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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Равномерността на разпределе-

нието на внасяните с поливната вода
агрохимикали чрез системата за микро-
напояване е решаваща за този начин
на използването им, известен като
химигация. Оценката ú е предмет на
експеримент, изведен в 0.55 ha капково
напоявана черешова градина. За целта
в 30 точки, равномерно разпределени
върху територията на поливната систе-
ма, са определени дебитите на изтича-
не, концентрациите и количествата на
инжектираните торове [нитратен (N-
NO3

-) и амониев (N-NH4
+) азот, фосфор

(PO4
3-) и калий (K+)], както и рН на

поливната вода. Още една проба е
взета от сондажната вода преди
преминаването й през торосмесителя.
Равномерността на разпределение е
определена чрез коефициента на
Кристиянсен (UC). Във втори експери-
мент е изследвано времето за при-
движване на разтворените в поливната
вода субстанции от мястото на постъп-
ването им в капковата система до най-
отдалечените точки на полето, както и

The distribution uniformity of the
agrochemicals applied with the irrigation
water through a microirrigation system is
decisive for this mode of their usage
known as chemigation. The uniformity
was evaluated in an experiment carried
out in a 0.55 ha drip-irrigated cherry
orchard. For the purpose, the dripper’s
discharge, the concentrations and the
quantities of the injected fertilizers [nitrate
(N-NO3

-) and ammonium (N-NH4+)
nitrogen, phosphorus (PO4

3-) and
potassium (K+)], as well as the irrigation
water pH were estimated/measured in 30
locations, uniformly distributed over the
irrigation system territory. An additional
sample was taken from the ground water
in a point before the fertilization tank. The
distribution uniformity was evaluated
using the Christiansen’s uniformity
coefficient (CU). A second experiment
studied the time necessary for the
dissolved substances to travel from the
entrance to the most distant points of the
drip system, as well as their
concentrations’ change in these points at
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изменението на концентрацията им в
тези точки при стартиране и прекратя-
ване на фертигацията. В този случай
проби за анализ са вземани в началото
и в двете симетрични крайни точки на
системата през всеки пет минути в
течение на 30 минути след старта на
химигацията и 30 минути след прекра-
тяването ѝ. Резултатите показват една
много добра равномерност на разпре-
деление (UC = 80÷90%), съответства-
ща на изискванията на химигацията.

Ключови думи: химигация, азот,
фосфор, калий, рН, инерционност на
системата

both the start and the cessation of
chemigation. In that case samples were
taken at the entrance and at the two
symmetrical most distant points of the
system, at time intervals of five minutes
for periods of 30 minutes following the
start and the cessation of chemigation.

The results show a very good distribution
uniformity (UC = 80÷90%), which
corresponds to the chemigation
requirements.

Key words: chemigation, nitrogen,
phosphorus, potassium, pH, lag of the
system

УВОД INTRODUCTION
Освен предимствата си при

осигуряване на благоприятен во-
ден режим за културните расте-
ния, системите за микронапоява-
не предоставят възможност за
внасяне с поливната вода на
някои от използваните в расте-
ниевъдството химикали. Тази
практика е известна под термина
"химигация" и може да включва
внасянето на торове, хербициди,
инсектициди, фумиганти, нема-
тоциди, почвени подобрители и
други субстанции (Aitken, 1985;
Burt et al., 1995; Haydock et al.,
2006; Neilsen et al., 2000;
Waterman, 2001; Ajwa et al., 2002;
Burt, 2003, Morales-Sillero et al.,
2008; Tognetti et al., 2008).

Технически въпросът с вна-
сянето на химични агенти с по-
ливната вода при микронапоява-
не е решен на едно високо ниво
като са разработени цяла гама
от средства за смесване, инжек-
тиране и дозиране (Burt, 1995;
Rolston et al., 1986). Не така

Besides the advantage of
providing favourable water regime
to crops, the microirrigation
systems can be used for
application of some chemicals,
used in crop production.

This practice is known as
"chemigation" and can include the
application of fertilizers, herbicides,
insecticides, fungicides, fumigants,
nematicides, soil amendments,
and other substances (Aitken,
1985; Burt et al., 1995; Haydock et
al., 2006; Neilsen et al., 2000;
Waterman, 2001; Ajwa et al., 2002;
Burt, 2003, Morales-Sillero et al.,
2008; Tognetti et al., 2008).

The application of chemical
agents with the irrigation water is
developed to a high technical level.
There is a gamma of devices for
mixing, injecting and dosing (Burt,
1995; Rolston et al., 1986).

From technological point of view,
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стоят нещата обаче от техноло-
гична гледна точка, където из-
следванията са малко, а инфор-
мацията за сроковете и дозите
на внасяне, придвижването на
агрохимикалите в почвата, дина-
миката на усвояването им от
растенията и времето за раз-
граждането им е недостатъчна.
Важна за подобряване техноло-
гията на химигация е също тема-
та за придвижването и равно-
мерността на разпределението
на разтворените в поливната
вода субстанции в рамките на
системата за микронапояване,
на която е посветена настояща-
та публикация.

however, the investigations are
rare and the information is scarce
concerning the timing and the
application doses, the
agrochemicals' migration and
localization in the soil, the
dynamics of their absorption by
plants, and the time for their
decomposition. Another issue,
important for the improvement of
chemigation technology, is the
transportation and the distribution
uniformity of dissolved substances
throughout the system of
microirrigation, and this is the
objective dealt with in the present
publication.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Равномерността на разпре-

делението на внасяните с полив-
ната вода агрохимикали в систе-
мата за микронапояване е из-
следвана през 2015 г., по време
на фертигация със сложния тор
"Кристалон" на YARA. За целта в
30 точки, равномерно разпреде-
лени върху територията на 0.55
ha овощна градина, върху полив-
ните крила са монтирани микро-
тръбички с дебит 4 l s-1 като
изтичащият през тях воден
разтвор е събиран в пластма-
сови бидони в продължение на
целия цикъл на фертигацията
(Фиг. 1). Още една проба е взета
от сондажната вода преди пре-
минаването ѝ през торосмесите-
ля. Торосмесителят е от типа с
непрекъснато разреждане.

The distribution uniformity of
dissolved agrochemicals in a
system of microirrigation was
studied in 2015, during a fertigation
event with the complex fertilizers
“Kristalon” of YARA. For the
purpose, microtubings with
discharge of 4 l s-1 were mounted
onto drip laterals in 30 locations
uniformly distributed over the
territory of a 0.55 ha orchard.

The running out solution was
collected in plastic cans during the
whole span of the fertigation,
(Fig. 1). An additional sample was
taken from the well-water before it
passed through a differential
fertilization tank.
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Фиг. 1. Схема на опитния участък за определяне равномерността на
разпределение
Fig. 1. Experimental setup for distribution uniformity estimation

Събраните проби са анали-
зирани за съдържание на нитра-
тен (N-NO3

-) и амониев (N-NH4
+)

азот, фосфор (PO4
3-) и калий

(K+), както и за рН. Едновремен-
но със събирането на пробите е
измерен и дебитът на микротръ-
бичките. От установените кон-

The collected samples were
analyzed for content of nitrate
(N-NO3

-) and ammonium (N-NH4
+)

nitrogen, phosphorus (PO4
3-) and

potassium (K+), as well as for рН.
The discharge of microtubes was
measured in the same time with
the samples collection. The
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центрации на минералните еле-
менти и дебита на изтичане са
изчислени подадените количест-
ва от всеки минерален елемент,
след което определените стой-
ности са редуцирани с количест-
вата в сондажната вода. Равно-
мерността на разпределение е
определена чрез коефициента
на Кристиянсен:

applied quantities of each mineral
element were calculated from its
estimated concentrations in the
irrigation water and the measured
discharge. Then the obtained
values were reduced with the
element’s quantities in the well-
water. The distribution uniformity
was evaluated using the
Christiansen’s coefficient:

където xav е средното аритме-
тично от всички измервания, а xi
е поредното измерване.

Във втори експеримент е
изследвано времето за при-
движване на разтворените в
поливната вода субстанции от
мястото на постъпването им в
капковата система до най-
отдалечените точки на полето,
както и изменението в концен-
трацията им при стартиране и
прекратяване на фертигацията.
За целта проби за анализ са
вземани в началото и в двата
симетрични края на системата
през всеки пет минути в течение
на 30 минути след старта на
фертигацията и още 30 минути
след прекратяването ѝ на
тридесетата минута от началото
на експеримента. Като индика-
тори са използвани съдържани-
ето в поливната вода на нитрати
(N-NO3

-), фосфор (PO4
3-) и калий

(K+), както и рН стойностите.

where xav is the average of all
measurements, and xi is the i-th
measurement.

A second experiment studied
the time needed for the dissolved
in the irrigation water substances
to travel from the inlet to the
endmost points of the drip block,
as well as the change of their
concentrations in the sampling
locations with the time after
starting and holding the fertigation.

In that case, water samples were
taken every five minutes in a
period of 30 min from the start till
the termination of the fertigation,
and for another 30 min after the
fertilizer injection had been
terminated.

The content of nitrate (N-NO3
-)

and ammonium (N-NH4
+) nitrogen,

phosphorus (PO4
3-) and potassium

(K+), as well as the рН values
were used as indicators.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Резултатите относно равно-

мерността на разпределение на
разтворените в поливната вода
различни субстанции, изразена
чрез коефициента на равномер-
ност на Кристиянсен, са предста-
вени в Таблица 1. Стойностите
на коефициента варират от 80%
до 97% и доказват една много
добра равномерност на разпре-
деление, съответстваща на це-
лите на химигацията.

The Christiansen’s coefficient
values representing distribution
uniformity of the substances
dissolved in irrigation water are
given in Table 1.

The obtained values of 80% to
97% prove very good distribution
uniformity, corresponding to the
requirements of chemigation.

Таблица 1. Стойности на коефициента на равномерност на Кристиянсен
(CU) по отношение на концентрацията в поливната вода и внесеното
количество от изследваните субстанции за един цикъл на фертигация
Table 1. Cristiansen’s coefficient values regarding the concentrations in
irrigation water and the applied quantities of the studied substances for a
fertigation cycle

Стойности на коефициента на равномерност на Кристиянсен, %
Cristiansen’s coefficient values, %

Показатели
Indices

N-NO3
- N-NH4

+ PO4
3- K+ pH Вода

Water
Концентрация
Concentration 89.5 87.4 80.0 86.7 97.1 -
Количество
Quantity 88.5 87.2 79.8 85.9 - 96.5

Разпределението на пода-
дените количества торове и во-
да върху територията на овощ-
ната градина за изследвания
цикъл на фертигация е показано
на Фиг. 2.

Трябва да се отбележи
обаче, че в крайната оценка на
равномерността на разпределе-
ние се включват също така про-
изводствената и хидравличната
неравномерност, както и грешка-
та на химичния анализ.

The distribution of the
applied fertilizer and water
quantities over the orchard
territory during the studied
fertigation cycle is shown on Fig.
2.

It has to be noted, however,
that the final estimates of the
distribution uniformity comprise
also the production and the
hydraulic non-uniformity, as well
as the errors of the chemical-
analysis methods.
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Фиг. 2. Разпределение на количествата (mg) на разтворени в поливната
вода субстанции и на подадените водни обеми (dm3) върху територията на
овощната градина
Fig. 2. Distribution of the quantities (mg) of dissolved in irrigation water
substances and of the applied water volumes (dm3) over the orchard territory

Измененията в концентра-
циите на торовете в поливната
вода и в стойностите на рН на
поливната вода, измерени в
началото на поливната батерия
и в двете ѝ най-отдалечени точ-
ки са онагледени на Фигура 3.
Като правило всички изследвани
субстанции са достигнали край-
ните точки с 15-минутно закъс-

The alterations of the
fertilizer concentrations and the pH
values in the irrigation water,
measured at the inlet and at the
utmost parts of the drip-irrigation
block, are illustrated on Fig. 3.

Generally, all studied substances
reached the endmost points with a
15-minute delay as compared to
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нение по отношение на входа в
поливната батерия. Същото
време е било необходимо и за
промиването на системата. В
началната точка на поливната
батерия нитратите достигат най
висока концентрация на 15-та ми-
нута от началото на фертигация-
та, след което започва разрежда-
нето им, а веднага след прекратя-
ване на фертигацията на 30-та
минута – и промиването им.

the irrigation-block inlet. The same
space of time was needed to flush
the system. At the inlet of the
irrigation block, the nitrates
reached their highest
concentration 15 minutes after the
start of fertigation. That was
immediately followed by progress-
sive dilution and, respectively, by
system flushing immediately after
the fertigation termination at the
30-th minute.

Фиг. 3. Изменения в концентрациите на разтворени в поливната вода
субстанции и в стоиностите на рН на поливната вода, измерени в началото
на поливната батерия и в двете ѝ най-отдалечени точки
Fig. 3. Changes in the concentrations of dissolved in irrigation water substances
and in the irrigation water pH measured at the inlet and at the both endmost
points of the drip block

Вероятно това е следствие от
високата разтворимост на

Probably, this pattern was
determined by the high solubility of
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нитратния азот, в резултат на
която той бива изнесен от торо-
смесителя по-бързо от другите
минерални елементи. Подобни
резултати са съобщени и от Do
Bomfim et al. (2013).

Фосфорът от друга страна
поддържа постоянна концентра-
ция в поливната вода във фаза-
та на инжектирането му и бързо
бива промит след прекратяване
на фертигацията, т.е. неговото
придвижване в капковата систе-
ма е по-компактно.

Калият е заел междинно
положение, което съответства
на неговата умерена разтвори-
мост и подвижност както във
вода, така и в почвата.

Фертигацията е понижила
рН на поливната вода с 0.8 до
1.0 единица като тенденцията
на изменението ѝ е следвала
тази на инжектираните торове.

the nitrate nitrogen, which was
washed out of the fertilization tank
faster than the other mineral
elements. Similar results were
reported also by Do Bomfim et al.
(2013).

On the other hand, phospho-
rus maintained constant concen-
tration in the irrigation water during
the injection phase and was
rapidly flashed after the fertigation
termination, i.e. its transportation
through the drip-irrigation system
was more compact.

The pattern of potassium
behavior was intermediate, which
corresponds to its moderate
solubility and mobility in both water
and soil.

Fertigation lowered the
irrigation-water pH values by 0.8 to
1.0 and its alteration trend
followed that of the injected
fertilizers.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Получените резултати до-

казват една много добра равно-
мерност на разпределение на
разтворените в поливната вода
субстанции, съответстваща на
целите на химигацията.

Като правило всички из-
следвани субстанции са достиг-
нали крайните точки на поливна-
та батерия с 15-минутно закъс-
нение по отношение на входа в
поливната батерия.

Придвижването и измене-
нията в концентрациите на из-
следваните субстанции в рамки-
те на системата за микронапоя-

According to the obtained
results, the distribution uniformity
of the dissolved in irrigation water
substances is very good and
agrees with the chemigation
requirements.

Generally, all studied
substances reached the endmost
points of the drip-irrigation block
with a 15-minute delay as
compared to the irrigation-block
inlet.

The travel and the
concentration alterations of the
studied substances throughout the
drip irrigation system manifested
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ване се проявява с известна спе-
цифика, обусловена от тяхната
разтворимост в поливната вода.

themselves with some specifics
determined by their solubility in the
irrigation water.
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