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ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВО

Иновативния начин на напояване може да допринесе за 
увеличаване на добива, използвайки по-малко вода и торове. 
Царевицата е едно растенията, които могат да бъдат използвани 
за производство на биогориво. Икономическите съображения за 
отглеждане на биогорива могат да бъдат оправдани чрез 
приемане на напреднали технологии за напояване. Следната 
информация ще Ви помогне да увеличите добивите си.

Царевичното зърно за първи път е било отглеждано от 
индианците в Централна Америка в праисторически времена.
Днес царевицата е най-широко отглежданата култура в света, 
следвана от ориза и житото. Съединените щати произвеждат 
около 50%от световния добив на царевица; други големи 
производители са Индия, Бразилия, Мексико, Франция и 
Аржентина. 
Царевицата може да бъде консумирана като храна или 
използвана за производство на брашно, нишесте, олио, 
биогориво, фураж за животни и др.
Царевицата е едногодишна лятна култура. Обикновено се 
засажда в края на зимата,  отглежда през лятото, въпреки че в 
някои региони се отглежда през цялата година. Културата 
изисква топъл климат и постоянно, надеждно напояване.
Периода на растеж е 75-80 дни, когато се отглежда за зърно и 
110-115 дни, когато се отглежда за силаж. Средните добиви 
зависят от много параметри, също и от вида на хибрида, района, 
в който се отглежда и от времето на засаждането. Добивите 
варират между 15 и 25 тона от хектар за кочан (10 до 12 тона за 
хектар за зърно).  Когато се отглежда за фураж, добивите могат 
да достигнат 20 до 30 тона за хектар суха продукция.

ПОЧВА

Ориентацията на редовете трябва да се вземе предвид при избора на 
местоположението на отглеждане на царевица. Царевицата може да следва 
всяка култура освен предшественици царевица и сорго. Не е препоръчително да 
се отглежда царевица на същия участък, на интервали по-малки от 3 години. 
Когато царевицата се отглежда през по-малки интервали от време на едно и 
също място (влк. и всяка година) е необходимо да се обърне внимание на 
борбата с почвените болести и  попълване на запасите от липсващи минерали. 
Кореновата система на царевицата е добре развита и изисква дълбок, 
неуплътнен почвен слой за правилното развитие на растението. 
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ЗАСАЖДАНЕ
Минимална температура за покълване: 
8˚C, поникване след 16-20 дни. Оптимална 
температура за покълване: 20˚C, поникване 
след 5-6 дни.
Препоръчителна гъстота на засаждане за 
оптимални добиви: 65,000–80,000 растения 
за хектар. Гъстотата на засаждане трябва да 
бъде намалена до 50,000–70,000 растения 
за хектар когато сезона на растеж е удължен 
до зимата. Това се прави, за да се получи по-
голяма дебелина на стеблото, което да е по-
устойчиво на валежи и ветрове през сезона. 
Когато се отглежда за силаж, гъстотата на 
засаждане може да бъде увеличена до 
120,000 растения на хектар. 
Често срещано е да се отглеждат два реда 
царевица в общо лего. Редовете трябва да 
бъдат засаждани на 75-100см. един от 
друг.Обработваемият слой трябва да е 3 см, 
когато температурата на почвата е ниска и 
5-6 см. когато температурата е висока. 

НАПОЯВАНЕ:

• Когато царевицата расте интензивно, е изключително
чувствителна на недостига на вода. Тази липса може да е 
причина за намаляване на фотосинтезните процеси и 
развитието на кореновата система
Недостига на вода по време на изметляването и достигането на млечна зрялост•
значително намаляват добивите. Стресът по време на репродуктивния растеж често 
води до увеличаване на стареенето на листата и намаляване на скоростта и 
продължителността на пълнене на семената.

• Ефективното управление на водите е важно, за да се 
постигнат по-високи добиви.
При различни климатични условия, високи и стабилни добиви•
се постигат само чрез ефективно напояване.

Фази на развитие Загуби от стрес (липса на вода) 
%

От засаждане до 4-то листо -

4-то до 8-мо листо -

8-мо до 12-то листо -

12-то до 16-то листо 3.0

16 то листо до изметляване 3.2

Опрашване (R1) 6.8

Формиране на зърната (R2) 4.2

Млечна зрялост (R3) 4.2

Наливане на зърното (R4) 4.0

Узряване на зърната (R5) 3.0

Достигане на пълна зрялост (R6) 0

ЗАГУБИ-ДОБИВ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕДОСТИГ НА ВОДА
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 ПОЧВЕН ПРОФИЛ, ХРАНЕНЕ И ПОКЪЛВАНЕ
• Преди засаждането, оптималното ниво на почвена 

влажност трябва да се поддържа на дълбочина до 1.2м.
Непрекъснатото подаване на влага трябва да продължи във всички•
почвени слоеве по време на покълване н вкореняване. Това може 
да бъде контролирано с подходящо  напояване през тези периоди. 
Недостатъчното напояване води до бедно семеобразуване и 
съответно недобре изградена коренова система, което увеличава 
вероятността от изкривяване при растежа.
Кореновата система на царевицата се влияе неблагоприятно от•
висока температура в почвата, соленост и уплътненост, ниски нива 
на почвена влажност и липса на калий. Ако тези лоши условия са 
преобладаващи, добивите от царевица ще бъдат значително 
засегнати.

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА
Най-ефективния начин за напояване с най-добри 
предимства:

По-добра еднородност•
По-добра ефективност на напояването - пестене на вода и торове•
Ниско работно налягане и•
енергия
Пестене на труда•
Намаляване на листните заболявания•
Позлване на системата през всички•
часове на денонощието - без
вятъра да оказва влияние
По-добра еднородност и по-малки•
загуби на вода в краищата на редовете.
По-високи добиви (10–20%), основно•
поради равномерност в
напояването и торенето

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КАПКОВИТЕ ЛИНИИ 

Най-често срещаното разположение на 
капковите линии е през ред. 
Препоръчително разстояние между 
капкообразувателите 50см - 75см с 
дебит на капкообразувателя 1–2.2 l/h. 

Фаза на развитие Време растежен фактор

Поникване до диференциация 25–30 дни от поникване 0.4–0.6

До пълно изметляване 30–50 дни от поникване 0.7–0.9

До формиране на зърното и опрашване 6–10 дни след пълно изметляване 0.9-1.0

До достигане на млечна зрялост 15–20 дни след опрашване 0.8-0.7

РАСТЕЖЕН ФАКТОР И РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЕТО 

Средното изискване за вода за едно растение 400–700 mm. 

Специални препоръки за напояване при сеитба в суха почва: 
1. Покълване: 350–450 м3/хa
2.Коренообразуване — етап 1 (4 дни след по  кълване): 350–450 м3/хa
3. Коренообразуване —етап 2 (10 дни сл ед коренообразуване етап 1): 350–450 м3/хa
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ 

Централни и 
линейни

поливни с-ми 
(Pivot)  

Дъждовални 
системи

Напояване 
по бразди

Системи за 
капково 

напояване

Препоръчителна 
норма (мм/хектар) 60–70 30–40 не е определена 2.0-4.5

Работно налягане (атм.)
4-5 6–8 Гравитачно 2–3.5

Енергийна ефективност Средна Много ниска Висока

Висока,           
(с до 40% 

пестене на вода 
и  прибиране на 

капковия маркуч)

Спестяване на вода Добро  
70–85%

Ниско 
60–70%

слабо
50%

Високо-95%
(с до 30% 

пестене на 
вода)

Чувствителност на вятър Средна Висока Няма Не е приложимо 

Почвена кора (твърда 
текстура)

Средна-

висок риск 
Висок риск Висок риск Няма

Внасяне на торове  
Умерено 

ефективно 
Ниско 

ефективно 
непрактично

Препоръчително 
с успешни 
резултати

Степен на аерация Бедна Бедна Бедна Добра

Оттичане на вода Да Да Да Не

Чувствителност на заболявания Висока Висока Ниска Ниска
Благоприятен ефект върху 
обкръжаващата среда

Не Не Не Да

Продукция количество/качество Добро Средно Средно Много добро

Възвръщаемост на инвестицията Средно Добро Средно Много добро

ТОРЕНЕ
Царевицата е тежък консуматор на хранителни 
вещества. Достатъчно доброто торене ще 
осигури качество и количество на продукцията.  
Торенето трябва да бъде съобразено с 
предварителен почвен анализ.
Изискване на културата
изнасяне на ниогенни елементи кг/ха

Да се прилагат:
Азот 
(N) кг/хa

Фосфор 
(P2O5) кг/хa

Калий
(K20) кг/хa

Основно торене* 80-120 100-125 200-250

До изметляване 175–225 50–75 100–150

Азот 
(N) кг/ха

Фосфор 
(P2O5) кг/ха

Калий
(K20) кг/ха

350 150-220 400-500
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РЕШЕНИЯТА НА АГРОДРИП ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА
АГРОДРИП ООД предлага широка гама от решения за капково напояване на 
царевица. Те варират от тънкостенни капкови маркучи (за сезонна употреба) 
до дебелостенни капкови маркучи (за многократно сезонно ползване), с 
регулатор и без регулатор на налягането.
Разположението им може да бъде наземно или под повърхността.
Предлагаме изцяло механизирана система за полагане и събиране на 
капковия маркуч.

Триролкова полагаща 
машина, 13000-20,000м

ТЪНКОСТЕНЕН КАПКОВ МАРКУЧ
Тънкостенният капков маркуч за сезонна употреба, 
осигурява максимална производителност при минимални 
разходи. Отличен за царевица, отглеждана за биогориво, с 
ниска необходимост от енергия и ефективно напояване. 
Може да се разполага на повърхността или плитко под 
повърхността.
TalDrip
Иновативен тънкостенен, многоцелеви капков маркуч с най-
модерния лабиринт на капкообразувателя на пазара. 
Осигурява максимална издържливост, точност и  устойчивост 
на запушване.
Дебелина на стената: 10–25 мила 
Диаметър: 16–23 мм   Дебит на капкообразувателя: 0.6, 1.0, 1.7 л/час

МУЛТИ-СЕЗОННИ МЕХАНИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Това полагане и съхранение на системата улеснява полагането и събирането на 
капковия маркуч. За по-продължително използване на капкови маркучи със средна 
дебелина на стената или дебелостенни, с компенсатор или без компенатор на 
налягането. Ролковата система може да бъде направена от малки мукавени ролки или 
от големи метални ролки, 
спрямо вида на капковия 
маркуч, изискванията на 
клиента, с подходящи 
машини за полагане и 
разстилане на капковия 
маркуч.
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СИСТЕМА "LAY FLAT"

ПОДЗЕМНА КАПКОВА СИСТЕМА
͔̉ͯ͒ͫͤͦ ͔ͪ΄͔͙͔ͤ ͊͘ ͔͔͔ͨͫͭͤ ͤ͊ ͍ͦ͒͊Σ 
͊͘΅͙ͭ͊ ͦͭ ͎͙ͪ͊͘;͙ ͙ ͙ͨͭͼ͙ ͙ ͍͙ͨͦ΄͔͙ͤ 
͔͙͍ͨͪ͒ͣͫͭ͊ ͙ͨͪ ͔͔ͭͦͪͤ.  ́ͦ ͫΆ΅ͦ ͭ͊͊͟ 
͙ͨ͊͘ ͨͦ;͍͔ͤ͊ͭ͊ ͍ͨͦΆͪͻͤͦͫͭ ͫͯͻ͊ ͙ 
ͤ͊ͣ͊͡Ύ͍͊ ͔͙͔ͨͦͫͭͭ͡ ͙ ͔͍͔͙͔ͨͭ͡͡Φ 
˽͔͍ͪ͒ͦͭͪ͊ͭΎ͍͊ ͔ͤͦ͋ͻ͙ͦ͒ͣͦͫͭͭ͊ ͦͭ 
ͨͦͫͭͦΎͤͤͦ ͙͔ͣͦͤͭͪ͊ͤ ͙ ͔͙͔͒ͣͦͤͭͪ͊ͤ ͤ͊ 
͍͊ͨͦ͊ͭ͊͟͟ ͙͔ͫͫͭͣ͊Σ ͔ͫͦͤ͘ ͔ͫ͒͡ ͔ͫͦͤ͘. 
Препоръчва се при системно изпълнение 
и експлоатация.

AmnonDrip
Дебелостенен, с регулатор на налягането, плосък капков маркуч 
с максимална прецизност при разнородна топография и дълги 
редове. Вградения касакден лабиринт осигурява силна 
самопочистваща турболенция с най-добрата издържливост на 
запушване на пазара.
Дебелина на стената: 0.63–1.2 мм (25–45 мила) 
Диметър: 16–23 мм Дебит на капкообразувателя: 1.1, 1.6, 2,2 л/ч

Naan PC
Подсилен, с регулатор на налягането цилиндричен капков 
маркуч с максимална точност при променлива топография и 
дълги редове, за многократна употреба. Отличен за навиване, 
поради цилиндричната структура на тръбата. 
Дебелина на стената: 0.9–1.2 мм (35 – 45 мила) 
Диаметър: 16–20 мм     Дебит на капкообразувателя: 0.9, 1.1, 
1.6, 2,2 л/час

АГРОДРИП има широк диапазон от 
решения за по-голяма гъвкавост и 
бърза инсталация на терена. 
Тръбопроводите тип "lay flat" могат да 
бъдат използвани като основни или 
второстепенни тръбопроводи. Тази 
мобилна система може да бъде  удобна 
и ефективна за много години напред.
ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ: 
С приемането на решенията на 
АГРОДРИП, Вие ще създадете продукция 
с ниски разходи в дъгосрочен аспект. 
Свържете се с Нас за проектиране и 
остойностяване.

PC PC AS модел

AmnonDrip (Anti-Siphon PC) 
Специален капков маркуч на NaanDanJain за 
подповърхностно капково напояване, с регулатор на 
налягането и система за  предотвратяване на вакуум при  
източване. 
Дебелина на стената: 0.63–1.2 мм (25–45 мила) 
Диаметър 16–23 мм  Дебит на капкообразувателя: 1.1, 1.6, 2.2 л/час



АГРОДРИП  се ангажира да намери 
идеалното решение за напояване на 
Вашата царевица, 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




