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РЕЗЮМЕ SUMMARY 
Основен фактор за развитието на 

присадените резници в лозовото 
вкоренилище е почвената влажност. 
Обичайна практика е поливният режим 
да се изчислява за една постоянна 
дълбочина на активния почвен слой от 
60–80 cm. Методиката за изчисляване 
на поливните норми при нарастваща 
дълбочина на активния почвен слой е 
добре известна, но в достъпната 
литература няма данни за динамиката 
на нарастване на корените на 
присадените резници след 
засаждането им във вкоренилището. 
Обект на настоящата публикация е 
разработването и изпитването на 
модел на нарастването на активния 
почвен слой във функция от времето, 
въз основа на който да се оптимизира 
поливният режим. Използван бе лозов 
посадъчен материал от сорта Мискет 
кайлъшки, присаден на подложка 
Берландиери х Рипария SO4. Опитът 
бе заложен по блоковия метод в четири 

Soil moisture is among the major 
factors determining the grafted cuttings 
development in a grapevine nursery. It is 
a common practice to schedule the 
irrigation on the basis of a constant root 
zone depth of 60-80 cm. 

On the other hand, methods for 
scheduling of irrigation based on an 
increasing depth of the root zone have 
been known for a long time. However, 
there is no data in the available literature 
concerning the elongation dynamics of the 
roots of the grafted cuttings after their 
planting in the nursery. 

The objective of this publication is 
development and testing of a model of the 
root-zone-depth increase with the time, 
which to be used as a basis for optimizing 
the irrigation scheduling. 

The used grapevine planting 
material was of ‘Misket Kaylashki’ variety 
grafted on SO4 rootstock. Four variants of 
irrigation (125%, 100%, 75%, and 50% of 
ЕТ) were set in four replications using the 
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варианта на напояване – 125%, 100%, 
75% и 50% от ЕТ – и в четири 
повторения като първата година 
поливният режим бе изчисляван за 
активен почвен слой от 60 cm, а през 
втората – въз основа на разработения 
модел на увеличаващ се активен 
почвен слой. Установено бе, че 
използваният модел не оказва 
съществено влияние върху добива на 
първокласен лозов посадъчен 
материал. Поливният режим може 
допълнително да се оптимизира като 
дълбочината на активния почвен слой 
се редуцира с коефициент 0.71, в 
съответствие с ъгъла от 45°, под който 
растат корените спрямо вертикалната 
ос на стъблото. 

block-method design. In the first 
experimental year, the irrigation was 
scheduled for a root zone of 60 cm depth, 
while in the second year it was based on 
a gradually increasing depth of the root 
zone, determined using an especially 
developed model of root elongation. 

 
It was found that the applied model 

had no substantial effect on the yield of 
first-class grapevines. 

 
The irrigation scheduling can be 

additionally optimized reducing the root-
zone depth by a factor of 0.71, thus taking 
in account the angle of 45°between the 
roots’ direction and the vertical axis of the 
stem. 

 
УВОД INTRODUCTION 
Поливният режим на 

лозовите вкоренилища, като 
част от технологията за 
производство на лозов 
посадъчен материал, оказва 
съществено влияние върху 
количеството и качеството на 
добива от облагородени 
вкоренени лози. Начинът на 
напояване, поливните норми и 
сроковете на внасянето им са 
предмет на изследвания, 
целящи осигуряване на 
оптимален воден режим на 
присадените резници във 
вкоренилището и получаване на 
висок процент първокласен 
лозов посадъчен материал 
(Магрисо и др.1965; Магрисо и 
др., 1968). 

Технологични елементи 
като парафинирането на 
присадените резници и 
откритото им засаждане във 
вкоренилището (Радулов Л. 

The irrigation scheduling of 
grapevine nurseries, being a part 
of the technology for production of 
grapevine planting material, has a 
substantial influence on the 
quantity and the quality of 
engrafted rooted grapevines. 

 
The way of irrigation, the 

application rates and their timing 
are subject of investigations aimed 
at optimization of the water regime 
of the grafted cuttings in the 
nursery in order to obtain a high 
percentage of first-class 
grapevines (Magriso et al., 1965; 
Magriso et al., 1968). 

 
Some elements of the 

technology, as the paraffining of 
the grafted cuttings and their open-
field planting (Radulov L., 1979), 
lead to a smaller depth of the root 
zone.  
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1979) водят до намаляване 
дълбочината на активния почвен 
слой. Тази дълбочина не е 
постоянна, а се променя с 
течение на вегетацията като 
нараства заедно с растежа на 
лозичките. Обичайна практика е 
обаче през цялата вегетация 
поливният режим на 
вкоренилището да се изчислява 
за една постоянна дълбочина на 
активния почвен слой от 60–80 
cm. Като се вземе предвид че 
при засаждането им 
присадените резници нямат 
коренова система, в известен 
период след засаждането 
навлажняването на почвата до 
60 cm дълбочина би довело до 
необосновани разходи на 
поливна вода и труд. 
Методиката за изчисляване на 
поливните норми при 
нарастваща дълбочина на 
активния почвен слой е 
разработена отдавна (Костяков, 
1960) и е добре известна. В 
достъпната литературата няма 
данни обаче за динамиката на 
нарастване на корените на 
присадените резници след 
засаждането им във 
вкоренилището, за да може на 
тази основа да се определи 
нарастването на активния 
почвен слой във функция от 
времето и съответно да бъде 
изчислен оптималният поливен 
режим. С цел набавяне на 
нужната информация, през 2008-
2009 г. в Института по лозарство 
и винарство – Плевен, бе 

That depth is not constant but 
changes in the course of 
vegetation gradually increasing 
together with the rooting of the 
grapevines. 

 
 
However, it is a common 

practice to schedule the irrigation 
of the nursery for a constant root-
zone depth of 60-80 cm during the 
whole vegetation. 

 
Having in mind that the 

grafted cuttings have no root 
system at the moment of their 
planting, the soil wetting to a 60 cm 
depth would lead to excessive 
expenditure of irrigation water and 
labor for a certain period after 
planting. 

 
The methodology of irrigation 

scheduling based on an increasing 
depth of the root zone was 
elaborated long time ago 
(Kostyakov, 1960) and it was well-
known. 

 
However, there is no data in 

the available literature concerning 
the elongation dynamics of the 
roots of the grafted cuttings after 
their planting in the nursery, which 
to be used for estimation of the 
increasing depth of the root zone 
and, respectively, for optimum 
scheduling of irrigation. 

 
Subject of the present 

publication are results of an 
experiment carried out in 2008-
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проведен опит, резултатите от 
който са предмет на настоящата 
публикация. 

2009 at the Institute of Viticulture 
and Enology – Pleven, in order to 
provide the needed information. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS 
Полският опит бе изведен 

във вкоренилище за 
производство на лозов 
посадъчен материал от сорта 
Мискет кайлъшки, присаден на 
подложка Берландиери х 
Рипария SO4 с последващо 
двукратно парафиниране. 
Присадените резници бяха 
засадени в лехи от по два реда 
на дълбочина 15 cm при 
разстояния на засаждане 7-8 cm 
между резниците и 50 cm между 
редовете в лехата. 
Разстоянието между лехите 
беше 2 m. И в двете години на 
експеримента засаждането бе 
извършено на 20 май. 

Почвата в опитния участък 
е типичен чернозем (Магрисо и 
др., 1965). Стойностите на 
обемната плътност и 
пределната полска влагоемност 
(ППВ), определени послойно за 
всеки 10 cm от почвения 
профил, са дадени в Таблица 1. 

The field experiment was 
carried out in a nursery for 
production of grapevine planting 
material of ‘Misket Kaylashki’ 
variety grafted on SO4 rootstock 
with subsequent twofold 
paraffining of the scion. 

The grafted cuttings were 
planted in beds of two rows each 
at depth of 15 cm and with 
planting distances of 7-8 cm 
between the cuttings and 50 cm 
between the rows in the bed. 

The distance between the 
beds was 2.0 m. In both 
experimental years, the grafted 
cuttings were planted on 20 May. 

 
The soil in the experimental 

plot was typical chernozem 
(Magriso et al., 1965). 

The values of the bulk 
density and the field capacity (FC) 
of the soil are given in Table 1 by 
increments of 10 cm down to 0.60 
m. 

 
Таблица 1 Обемна плътност и пределна полска влагоемност на почвата в 
опитния участък. 
Table 1. Bulk density and field capacity of the soil in the experimental plot 
Почвен слой 

Soil layer 
Обемна плътност / Bulk density ППВ / Field capacity 

cm g cm-3 kg kg-1 100 % 
0-10 1.14 25.0 
11-20 1.46 25.3 
21-30 1.53 24.5 
31-40 1.41 24.8 
41-50 1.37 23.5 
51-60 1.33 23.7 
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Опитът бе заложен по 

блоковия метод в четири 
варианта и четири повторения 
както следва: 

V125 – напояване със 125% 
от изчислената поливна норма; 

V100 – напояване със 100% 
от изчислената поливна норма; 

V75 – напояване със 75% 
от изчислената поливна норма; и 

V50 – напояване с 50% от 
изчислената поливна норма. 

Вариант без напояване не 
бе предвиден, доколкото при 
климата на Плевен лозичките 
изсъхват в отсъствието на 
напояване (Магрисо и др.1965). 

Всяко повторение 
включваше по 100 присадени 
резника, което означава по 400 
присадени резника на вариант. 

Съгласно използваната 
досега методика за изчисляване 
на поливния режим (Магрисо и 
др., 1965) дълбочината на 
активния почвен слой е 0.60 m и 
се приема за постоянна през 
вегетацията, а оптималната 
предполивна гравиметрична 
влажност на почвата е 19.2-
21.6% (75-85% от ППВ). 
Поливната норма се изчислява 
като разлика между водния 
запас при пълна полска 
влагоемност и този при приетата 
предполивна влажност 
( ..ВЛПРППВ

WWm −= ). 
В настоящия опит чрез 

чести поливки бе поддържана 
висока почвена влажност, 

Four variants in four 
replications each were set in block-
method design as it follows: 

V125 – irrigation with 125% 
of the calculated application rate; 

V100 – irrigation with 100% 
of the calculated application rate; 

V75 – irrigation with 75% of 
the calculated application rate; and 

V50 – irrigation with 50% of 
the calculated application rate. 

 
There was no variant without 

irrigation, because the grapevines 
dry in absence of irrigation under 
the climate of Pleven (Magriso et 
al., 1965). 

 
Each replication included 100 

grafted cuttings, i.e. there were 
400 grafted cuttings per variant. 

According to the currently 
used methods of irrigation 
scheduling (Magriso et al., 1965), 
the depth of the active soil layer is 
0.60 cm and it is considered to 
remain constant during vegetation; 
the optimum limit of the readily 
available soil water (RASW) is 
19.2-21.6% percent estimated 
gravimetrically (75-85% of FC). 
The application rate is calculated 
as difference between water 
storage at field capacity and that at 
RASW ( SSFC WWm −= ). 

In this experiment, the 
frequent water applications 
maintained high soil moisture, 
close to FC. The soil moisture was 
controlled by taking soil samples 
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близка до ППВ. Почвената 
влажност бе контролирана чрез 
вземане на почвени проби през 
7-10 дни, послойно през 10 cm 
до 60 cm, като определянето й 
се извършваше по тегловно-
термостатния метод. Почвените 
проби се вземаха с ръчна сонда 
в три повторения от вариант 
V100. Непосредствено след 
всяко пробовземане се 
подаваше поливка с размер, 
който да възстанови водния 
запас в активния почвен слой до 
ППВ. През 2008 г. поливният 
режим е изчисляван за 
дълбочина на активния почвен 
слой от 60 cm през цялата 
вегетация. През същата година 
бе изследвана динамиката на 
нарастване на корените на 
лозичките с цел разработването 
на модел за определяне 
действителната дълбочина на 
активния почвен слой във 
функция от броя на дните, 
изминали след засаждането на 
присадените резници. За целта в 
интервал от един месец 
трикратно бяха изкопавани по 5 
лози, на които бяха определяни 
броят, средната и максималната 
дължина на корените. Въз 
основа на получената 
емпирична зависимост, през 
2009 г. размерът на всяка 
поливка бе изчисляван в 
съответствие с действителната 
дълбочина на активния почвен 
слой към конкретния момент. 
Въпросната дълбочина беше 
определяна спрямо 

every 7-10 days, by increments of 
10 cm down to 60 cm. Soil 
moisture was estimated 
gravimetrically. 

The soil samples were taken 
with a manual auger in three 
replications of variant V100. 
Immediately after each sampling, 
water was applied at a rate to 
restore the water storage in the 
root zone to FC. In 2008, the 
irrigation was scheduled for a 
constant depth of the root zone of 
60 cm during the whole vegetation. 
In the same year, the dynamics of 
the grapevine root growth was 
studied and modeled in order to 
determine the current depth of the 
root zone as a function of the 
number of days after planting. For 
that purpose, five grapevines were 
dug out three times in one-month 
intervals and the root number, the 
average and the maximum root 
length were measured. In 2009, 
based on the derived in 2008 
empirical relationship, the 
application rates were calculated in 
conformity with the current depth of 
the root zone. The depth 
concerned was determined as 
against the maximum root length in 
order to provide optimum soil 
moistening of the whole root 
system of the grapevines. 
 

The water storage in the root 
zone was calculated by 10-cm 
increments, and the expression for 
the whole depth was the following: 
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максималната дължина на 
корените, за да се осигури 
оптимално почвено 
навлажняване на цялата 
коренова система на лозичките. 

Водният запас в активния 
почвен слой бе изчисляван 
послойно за всеки 10 cm от 
активния почвен слой, а за 
цялата дълбочина изразът има 
вида: 

 
където i – номер на 

поредния почвен слой с 
дълбочина 10 cm; αi – обемната 
плътност на почвата, g cm-2; и βi 
– съответната влажност на 
почвата, kg kg-1. Растенията 
бяха снабдявани с вода чрез 
система за капково напояване с 
по едно поливно крило на леха, 
разположени между двата реда 
лозички. Поливните крила бяха с 
вградени през 15 cm 
капкообразуватели с дебит 1.0 L 
h-1. Обемът на подаваната 
поливна вода бе контролиран с 
водомер, монтиран в началото 
на системата. В условия на 
атмосферно засушаване – 
високи температури и ниска 
въздушна влажност, бяха 
извършвани освежителни 
поливки чрез микродъждуване 
над растенията с размер на 
поливните норми 3-6 mm. За 
целта се използваха 
микродъждовални апарати с 
дебит 156 L h-1 ,при 0.2 МРа 

 
where i – number of the 

current soil layer with thickness of 
10 cm; αi – bulk density of the soil, 
g cm-2; and βi – the respective soil 
moisture, kg kg-1. 

 
 
 
The plants were supplied with 

water through a system of drip 
irrigation with one lateral per bed, 
located between the two rows of 
grapevines. 

 
 
 
Drippers, built-in at a distance 

of 15 cm along the laterals, 
delivered irrigation water with a 
discharge of 1.0 L h-1. 

 
 
The volume of the applied 

irrigation water was controlled by a 
flow-meter installed at the system 
head. 

 
Under conditions of 

atmospheric drought, high 
temperatures and low air humidity, 
microclimate was regulated by 
cooling irrigation using 
microsprinkling over the plants with 
application rates of 3-6 mm; the 
microsprinklers were with a 
discharge of 156 L h-1 at pressure 
of 0.2 MPa and with a radius of 5.0 
m. 

∑
=

=
n

i
ii mmW

1

;100 βα

∑
=

=
n

i
ii mmW

1

;100 βα



 992 

налягане и радиус 5.0 m. 
Ефектът от изпитваните поливни 
режими бе оценяван по 
резултатите за растежа и добива 
на първокачествени лози. За 
целта първо бе проследена 
динамиката на покарване на 
присадените резници, като 
отчитанията бяха правени през 
15 дни. Динамиката на растеж 
(или прирастът) бе установена 
чрез измерване дължината на 
леторастите през 15 дни като 
отчитанията бяха правени на пет 
предварително подбрани 
еднакви по сила вкоренени 
резници за всяко повторение на 
опита или общо на 80 лозички за 
целия опит. Върху същите 
лозички бе проследено и 
узряването на леторастите като 
отчитанията се правеха през 20 
дни. 

The effect of the tested 
irrigation regimes was evaluated 
according to the results of the 
growth and the yield of first-quality 
grapevines. 

 
For that purpose, the 

sprouting dynamics of the grafted 
cuttings was established, the 
recordings being done every 15 
days. 

 
The dynamics of shoot 

growth was estimated every 15 
days by measuring the shoot 
length on five grapevines per 
replication, totally 80 for all 
variants, selected in advance 
according to the criterion of equal 
vigor. 

Using the same grapevines, 
the shoot ripening was established 
in intervals of 20 days. 

 
     РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ       RESULTS AND DISCUSSION 

Установената през 2008 г. 
динамика на максималната и 
средната дължина на корените 
на присадените резници е 
илюстрирана съответно на 
Фигури 1 и 2 чрез данните от 
измерванията и регресионни 
криви от втора степен. Високите 
коефициенти на детерминация, 
R2=0.83 и R2=0.67, доказват 
достоверността на изведените 
зависимости. На същите 
фигури са показани и данните 
за нарастване на корените през 
2009 г., които също се 
изравняват добре от 
регресионните криви за 2008 г. 

The maximum and the 
average root length dynamics of the 
grafted cuttings are shown in 
Figures 1 and 2, respectively; 
presented by both measurement 
data and regression curves of 
second power. 

 
The high coefficients of 

determination, R2=0.83 and 
R2=0.67, proved the significance of 
the obtained relationships. 

 
The same figures include the 

root growth data for 2009, too, 
which are also well represented by 
the 2008 regression curves. 
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Фиг. 1 Нарастване на максималната дължина на корените на лозичките във 
функция от дните след засаждането. Регресионната крива и регресионното 
уравнение са за 2008 г. 
Fig. 1 Increase of the maximum length of grapevine roots as a function of the 
days after planting. The regression curve and the regression equation are for 
2008 

 
Фиг. 2 Нарастване на средната дължина на корените на лозичките във 
функция от дните след засаждането. Регресионната крива и регресионното 
уравнение са за 2008 г. 
Fig. 2 Increase of average length of grapevine roots as a function of the days 
after planting. The regression curve and the regression equation are for 2008 
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поливният режим беше 
изчисляван при постоянна 
дълбочина на активния почвен 
слой от 60 cm, и през 2009 г., 
когато дълбочината на активния 
почвен слой беше определяна 
въз основа на регресионното 
уравнение от Фигура 1, е 
показан по варианти на 
напояване, съответно на Фигури  
3 и 4. 

irrigation was scheduled at a 
constant root zone depth of 60 cm, 
and in 2009, when the root zone 
depth was estimated using the 
regression equation from Figure 1, 
is shown by irrigation variants in 
Figures 3 and 4 respectively. 

 

Фиг. 3 Добив на първокласни лози по варианти на напояване през 2008 г. 
Fig. 3 Yield of first-class grapevines by irrigation variants in 2008. 

 
Фиг. 4 Добив на първокласни лози по варианти на напояване през 2009 г. 
Fig. 4 Yield of first-class grapevines by irrigation variants in 2009 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

V50 V75 V100 V125
Варианти/Variants

Д
о
б
и
в
 п
ъ
р
в
о
кл
а
с
н
и
 л
о
зи

, %

Y
ie
ld
 o
f f
irs

t-c
la
ss

 v
in
es

, %

0

10

20

30

40

50

60

V50 V75 V100 V125
Варианти/Variants

Д
о
б
и
в
 п
ъ
р
в
о
кл
а
с
н
и
 л
о
зи

, %

Y
ie
ld
 o
f f
irs

t-c
la
ss

 v
in
es

, %



 995 

Като цяло разликите 
между вариантите на 
напояване през двете години на 
опита, както и между двата 
подхода за изчисляване на 
поливните режими при един и 
същи вариант не са доказани. 
Подобни са резултатите и по 
отношение на покарването, 
прираста и узряването на 
леторастите. Вероятно липсата 
на ефект от намаляването на 
поливните норми може да се 
търси във факта, че корените 
са разположени под ъгъл 45° 
спрямо стъблото на лозичките. 
В следствие на това 
действителното нарастване на 
активния почвен слой би 
трябвало да се редуцира с 
коефициент 0.71 (колкото е sin 
45°), което от друга страна 
означава, че поливните норми 
вероятно са били 
преоразмерени. 

Въпреки липсата на 
доказани разлики, през 2008 г. 
добивът при напояване с 50 % 
от напоителната норма е по-
нисък с една пета от този в 
останалите варианти (Фигура 
3). Това вероятно се дължи на 
факта, че кореновото 
извличане през по-голямата 
част от вегетацията е било 
съсредоточено в горната част 
на приетия 60-cm активен 
почвен слой. Тогава, въпреки че 
средната почвена влажност за 
60-сантиметровия слой не е 
падала под стойностите на 
предполивната влажност, 

Generally, there were no 
significant differences between the 
irrigation variants during the two 
experimental years, as well as 
between the two approaches to 
irrigation scheduling in same 
variants. 

 
 
The results were similar with 

regard to sprouting, shoot growth 
and shoot ripening. Probably, the 
reduction of the application rates 
had no effect because of the 45° 
angle between the roots and the 
grapevine stem. 

 
Taking in account that fact, the 

actual depth of the root zone should 
be estimated multiplying the root 
length by a factor of 0.71 (i.e. sin 
45°); in other words this means that 
the application rates were 
overestimated. 

 
In spite of the lack of 

significant differences, in 2008 the 
yield under irrigation with 50% of 
the application rate was lower by 
one fifth than that in the other 
variants (Figure 3). 

 
This was probably due to the 

fact that the root uptake was 
concentrated in the upper part of 
the accepted 60-cm root zone 
during the most of vegetation. 

 
Then, although the average 

soil moisture in the 60-cm layer did 
not decrease below the values of 
the readily available water, the 
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действителната влажност в 
зоната на корените е била 
значително по-ниска от 
планираната. И наистина, 
намаляването на дълбочината 
на активния почвен слой през 
2009 г. е довело до снижаване 
на поливните норми и 
скъсяване на междуполивните 
периоди, което се е отразило в 
по-малки колебания на 
почвената влажност в 
повърхностните слоеве и 
добивът във вариант V50 
(Фигура 4) е вече съизмерим с 
този в останалите варианти. 

actual moisture in the root zone was 
considerably lower than the planned 
one. 

 
 
Indeed, the decreased root 

zone depth in 2009 resulted in 
reduction of the application rates 
and increasing of their frequency, 
which in turn led to smaller 
fluctuations in the surface layer’s 
soil moisture and the yield in variant 
V50 (Figure 4) became 
commensurable with that in the 
other variants. 

 
 

ИЗВОДИ CONCLUSIONS  
Използването на поливен 

режим, отчитащ изменението на 
активния почвен слой въз основа 
на максималната дължина на 
корените на присадените 
резници, не оказва съществено 
влияние върху добива на 
първокласен лозов посадъчен 
материал. 

Поливният режим може 
още да се оптимизира като 
дълбочината на активния почвен 
слой се редуцира допълнително 
с коефициент 0.71, в 
съответствие с ъгъла от 45°, под 
който растат корените спрямо 
вертикалната ос на стъблото. 

Scheduling of irrigation by 
taking in account the actual depth 
of the root zone, based on the 
maximum root length of the grafted 
cuttings, had no substantial 
influence on the yield of first-class 
grapevine planting material. 

 
 
The irrigation scheduling may 

be optimized still more reducing 
the depth of the root zone by a 
factor of 0.71 in conformity with the 
45° angle between the roots and 
the grapevine stem. 
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