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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Управлението на поливния про-

цес се основава на разнообразни мето-
ди за оценка на атмосферни, почвени и
растителни параметри. Счита се, че
възможността за измерване на едни
или други растителни показатели е
предимство, доколкото осигурява непо-
средствена информация за водния ста-
тус на културните растения. Така на-
пример барокамерата (pressure bomb)
измерва потенциала на водата в листа-
та или стъблото, който директно се
свързва с растежа или евентуално с
нивото на водния стрес в растенията.
ZIM сондата е безразрушителен сен-
зор, който отчита измененията в турго-
ра на листата при оводняване или во-
ден стрес. Дендрометрите измерват
изменения от порядъка на микрони в
размера на вегетативните органи (пло-
дове, клони, стъбло) при оводняване
или воден стрес, доколкото съответни-
те изменения във водния запас на
тъканите причиняват тяхното разширя-

The irrigation management is
based on various methods for estimation
of atmospheric, soil and plant
characteristics. The possibility to measure
one or another plant characteristic is
considered to be advantageous, because
it provides immediate information about
the crop-plants water status.

Thus, for instance, the pressure chamber
measures the leaf/stem water potential,
which is directly related to the growth or,
eventually, to the level of water stress in
plants. The ZIM-probe is a non-
destructive sensor measuring the
changes in leaf turgor caused by their
watering or by water stress.

Dendrometers measure changes of the
order of microns in the size of vegetative
organs (fruit, branches, stem), as far as
the respective changes in the tissue water
storage make them to swell/shrink.



173

ване или свиване. Методите на
топлинния баланс/импулс служат за
измерване на траспирационния поток в
стъблата на растенията и изразход-
ваната от тях вода. Инфрачервената
термометрия измерва без директен
физически контакт разликата между
температурата на растителната пок-
ривка и тази на околния въздух, чрез
която разлика се съди за водния статус
на растенията. Порометрите и инфра-
червените газови анализатори измер-
ват устичната проводимост, която е
индикатор за водния стрес в рас-
тенията. Повечето от изброените мето-
ди позволяват висока честота и
автоматизиране на измерванията,
което ги прави подходящи за една
информационно-съветваща система за
управление на напояването, свеждаща
в реално време информация и инструк-
ции до мобилно устройство (телефон)
на производителите. Предмет на
допълнителна оптимизация е броят на
сензорите на единица площ, така че да
се гарантира необходимата предста-
вителност на измерванията.

Ключови думи: барокамера, ZIM-
сонда, дендрометър, топлинен баланс и
импулс, инфрачервена термометрия,
порометър, инфрачервен газов анализатор

The heat balance/pulse methods are used
to measure the transpiration flow in the
stems, which is indicative of the water
used by plants.

The infrared thermometry measures,
without direct physical contact, the
difference between the ambient and the
canopy temperature which is indicative of
the plant water status.

The porometers and the infrared gas
analyzers measure stomatal conductivity,
which is related to the water stress levels.

Most of the listed methods enable high
frequency and automation of the
measurements suitable for an irrigation
management information system, bringing
in real time information and instructions to
a farmer’s mobile device (telephone).

The number of sensors per unit area is
subject of additional optimization against
the necessary representativeness of the
measurements.

Key words: pressure chamber,
ZIM probe, dendrometer, heat balance
and pulse, infrared thermometry,
porometer, infrared gas analyzer

УВОД INTRODUCTION
Овощните култури се развиват

нормално и проявяват в максимална
степен своите продуктивни възможнос-
ти, ако са задоволени потребностите
им от вода през цялата вегетация. Ос-
новни източници на вода за овощните
растения са водният запас в почвата
от предшестващи вегетацията валежи,
вегетационните валежи и напояването.
При един технологично издържан
поливен режим графикът на поливките
и размерът на поливните норми трябва
да бъде съобразен с особеностите на
културата и характеристиките на
климата и почвата. Планирането и
управлението на поливния процес се
основава на разнообразни методи за

Fruit crops grow normally and
exhibit their maximum productive
potential if their water requirements are
met throughout the vegetation season.
Water for the fruit plants is provided
mainly by the storage accumulated in the
soil prior to vegetation, rainfalls during the
growing season and irrigation.

The regime of irrigation is technologically
consistent when both the timing of
applications and the application rates
conform with the crop specificity and the
climate and soil characteristics.

The irrigation scheduling and
management is based on various
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оценка на атмосферни, почвени и рас-
тителни параметри (Boyer, 1995; NEH
15-1, 1991). Счита се, че възможността
за определяне/измерване на едни или
други растителни показатели е пре-
димство, доколкото осигурява непосред-
ствена информация за водния статус
на културните растения (Smith and Allen,
1996; Jones, 2007; Fernández, 2017).

Визуално определяне на
водния статус

Повечето видими симптоми се от-
криват първо по листата и се изразяват в
забавен растеж, променена форма и
промяна в позицията спрямо слънцето.
Обикновено визуалните симптоми се
проявяват след като растенията вече са
достигнали високи нива на воден стрес,
които понижават необратимо добива и
качеството на плодовете. Тези нежелани
ефекти могат да бъдат избегнати с
използването на индикаторни растения,
които са по-чувствителни на почвено
засушаване и сигнализират за необ-
ходимостта от напояване преди водният
стрес в културните растения да достигне
критични стойности. Няколко от култур-
ните растения също могат да бъдат пре-
върнати в индикаторни, като кореновата
им система бива ограничена чрез меха-
нични бариери или пък водозадържа-
щата способност на почвата в обхвата
на кореновата система бъде намалена
чрез смесване на почвата с пясък (NEH
15-1, 1991).

Измерване на водния потенциал
Водният потенциал директно се

свързва с растежа или евентуално, с
нивото на изпитвания от растенията
воден стрес. Потенциалът на водата в
листата и стъблата на растенията се
измерва с барокамера (Scholander et al.,
1965). Основни елементи на барокаме-
рата са камера, манометър, спирателен
кран и бутилка с азот под налягане. При
измерване откъснат лист от растението
се поставя в барокамерата, като част от
дръжката се оставя да стърчи навън
през уплътняваща тапа. По презумпция,
с откъсването на листа, съдържащата се

methods for assessment of atmospheric,
soil and plant parameters (Boyer, 1995;
NEH 15-1, 1991). The opportunity to
determine/measure one or the other plant
parameter is considered advantageous,
because it provides firsthand information
about the water status of the crop (Smith
and Allen, 1996; Jones, 2007;
Fernández, 2017).

Visual estimation of the water
status

Most visual symptoms are firstly
detected on leaves and are expressed by
retarded growth, changed shape and
altered position in relation to the sun.
Usually, the visual symptoms become
visible when the plants have already
reached high levels of water stress, which
cause irreversible reduction of the yield
and the fruit quality. These undesired
effects can be avoided using indicator
plants that are naturally more susceptible
to soil water deficits and provide a visual
signal for a needed irrigation before the
plant water stress reaches critical values.

Some of the crop plants can be turned
into test plants as well, either by
restriction of their root systems using
mechanical barriers or by planting them
in a soil that is mixed with sand to reduce
its available water storage (NEH 15-1,
1991).

Measuring the water potential
The water potential is directly

related to the plant growth and,
eventually, to the level of the water stress
developed in plants. The water potential
in leaves and stems is measured using a
pressure chamber. The primary features
of the pressure chamber are the
chamber, pressure gauge, control valve,
and a small nitrogen-gas tank to serve as
a pressure source. To start the
measurement, a leaf is cut from the plant
and placed into the chamber leaving
sufficient petiole length to extend through
a sealed stopper. Presumably, once the
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в ксилема вода бива засмукана навътре
поради разликата между по-високото
атмосферно налягане и ниския воден
потенциал в проводящите елементи на
ксилема. С постепенно развиване на
крана азотният газ навлиза в камерата,
увеличавайки постепенно налягането
върху листа, което изтласква водата в
ксилема обратно към отреза на
дръжката. Приема се, че в момента,
когато в края на дръжката се образува
капка от изтласканата от ксилема вода,
налягането в камерата съответства на
водния потенциал в ксилема на листа
преди откъсването му.

За определяне на стъбления
воден потенциал се избира лист, раз-
положен близо до стъблото или до
скелетен клон. Един-два часа преди
измерването листът трябва да се завие с
непрозрачен непропусклив материал
(подплатен с фолио книжен плик), така
че да се предизвика затваряве на
устицата и спиране на транспирацията.
Счита се, че при тези условия водният
потенциал в листа е еднакъв с този в
съблото. Трябва да се отбележи обаче,
че отчетите от барокамерата се про-
менят значително през деня: стойнос-
тите на водния потенциал са най високи
преди изгрев слънце и най-ниски по
обед. Това са и най-подходящите
моменти от денонощието за измервания
с цел управление на напояването,
защото тогава отчетите се стабилизират.
Някои растителни видове обаче успяват
да поддържат относително постоянен
водния си статус, чрез затваряне на
устицата при появата на воден стрес или
чрез осморегулация, което изкривява
отчетите на барокамерата при обедните
измервания на водния потенциал. В тези
случаи измерванията преди изгрев
слънце се считат за по-надеждни. Общо-
прието е също така, че стъбленият воден
потенциал е по-адекватният индикатор
за водния статус на растенията.
Процедурата на измерване не подлежи
на автоматизация. Методът се използва
главно за изследователски цели (Boyer,
1995; UC-ANR, 2014; Fernández, 2017).

petiole or spur is severed, water
withdraws within the xylem vessels,
because of the pressure difference
between the higher external
(atmospheric) pressure and the water
potential inside the conducting tissue.
Through unwinding the valve, the
nitrogen gas is let to enter the chamber
pressurizing the leaf and forcing the
water in the xylem back to the cut petiole
surface. It is presumed that the positive
chamber pressure in this moment
matches the negative potential of the
xylem water before cutting the leaf.

The stem water potential is
measured using a leaf located close to
the stem or to a limb. One-two hours
before the measurement, the leaf has to
be wrapped in an opaque water/vapor
impermeable material (foil lined paper
bag) in order to induce stomatal closure
and prevent transpiration. It is presumed
that under these conditions the leaf water
potential is identical with the stem water
potential. It should be noted, however,
that the pressure chamber readings
change drastically during the day: The
water potential values are highest just
before sunrise and lowest at
approximately solar noon. These are the
most suitable periods of the day for
measurements related to irrigation-
management, because the readings
remain relatively stable. Some crops may
have rather erratic midday readings due
to their ability to maintain relatively
constant water stress, either closing the
stomata or through osmoregulation. In
such cases, the predawn readings are
considered more reliable. The stem water
potential is regarded as the more
adequate indicator of the water stress in
plants. The measurement procedure
cannot be automated. The method is
applicable mainly for research purposes
(Boyer, 1995; UC-ANR, 2014;
Fernández, 2017).
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Измерване на устичната
проводимост

Чрез отваряне и затваряне на
устицата растенията регулират листния
газообмен и в частност загубата на вода
под формата на водни пари (транс-
пирацията), която се обуславя от устич-
ната проводимост. Доколкото нормата на
транспирация е обратно пропорционална
на водния стрес, устичната проводимост
се използва като индикатор за водния
статус на растенията. За измерването й
се използват порометри или инфра-
червени газови анализатори. И двата
инструмента са съоръжени с камера, в
която се изолира, без да се отделя от
растението, цял лист или част от него.
Методът се основава на баланса на
масата на водата във въздушния поток,
протичащ през камерата. В случай че
листната кутикула е пропусклива, апа-
ратът измерва листната проводимост.
Процедурата на измерване не подлежи
на автоматизация. Методът се използва
главно за изследователски цели (Pearcy
et al., 2000; Fernández, 2017).

Инфрачервена термометрия
При този метод без директен

физически контакт се измерва разликата
между температурата на растителната
покривка (Тлиста) и тази на околния въздух
(Твъздух), чрез която се съди за водния
статус на дърветата. Презумпцията е, че
температурата на добре водоснабдените
растения е сравнително по-ниска в след-
ствие на интензивната транспирация, до-
като със засушаването и развитието на
воден стрес в растенията тяхната темпе-
ратура се повишава. Въз основа на
температурната разлика са разработени
индекси на водния стрес (WSI) като
индикатори за нуждата от напояване.
Това са емпирични зависимости от вида
WSI = f(Тлиста – Твъздух), които освен
температурната разлика отчитат и влия-
нието на други фактори на околната сре-
да. Освен за управление на напояване-
то, инфрачервената термометрия може
да се използва и като индиректен
показател за водния запас в активния
почвен обем или за устичната
проводимост на листата. Измерванията

Measuring the stomatal
conductance

Plants use stomatal opening and
closure to regulate the leaf gas exchange
and, particularly, the water loss in vapor
state (transpiration), which is governed by
the stomatal conductance. Because the
transpiration rate is in inverse proportion
to the water stress, stomatal conductance
is used as an indicator for the water
status of plants. The stomatal
conductance is measured using
porometers and infrared gas analyzers.
Both instruments have a chamber in
which an intact leaf or part of it is isolated
without detaching it from the plant. The
method is based on the mass balance of
the water contained in the air flowing
through the chamber. When the leaf
cuticle is permeable, the apparatus
measures the leaf conductance. The
measurement procedure cannot be
automated. The method is applicable
mainly for research purposes (Pearcy et
al., 2000; Fernández, 2017).

Infrared thermometry
This method relates plant water

status to the difference between the
canopy (Tleaf) and the ambient-air (Tair)
temperatures, which are measured
without direct physical contact. It is
presumed that the temperature of well
watered plants is relatively lower, due to
the intensive transpiration, while the
development of drought-induced water
stress increases plant temperature. The
need of irrigation is determined by water
stress indices (WSI) developed on the
basis of the temperature difference.

These are empirical relationships of the
type WSI = f(Тleaf – Тair), which may also
account for other environmental factors.
Besides irrigation management, the
infrared thermometry can serve as an
indirect indicator for both the water
storage in the root zone and the stomatal
conductance. Readings are taken
between 11:00 and 14:00 hours in a clear



177

се извършват между 11:00 и 14:00 часа в
ясно време. За целта се използват ръчни
инфрачервени термометри или термал-
ни камери, монтирани на нивото на кул-
турата, но също така на мачти, дронове,
самолети, и сателити. Изображенията,
получени от дистанционните измервания
осигуряват информация и за простран-
ственото вариране във водния статус на
насаждението. Инфрачервената термо-
метрия подлежи на автоматизация, но е
ненадеждна при вятър или облачност,
което ограничава приложението й
(Jackson, 1982; Martin, 2001).

Дендрометрия
Дендрометрите измерват измене-

ния от порядъка на микрони в размера
на различни органи на културните
растения – стъбла, клони, листа, корени
или плодовете – предизвикани от вариа-
ции във водния им статус. При воден
стрес недостигът от вода се компенсира
от водния запас в тъканите, което пре-
дизвиква свиването им. Свиването обаче
е обратимо при последващо оводняване
на растението. Поради разликите в нор-
мата на транспирация през деня и нощ-
та, в размерите на наблюдавания орган
се наблюдават вариации, които са с
денонощна цикличност. Индикатори, из-
ползвани за управление на напояването
са максималното дневно свиване и
нормата на нарастване на съответния
орган. И двата индикатора обаче се
влияят от характеристики на културата
като възраст, сорт, сила на растеж,
натоварване с плодове, фенофази и др.
Необходимостта от текуща експертна
преценка обаче ограничава възможнос-
тите за автоматизация на поливния
процес. Самите дендрометри са здрави,
прецизни, подходящи за автоматично
отчитане, съхраняване и трансфер на
данните. С тези устройства водният
недостиг и съответно необходимостта от
напояване се установяват значително
преди появата на видимите симптоми на
водния стрес и дори преди появата на
измерими промени в стойностите на
водния потенциал. Основният проблем
е, че понякога растенията реагират по
същия начин и при излишък на вода в

day using either infrared handheld
thermometers or thermal cameras
mounted at the crop level, but also on
booms, drones, planes and satellites.

The images captured by the thermal
infrared remote sensing provide
information about the spatial variation in
plant water status. The infrared
thermometry can be automated but yields
unreliable data in windy or cloudy
weather, which limits its application
(Jackson, 1982; Martin, 2001).

Dendrometry
Dendrometers measure small

changes, of the order of microns, in the
size of various plant organs (stems,
branches, leaves, roots, or fruit) caused
by variations in their water status. Under
water stress, the water shortage is
compensated by the water stored in plant
tissues, which makes them shrink. The
shrinking is, however, reversible at
subsequent plant rehydration. The
differences between the daily and the
nocturnal transpiration rates cause
fluctuations with daily recurrence in the
size of the surveyed organ. The
maximum daily shrinkage and the stem
growth rate are the most widely used
indicators in irrigation scheduling.
However, both indicators are highly
dependent on parameters of the crop as
age, cultivar, vigor, crop load,
phenological phase etc. The need of
regular expert interpretation limits the
potentialities of the irrigation process
automation. The dendrometers themselves
are robust and precise, suitable for
automatic reading, recording and data
transmission under field conditions.
These devices enable detection of the
water deficit, respectively the need for
irrigation, well before the appearance of
the water stress symptoms and even
before the appearance of measurable
changes in the values of the water
potential. The main problem encountered
is that, sometimes, the same response is
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почвата (Bormann and Kozlowski, 1962;
Clark et al., 2000; Fernández, 2017).

Методи на топлинния
баланс/импулс

Топлината се използва като тра-
сьор при определяне нормата на транс-
пирация или с други думи количеството
на възходящия воден ток в ксилема на
растенията (Sakuratani, 1981; Smith and
Allen, 1996; Green et al., 2003; Fernández,
2017).

При метода на топлинния баланс,
в определен участък по дължина на
стъблото температурата на водата в
ксилема се повишава, чрез постоянен
топлинен поток, приложен равномерно
по обиколката на стъблото. За целта се
използва полугъвкава лента-нагревател
с широчина няколко сантиметра, увита
окоро ствола и покрита с термоизола-
ционен и водонепропусклив материал.
Количеството на възходящия воден ток
се определя въз основа на изнесеното с
него количество топлина – разходен
елемент в баланса на топлинните пото-
ци, насочени навътре и навън от загря-
вания участък на стъблото. Характерна
за този метод е необходимостта от
периодично преместване на сензора, при
продължителни измервания, обусловена
от нарастването на стъблото. При дебе-
ли стъбла се увеличават както размери-
те на сензора, така и мощността на
нагряващата лента, а определянето на
елементите на топлинния баланс е по-
трудно. Ето защо в практиката методът
на топлинния поток рядко се използа при
стъбла с диаметър над 10-12 cm.

При метода на топлинния импулс
нормата на транспирация се определя в
зависимост от скоростта на кратък (1-2 s)
топлинен импулс, пренасян от възходя-
щия воден ток в ксилема на растенията.
Топлинният импулс се създава от нагря-
ваща сонда (игла от неръждаема стома-
на с вградена нагряваща жичка), инста-
лирана радиално в ствола на дървото.
На разстояние от порядъка на 10-20 mm
над нагряващата сонда радиално е
инсталирана сензорна сонда – игла от
неръждаема стомана с вградени по дъл-
жината й един или няколко термистори,

obtained with an excess of water in the
soil (Bormann and Kozlowski, 1962; Clark
et al., 2000; Fernández, 2017).

Methods of heat balance/puls
Heat is used as a tracer for

estimation of the transpiration rate or, in
other words, the upward sap flux in the
plant xylem (Sakuratani, 1981; Smith and
Allen, 1996; Green et al., 2003;
Fernández, 2017).

With the stem heat-balance
method, the xylem-water temperature is
increased applying heat to the entire
circumference of a stem section, typically
a few centimeters long. A constant heat
flux is provided by a semi-flexible heating
band which is wrapped around the stem
and enclosed in thermo-insulation and
water-proof materials.

The sap flow is determined as a function
of the heat uptake by the moving sap
stream, which is a loss term in the stem
heat balance. In long-term studies, the
sensor positions must be periodically
changed because of the stem growth.

In large stem sizes both the heater band
and the energy requirements becomes
too large, and the calculation of the heat-
balance terms becomes difficult.

That is why, in the practice these
methods are rarely used for stem
diameters larger than 10-12 cm.

With the heat-pulse method, the
sap flux is calculated by the velocity of a
short (1-2 s) pulse of heat carried by the
sap stream in the plant xylem. The pulse
of heat is released from a heater probe
(needle of stainless steel housing a
resistance wire) installed radially into the
stem. A sensor probe is installed above
the heating one, at a distance of 10-20
mm. It is a needle of stainless steel
housing one or several thermistors set at
a distance of 8-15 mm.
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разположени през 8-15 mm. Диаметърът
на сондите е от порядъка на 1.5-2.0 mm,
а дължината им и броят на вградените
термистори? зависи от дебелината на
проводящата дървесина. Скоростта,
съответно количеството на възходящия
воден ток в точките на измерване, се
изчислява в зависимост от времето за
достигане на топлинния импулс до
съответния термистор. Нормата на
транспирация се определя като интеграл
на елементарните водни количества
върху площта на напречното сечение на
проводящата дървесина. Накрая норма-
та на транспирация се коригира за ефек-
та от съпътстващите процеси на разсей-
ване на топлината при преноса й през
стъблената матрицата от дървесни фиб-
ри, вода и газ. За отчитане на тези ефек-
ти, на разстояние 5-10 mm под нагрява-
щата сонда се инсталира втора сензорна
сонда. В практиката за едно растение се
използват четири комплекти сонди – по
един за всеки квадрант от напречното
сечение на стъблото. По разбираеми
причини методът на топлинния импулс е
приложим само при дървесните видове и
при диаметър на ствола над 30 mm.
Измерванията могат да бъдат напълно
автоматизирани.

Измерване на листния тургор
(ZIM-сонда)

Водният статус на растенията се
определя в зависимост от тургора на
листата. Това е автоматизиран безразру-
шителен метод, при който част от
повърхността на лист, който не се
отделя от растението, бива притисната
между два кръгли магнита. За нивата на
водния стрес се съди по разликата
между индуцираното от магнитното поле
налягане, върху зоната между магнитите
и тургора (налягането на водата в клет-
ките на листа), която е право пропорцио-
нална на водния стрес. Разликата в
налягането се измерва чрез сензор,
монтиран в единия от магнитите, а кабел
осигурява преноса на данните към запис-
ващо устройство или радиопредавател.
Разстоянието между магнитите (съответ-
но силата на натиск) може да се регули-
ра в зависимост от твърдостта и елас-

The heating probes are usually 1.8-2.0
mm in diameter; their length and the
number of the thermistors depend on the
thickness of the sapwood. The velocity,
respectively the sap flux is determined by
the time required for the sap stream to
move the peak of the heat pulse from the
heater to the respective thermistor.

The transpiration rate is calculated from
the integral of the sap flux profile over the
sapwood cross-sectional area. Finally,
the transpiration rate is compensated for
the dissipation of heat by conduction
through the matrix of wood fibers, water
and gas within the stem.

In order to account for these effects, a
second sensor probe is installed 5-10 mm
below the heating one. In practice, four
sets of heat-pulse probes per tree are
typically used to measure sap flow, one
installed in each quadrant of the stem.

Because of practical reasons, the heat
pulse method can be used on stems with
diameters larger than 30 mm. The
measurements can be fully automated.

Measuring the leaf turgor (ZIM-
probe)

Plant water status is related to the
leaf turgor. This is an automated non-
destructive method. Part of the leaf
surface is placed between two toric
magnets and subjected to the magnetic-
field-induced pressure.

The plant water stress is assumed to be
proportional to the difference between the
magnetic pressure and the turgor (the
water pressure in the leaf cells). The
pressure difference is measured by a
sensor integrated in one of the magnets
and connected by a cable to a data-
logger or to a radio transmitter.

The distance between the magnets
(respectively the pressing force) can be
regulated for providing close contact
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тичността на листа с оглед осигурява-
нето на плътен контакт. Измерванията
със ZIM-сонда са надеждни при добре и
средно оводнени листа (Fernández et al.,
2012; Zimmermann et al., 2013; Fernández,
2017).

according to leaf rigidity and elasticity.
The ZIM probe works well with hydrated
and moderately hydrated leaves
(Fernández et al., 2012; Zimmermann et
al., 2013; Fernández, 2017).

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Особеност на всички, използващи

водния статус на растенията, методи за
управление на напояването е, че те
директно определят нуждата от напоя-
ване, но не и размера на поливната
норма. Ето защо тези методи трябва да
се съчетават с определяне/измерване на
водния статус на почвата или прилага-
нето им да се предшества от калибри-
ране, което да обвърже индикаторите на
воден стрес с конкретните почвено-
климатични условия.

Повечето от изброените методи
позволяват висока честота и автоматизи-
ране на измерванията, което ги прави
подходящи за една информационно-
съветваща система за управление на
напояването, свеждаща в реално време
информация и инструкции до мобилно
устройство (напр. телефон) на
производителя.

Предмет на допълнителна оптими-
зация е броят на сензорите на единица
площ, така че да се гарантира необхо-
димата представителност на измерва-
нията.

Peculiarity of all methods involving
plant water status in irrigation
management is their ability to directly
estimate the time for irrigation but not the
water application rate. Therefore, the use
of plant sensing methods have to be
combined with estimation/measurement of
the soil water status or preceded by
calibration relating the water stress
indicators to the specific soil and climatic
conditions.

Most of the presented methods
allow for a high frequency and automation
of the measurements, which make them
appropriate for an irrigation management
information system bringing in real time
information and instructions to the
producer’s mobile device (e.g. telephone).

Additionally, the number of the
sensors per unit area has to be optimized
in order to guarantee the needed
representativeness of the measurements.
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