
Марули
и Зеленолистни култури
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ВАЖНИ ФАКТИ ЗА МАРУЛИТЕ И ЗЕЛЕНОЛИСТНИТЕ  КУЛТУРИ:

• Марулята е една от най-често отглежданите
култури, отглеждана в много региони.
Марулята, подобно на други зеленолистни култури•
, се характеризира с плитка коренова система, която
изисква строг контрол и режим на напояване.
Влагата, през целия период на вегетация,•
е ключов фактор  за качеството на продукцията .
Дори относително кратък период  на  ниска
влажност на почвата може да има
неблагоприятен ефект върху културата.
Добивите могат да достигнат до 50-70 т / хектар,•
в зависимост от видовете, броя на циклите на
растеж и почвените условия.
Продължителност на растежа: през есента на 60-90 дни,•
а през лятото 21-30 дни.

КЛИМАТ:
За отглеждането на марули и зеленолистни култури е най-
подходящ  умерения  климат, с температури от 13-16 ° C.

• По време на поникването, температури от  7-24 ° C са
най - подходящи.
Късите слънчеви дни са идеални за отглеждане на маруля.•
Слънчеви дни по-дълги от 12 часа карат  марулята да цъфти.

ПОЧВА:

• Неутралните леки почви (рН≈7) или кисели почви са за
предпочитане, но най-голям добив може  да бъде
постигнат в тежки почвени условия.
Марулята е чувствителна към студ и засоленост на почвата.•
Вода с EC of 1.3 или по-малко трябва да се използва за напояване.
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НАПОЯВАНЕ НА МАРУЛИ И ЗЕЛЕНОЛИСТНИ  
КУЛТУРИ
Целта на напояването  на марулята  е да се предотврати 
пресушаването на културата , особено по време на 
образуването на  листната маса.
Водния стрес може да се получи, когато влагата в почвата 
е прекомерна или когато е дефицит. Когато нивата на 
концентрация на кислород в почвата се понижат, поради 
изместване от вода за продължителен период от време, 
кореновата система може да бъде силно повредена.
Марулята  и зеленолистните култури са особено 
податливи към water stress поради тяхната плитка 
коренова система.

Водния стрес може да доведе до два основни проблема
Лоши  добиви и лошо качество на продукта (по 
отношение на твърдост , размер на главата , и цвят на 
растението) 

•

Гниене в основата на корените.•

При недостиг на влага в началния цикъл на културата 
може да се забави узряването и да се намали добива. 
Недостигът по-късно през сезона води до по-ниско 
качество и добиви. Прекомерното напояване, особено в 
края на сезона, може да намали както качеството и 
живота на растението след прибиране на реколтата.
Неравномерното или прекомерно напояване, причинява 
нитрати под кореновата система и способността на 
културата да се възстанови от дефицит на азот намалява.

Ефективното напояване (поливния режим), високата 
равномерност на разпределение на вода и светлина 
помага за предотвратяване на стресови състояния.

ПОЛИВЕН РЕЖИМ
За да се предотврати водния стрес, да се прилага праг 
на напояване от 20-30% от дефицита. С тензометри 
нагласени на 10-25 сентибара, за да започне поливка, 
спрямо типа почва.

•

Поливки на всеки 1-3 дни.•
 По време на горещото време, за предпочитане е поливки през кратки 
интервали, за да се запази високата влажност.

•

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВОДНОТО КОЛИЧЕСТВО

Факторът на реколтата е от  0.25-0.9.
Факторът на културата е свързан с 
плътността на засаждане: 
Плътност на засаждане = Ca x Cb
Ca= плътност между растенията (%)
Cb= плътност между редовете(%)

Необходимо количество вода = дневна ET (Евапотранспирация) x факор на културата
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СТАНДАРТНА ГРАФИКА НА КОНСУМАЦИЯТА НА ВОДА СПРЯМО ПЕРИОДИТЕ НА РАЗВИТИЕ

ТОРЕНЕ
Калий и фосфор са препоръчителни през периода на растеж. Използва 
се азот в нитратна форма, помага да се намалят заболяванията. 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПОЛИВКИТЕ И ПОТЕНЦИАЛНИ АГРОНОМИЧЕСКИ ПЕЧАЛБИ, 
ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОСТИГНАТАТА РАВНОМЕРНОСТ*

* Източник: Scott A. Barber, Steven R. Raine and Evan J. Howard
Queensland Fruit and Vegetable Growers Ltd. Brisbane, Australia.
National Centre for Engineering in Agriculture, USQ, Toowoomba, Australia

Култура Система за
напояване Район

AE
(Приложение 
Ефективност)

Измерено
DU

Сезонно
напояване
ML/ha/yr

Потенциални
агрономически 
ползи ако 
DU>90%

Марули Твърда 
връзка Lockyer Valley 80-100% 70% 1.1 13%
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СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА NAANDANJAIN
Производството на зеленолистни култури е свързано с високи 
инвестиционни разходи. Изборът на най-подходящата поливна 
система и правилното й управление е гаранция за успех. АГРОДРИП и 
NaanDanJain предлагат множество решения: Системата Irristand или 
капковото напояване, са най-подходящи за открити площи, докато 
микроразпръсквачите са най-доброто решение за оранжерии. 
СИСТЕМА IRRISTAND
Системата IrriStand за марули и зеленолистни култури се състои от 
нискодебитни разпръсквачи, които стимулират лек дъжд. Монтирани 
на гъвкави ПЕ връзки и успешно посрещат всички нужди, през всички 
етапи на развитие.  

Покълване•
Равномерно напояване (като същевременно се поддържа почвата аерирана) •
Продължително прилагане на азот•
Добър микроклимат•
Предотвратяване ерозията на почвата•
Защита от измръзване•

Основни предимства на системата
Нисък дебит на разпръсквачите•
Висока ефективност и равномерност на разпределението •
Пълен контрол върху почвения профил•
Наличие на оптимална влага и хранителни вещества за кореновата система•
Увеличаване на добива на  маруля до 70 тона / хектар , според вида и сезона•

Високата равномерност на поливката, ниската поливна норма и честите поливки, 
осигуряват максимален контрол и наблюдение на напоявания аериран почвен 
профил, което е от съществена важност за плитката коренова система на марулята.   

Ниска поливна норма (3-5 мм/час): позволява пълна абсорбация на водата в 
почвата, без оттичания дори при неравности. 

Нисък интензитет на дъжда: запазва структурата на почвата и предотвратява 
образуването на коричка, която да възпрепятства поникването и развитието. 
Кратки поливки: предотвратява стреса, причинен от излишъка на вода; 
осигурява оптимални условия за развитие с висока необходима влажност и 
достъп на торове в контролиран влажен и аериран почвен профил; и 
гарантира, че торовете няма да се просмукват под кореновата система и да 
изтичат в подпочвените води. 
СИСТЕМИ AMIRIT
Изградена на концепцията на система IrriStand, Amirit e с твърди връзки, 
включващи ПЕ тръбопроводи Ф50, с прилежаши към тях 10-12 метрови 
сегменти. Системата е гъвкава, преносима и лесна за монтаж и употреба. 

Полагане на система IrriStand
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РАЗПРЪСКВАЧИ ЗА IRRISTAND И AMIRIT 
СИСТЕМИ
АГРОДРИП иNaanDanJain предлагат широка гама от 
разпръсквачи за напояване на марули и зеленолистни 
култури. Характеризират се със здрава конструкция, 
устойчивост на корозия и висока равномерност при 
поливка, отговарящи и на специфичните условия, в 
които е отглеждат културите. 

НИСКОДЕБИТНИ РАЗПРЪСКВАЧИ С РЕЗБА 1/2" 
Характеризират се с отлична равномерност на поливката 
и възможност за работа в условия на ниско налягане. 

Super 10
Със специален механизъм, за разстояния до 12м•	
Налчини с регулатор на дебита. 

5022-U
Нискодебитна единична или двока дюзи за разстояния до 12м•

5022 SD
Единична голяма дюза със система SD за разстояния до 14м•

 6025 SD
Единична голяма дюза със система SD за разстояния до 16м •

Подобрена устойчивост на вятър•

LPD за IrriStand (Устройства за защита от изтичане)
Предотвратяват изтичанията от напоителната система•
Поддържа пълна напоителната система и осигурява равномерност•
Напояване на всяка площ, в даден момент от време
Предотвратява разрушаването на редовете•

5022 SD6025 SD LPD за IrriStand

LPD

5022-USuper 10

НОВ

НОВ
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Непрекъсната поливна ивица
Концепцията за непрекъсната поливна ивица създава оптимални 
условия за развитие на растения, отглеждани на малки разстояния 
едно от друго с плитка коренова система, каквито са марулите. Това 
предотвратява дълбоко просмукване на вода и торове под плитката 
коренова система в подпочвените води, което може да създаде 
замърсяване
Избор на продукт и проект
Въз основа на конкретните агро-технически нужди на зеленолистните 
култури са препоръчителни два основни продукта. 

Капков маркуч TalDrip 
Лек капков маркуч с каскадни капкообразуватели. •	
Ефективен, равномерна поливка с нисък коефициент CV и•
висок EU% стандар.
Устойчив на запушване: самопочистващ с двоен режим на потока•
който непрекъснато премахва малки частици мръсотия.•
Наличен с диаметри 16-23 mm, дебелина на стената 6-35 mil •
Дебит на капкообразувателя: 0.6, 1.0, 1.7 l/h•
Разстояния между капкообразувателите: от15 cm•

TalDrip

Защита 
от пясък 

и корени

Цикловидно 
завихряне 

СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
онцепциП и NaanDanJain са развили специална концепция за капково 
напояване, за да посрещне нуждите на марулите и зеленолистните 
култури. Еднаквостта във влажността на почвения профил е 
осъществена на база на нискодебитни капкообразуватели, близкото 
разстояние между тях и отлична равномерност. Концепцията за 
капково напояване комбинира възможността за напояване и торене.  
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ДВОЙНА СИСТЕМА
Въз основа на изискванията и специфичните условия на 
терена, АГРОДРИП и NaanDanJain са разработили 
решението за двойна система: разпръсквачи  
(преносима система Irristand) и капково напояване, за 
максимални резултати:

Етап 1:  Подготовка на почвата и леглата със система IrriStand           

Eтап 2:  Торене преди сезона, използвайки система Irristand 
Етап 3:  Покълване и поникване, използвайки система Irristand 
Етап 4:  Напояване и торовнасяне през сезона, използвайки капково напояване          

Stage 5:  Технически поливки, за охлаждане и освежаване, използвайки IrriStand

Системата Irristand може да се мести от блок на блок за целите на поникването.

Капков маркуч Chapin
Икономичен тънкостенен капков маркуч•	
Турболентен поток през двойна стена•
Устойчив на запушване: турболентност на потока •
през широко напречн сечение
Високо устойчив на увреждане от насекоми и механични повреди•
Наличен с диаметри 16, 22 mm, и дебелина на стените 6-15 mil •
Специфичните отвори възпрепятстват проникването на корените. •

Chapin

Основни препоръки
Разстояние между капковите линии: една линия за два 
близки реда
Разстояние между капкообразувателите: 15-30см, в 
зависимост от типа на почвата. 
 Дебит на капкообразувателите: 
Tal Drip: 0.6, 1.0 l/h
Chapin BTF: 4.8 l/h на метър (0.96 l/h на извод)
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РЕШЕНИЯ ЗА КУЛТУРИ ОТГЛЕЖДАНИ В ОРАНЖЕРИИ

Оранжериите, ПЕ тунели и тунелите със засенчващи 
мрежи подобряват условията за отглеждане на 
марули и зеленолистни култури. Агродрип и 
NaanDanJain имаt решение за тези условия: 
Набор от микроразпръсквачи, инсталирани под 
покрива на оранжерията.Широка гама от 
предлагани дебити, за да съответства на 
специфичната поливна норма, която се изисква, 
според оптималното време за напояване. 
Интуитивният софтуер ("Space"), специално 
адаптиран към парниковите условия да постигне 
максимална равномерност (CU 88-95%).

Марули със микроразпръсквачи - схема - 4x4м 
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНА ЛИНИЯ И 
СРЕДСТВО ПРОТИВ МЪГЛА
АГРОДРИП и NaanDanJain са развили 
специфични решения за условията в 
оранжерии, като се има предвид тяхната 
форма, за да се постигне оптимална 
ефективност на напояването. Единичната 
линия създава равномерна ивица с 
относително по-големи капчици и  по-
висока поливна норма. Подходяща е за 
оранжерии с широчина до 6 м. По-
широките оранжерии изискват 2-3 линии.

Препоръчват се следните микроразпръсквачи:
Основното упътване за всички модели е: височина 
на монтаж на 120-200см над растенията и спрямо 
местните условия. Всички модели са съвместими със 
устройствата срещу изтичане LPD. 

Green Spin
Не капе по време на работа•
Отлична равномерност•
Дебит: 43-200л/час•
Разстояния: до 4,0м•
Наличен с комбинация против мъгла•

2005
Микроразпръсквач против насекоми, •
за допълнително приложение
Равномерност на покритието върху голямо•
разстояние, дебит и налягане
Големи капчици•
Дебит: 35-200 л/час•
Разстояния: до 6.0м•

Modular
Традиционен модел•
Дебит: 35-300 л/час•
Разстояния: 3-5,0 м•
Комбинация против мъгла•

GreenSpin 
с anti-mist

Modular 
with anti-mist 
on LPD
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ПРЕДИМСТВАТА
Покриваемост от страна до страна, използвайки 
устройства против изтичане, получава се 
максимална равномерност ив специфична линия. 

Ротор за тунелни оранжерии, до 6,0м ширина

Висока норма при поливка
Позволява напояване за кратък интервал и причинява понижена 
влажност, в резултат растенията стоят сухи по-дълго време.

Сухи стени
АГРОДРИП и NaanDanJain предлагат широка гама от 
микроразпръсквачи, за да решат този традиционен проблем в 
оранжериите. 

6 м

120-200 см



АГРОДРИП се ангажира да намери 
идеалното решение за напояване на Вашето 
насаждение, съобразено с локалните 
климатични особености, почвени условия, 
специфика на водоизточника. Всичко това 
съобразено с Вашия бюджет. Свържете се с 
Нас за повече информация.
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© 2014 AGRODRIP Ltd. Всички права запазени.

Информацията, публикувана тук е само насочваща. 
За специфични запитвания, моля свържете се с 
Нашия екип.

АГРОДРИП ООД
Пловдив, бул."Цариградско шосе" 1-ви км. 
тел:+359897856066, +359897856065
e-mail: agrodrip@abv.bg www.agrodrip.com
 




