефицит на 
налягането на водните пари и 
изпарението от свободна водна 

Both the scheduling and the 
management of irrigation depend on a 
proper estimation of crop 
evapotranspiration. The simplest formula 
relates ETC to a climatic parameter 
Ф: Φ×= KЕTC . 

 
However, the most widely used 

monofactorial equation for 
evapotranspiration estimation is that of 
FAO: 0ETKET CС

= , where ЕТ0 can be 

calculated from weather data. Subject of 
the present paper is the precision of 
formulas for ETC estimation based on the 
sum of the average daily temperatures, 
the sum of the average daily vapor 
pressure deficit, and the evaporation from 
an open water surface, respectively, as 
well as based on the ЕТ0 values 
determined by the formulas of Blaney-
Criddle and Penman-Monteith. The 
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повърхност, както и чрез стойностите 
на ЕТ0, определени по формулите на 
Blaney-Criddle и Penman-Monteith. В 
анализа са използвани петгодишни 
експериментални данни за 
евапотранспирацията на прасковена 
градина. Установеното вариране в 
стойностите на биофизичните 
коефициенти К и на коефициентите на 
културата КС е от един и същ порядък 
(CV ≈ 0.20) независимо от климатичния 
фактор. Най-вероятно използването на 
сложни формули с участието на 
множество метеорологични 
характеристики, като препоръчваната 
от FAO, ще се окаже неоправдано от 
гледна точка на точността. За пълното 
изясняване на проблема е необходимо 
изследванията да се разширят и 
задълбочат. 

analysis is based on five-year results 
about the evapotranspiration of a peach 
plantation. 

 
The established variation in the 

biophysical/crop coefficient’s values is of 
the same order (CV ≈ 0.20) irrespective of 
the climatic parameter used. 

 
It may well be that the application of 

intricate formulas with numerous 
meteorological characteristics, like the 
recommended in FAO Irrigation and 
Drainage Paper 56 one, is useless from 
the precision’s point of view. More 
extensive and profound investigations are 
needed in order to fully clarify the 
problem. 

 

 
УВОД INTRODUCTION 
Водният недостиг е един от 

главните екологични проблеми 
на съвремието. По данни на 
ООН, през миналия век 
използването на вода в световен 
мащаб е нараствало два пъти 
по-бързо от темпа, с който се е 
увеличавало населението на 
Земята, като 70% от 
потреблението се пада на 
селското стопанство. В този 
смисъл от съществено значение 
са мерките за повишаване 
продуктивността на водата за 
напояване. 

Както планирането, така и 
управлението на поливния 
процес обаче зависят от 
правилното определяне на 
нуждите на селскостопанските 
култури от вода. В условия на 
воден недостиг напояването има 
за цел да поддържа водния 

Water deficiency is one of the 
major ecological problems of the 
modern times. 

 
According to the UN, during 

the last century the usage of water 
has increased twice as faster as 
the pace of the increase in the 
number of the human population 
on the planet and 70% of the water 
is used in agriculture. In this line of 
thoughts, the measures taken for 
improving the efficiency of 
irrigation water are of paramount 
importance. 

 
 
However, the proper irrigation 

scheduling and management 
depend on the accurate 
assessment of the crop water 
requirements. In case of water 
deficiency, the aim of irrigation is to 
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баланс в активния 
(коренообитаемия) почвен обем 
по начин, който да осигури 
възможно най-високи приходи от 
отглежданата култура при 
възможно най-нисък разход на 
вода и най-малко странични 
въздействия върху околната 
среда. Най-общо уравнението на 
водния баланс за даден период 
от време има следната форма: 

РазходиПриходиW −=∆    (1) 
 
където W∆  е изменението 

във водния запас на активния 
почвен обем за разглеждания 
период от време. 

Ключова за 
воднобалансовите изчисления е 
евапотранспирацията на 
културата ETC. За изчисляване 
на ETC са разработени 
множество емпирични формули, 
включващи различни 
характеристики на културата и 
околната среда. Най-простата и 
все още широко разпространена 
в България формула обвързва 
ETC с един метеорологичен 
фактор Φ (Давидов и Гайдарова, 
1983; Sharma, 1985) и има 
следния вид: 

Φ×= KЕTC             (2) 
където K е биофизичен 

коефициент, който се определя 
опитно (K = ETC: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 

maintain the water balance in the 
root zone in a way that will ensure 
the highest crop productivity 
possible with the smallest water 
consumption and the minimum 
side effects on the environment. 

 
As a whole, the equation of 

the water balance for a specific 
amount of time is as it follows:  

 
OutcomsIncomsW −=∆      (1) 

 
where W∆  is the change in 

the water storage of the root zone 
for the time given. 

 
A key factor for the water 

balance calculations is the 
evapotranspiration of the crop ETC.  

In order to estimate ETC a 
number of empirical equations, 
using different crop or 
environmental characteristics, 
have been developed. 

One of the simplest 
equations, and still the most 
commonly used in Bulgaria, relates 
ETC to a climatic parameter Φ 
(Davidov and Gaidarova, 1983; 
Sharma, 1985):  

 
Φ×= KЕTC             (2) 

where K is a biophysical 
coefficient, which is experimentally 
determined (K = ETC: Φ). 
Φ can be the sum of the 

average daily temperatures (°С) for 
the period (K→Z); a sum of the 
average daily vapor pressure 
deficit (HPa) for the period (K→R); 
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(K→R); или изпарението (mm) от 
свободна водна повърхност 
(K→KР).  

Счита се, че точността на 
този метод е сравнително ниска 
поради отчитането на само един 
от множеството фактори, 
обуславящи 
евапотранспирацията. 
Установената стойност на ETC 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 (Snyder et al., 1999; 
Wielgolaski, 1999).  

Днес най-широко 
използваното еднофакторно 
уравнение за изчисляване 
евапотранспирацията на 
културите, известно като 
методът "КС ЕТ0", е това на FAO 
(Doorenbos and Pruitt, 1975), 
което след известни подобрения 
(Allen et al., 1998) бива налагано 
като безалтернативно както в 
България, така и в световен 
мащаб. При този метод ETC се 
определя спрямо 
евапотранспирацията ЕТ0 на 
култура-еталон, дефинирана 

or the evaporation (mm) from an 
open water surface (K→KР). 

 
The precision of this method 

is considered to be relatively low 
as it takes in account only one of 
the numerous factors, which 
determine evapotranspiration. 

 
The established value of ETC 

is regionally dependent as it is 
determined by the climatic 
conditions, the soil properties and 
the orchard-management practices 
– planting distances, training and 
pruning, fertilization, plant 
protection, soil management, etc.  

 
Moreover, the values of the 

estimated biophysical coefficients, 
in their prevailing part, are 
bounded to calendar periods, while 
the more appropriate approach for 
them is to reflect the plant 
development stages (Snyder et al., 
1999; Wielgolaski, 1999). 

 
 
Today, the most widely used 

monofactorial equation to estimate 
the evapotranspiration of the crop, 
known as the "КС ЕТ0" method, is 
the one offered by FAO 
(Doorenbos and Pruitt, 1975), 
which, after some changes (Allen 
et al., 1998), has been imposed as 
uniform in Bulgaria, as well as the 
whole world. In this method ETC is 
determined by the 
evapotranspiration ЕТ0 of a 
reference crop. The reference 
surface is a hypothetical grass 
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като хипотетична култура с 
височина 0.12 m, с повърхностно 
съпротивление 70 s m-1 и албедо 
0.23, уподобявана на 
евапотранспирацията от активно 
растяща гъста зелена трева с 
еднаква височина, която е добре 
снабдена с вода, за да се 
отстрани влиянието на почвата. 
Факторът ЕТ0 се разглежда като 
своеобразна мярка за влиянието 
единствено на климатичните 
условия в дадено място и време 
от годината върху 
евапотранспирацията на 
културите. Следователно, 
според авторите, ЕТ0 е 
климатичен параметър и може 
да бъде изчислен от стойностите 
на метеорологични 
характеристики. Типът, 
възрастта и фазата от 
развитието на дадена култура, 
почвените свойства и 
прилаганата агротехника, се 
отчитат чрез опитно 
установеното отношение 
ETC/ET0, наречено коефициент 
на културата (KC), което по 
същество си е биофизичен 
коефициент. Тогава: 

0ETKET CС
=             (3) 

За изчисляване на ЕТ0 
Doorenbos and Pruitt (1975) 
използват формулата на Blaney-
Criddle (1962): 

)13.846.0(0 += TpET         (4) 
където ETC е 

евапотранспирацията на 
културата за периода (mm), Т е 
средната температура за 

reference crop with an assumed 
crop height 0.12 m, a fixed surface 
resistance of 70 s m-1 and an 
albedo of a 0.23. It closely 
resembles an extensive surface of 
green, well-watered grass of 
uniform height, actively growing 
and completely shading the 
ground. 

 
ЕТ0 expresses the 

evaporating power of the 
atmosphere at a specific location 
and time of the year and does not 
consider the crop characteristics 
and soil. 

Consequently, according to 
the authors, ЕТ0 is a climatic 
parameter and could be calculated 
from the values of meteorological 
characteristics. The type, the age 
and the stage of development of a 
crop, the soil properties and the 
applied management practices, are 
estimated through the 
experimentally proven ratio 
ETC/ET0 called crop coefficient, 
which in its nature is a biophysical 
coefficient. Thus: 

 
 

0ETKET CС
=             (3) 

To calculate ЕТ0, Doorenbos 
and Pruitt (1975) use the formula 
of Blaney-Criddle (1962): 

 
)13.846.0(0 += TpET         (4) 

where ETC is the crop 
evapotranspiration for the period 
(mm), Т is the average 
temperature for the period (ºС), р 
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периода (ºС), р е отношението 
на сумата от дневните часове за 
периода към общата сума на 
дневните часове в една година в 
проценти (%). 

По-късно Allen et al., (1998) 
препоръчват модифицираното 
уравнение на Penman-Monteith: 

is the ratio of sum of the daily 
hours for the period to the sum of 
all daily hours for an year (%). 

 
 
Later, Allen et al., (1998) 

recommended the modified 
equation of Penman-Monteith: 

 

( ) ( )
( )2
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273

900
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където ЕТ0 е еталонната 

евапотранспирация (mm day-1); 
Rn – нетната радиация 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 в условията на една 
информационно-съветваща 
система с мрежа от 
метеорологични станции, където 
да се измерват многобройните 
метеорологични параметри. 
Нещо повече, бързото развитие 
на технологиите и 

where ЕТ0 is the reference 
evapotranspiration (mm day-1); Rn 
– net radiation at the crop surface 
(MJ m2 day-1); G – soil heat flux 
density (MJ m2 day-1); T – mean 
daily air temperature at 2 m height 
(°С); u2 – wind speed at 2 m height 
(m s-1); es – saturation vapor 
pressure (KPa); ea –actual vapor 
pressure(KPa); (es - ea) – 
saturation vapor pressure deficit 
(KPa); ∆ - slope of the vapor 
pressure curve (KPa °С-1); и γ – 
psychrometric constant (KPa °С-1). 

 
The equation mentioned can 

be used in the conditions of an 
Irrigation Management Information 
System (IMIS) with a network of 
meteorological stations, where the 
numerous meteorological 
parameters are measured. 

 
In addition, the fast 

development of technology and the 
constant decrease in the cost of 
electronics make the equipment of 
the larger farms with their own 
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непрекъснатото понижаване на 
цените на електрониката правят 
възможно оборудването на по-
големите стопанства със 
собствени автоматични 
метеорологични станции, които 
да осигуряват цялата 
необходима информация. 

Обаче, по-добрата 
техническа въоръженост и по-
сложните уравнения невинаги 
означават по-висока точност, и 
методът "КС ЕТ0" е нагледен 
пример за това. Основаващо се 
на физични закони, уравнението 
на Penman-Monteith определя 
със забележителна точност 
изпарителната сила на 
атмосферата, представена чрез 
ЕТ0 (Girona et al., 2003). От друга 
страна редица изследвания 
(Howell et al., 2004; Meyer et al., 
1999; Paltineanu, 2005; Popova et 
al., 2006; Davidov and Moteva, 
2010) показват, че за реални 
култури, различни от ниско 
покосена трева, варирането 
между изчислените и 
измерените стойности на ETC, 
съответно в стойностите на КС, е 
значително и сравнимо с това 
при другите еднофакторни 
уравнения. Очевидно, колкото и 
точно да е изчислена, ЕТ0 си 
остава един климатичен фактор, 
който не е в състояние да отчете 
в пълна степен физиологичните 
процеси и сложните механизми 
на саморегулация в растенията.  

Ако горното твърдение е 
вярно, то е налице 
необходимост от оптимизиране 

automatic meteorological stations 
possible. 

 
Those stations could provide 

them with all the information 
needed. 

 
However, better equipment 

and more complex equations not 
always mean greater accuracy and 
the "КС ЕТ0" method is an example 
of that claim. Based on physical 
laws, the Penman-Monteith 
equation determines with 
remarkable accuracy evaporative 
power of the atmosphere, 
introduced as ЕТ0. 

 
On the other hand a number 

of experiments (Howell et al., 
2004; Meyer et al., 1999; 
Paltineanu, 2005; Popova et al., 
2006; Davidov and Moteva, 2010) 
show that for real crops, different 
from low cut grass, the calculated 
values and the estimated values of 
ETC, and accordingly the values of 
KC, vary significantly and are 
comparable to those yielded by 
other monofactorial equations.  

 
Obviously, as accurate as it 

may be calculated, ЕТ0 is still a 
climatic factor, which is unable to 
give a full account of the 
physiological mechanisms of self-
regulation in plants.  

 
 
If that claim is true then there 

is a need of optimizing the 
procedures for the calculation of 
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на процедурите за изчисляване 
на евапотранспирацията на 
културите. Евентуалното 
опростяване на методиката и 
намаляване на обема на 
необходимата метеорологична 
информация ще улесни 
планирането и управлението на 
поливния процес и ще го 
приближи до фермерите. 

the crops’ evapotranspiration.  
 
Simplification of the 

methodology and the reduction in 
the amount of needed 
meteorological information will 
make irrigation scheduling and 
management easier and will make 
them more convenient for farmers. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS 
Изследвана е точността на 

уравнение (2) съответно за 
сумата от среднодневните 
температури, сумата от 
среднодневния дефицит на 
налягането на водните пари и 
изпарението от свободна водна 
повърхност, както и на 
уравнение (3) за стойности на 
ЕТ0, определени по формули (4) 
и (5). За критерий на точността е 
използвано варирането в 
стойностите на биофизичните 
коефициенти, съответно 
коефициентите на културата, 
изразено като 
средноквадратично отклонение 
по десетдневки или като 
коефициент на вариация средно 
за вегетационния период. 

В анализа са използвани 
петгодишни данни за 
евапотранспирацията на 
прасковена градина, получени от 
полски опит през периода 1992-
1996 г. (трета-седма вегетация) 
на територията на Института по 
овощарство в Пловдив. 
Стойностите на 
метеорологичните 

Subject of analysis is the 
precision of equation (2) for the 
sum of the average daily 
temperatures, the sum of the 
average daily vapor pressure 
deficit, and the evaporation from 
an open water surface, 
respectively, as well as the 
precision of equation (3) for values 
of ЕТ0 estimated by formula (4) 
and (5). 

 
The variation in the values of 

the biophysical/crop coefficients, 
expressed as standard deviation 
by decades or as a variation 
coefficient averaged over the 
vegetation period, is used as a 
precision criterion. 

 
The analysis is based on five-

year results about the 
evapotranspiration of a peach 
plantation, obtained in a field 
experiment carried out from 1992 
to 1996 (third-seventh vegetation) 
on the territory of the Fruitgrowing 
Institute in Plovdiv. The weather 
data are provided by the nearest to 
the experimental plot 
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характеристики са взети от 
базата данни на Националния 
институт по метеорология и 
хидрология за най-близката до 
опитния участък станция. 
Обезпечеността на валежната 
сума за периода април-
септември се колебае по години 
от 68% до 92%, а тази на 
среднодневната температура – 
от 2% до 63%, т.е. годините на 
опита са представителни за 
целите на изследването. 

Опитното прасковено 
насаждение е от сорта 
Глоухейвън на подложка GF-677. 
Дърветата са засадени при 
разстояния 5.5 х 3.0 m. 
Междуредията са затревени с 
английски райграс (Lolium 
perenne L.), а редовите ивици са 
поддържани свободни от 
плевели с хербицидни 
третирания. Градината е 
напоявана чрез микродъждуване 
с апарати АДМ-4 (40 L/h; 0.25 
MPa; 4 m радиус) на Института 
по мелиорации и механизация. 

Евапотранспиацията на 
културата е определяна по 
десетдневки чрез метода на 
водния баланс. За целта 
изменението на водният запас в 
активния почвен слой е 
определяно чрез вземане на 
почвени проби – послойно през 
10 cm до 100 cm дълбочина, в 
осем повторения. Почвената 
влажност е определяна 
гравиметрично. 

meteorological station of the 
National Institute of Meteorology 
and Hydrology. 

 
The probability of the rainfall 

sum for the period April-September 
varied from 68% to 92% in the 
different years of the experiment, 
while that of the average daily 
temperature was in the range from 
2% to 63%. 

In other words, the 
experimental years were 
representative from the point of 
view of the investigation objectives. 

The peach orchard was of 
‘Glohaven’ variety on ‘GF-677’ 
rootstock. Trees were planted at 
distances of 5.5 x 3.0 m. Ray grass 
(Lolium perenne L.) was used as 
cover crop in the inter-rows. Row 
strips were maintained free of 
weeds by herbicide treatments.  

The orchard was 
microsprinkler irrigated using ADM-
4 microsprinklers (40 L/h; 0.25 
MPa; 4.0 m radius) of the 
Research Institute of Land 
Reclamation and Agricultural 
Mechanization, Sofia. 

Crop evapotranspiration was 
estimated in ten-day intervals 
using the water budget method. 
The change in water storage in the 
root zone was evaluated based on 
soil sampling, which was done in 
10-cm increments down to 100 cm, 
and in eight replications for each 
soil sampling. Soil moisture was 
determined gravimetrically. 
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    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION 
Средните за петгодишния 

период на изследването 
стойности на биофизичните 
коефициенти от уравнение (2), 
съответно за сумата от 
среднодневните температури, 
сумата от среднодневния 
дефицит на налягането на 
водните пари и изпарението от 
свободна водна повърхност, са 
дадени по декади на Фигура 1. С 
барове са показани 
средноквадратичните 
отклонения, а общо за 
вегетационния период е даден 
коефициентът на вариация на 
всеки един от биофизичните 
коефициенти. На Фигура 2 е 
представена същата 
информация, но за 
коефициентите на културата от 
уравнение (3) според 
изчислените стойности на ЕТ0 по 
Blaney-Criddle (уравнение 4) и 
Penman-Monteith (уравнение 5). 

При четири от петте 
изследвани формули точността 
е практически една и съща като 
вариационният коефициент е от 
порядъка на 0.20-0.21%. Малко 
по-ниска е точността, когато ЕТС 
се определя въз основа на 
изпарението от водна 
повърхност (СV = 0.24).  

The values of the biophysical 
coefficients for the sum of the 
average daily temperatures, the 
sum of the average daily vapor 
pressure deficit, and the 
evaporation from an open water 
surface, respectively, averaged 
over the five-year experimental 
period, are given by decades on 
Figure 1. 

 
Bars show the standard 

deviations, while the variation 
coefficient of each biophysical 
coefficient is given as an average 
for the vegetation period. 

 
Figure 2 presents the same 

information for crop coefficients 
calculated using equation (3) for 
ЕТ0 values obtained after both 
Blaney-Criddle (equation 4) and 
Penman-Monteith (equation 5). 

 
Four of the five analyzed 

formulas appear to have equal 
precision, with variation 
coefficients of 0.20-0.21%. 

 
The precision is a little bit 

lower when ЕТС is estimated on 
the basis of the evaporation from 
an open water surface (СV = 0.24).  

 
 



 1631

Фиг. 1. Стойности на биофизичните коефициенти за сумата от 
среднодневните температури – Z, сумата от среднодневния дефицит на 
налягането на водните пари – R, и изпарението от свободна водна 
повърхност – Kp, и средноквадратичните им отклонения по декади; 
вариационните коефициенти са дадени със средни за вегетационния 
период стойности. 
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Fig. 1. Values of the biophysical coefficients for the sum  of the average daily 
temperatures – Z, the sum of the average daily vapo r pressure deficit – R, and 
the evaporation from an open water surface – Kp, an d their standard deviations, 
given by decades; variation coefficients are averag ed over the vegetation period. 

 
Фиг. 2. Стойности на коефициентите на културата по Blaney-Criddle – K Cbc, и 
по Penman-Monteith – K Cpm, и средноквадратичните им отклонения по 
декади; вариационните коефициенти са дадени със средни за 
вегетационния период стойности 
Fig. 2. Values of the crop coefficients by Blaney-C riddle – K Cbc, and by Penman-
Monteith – K Cpm, and their standard deviations, given by decades; variation 
coefficients are averaged over the vegetation perio d 
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Причината за това е по-
силното вариране в началото и 
кая на вегетацията. 

За сметка на това 
изпарението показва най-висока 
точност през периода юни-
август, когато нуждата от 
напояване е най-голяма. 

This is caused by higher 
variations in the beginning and in 
the end of the vegetation period. 
However, the evaporation is 
proved to be the most precise 
approach for the period June-July, 
when the crop water requirements 
are at their maximum. 

 
ИЗВОДИ CONCLUSIONS  
Установеното вариране в 

стойностите на изчислените 
биофизични коефициенти К е от 
един и същ порядък (CV ≈ 0.20) 
независимо от формулата, която 
е била използвана; т.е. изборът 
на формула за изчисляване на 
ETС зависи най-вече от 
метеорологичните данни, с които 
се разполага. 

Най-вероятно използването 
на сложни формули с участието 
на множество метеорологични 
характеристики, като 
препоръчваната във FAO 
Irrigation and Drainage Paper 56, 
ще се окаже неоправдано от 
гледна точка на точността. 

За пълното изясняване на 
проблема е необходимо 
изследванията да се разширят и 
задълбочат. 

The established variation in 
the biophysical/crop coefficient’s 
values is of the same order (CV ≈ 
0.20) irrespective of the formula 
used; i.e. the selection of the 
formula for ETС estimation mostly 
depends on the weather data 
availability. 

 
 
It may well be that the 

application of intricate formulas 
with numerous meteorological 
characteristics, like the 
recommended in FAO Irrigation 
and Drainage Paper 56 one, is 
useless from the precision’s point 
of view. 

More extensive and profound 
investigations are needed in order 
to fully clarify the problem. 

1.  
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