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Свидетелство за отглеждането на лозя са открити при археологически 
разкопки датирани от 5,000- 6,000 г. Пр. Хр. едновременно в Грузия и 
Иран. В днешни дни винените лозя се отглеждат и в двете полукълба 
между 30-ти и 50-ти паралел на север и на юг от екватора, от Онтаго в 
Нова Зеландия до Флен в Швеция. 

ПОЧВА 
Въпреки че лозята са толерантни към повечето почви, доброто отводняване и 
подходящата дълбочина (70-100см) са от значение. Качеството на гроздето е повлияно от 
типа на почвата. Оптималните нива на почвените фактори, подходящи за лозята, са среден 
процент на вар, варовик и чакъл (of lime, limestone and gravel).  Почва, която е много лека 
не е подходяща, поради риска от болестни паразити. Тежките почви също не са добри.  
Винените лозя могат да бъдат отглеждани в почви в които нивата на активна вар е до 40% 
и коренищата могат да понесат могат условията на засоляване. Идеалните нива на pH за 
лозя е 6.5, но се отглеждат между 6.5-7.5 pH. 

Производството на вино е свързано с много фактори, включително сорт, надморска 
височина, топографски характеристики на терена, посока на наклона, тип почва, 
климатични условия и местни сезонни условия. Тези фактори заедно образуват това, 
което е известно като "тероар" или буквално преведено "усещане за място".

Топ Десет на 
производителите на винени 

лозя*
Тонове/Хиляди 

Световно 
производство (%)

Италия 8620 13

Франция 6771 10

САЩ 6327 9.6

Испания 5926 9.0

Китай 5600 8.5

Турция 3650 5.5

Аржентина 2830 4.3

Иран 2800 4.3

Китай 2250 3.4

Австрия 2026 3.0

* По данни на FAO, 2005

ИСТОРИЯ
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Повечето винени лозя са на дъждовно хранене. Реакцията на лозята към 
водата е добре позната. Напояването води до по-високи добиви, по-
широка площ на листата, силен вегетативен растеж и по-големи 
плодове. По отношение на въздействието от напояването мненията се 
различават, спрямо качеството на виното, особено за червените вина. Най-
често срещаното мнение е че увеличаването на добива има обратен ефект 
върху качеството - Фиг.А. Друго мнение е, че има лимит на добива за 
получаване на висококачествено вино - Фиг. B. Според други експерти по-
големият добив няма отношение към качеството на виното - Фиг. С.

УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО 

Приемайки концепцията, че напояването вече не е табу, се отваря поле за 
експериментиране за напояване на лозята. Тестват се развити ефикасни 
напоителни технологии и нови методи за управление на напояването, 
които не оказват негативно влияние върху качеството на виното. 
Комбинацията от тези методи и управление дава добри резултати. 

КОНТРОЛИРАНО НАПОЯВАНЕ
Водата се подава в зависимост от приетия сезонен растежен коефициент за 
даден регион.
РЕГУЛИРАНО ДЕФИЦИТНО НАПОЯВАНЕ 
По време на различните фази от фенологичното развитие ( периода от 
нарастването на плодовете до узряването) растенията трябва да се подлагат 
на стрес с подаването на по-малко вода, според евапотранспирацията и 
растежния коефициент. Напояването по време на тази фаза е строго 
контролирано. Този етап от напояването води до по-малко покртие, което 
е свързано с много предимства при получаванр на по-добро качество.
ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПОЯВАНЕ
Лозята трябва да бъдат захранвани с вода само през кратки и къси периоди на 
фенологичното развитие. Под допълнителните условия за напояване, водата 
ще се подава само повреме на добре определени фенологични фази - 
ограничени около и за даден период от време. Подходящата технология и 
точното количество вода са ключовите фактори за най-добри резултати
ФАКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА НАПОЯВАНЕТО 

Въпреки че регулираното дефицитно напояване използва намалено 
количество вода спрямо контролираното напояване, няма обратен 
ефект върху продукцията или качеството.

•	

Стратегията за напояване трябва да бъде адаптирана спрямо местните условия•
Добре приложено и добре управлявано дефицитно напояване може  едновременно да 
спести вода, да повиши устойчивостта на студ, да контролира жизнеността и да повиши 
качеството на плода.

•

Като цяло,поради ефективността от тези методи, зоната на развитие на корените може да 
бъде внимателно наблюдавана със сензори, следящи почвената влага.

•

Според специалистите от NaanDanJain, напояването е най-
доброто средство за запазване качеството на виното и добива, 
дори и при на ограничени поливни условия. 

НАПОЯВАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ 
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Експериментален модел - Д-р. Freeman
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Напътствия за напояване - количество вода мм/ден (Средиземноморски 
климат) стари лозя
Интервали за поливка: всеки 5-7дни, според типа почва 

Време на
 прибиране Май  Юни Юли Август Септ. Октомври Общо 

m3/ha

Реколта 
15/8

0.8-0.9 1.6-2.0 2.6* 2.5* 0.8 0.7-0.6 2650

Реколта 
15/9

0.8-0.9 1.6-2.0 2.6* 2.5* 2.5*-2.3 0.7-0.6 3120

ПРАКТИКИ ПРИ НАПОЯВАНЕТО И КОЛИЧЕСТВА

В резултат на нарастващото търсене на пазара, за повишаване на 
качеството и количеството, все по-голям акцент се поставя върху 
напояването. Има няколко метода за напояване на винени лозя, 
включващи повърхностно напояване, посредстом разпръсквачи и 
капково напояване. Тези техники на напояване се различават не само 
по цена, но и основно по ефективност на поливката. Тъй като водата за 
напояване се изчерпва в световен мащаб все по-ефективни се оказват 
капкообразувателите и микроразпръсквачите. Количеството налична 
вода е само един от основните проблеми. Качеството на водата 
(повишената соленост) е основен проблем, който трябва да бъде 
разгледан и контролиран. При различните начини на напояване този 
проблем се решава по различен начин. Нашият екип е винаги на 
разположение, за да Ви помогне при избора на на най-подходящия 
начин за напояване, съобразен с специфичните нужди за напояване. 
Това не е само въпрос на цена. Изборът зависи от всички краткосрочни 
и дългосрочни фактори, по отношение на Вас и Вашето лозе. 
УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО

Изискването за нормите за напояване не зависи само от климатичните 
условия. Необходимото количество се определя спрямо добива, сорта и 
качеството. Специфичното управление на водите трябва да се съобрази 
спрямо местоположението на лозята, сорта и опита при отглеждането им.

Има три основни етапа, свързани с:

Първи етап: от пъпка до формирането на плодовете
Напояването трябва да насърчи растежа  

Втори етап: от края на формирането на плодовете до  начало на оцветяване на зърната 
Напояването трябва да се намали, за да се ограничи растежа 

Трети етап: от оцветяване на зърната до узряване
Напояването трябва да се редуцира, за да се предотврати или намали вегетативния 
растеж

Напътствия за напояване на млади винени 
лозя Интервал на напояване: веднъж на 
всеки 7 дни; Количество вода за поливка: 
• Първа година:       50–70 m3/ha

• Втора година:  50–90 m3/ha

• Трета година:     60–100 m3/ha

*Ако очакваният добив не е голям е възможно да се редуцира напояването преди прибиране на 
реколтата с 50%.
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ПОДЗЕМНО КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
Подземното капково напояване на винени лозя е сравнително нов 
подход. То може да предостави решение на два основни проблема:
1. Свободна повърхност без препятствия позволяваща движение на машини 
и други действия, при отглеждане на лозята
2. Разположението на водоизточника в активната зона на корените поддържа суха 
почвената  повърхност и намалява уплътняването на почвата.
Amnon Drip AS е специално проектиран за тези условия.
Капковите маркучи могат да бъдат разположени близо до реда или в средата 
междъ редовете. Когато взимате решение за местоположението на капковия 
маркуч помислете за разстоянието между редовете, възрастта на лозето 
младо или старо и други местни условия.

РЕШЕНИЯТА НА АГРОДРИП И NAANDANJAIN ЗА 

НАПОЯВАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ
ПРОДУКТИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Има няколко типа решения, спрямо местните условия:
1.Капкообразуватели с регулатор на налягането: 

2.1, 3.8 l/h, 16-23 mm
За хълмисти полеви условия и модерно интензивно отглеждане

2. Класически капкообразуватели: 1.6-4.0 l/h,  
16, 20, 23 mm diameter

3. Единични капкообразуватели: 4.0 l/h
За съществуващи стари лозя, на по-големи 
разстояния едно от друго

Основен дизайн 
Една линия на ред 1-2 Капкообразувателя на лоза.
Капковия маркуч може да бъде разположен на 
повърхността на терена или окачен за носещ тел.
При неравен терен е препоръчително да се добавят 
специални пръстени за защита от оттичане.

AmnonDrip

AmnonDrip PC
,2.2, 3.8l/h 

ClickTif HD PC/ CNL

Vine drip clip

NaanPC 20mm
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Торовнасянето е практичен начин за внасяне на торове чрез водата за 
напояване и е част от основната хемигация. Днес в много агрокултури 
напояването е синоним на торенето. При винените лозя минералното 
торовнасяне е от голямо значение за контролиране на вегетативния растеж 
и добива, както и за качеството на крайния продукт - виното. Торовнасянето е 
точния метод за прецизно и ефективно внасяне на торове.

Набъбване
-8˚C

Латентност
-15˚C

Подуване
-2˚C

Видими зрънцаРозетка 
-2˚C

Първи лист
-1.5- (-)2.0

Физиологични етапи при развитието на винените лозя и степен 
на чуствителност на критичния праг на замръзване

ТОРЕНЕ

ТОРОВЕ И ТОРОВНАСЯНЕ

Дълбоко торене при 30-80 т/ха ще осигури минерали, които не са много 
мобилни в почвата  (P

2
O

5
, K

2
O, MgO) и ще коригират високата киселинност, 

която може да предизвика Al или Cu токсичност. В области, които имат ниско 
рН (под 6), вар при 2 -10 т/ха ще донесе на алкалността желаното ниво.

Фосфор и калий са ключови елементи в развитието на млади лозя. По-малки от 
нужните количества от тези хранителни вещества в почвата, може да доведе до 
забавяне в началото на етапа на производство. Азотът трябва да се прилага на 
този етап и в малки количества, тъй като почвата може да се излужи.

Почвеният анализ ще помогне при избора на подходящата програма за 
торене.  Когато се взима решението за торовнасянето трябва също да имате 
предвид и сорта, както и очаквания добив и съответстващо качество. 
Фертигацията се препоръчва за максимална ефективност и пестене на труда.

СПЕЦИАЛНА УПОТРЕБА НА СИСТЕМИТЕ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

Световните климатични промени, породени от глобалното затопляне, вече оказват 
влияние върху местните лозови насаждения, в различни части от земното кълбо. 
Променените ареали засяга качеството на продукцията. По -драстични 
последствия от глобалната промяна на климата могат да унищожат цели 
насаждения, като ранната пролетна слана, която се образува обикновено при 
цъфтежа и формирането на плодовете. Ранната пролетна слана е все по-често 
събитие, което оказва влияние върху региони, в които преди това явление не се е 
случвало.

*Спрете внасянето 8 седмици преди прибиране на реколтата.
** Да се прилага от начало на напояването до узряване.

Можем да предложим няколко начина за внасяне на торове към системата. 

K
2
OP

2
0

5
*N

**100-20050    80-150

Годишно количество на торове (кг/ха) Напътствия за стари лозя 
(2000 растения/ха)

Има много начини за защита от слана, но днес най-приемливия, 
ефективен и екологичен метод е навременното оросяване. 
Агродрип и NaanDanJain имат широк спектър от решения за защита 
от слани. 

ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ
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Двойна система
Напояване и защита от слани с flipper,използвайки една и съща захранваща тръба

Flipper е с уникален дизайн за защита на лозята от замръзване. Той разпространява 
водата в дълга тясна ивица, която се разпростира само върху редовете, без да мокри 
между тях.  Flipper е единствения разпръсквач, който осигурява защита от замръзване 
ползвайки  15-20 m3/хa/час вода, спрямо стандартните 40 m3/ха/час. 
Това означава, че може да се дублира защитаваната площ със същото количество вода. 
This means that you can double the protected area using the same quantity of water. 
Начинът на разпределение на водата и размера на капката са ключовите фактори, 
осигуряващи висока ефективност на системата.



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.
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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 




