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ВАЖНИ ФАКТИ ЗА КАРТОФИТЕ:
• Широко използвана храна в много държави. Попада в дванайсетте

основни групи храни и е 6-ти най-произвеждан продукт в света.

• Производството на картофи е разделено в 3 основни категории:
вътрешно потребление, индустрия и семепроизводство

• Съвременния пазар изисква високо качество и широк спектър от
форма, размер и плътност  на картофите

• Водещи производители са: Източна Европа, Китай, САЩ и Индия

• Картофите са едногодишно растение с плитка коренова система
около 30-40 см.  Културата се отглежда успешно в плодородни и
добре дренирани почви. Най-високи добиви са постигнати в
среднотежки почви.

• Картофите са чувствителни на влага, температура на почвата, а
листата са чувствителни на студ.

• Картофът се повлиява добре от торене и плодородна почва. В
почви с недостиг на фосфор и калий, се изисква добро наторяване
преди сеитба и осигуряване на азот през целия вегетационен
период.

• Картофите могат да се отглеждат два сезона в зависимост от
климатичните условия.

Благоприятен 
водно-въздушен 

почвен слой

Повърхност
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НАПОЯВАНЕ 
Напояването е един от най-важните фактори, които допринасят за 
качеството на добива и устойчивостта на картофите към заболяване.

Годишна консумация на вода възлиза на 4,000-7,000 m3/ha. Водата се 
подава през  кратки напоителни интервали от 3-5 дни, за да се поддържа 
влага в почвата с нива на моментната влажност 30 centibar, за 
предотвратяване на стреса на растението.

Етап на
развитие

От засаждане
до поникване

От поникване
до 50% склопеност

пълна склопеност
пълнене на 
клубовете, до 20
дни преди
изсъхване

От последен
растежен 
етап до 
изсъхване

След
изсъхване до
до зрелост на 
кожата на 
клубена

Поливни
интервали
(дни)

Моментна
почвена влажност
в зависимост
от климата

100–250 кг/ха,
разделени 

до края на  
образуване на 
листата

Леки почви 3-5 3-4 3-4 1-2

Тежки почви 5-7 4-5 4-5 1-2

ET * фактор 0.6-0.8 1.0-1.1
(тежка почва 1.0)

0.8-0.9 Технологична
поливка

за охлаждане 
и овлажняване

ПОЛИВЕН РЕЖИМ СПРЯМО ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ (В ДНИ)

КАРТОФИ

РАСТЕЖЕН КОЕФИЦИЕНТ СПРЯМО ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ

* ET = евапотранспирация

Растежния фактор умножена с дневната евапотрансирация 
представя нуждата от вода на растението
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Etapa de
desarrollo

Intervalos de
riego (días)

Suelos livianos

Suelos pesados

Factor ET *

Siembra hasta
emergencia

Mantenimiento
de la humedad
del suelo según

el clima

Emergencia
hasta 50%

de cobertura
de follaje

3 - 5

5 - 7

0.6 - 0.8

Plena cobertura de
follaje, llenado de

tubérculos hasta 20 días
antes del desecamiento

de las hojas

3 - 4

4 - 5

1.0 - 1.1
(Suelos pesados 1.0)

Etapa final de
crecimiento hasta

la desecación
completa del follaje

3 - 4

4 - 5

0.8 - 0.9

Luego del
desecamiento del
follaje, madurez
de la piel de los

tubérculos

1 - 2

1 - 2

Riego técnico
ligero para

enfriamiento y
humidificación

* ET = evapotranspiración
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СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ

Agrodrip  предлага две основни системи за 
оптимално напояване на картофи: чрез капково 
напояване и дъждуване . Тези две системи се 
проектират, за  да осигурят цялостно решение за 
ефективно напояване на картофените насаждения, 
по време на всички етапи на развитие на културата.

Какво представлява система Irristand?

Системата за дъждуване на картофи представлява 
разпръсквач с нисък дебит, който симулира лек дъжд.  
IrriStand е базиран на гъвкава връзка и специфичния му 
дизайн отговаря на нуждите на картофите през различните 
етапи на развитие:

Покълване•
Постоянно напояване•
(като същевременно се запазват условията на аерация в почвата)
Непрекъснато торене с азотни торове•
Микроклимат и охлаждане на почвата•
Поддържане структурата на леглото (защита срещу почвена ерозия и пропукване)•

Защита срещу слани•

Защо IrriStand?

Основни предимства
Нисък дебит на разпръсквачите•
Висока ефективност и равномерност на•
разпределение на поливката
Пълен контрол на омокрения профил•
Наличие на оптимална влага и хранителни•
вещества за кореновата система
Увеличаване на добива до•
40-70 тон/ха, в зависимост от сортовете и сезона

Равномерното разпределение и ниският дебит, при 
често поливане, осигуряват максимален контрол на 
влагата и аерирането на почвения профил, който е от 
съществено значение за плитка коренова система.
• Ниска норма при поливка  (3-5 мм/час): позволява 

оптимално абсорбиране на водата в почвата и не се 
наблюдава заблатяване дори при наклон.

• Ниска скорост при падане на капката: запазва 
структурата на почвата и предотвратява образуването 
на бучки, осигурява перфектно поникване и развитие.

• Кратки поливки: предотвратяват стреса, причинен от 
прекаленото количество вода; осигурява оптимални 
условия за отглеждане с хидратирана и аерирана почва, 
без нитрати под зоната на корените и оттичане в 
подземните води.

Монтиране на система IrriStand 
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1/2“ РАЗПРЪСКВАЧИ ЗА СИСТЕМИ IRRISTAND И AMIRIT 

Super10

Вграден механизъм със задвижваща топка за разстояния 
до 12м, с регулатор на дебита

5022-U

Разпръсквач подходящ за растояния до12m. Надежден в 
условия на ниско налягане. Наличен с регулатор на дебита 

5022 SD

Разпръсквач с една дюза и единствения по рода си D ̀
чук  за растояния до 14м. Надежден в условия на ̀
ниско налягане.

6025 SD

Разпръсквач с една дюза и единствения по рода си D ̀
чук  за растояния до 14м. Надежден в условия на ̀
ниско налягане.
Подобрена устойчивост на вятър

LPD за IrriStand (Устройства за защита от изтичане)

Предотвратява течове от напоителната система. 
Поддържа дебита в напоителната система и 
осигурява равномерна поливка в даден участък за 
определено време. Предотвратява наруаването ̀
на цялостта на редовете.

5022 SD6025 SD

Система AMIRIT

Основана на концепцията от система IrriStand. Система 
Amirit е с твърда връзка при монтаж включваща P ̀
тръбопровод Ф50 с 10-12 метрови сегменти.

Основни предимства: гъвкавост, 
преносимост и лесен  монтаж.

LPD за IrriStand

LPD

5022-USuper 10
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ЗАЩИТА ОТ СЛАНИ
Системите IrriStand и Amirit могат да бъдат 
ефективно използвани при защита срещу слани.
Предимства:

Ниска норма на поливка•
Висока равномерност•
Оптимална скорост на въртене на разпръсквачите•

• Рентабилност (IrriStand или Amirit системите покриват  
голяма площ, използвайки относително малки помпи).

За големи масиви със малки характеристики на 
помпата, ранна лека поливка ще затопли въздуха на 
повърхността, повишавайки температурата до 1°C. 
Това е важен фактор за поникналите картофи. 

Treatment IrriStand contribution

Обща кора

*Влага на клубена
повърхността защитава 

инфектирането с бактерия.
Проучванията покават как ̀

напояването може да се 
използва за борба с болестта.

Планово напояване с 
IrriStand поддържа 

оптимална влажност 
около клубените ̀

Фомоза (Гангрена)

* Избягва се прекомерното
напояване и това по график, 
балансираното количество 

намалява риска.

Не заблатява

Стволова 
гангрена 

(Rhizoctonia)

*
Причинява се от стрес от
 изсушаване. Правилното 
напояване помага за 
преодоляване на теките ̀
последици

правление на ̀
поливките пре ̀

подходящи интервали

Съдържание на сухо 
вещество

Компаниите се нуждаят от 
картофи с високо съдържание 
на сухо вещество.
Доброто поливна система не 
намалява качеството и дори 
допринася на него в някои 
сортове.

Високо 
съдържание на 
сухо вещество и 
качествени 
картофи.

Формиране на 
плодовете и напуквания

Доброто напояване 
осигурява гладки и 

кръгли картофи.

Гладки кръгли картофи 
еднакво наситен цвят

ПЕСТИЦИДИ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА 

Подобрено управление и контрол на качеството с IrriStand напояване

* Напояване на културите и тяхното управление/Роджър Бейли
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АГРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ
Контрол на пестицидите
системата IrriStand осигурява гъвкавост на 
напояването по време и продължителност. В някои 
случаи тази система може да се използва за 
хемигация.
Температура на почвата
Качеството на клубена се влияе от температурата на 
почвата. Леките поливки помагат да се охлади 
почвената повърхност.
Торене
Високата равномерност при поливка на система 
IrriStand гарантира точното подаване на торове на 
всеки квадратен метър от насаждението. 
Окопаване
Ниските норма при поливка на система IrriStand 
предотвратява нуждата от допълнителна обработка 
на почвата и елиминира необходимостта от 
възстановяване на ерозиралите легла.

Irristand и Amirit

Стандартни
разпръсквачи/

тръбноролкови
инсталации

Предимства
на Irristand

Равномерност на 
разпределението (cu%) 90% 75 - 85%

Ефективност
(отношение 
между подаваната 
вода и водата, 
достигаща 
корените)

85 - 90%Затворена 
система без 
изтичания, големи 
напоявани блокове, 
редуцирано 
виздействие от 
вятъра, без оттичане

75% 600-900 m3/ha

Добив 120 - 130% 100%

+9000 kg/ha в 
зависимост от 
сорта и местните 
условия

Качество и 
еднородност

Най-високи 
резултати по 
отношение на цвят, 
форма, плътност 

Среден Максимална 
пазарна цена

Труд, използван 
през сезона

1човек за 1час на 
ден за малка или 
голяма площ до 
200ха

Пистолети- 50 
ха-3.0 човека 

на ден

Торене с използване 
на (K, N) 100% 130% 200-300 kg/ha

(с нитратно торене)

Енергия 100% 140-150% 40% - 50%
 (в гориво)

СИСТЕМА ЗА СРАВНЕНИЕ
Система IrriStand, подвижен разпръсквач пистолет и традиционна система с 
разпръсквачи



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.

© 2014 AGRODRIP Ltd. Всички права запазени.

Информацията, публикувана тук е само насочваща. 
За специфични запитвания, моля свържете се с 
Нашия екип.
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АГРОДРИП ООД
Пловдив, бул."Цариградско шосе" 1-ви км. 
тел:+359897856066, +359897856065
e-mail: agrodrip@abv.bg www.agrodrip.com 




