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УВОД 
Захарната царевица е: 

Търсена; 

Лесно се реализира на пазара; 

Носи висока печалба 

чувствителна към засушаване 

 Най-практикуваната в света технология за напояване 

на захарна царевица е капковото напояване 

 На Опитно поле „Челопечене“ за установяване на 

поливния режим на културата и влиянието на два вида 

технологии за напояване – капково и дъждуване върху 

добива и ефективността на производството на захарна 

царевица 



УВОД 
Метеорологичните условия  

Валежи - Разпределението на валежите показва 

продължителен период на засушаване от първата 

десетдневка на юли до втората на август 

включително 

Температура - периодът май-август е много топъл 

с обезпеченост на температурната сума 15.0%, а 

периодът юли-август е екстремно топъл с 

обезпеченост 5%  

 

Показател 

Май-август Май-юни Юни-юли Юли-август 

mm; oC 

Обезпе-

ченост, 

% 

mm; oC 

Обезпе-

ченост, 

% 

mm; oC 

Обезпе-

ченост, 

% 

mm; oC 

Обезпе-

ченост, 

% 

Валежи 215.2 70.0 143.9 55.0 121.0 57.5 71.3 87.5 

Температура 

на въздуха 2477.5 15.0 1064.2 32.5 1259.1 17.5 1413.3 5.0 

Таблица 1. Обезпеченост на метеорологичните фактори през 2015 г. 



ПОЛИВЕН РЕЖИМ 

 В зависимост от метеорологичните условия през 2015 г. се проведоха 3 

броя поливки при технологията на дъждуване и 5 броя поливки при 

капково напояване. 

Варианти 
Брой 

поливки 

Дати на 

поливките 

Поливна норма 

(m), mm 

Напоителна норма 

(M), mm 

Дъждуване 

A1B1 - - - - 

A1B2 3 9-10.07,  

21-22.07, 

4-5.08 

60 180 

A1В3 3 45 135 

A1B4 3 30 90 

Капково напояване 

A2B1 - - - - 

A2B2 5 11.07, 

16.07, 

23.07, 

31.07, 

5.08. 

15.0 75.0 

A2В3 5 11.3 56.3 

A2B4 5 7.5 37.5 

Таблица 2. Елементи на поливния режим 



ДОБИВИ 
Видно е, че между технологиите на 

дъждуване и капково напояване се 

проявяват статистически доказани 

разлики най-вече при биометричните 

характеристики на растенията. 

Капковото напояване е с по-

благоприятно въздействие върху 

биометричните характеристики 

По отношение на добива стандартни 

кочани, капковото напояване е с 

доказано по-неблагоприятен ефект 

Размерът на напоителната норма има 

доказано влияние за повишаване на 

добива и показателите на добива.  



Таблица 3. Главни действия на изпитваните фактори 

  

Общ добив 

кочани 

kg/da 

Добив 

стандартни 

кочани 

kg/da 

Общ брой 

кочани, 

бр./da 

Брой 

стандартни 

кочани, 

бр./da 

Фактор А - технология на напояване 

А1 - дъждуване 1538.8 1143.8 9958 6208 

А2 -капково 

напояване 

1365.4 946.3о 9000 5708 

Фактор В – напоителна норма 

В1 - неполивно 1010.0 653.3 7667 5333 

В2 -50% M 1442.5 992.5 10500 5167 

В3 – 75% M 1500.8 1119.2 9833 6250 

B4 – 100% M 1855.0 1415.0 9917 7083 
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ДОБИВИ 

 При капково напояване влиянието на водата е доказано при 
75% и 100%М, а при дъждуването – и при 50%М 

 При дъждуване, увеличението на кочаните общо е с около 
50%М при двете нива на дефицитно напояване, а при 
100%М– увеличението е двойно 

 Стандартните кочани са увеличени около два пъти при 
дефицитно напояване и близо три пъти при максимално 
напояване 

 Увеличенията при капково напояване са в по-малък 
размер, но също са доказани 

 При капково напояване резултатите са разнопосочни. 
Добивът стандартни кочани е доказано по-висок 
единствено при максималното напояване в сравнение с 
условия без напояване  



ИЗВОДИ 

  В условия на много сух и много топъл вегетационен 

период, захарната царевица се отглежда при 3 поливки и 

180 mm напоителна норма, а при капково напояване – с 5 

поливки и 75 mm напоителна норма. 

 Капковото напояване влияе за по-добро развитие на 

зелената биомаса, но при дъждуване продуктивността е по-

висока. Добивът на стандартните кочани при дъждуване е 

1143.8 kg/da и 6208 бр., а при капково напояване – 946.3 kg/da 

и 5708 бр. Разликата между теглата на стандартните кочани е 

доказана, докато по отношение на броя на кочаните нито една 

от технологиите не доказва статистическо предимство. 

 



ИЗВОДИ 

 
 Напояването има доказано влияние върху добива, 

структурните елементи на добива и биометричните 
характеристики. Добивът стандартни кочани се увеличава от 
653.3 kg/da и 5333 бр. при неполивни условия на 992.5 kg/da и 
5167 бр. при 50% напоителна норма, 2119.2 kg/da и 6250 бр. 
при 75% н.н. и 1415.0 kg/da и 7083 бр. при задоволяване на 
потребностите на културата от вода. 

 Величината на напоителната норма има доказно влияние и 
при двете технологии на напояване, най-вече върху общия 
добив кочани, добива стандартни кочани, теглото на 1 
стандартен кочан. Размерът на напоителната норма при 
дефицитно напояване чрез дъждуване няма значим ефект 
върху биометричните характеристики на растенията. 

 По отношение на получените добиви, дъждуването има 
предимство пред капковото напояване. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  


