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ДОМАТИ, ОТГЛЕЖДАНИ НА 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Доматите са една от най-известните зеленчукови култури в Света. С помощта на модерните 
технолгии за напояване тази култура може да се отглежда целогодишно.
Най-големите призводители на домати за 2008г. (милион тонове) са: Китай-33.8; САЩ -12.5; 
Турция-11.0; Индия-10,3; Италия-6.
Производството на домати е чувствително на температурни влияния - оптималната 
температура е 23-270 C. Температури по-ниски от 150 C или по-високи от 350 (през нощта 
температури около 210) са неблагоприятни за плодовете. Доматите растат най-добре при 
меки температури с изобилие от светлина. По-ниски нива на осветеност ( по-малко от 15% 
от лятното слънчево греене) значително ще намали добива на плодове през есента или 
този в оранжериите през зимата. Доматите могат да бъдат класифицирани спрямо  периода 
на узряване и прибиране на реколтата на детерминантни и индетерминантни: Реколтата от 
детерминантните домати може да бъде прибрана наведнъж, докато индетерминантните 
позволяват продължителността на плододаване да продължи през целия сезон. 

КОНСЕРВНИ ДОМАТИ И ТРАПЕЗНИ ДОМАТИ
 Има две основни групи: 
1. Консервни домати - отглеждани в открити площи
2. Трапезни домати - отглеждани в открити площи или в оранжерии
При отглеждане на открито добивът може да бъде 100-120 тона/хa. При отглеждане на 
трапезните домати, в оранжерии, добивът може да достигне до 500 тона/ха. 
Определящото при тяхното търсене
• Консервни домати - процента насухо вещество

Трапезни домати - изискванията на потребителите към вкуса и вида и срока на годност са определящи•

Освен сортовете има и други фактори, които влияят на качеството на плода. Тези от тях, с 
най-голямо влияние, са напояването и торенето.

Период на отглеждане
Консервни домати на открити площи: 120-135 дни, в зависимост от сорта. Трапезни домати в 
оранжерии: 6-10 месеца.

Почва и вода

За фермерите, основния критерий при отглеждането е решението дали полодвете да се 
развиват спрямо количеството или качеството (с максимален добив). Високите нива на захари 
(brix) са придружени с ниски добиви. Ограничения омокрен обем под капковата система дава 
гъвкавост при управлението и осигурява точното количество влага за всеки етап от 
развитието, до прибиране на реколтата. 

Повечето почви, в които се отглеждат домати са добре дренирани. Оптималните нива на 
киселинност в почвата са pH 6-7,5. Доматите развиват дълбока и гъста коренова система. Важно е 
корените да оползотворят почвения профил до 1,2м, в тежки почви и 40-60см в леки и песъчливи 
почви. Важно е да се запълни почвения профил в съответствие с изискванията, преди засаждане. 
Доматите са по-толерантни на засоляване. Все пак около 3.0 milmoho/cm може да се очаква 
намаляване на добива, но и увеличаване на качеството. Плодът е по-малък и по-сладък. Доматите са 
чувствителни на заболявания в почвата, обработки срещу тях трябва да се правят всяка година.
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Температурни изисквания (В целзий) спрямо Фазите на развитие (Култивирани домати в Израел)

Фази на развитие Минимална Оптимална Максимална
Покълване 11 16-29 34

В процес на израстване 18 21-24 32

Формиране на плода - нощем 10 14-17 20

Формиране на плода - денем 18 23-26 30

Преобладаващо червени 10 20-24 30

Преобладаващи жълт 10 21-23 40

Фази на растеж  
Преди засаждане 
Напояване на 
дълбочина 1.20м 
с дъждуване

Покълване и 
Израстване на 

Семена или Разсад 
45-60дни

Цъфтеж и формиране на 
плодовете  докато 

започнат да променят 
цвета си 20-30дни

Зреене
20-30дни

Растежен фактор 
и насоки

100-250 mm Първа поливка: 
30-50 мм

Втора поливка: 
след 7 дни)
20-30 мм

0.4-0.6 
Интензивното 
напояване започва 2 
седмици след 
започване на цъфтежа. 
Последващи 
технологични поливки 
в рамките на 50мм на 
интервали в звисимост 
от почвения тип през 
1-3 дни

0.7-0.9
Последна поливка 
10-20дни преди 
прибиране на 
реколтата (50-80% 
червени плодове)
Растенията 
използват дълбоко 
съхранена вода

Средно регулиране 
на напрежението за 
по-високи нива на 
захарността (brix)

0.4-0.6

Тензометър отчет (в 
cbar) на 30-60см 

дълбочина 

10-30 cb, в 
зависимост от 

типа почва

40-60 cb 
за висока захарност,

в зависимост от 
типа на почвата

НАПОЯВАНЕ (Култивирани домати)

Насоки при напояване и Растежен фактор - Капково напояване
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Време (седмици)

Количество на поеманите вещества за Домати

Напътствия за напояване за трапезни домати, отглеждани върху открити площи

- От засаждане до изникване, прилагане на леки поливки от   5-10м3/ден/хa За песъчливи 
почви, дневно напояване.
- За средни до тежки почви, поливки на всеки 2-3 дни. 
- След изникване, прилагане на поливки на широки интервали от 3-5дни, в зависимост 
от типа на почвата.
- През зимата, поливки на всеки 5-7 дни.
Количеството вода за поливка се пресмята според евапотранспирацията и показанията на 
тензометрите (тензометри, позиционирани на 30 и 60см дълбочина).
Общо количество вода за един сезон: 630-750 мм

Засаждане
Открити площи 
Двойни редове в общо легло 1.5-2.0м, с разстояние 30-50 см между редовете 
25,000-30,000 растения/хa (5-6 растения /на метър/ в легло)

Управление на напояването
Използването на тензометри е препоръчително за по-точно 
определяне на почвената влага в дълбочина на почвения профил, 
според нуждите на растенията. Това е определящо при определяне 
на нуждите от напояване и количеството вода, необходимо за 
поливка. Всяка станция включва 2 датчика на дълбочна 30 и 60см или 
на 20 и 40см. в леки почви. 

Стрес от недостиг на вода и контрол на захарността (brix)
Недостатъчните поливки могат да поставят растението в състояние на 
контролиран среден стрес. Тази технология се прилага за да се 
получат максимални стойности на съдържание на захари с 
минимално редуциране на добивите. Подходящото време за 
подобен контрол е когато започне узряването на първите плодове.
Торене
По начало приетите количества торове трябва да се приемат на база на 
почвени проби, направени преди засаждане.
Минимални нива на Фосфор и разтворен Калий в почвата: 
Фосфор (P): 25-30 мг/кг (за всяка 1.0 мг/кг липса, внасяна чрез 
20 кг/ха P

2
O

5
 или 12-14 кг/ха P

2
O

5
 чрез системата за капково напояване)

Да се добавя нужния Фосфор до фазата на изникване (около 25-30 дни 
след засаждане) 
Калий (K): 14 мг/литър (CaCl

2
 метод на извличане), или F - (-)3,300 cal/mol.

За 10-12 мг/литър, добавени 200 кг/ха K
2
O. Ако е по-малко от 9 mg/l,

добавяне 400 кг/ха
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Фосфора и Калия могат да бъдат внесени основно или 
частично посредством водата за напояване.

Добавяне на Микро- и Макро- елементи за Трапезни Домати

От периода за беритба до бавянето на Желязо (Fe) и Магнан (Mn) е 
препоръчително. Магнезият (Mg) също се препоръчва за леки почви. 

N P K

350 60 (138 кг P
2
O

5
) 500 (600 кг K

2
O)

Количество торове спрямо очаквания добив от 100-120 т/ха, усвоени от растенията

NPK отношение - Трапезни домати

Фази на растеж N  P2O5 K20

Покълване и израстване 1 1 1

Цъфтеж и формиране на плода 1 0.3 1.5

До края на прибиране на реколтата 1 0.2 1.5

Подземно капково напояване (SDI)
Подземното капково напояване (SDI) е препоръчително при отглеждането на домати. Тежките 
машини, използвани при отглеждането, могат да увредят капковия маркуч. Този проблем може 
да бъде избегнат с плиткък монтаж, на около 10см, който да пази капковите линии. След 
събиране на реколтата капковите линии се изваждат и могат да бъдат ползвани отново. Избора 
на подходящата дебелина на стената на капковия маркуч трябва да бъде съобразено с 
посочената по-горе възможност. Дълбок монтаж (30-40см) е подходящ за постоянен монтаж и 
методи на обработка, следващи едни и същи път. Прилагането на торове непосредствено в 
кореновата система на 30-40см допринася за подобряване на ефективността и увеличаване на 
добивите. По време на фазата на покълване намокрянето на семената и младите растения може 
да се окаже предизвикателство, когато капковите маркучи са разположени дълбоко. Ефективно 
решение на този проблем е използването на подвижна система за дъждуване.

AmnonDrip AS (Anti-siphon) и TopDrip AS са най-подходящите за подземно капково 
напояване. Anti-siphon технологията е вградена в самия капкообразувател. Той предотвратява 
засмукването на пясък от капкообразувателя през периода на източване на системата.
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ОТГЛЕЖДАНЕ В ОРАНЖЕРИИ
Отглеждането на домати в оранжерии става върху местна 
почва или субстрат (безпочвено отглеждане) В оранжерии 
доматите могат да бъдат отглеждани 10 месеца в годината с 
добив 300-500 тона/ха (или повече, в зависимост от сорта) 
Така защитена, високодобивното  производство изисква 
професионална система за напояване и торовнасяне. Система 
за отопление е нужна в студените страни, а за топлите е 
необходима система за охлаждане и вентилация (тропичен и 
сунтропичен климат)
Домати, отглеждани без почва 

Отглеждането на домати върху субстрат позволява по-
добър контрол върху влагата и нивото на кислород, pH и 
хранителни вещества; всички тези фактори са отговорни за 
ранната продукция и висок и качествен добив. Субстратът е 
плитък - 15-20см височина. С тази плитка дълбочина и 
високото ниво на оттичане, разпространението на вода е 
ограничено. Гъсто разположени нискодебитни 
капкообразуватели (1.0-1.6 л/час) е необходимо да бъдат 
поставени за равномерна поливка, за да не се допуска 
засоляване и да се осигури необходимия обем, в който да се 
развие кореновата система. 
Система за отводняване
При културите, отглеждани без почва излишъкът при 
напояване и самата специфика на субстрата създават 
постоянно оттичане. Проектираната напоителна система и 
леглата, в които се отглеждат доматите, трябва да дават 
възможност за рециклиране на водата. (Нашият екип може 
да Ви посъветва и проектира цялостна система, съобразена с  
важите нужди) 
Напояване и торене
Особеностите на субстрата и ограничения обем за растеж 
изискват интензивно напояване и съответно внасяне на торове.
1. Малки дози вода няколко пъти дневно заедно с
придружаващо торене (4-8 и повече пъти в някои случаи)
2. Увеличаване на количеството вода с 30-50% (в
зависимост от качеството на водата) може да доведе до 
извличането на сол и натрупването на торове. Система с 
компенсатори на налягането е необходима при напояване 
на етапи.

Капкови маркучи и разстояния между капкообразувателите
Гъстотата на растенията зависи от степента на осветеност и сорта

Условия на отглеждане Широчина на леглото/разстояния между 
каповите линии Dripper spacing (cm)

Култивирани домати 1.8-2.0: 1.0 капков маркуч за 2 реда 50-75

Трапезни домати на открито 1.6, 1.8: 1.0 капков маркуч за ред 40-50 (песъчливи почви 20/25 )

Оранжерия/ 
позиционирани върху 
почва (21,000-24,000 
растения/ха)

1.2: 1.0 капков маркуч
1.6-2.0: 2 реда /легла, 
50-60 cm между редовете
2 капкови линии

40-50

Оранжерии хидропонно отглеждане
 - Непрекъснати легла
- каменна вата 

  (около 23,000 растения/ха)

2 какови линии за легло 
Един капкообразувател на 
растение 

20-30
5-6 растения/метър
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КОНТРОЛ НА МИКРОКЛИМАТА В ОРАНЖЕРИИ
Структурата на оранжерията и условията, причинени от 
повишаване на температурата, могат да се отразят 
върху развитието на доматите (цъфтеж и формиране на 
плодовете).
Системата на НанданДжейн  за мъглуване-NDJ Fogger 
system- е много ефективна в охлаждането на 
оранжериите, а същевременно създава и влажност. 
Влажността помага на растенията да издържат по-
добре на високи температури. Опрашването с пчели е 
много успешно в доматените оранжерии. Пчелите 
стават по-малко продуктивни при високи температури, 
а охлаждащата система с мъглуватели ще увеличи 
степента на опрашване.
ОХЛАЖДАНЕ СЪС СИСТЕМАТА НА NDJ ЗА МЪГЛУВАНЕ
Обработката с пестициди и инсектициди със 
същата охлаждаща система е високоефективна и 
има няколко предимства: 

Оперира се навреме и без забавяне•
Нужен е един оператор•
Безопасна за околната среда•

Това е най-успешния и превантивен метод за 
третиране, с минимална концентрация за доза от 
500литра/ха. Системата може да работи с различни 
видове пестициди. 

МОДУЛИ ЗА КОНТРОЛ НА НАПОЯВАНЕТО И 
ТОРОВНАСЯНЕТО
Компактният програматор, контролиращ напояването 
и торовнасянето (управлението на микроклимата е 
опция) е наличен за оранжерийно производство на 
домати. Системата поддържа изискванията и графика 
за напояване заедно с показатели за pH и EC контрол и 
за двата типа вода - за напояване и дренажна вода (за 
хидропонното отглеждане)

РЕШЕНИЯ ЗА СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Открити площи 
Tal drip—17 mm, 22 mm тънкостенни капкови маркучи, 6-25 mil, 1.0, 
1.7 l/h          
TifDrip—16 mm традиционно кръгъл, здрави стени, 1.0, 1.6 l/h 
TopDrip—16 mm, 22 mm тънкостенен с регулатор на налягане (PC) 
капков маркуч, 1.0, 1.6 l/h
Оранжерии
Amnon Drip PC—или CNL, 16 mm, 20 mm, 1.1, 1.6 l/h, 0 .63-1.2 
mm дебелина на стената
Click Tif HD—PC капкообразуватели 1.3, 2.0, 3.0, 4.0 l/h, за 
хидропонно отглеждане 
Dripline LPD 

Устройствата предотвратяващи оттичането (LPD) са със 
специални клапани, които предотвратяват оттичането от по-
високи точки към по-ниски (наклони от 1-2% са често срещани в 
оранжериите). 
При импулсно напояване оттичането във второстепенните 
тръбопровди и капковите маркучи може да достигне 30% по 
дължина в оранжериите, освен ако се изпозват 
капкообразуватели с регулатори на налягането (CNL) 

AmnonDrip

TalDrip

ClickTif HD

LPD

Схематичен чертеж на система  Super Fogger за контрол на микроклимата



АГРОДРИП се ангажира да намери идеалното 
решение за напояване на отглежданата от 
Вас култура, съобразено с локалните
климатични особености, почвени условия, 
специфика на водоизточника. Всичко това 
съобразено с Вашия бюджет. Свържете се с 
Нас за повече информация.

© 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
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