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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 бе 
разработването на модел на 
нарастването на активния почвен обем 
във функция от времето, въз основа на 
който да се оптимизира поливният 
режим. Използван е лозов посадъчен 
материал от сорта Мискет кайлъшки, 
присаден на подложка Берландиери х 
Рипария CO4, отглеждан в условията 
на капково напояване и охлаждащи 
поливки чрез дъждуване. На база 
получените през 2008, 2009 и 2010 год. 

Soil moisture is amongst the main 
growth factors for grafted cuttings in the 
nursery. Usually, the irrigation regime is 
scheduled on the basis of a constant root 
zone depth of about 60–80 cm.  

Alternative is the approach of 
irrigation scheduling taking in account the 
increasing root zone depth, which is well 
known, too. However, there is no data 
available in the literature concerning the 
dynamics of the roots’ elongation once the 
grafted cuttings have been planted in the 
nursery. 

The objective of the present paper 
is a model of root zone enlargement with 
the time, which to be used for improving 
the irrigation scheduling. 

 
The planting material was of ‘Misket 

Kailashki’ variety grafted on ‘Berlandieri x 
Riparia SO4’ rootstock, grown under drip 
irrigation combined with cooling sprinkling 
applications. 

 
The model of root zone 

enlargement was developed using data 



 1100

данни е разработен модел на 
нарастване на кореновата система във 
функция от времето след момента на 
засаждане. Съставени са уравнения за 
нарастване на дълбочината и 
широчината на активния почвен обем. 
Получените стойности са сравнени с 
опитно установеното разпределение на 
почвената влажност при 
съществуващата система за капково 
напояване и реален поливен режим. 

for root elongation obtained in 2008, 2009 
and 2010. 

Equations were derived, describing 
the increasing of both the depth and the 
width of the root zone. 

The obtained figures were 
compared with the experimentally 
established pattern of soil moisture 
distribution under the existing drip 
irrigation system and the actual irrigation 
regime. 

 
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 кол.,1965; Магрисо и 
кол., 1968). 

Технологични елементи 
като парафинирането на 
присадените резници и 
откритото им засаждане във 
вкоренилището (Радулов, 1979) 
водят до намаляване 
дълбочината на активния почвен 
слой. Тази дълбочина не е 
постоянна и се променя с 
течение на вегетацията, като 

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. 

 
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 
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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 има 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. 
Нещо повече, при капково 
напояване почвата се 
навлажнява в ивици по дължина 
на редовете, а междуредията 
може да останат сухи. В такъв 
случай по-подходящо е да се 
говори за активен почвен обем, 
вместо за активен почвен слой. 
Методиката за изчисляване на 
поливните норми при 
нарастваща дълбочина на 
активния почвен слой е 
разработена отдавна (Костяков, 
1960) и е добре известна. В 
достъпната литература обаче 
няма данни 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 обем във функция от 
времето и съответно да бъде 
изчислен оптималният поливен 
режим. С цел набавяне на 
нужната информация и 

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. 

 
Moreover, drip irrigation wets 

the soil in strips along the rows 
while the soil between rows 
remains dry. In that case, it is more 
suitable to talk about wetted soil 
volume rather than wetted soil 
depth. 

 
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 volume of the root zone 
and, respectively, for optimum 
scheduling of irrigation. 

 
Subject of the present 
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разработване на модел на 
нарастването на активния 
почвен обем, през 2008, 2009 и 
2010 год. в Института по 
лозарство и винарство – Плевен, 
бе проведен опит, резултатите 
от който са предмет на 
настоящата публикация. 

publication are results of an 
experiment carried out in 2008-
2010 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 

през периода 2008-2010 год. във 
вкоренилище за производство на 
лозов посадъчен материал от 
сорта Мискет кайлъшки, 
присаден на подложка 
Берландиери х Рипария CO4 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 2.0 m. И през трите години 
на експеримента засаждането бе 
извършвано 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. 

Растенията бяха 
снабдявани с вода чрез система 
за капково напояване с по едно 
поливно крило на леха, 
разположено между двата реда 
лозички. Поливните крила бяха с 

The field experiment was 
carried out in a nursery for 
production of grapevine planting 
material of ‘Misket Kaylashki’ 
variety grafted on ‘Berlandieri x 
Riparia 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 all 
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. 

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 
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вградени през 15 cm 
капкообразуватели с дебит 1.0 L 
h-1.  

laterals, delivered irrigation water 
with a discharge of 1.0 L h-1.  

 
Таблица 1 Обемна плътност и пределна полска влагоемност (ППВ) на 
почвата в опитния участък 
Table 1. Bulk density and field capacity of the soi l 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 

 
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 
налягане и с радиус на действие 
5.0 m. 

За определяне динамиката 
на нарастване на корените на 
лозичките, през всяка от 
опитните години трикратно, в 
интервал от 1 месец, бяха 
изкопавани по 5 лози, на които 
бяха определяни броят, 
средната и максималната 
дължина на корените. 

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 an effective 
radius of 5.0 m. 

 
The elongation of vine roots 

was estimated three times per 
year, in one-month intervals during 
the vegetation period. Each time, 
five vines were dug out for 
evaluating the root number, the 
average and the maximum root 
length. 

Both the dimensions of the 
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Размерите на навлажнения 
почвен обем при прилаганото 
капково напояване, както и 
равномерността на 
навлажняването му бяха 
определени през 2010 година. 
За целта през 7 дни в течение на 
поливния сезон бяха взимани 
почвени проби в почвени 
профили напречно на редовете, 
през 1 метър по дължина на 
лехата. Във всеки профил проби 
бяха взимани под поливното 
крило, както и на разстояние 35 
cm и 75 cm от двете му страни, 
послойно от всеки 10 cm до 60 
cm дълбочина. Почвените проби 
се вземаха с ръчна сонда в три 
повторения. Непосредствено 
след всяко пробовзимане се 
подаваше поливка с размер, 
който да възстанови водния 
запас в активния почвен слой до 
ППВ. Чрез чести поливки бе 
поддържана висока почвена 
влажност, близка до ППВ. 

wetted soil volume and the wetting 
pattern under drip irrigation were 
estimated in 2010 by soil sampling 
done in seven-day intervals during 
the irrigation season. 

 
Soil samples were taken in 

profiles perpendicular to the row, at 
10-cm increments down to 60 cm 
depth, under the dripper, as well as 
at 35 cm and 70 cm on both sides 
of the drip lateral. 

 
Consecutive profiles were at 

a distance of one meter along the 
bed. 

 
Soil samples were taken in 

three replications by a hand driven 
auger. 

After each sampling, a water 
application was realized in order to 
restore water storage up to field 
capacity. Frequent drip 
applications kept soil moisture 
close to field capacity. 

 
    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION 

Динамиката на нарастване 
на средната дължина на 
корените през трите опитни 
години е представена на Фигура 
1. 

Там е показано и 
регресионното уравнение, 
описващо с висока степен на 
достоверност (R2=0.998) 
зависимостта между средната 
дължина на корените и 
изминалите дни след 
засаждането на присадените 
резници. 

The elongation dynamics of 
the average root length during the 
three experimental years is shown 
on Figure 1. 

 
 
The regression equation of 

the relationship between the 
average root length and the 
elapsed days after planting the 
grafted cuttings is with high level of 
confidence (R2=0.998). 
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y = 0,0016x2 + 0,0534x + 0,0341
R² = 0,9989
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Фиг. 1 Динамика на нарастване на средната дължина на корените на 
присадените резници във вкоренилището през годините на опита и 
регресионно уравнение на зависимостта „ средна дължина на корените – 
дни след засаждането” 
Fig. 1. Increasing of the average root length of th e grafted cuttings in the nursery 
by experimental years, and regression equation of t he ‘average root length – 
days after planting’ relationship 
 

Известно е, че при 
подложка Берландиери х 
Рипария CO4 корените растат 
под ъгъл 450 спрямо почвената 
повърхност (Катеров и др; 1990). 
Като се отчете и дълбочината на 
засаждане на резниците, 
нарастването на дълбочината на 
активния почвен обем може да 
се опише със следното 
уравнение: 

където: Н – дълбочина на 
активния почвен обем (cm); T – 
дни от момента на засаждане на 
присадените резници във 
вкоренилището; z – дълбочина 
на засаждане на резниците в 

It is also known that the roots 
of ‘Berlandieri x Riparia SO4’ 
rootstock grow at a 450 angle 
towards the soil surface. 

Thus, taking into 
consideration the planting depth of 
the cuttings, the increasing of the 
root zone depth could be 
described with the following 
equation: 

 

where: Н – root zone depth 
(cm); T – days from the moment of 
planting the grafted cuttings in the 
nursery; z – planting depth of the 
cuttings in the soil (cm), in this 

( ) ;sin034.0053.0001.0 2 zTTH +++= α ( ) ;sin034.0053.0001.0 2 zTTH +++= α
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почвата (cm), в случая z = 15 cm; 
α - ъгъл, под който растат 
корените в почвата спрямо 
почвената повърхност, в случая 
α = 450. 

Въз основа на горната 
зависимост е получена крива на 
нарастване на дълбочината на 
активния почвен обем, която е 
показана на Фигура 2. 

case z = 15 cm; α – angle between 
the growing roots and the soil 
surface, in this case α = 450. 

 
 
The dynamics of increasing 

of the root zone depth, based on 
the above equation, is illustrated 
on Figure 2. 
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Фиг. 2 Крива на нарастване дълбочината на активния почвен обем във 
функция от дните след засаждане на присадените резници във 
вкоренилището 
Fig. 2. Increasing of the root zone depth as a func tion of the days after planting 
of the grafted cuttings in the nursery 
 

Широчината на активния 
почвен обем също нараства с 
развитието на корените като 
зависи и от схемата на 
засаждане (броят редове в 
лехата и разстоянието между 
тях). В общия случай 
нарастването на широчината на 
активния почвен обем ще има 
вида: 

The width of the root zone 
depends on the length of the roots, 
too, but it is also determined by the 
scheme of planting (number of 
rows in the bed and distance 
between the rows). 

 
Generally, the increasing of 

the root zone width can be 
described as follows: 
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където: B – широчина на 
активния почвен обем (cm); T – 
дни от момента на засаждане на 
присадените резници във 
вкоренилището; b – разстояние 
между двата реда резници в 
лехата (cm), в случая b = 50 сm; 
α - ъгъл, под който растат 
корените в почвата спрямо 
почвената повърхност, в случая 
α = 450 

Получената въз основа на 
горната зависимост крива на 
нарастване на широчината на 
активния почвен обем е 
показана на Фигура 3. 

 
where: B – root zone width 

(cm); T – days from the moment of 
planting the grafted cuttings in the 
nursery; b – distance between the 
two rows of cuttings in the bed 
(cm), in this case b = 50 сm; α - 
angle between the growing roots 
and the soil surface, in this case α 
= 450. 

 
The dynamics of increasing 

of the root zone width, based on 
the above equation, is shown on 
Figure 3. 

 
 

 
Фиг. 3. Крива на нарастване на широчина на активния почвен обем във 
функция от дните след засаждане на присадените резници във 
вкоренилището 
Fig. 3. Increasing of the root zone width as a func tion of the days after planting 
of the grafted cuttings in the nursery 
 

От Фигури 2 и 3 става ясно, 
че напояването трябва да 

It becomes evident from 
figures 2 and 3 that the wetted soil 

( ) ;cos034.0053.0001.02 2 bTTB +++= α ( ) ;cos034.0053.0001.02 2 bTTB +++= α
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осигури навлажнен почвен обем 
с широчина от около 55 сm и 
дълбочина около 15 сm в 
началото до около 80 сm 
широчина и около 30 сm на 
дълбочина в края на поливния 
сезон. 

На Фигура 4 е показано 
нарастването на активния 
почвен обем по дълбочина и 
широчина в зависимост от броя 
на дните след засаждането на 
присадените резници във 
вкоренилището. 

volume, provided by the irrigation, 
should have a width of about 55 
cm at the beginning and 80 cm at 
the end of the irrigation season, 
and a depth varying from 15 cm to 
30 cm. 

 
Figure 4 shows the 

increasing of the root zone in 
depth and width depending on the 
days passed after planting the 
grafted cuttings in the nursery. 

 

 

 
Фиг. 4. Нарастване на активния почвен обем на дълбочина и широчина в 
зависимост от броя на дните след засаждане на резниците във 
вкоренилището (броят дни е изписан до всяка отметка) 
Fig. 4. Increasing of the root zone depth and width  related to the number of days 
after planting the grafted cuttings in the nursery (day numbers shown next to 
markers) 
 

За сравнение, на Фигура 5 е 
показано разпределението на 
почвената влажност в почвен 
профил с размери 1.40 m х 0.60 

For comparison, the 
distribution of soil moisture in a 
1.40 m х 0.60 m soil profile, 
located symmetrically under the 



 1109

m, разположен симетрично под 
поливното крило на системата 
за капково напояване. Данните 
са осреднени от 13 измервания в 
рамките на поливния сезон. 

drip lateral, is shown on Figure 5.  
 
The presented data are 

average from 13 measurements 
within the irrigation season.  

 

 
Фиг. 5. Диаграма на разпределението на почвената влажност (% от ППВ) в 
почвения профил под поливното крило на системата за капково напояване; 
числата са средни на 13 измервания в рамките на поливния сезон 
Fig. 5. Diagram of the soil moisture distribution ( % of FC) in the soil profile under 
the drip lateral; the data are average from 13 meas urements within the irrigation 
season 
 

От същата фигура се 
вижда, че влажността на почвата 
в слоя 15-45 сm и по цялата 
широчина на коренообитаемия 
почвен обем е сравнително 
постоянна и в границите 86-89% 
от ППВ. Това показва, че 
навлажняването на почвата при 
капково напояване на 
вкоренилището е равномерно в 
коренообитаемия почвен обем и 
осигурява добри условия за 
развитие на кореновата система 
на присадените резници. 

It is seen from the figure that 
the soil moisture in the layer 15-45 
сm and over the entire width of the 
root zone is relatively constant and 
within the range 86-89% of the 
field capacity. 

 
Therefore, the soil wetting in 

the root zone is uniform under drip 
irrigation and provides good 
conditions for development of the 
root system of the grafted cuttings. 
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ИЗВОДИ CONCLUSIONS  
Получените зависимости за 

нарастването на активния 
почвен обем са достатъчно 
надеждни, доколкото се 
основават на изключително 
силната корелация между 
растежа на корените на 
лозичките и броя на дните от 
момента на засаждането на 
присадените резници във 
вкоренилището. 

Капковото напояване може 
да осигури оптимална 
равномерност на навлажняване 
на активния почвен обем. 

Поливният режим на 
лозовото вкоренилище може да 
се подобри, ако се изчислява 
въз основа на водния баланс в 
активния почвен обем, 
определян по представения тук 
модел на нарастването му. 

The obtained relationships for 
the increasing of the root zone are 
reliable enough as far as they are 
based on a strong correlation 
between the growth of vine roots 
and the number of days from the 
moment of planting of the grafted 
cuttings in the nursery. 

 
 
Drip irrigation can provide 

optimum and uniform soil wetting 
in the root zone. 

 
 
The irrigation regime of the 

grapevine nursery can be 
improved if it is scheduled on the 
basis of a water balance in a soil 
volume evaluated according to the 
presented here model of root zone 
enlargement. 
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