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ВЪВЕДЕНИЕ
Култивирания памук има уникалнен произход  и история 
сред култивираните култури. Дивите предшественици на 
днешния памук са многогодишни лозя, които са обитавали 
няколко географски зони, включващи Африка, Арабия, 
Австралия,  Централна Америка и Мексико. Пет различни 
вида култивиран памук били развити: Египетски, 
Пакистански, Американски, Судански. 
Дивия памук е тропическо многогодишно растение с 
нерегламентирано плодообразуване, което означава, че той 
продължава да образува нови листа дори и след като 
създаде семена и може да расте на голяма височина в 
условия на невъздържан растеж. Въпреки присъщия 
целогодишен растеж, памука се отглежда като едногодишна 
култура. Продължителния вегетативен растеж след цъфтежа 
отклонява енергията на растението от образуването на мъх и 
семена, насърава гниенето на семенниците и прави 
културата трудна за отглеждане. Потенциалните добиви 
варират в зависимост от сорта и климатичните условия; 
независимо от това при правилно управление на 
напояването, добивите в Израел достигат до 6-7 тона/ха 
(влакна и семена) и 2-2.5 тона/ха (влакна). Растежни 
регулатори могат да бъдат използвани, за да забавят 
междувъзловото удължение, особено при добро торене и 
напояване на памука.
За успешно отглеждане на памук, са необходими следните условия:

Дълъг период на растеж 180-200 дни без слана.1.
Достатъчна почвена влага2.
Изобилие от светлина - потъмняване над 50% задържа растежа3.
Относително висока температура4.

КЛИМАТ
Памукът расте в различни климатични условия и географски ширини от 47º Северна до 
30º Южна. Покълването е при температури от 18-30ºC, при минимум 14ºC и максимум 
40ºC. Оптималната тепература за растеж е  27-32ºC.  Проблеми при растежа възникват 
при температури по-ниски от 12º през нощта. Ако температурите се задържат около 
38ºза дълъг период, това може да доведе до окапване на семенниците и цветовете.

ПОЧВА И ВОДА
Памукът расте в различни почви, с най-добри резултати в алувиални почви. Песъчливите и 
тежките почви не са подходящи за отглеждане на памук. Киселиността pH варира: 5–9.5, 
оптимално 6.5–7.5. Памукът е издържлив на засоляване, в сравнение с други основни култури. 
Все пак, соленост от стойности 7.0 dS/m ще доведе до намаляване на добивите.
Изискванията към водата варират спрямо климата и вида на почвата. Режимът на напояване 
има огромно влияние върху вегетативния растеж, като се запчоне от 70тия–80тия ден.  
Увеличения растеж намалява добивите. Максимален добив се наблюдава, когато растението 
изпитва лек стрес от липса на вода. По тази причина е подходящо да се започне поливане на 
памук след като водата в почвата бъде изразходвана, което позволява намаляване на  
наличната влага от 40-50% до 90 см. дълбочина. Напояването обикновено запова с образуването 
на първата пъпка или първия цвят. До този момент, растението използва зимната вода или 
водата , която е достатъчна за покълване на семената.  По време на фазата на разширяване на 
семенниците и фибри удължение, развитието на влакното е много чувствителнo към 
неблагоприятните условия на околната среда. Ниските нива на налична вода, крайности в 
температурата и хранителни дефицити (особено калий) могат да намалят крайната дължина на 
влакна. Количеството вода, необходимо за целия сезон е 360-900мм.
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ОТПАДНИ ВОДИ
Напояването на памук с рециклирани отпадъчни води допринася много в 
Израел. Фирмата NaanDanJain е адаптирала множество от продуктите си и 
напоителни системи, за да се възползва от тези води. Високото ниво на 
нитрати в отпадните води помага да се спестят торове и разходи. 

СХЕМА НА ЗАСАЖДАНЕ
Обикновено разстоянието между редовете е 75-100см, макар че при някои 
сортове памук се прилага по-голяма плътност на засаждане и разстоянието 
между редовете може да бъде 40-50см. Разстоянието между растенията в 
реда варира между 10-60см, в зависимост от местните практики и условия.

Покълване и развитие 
на маладото стръкче

ЗАСАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ

Графика с отношението дължина на 
корена - фази на развитие на памука

Коренът забавя развитието си след 
цъфтежа, когато растението пренасочва 
енергията си към развитие на 
семенниците.

Памукът изниква най-бързо при топла, влажна почва 
(Основно правило при засаждането на памук е 
температурата на почвата на 10см дълбочина да бъде поне 
180 С за три последователни дни, според прогнозата за 
времето). Ниски темперетури (под 150С) или по-ниски от 
подходящите могат да  възпрепятстват покълването като 
забавят метаболитните процеси. Развитието на корена 
преобладава по време на покълването и изграждането на 
младото стръкче. Всъщност,  коренът достига на дълбочина 
до 25см по времето на появата на първи (семеделен) лист. 
Това е критичен период в развитието на кореновата 
система. Ниското ниво на pH в почвата, стреса от недостиг 
на вода и твърдостта на непропусклив пласт, водят до 
спиране на растежа и развитието. Най-често се препоръчва 
напояване преди засаждане, за да се омокри на нужната за 
корена дълбочина (за плодородна дълбока почва - 100см)
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Приносът от една плодна структура към целия добив зависи от 
позицията й в растението. Първите кутийки са най-тежки и 
произвеждат по-голямо количество от останалите. В памуково 
насаждение с 9 растения на м' в ред, първите кутийки допринасят с 
около 66 до 75 % от общия добив, докато тези на втора позиция (по-
долните допринасят с 18 до 21%.

Днес е често срещано да се прилагат поне 300кг чист азот, от които да се 
подадат 100кг в началото и останалите посредством с напояването. Да 
се избягват прекалено високите нива на азот в края на сезона, което 
може да доведе до окапване на листата преди прибиране на реколтата. 
Да се добавят калий и фосфор, спрямо необходимостта след почвен 
анализ. Съгласно друг подход, най-добри добиви се постигат с 
пропорционално торовнасяне с количества от 25-50ppm на азот и калий 
във водата.

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ НА ПАМУКА

Фаза Диапазон (дни) Средно (дни)

Засаждане до покълване 5–20 10

Покълване до поникване 27-60 32-50

Поникване до  първи разцвет 20-27 23

От първи до последен разцвет 26-45 34

От цъфтеж до отваряне на кутийките
Ранно и средно узряване 
(разпукване на кутийките)

•

Късно узряване•

45-65 50-58

55-85 60-70

Общ вегетационен период 120-210 150-195

ТОРОВЕ И ТОРОВНАСЯНЕ
Основният период на торене обхваща времето от цъфтежа до времето, 
в което започва разпукването на кутийките. От години, 
препоръчителното количество на торове е 100-180 кг. на хектар чист 
азот, 20-60 кг на хектар фосфор и 50-80 кг на хектар калий. Прието е 
около 60% от това количество се използва по време на 100-те дни от 
началото на развитието. С увеличаването на добивите чрез капково 
напояване е установено, че и количествата на тор трябва да бъдат 
увеличени.

N P
2
O

5
K

2
O

Кг/Ха 300 80 200-250

Количество ан торове - насоки
(Забележка: NPK анализа на почвата се препоръчва преди засаждане.)
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УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО

Управлението на напояването и планирането на методите се основават на 
климатичните условия, класа на евапорация и  дневната норма на развитие 
(дневно удължение на междувъзлията и височина на растението). Целта е 
да се поддържа оптимален растеж на плодоносните и вегетативните части. 
Малкото количество вода, причиняващо воден дефицит е свързано с 
намаляване на плодообразуването и понижаване на добива. От друга 
страна по-честото напояване може да доведе до ускоряване на 
вегетативния растеж, което обаче няма да увеличи добивите. 
Използвайки “клетъчното налягане” (измервайки нивот на водата в 
листото) се получава практичен метод за контрол и управление на 
напояването.

Формиране Вегетативен 
растеж Цъфтеж Плодообразуване Жътва

No. от дни 15-20 25-35 60-70 30-70 15-20

Растежен фактор 0.4-0.5 0.7-0.8 1.05-1.2 0.8-0.9 0.65-0.7

Височина на растението и оптимални нива на дневния растеж с 2 вида 
качество на водата

РАСТЕЖЕН ФАКТОР* И ПЕРИОДИ НА РАЗВИТИЕ
(Забележка: Реалните фактори могат да варират спрямо местния сорт.)

Ви
со

чи
на

 н
а 

ра
ст

ен
ие

то
 (с

м
)

Прекомерен вегетативен 
растеж

* За да се изчисли количеството вода трябва да се приложат и стойности на
дневната Евапотранспирация спрямо растежния фактор.

Д
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м
)

Седмици от сеитба

 ДОБИВИ ОТ ПАМУК СПРЯМО КОЛИЧЕСТВОТО НА ВОДА В ЛИСТАТА
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Забавянето в началото на първата поливка позволява повърхността на почвата да бъде 
обработена и да се обработят плевелите, а също и да се спести вода. Първата поливка 
при капковите напоителни системи започва само 8-10 седмици след засаждането. При 
някои сортове първата поливка започва 7-10 дни преди цъфтеж, докато при други 
първата поливка започва при растеж от 1-2см на растенията. По време на първата 
поливка е важно да се омокри луковицата на дълбочина 15 см. 
С измерването на клетъчното налягане оптималното време за начало на напояването е 
когато уреда за налягане отчита нива от 14-18 centibars. Забавянето на напояването 
спрямо тези периоди понижава добивите.

МЕТОДИ ЗА НАПОЯВАНЕ
Трите популярни метода за напояване са напояване по бразди, капково напояване и 
дъждуване. В този материал обръщаме внимание на по-ефективните системи: 
капково напояване и дъждуване.

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
Концепцията за омокряне на ограничена площ под капковата система оставя на 
растението по-малък обем от почва, който да абсорбира нужните минерали. 
Съответно и продължителното прилагане на наторяването  непосредствено в 
омокрения обем чрез капкообразуватели е от съществено значение. Основното 
предимство на системата за капково напояване е пестене на вода, а същевременно 
с това и увеличаване на добивите. Обикновено разстоянието между редовете е от 
порядъка 75-100см. Разстоянието менжду капкообразувателите е 50-75см, в 
зависимост от вида почва и цикъла на културата.  Когато развитието на културата е на 
основата на капково напояване (не чрез дъждуване или разпръсквачи) един капков маркуч е 
препоръчителен. 

Време между поливките 

Най-честите интервали между поливките са 2-4 дни в зависимост от вида на почвата, 
сорта и фазата на развитие.

Подземно капково напояване 

Разглеждането на варианта за подземно капково напояване може да допринесе с 
агро-технически предимства като контрол над плевелите и пестене на труда.  То 
изисква по-специфично проектиране и последваща експлоатация. 
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НАБОР ОТ РЕШЕНИЯ НА АГРОДРИП ООД ПРИ НАПОЯВАНЕ ЧРЕЗ 
ДЪЖДУВАНЕ
Налични са следните опции:
1. Система Иристанд (с постоянно ниско налягане ) 5022SD, 6025SD

(разстояния до 15м) 
2. Масивни- фиксирани на резба 3/4 “ разпръсквачи 5035 ,5035SD
(разстояния до 20 м)

3. Опция за 2” пистолети 280 (разстояния до 60м)

ДЪЖДУВАНЕ
Напояването чрез дъждуване се характеризира с големи интервали и 
по-голямо количество вода за една поливка. 
Сезонната препоръчителна норма е 400-500мм (за Средиземноморски 
тип климат) разпределени на 3-5 поливки. Първата поливка трябва да 
бъде около 10-на дни преди цъфтеж с изчерпване на влажността 
40-50% до 90см дълбочина. Последната поливка трябва да бъде в теап 
на приблизително 25% отваряне на кутийките. Развитието на памука се 
контролира по сходен начин като при системите за капково напояване 
- използвайки метод на измерване на клетъчното налягане и висок 
контрол при измерване на почвената влага с тензометър. 

РЕШЕНИЯТА НА АГРОДРИП ООД ЗА КАПКОВО 
НАПОЯВАНЕ

Капкообразуватели с регулатор на налягането 
за дълги редове и хълмист терен.

AmnonDrip & TopDrip

1.1-2.2 l/h капкообразуватели
Работещи с ниско налягане за пестене на енергия. 
Разполагат с усилени стени за лесно полагане и 
прибиране. 

Тънкостенен-TopDrip PC/AS и TalDrip, за подземно 
капково напояване с Диаметри 16-23мм

AmnonDrip

AmnonDrip PC
1.1, 1.6 ,2.2, 3.8l/h 

AmnonDrip PC AS 
(Anti-Siphon)
1.1, 1.6, 2.2, 3.8l/h

TopDrip PC
1.0, 1.6l/h 

TopDrip PC AS (Anti-Siphon)
1.0, 1.6l/h

TopDrip

TalDrip

1.0l/h 1.7l/h

5035, 

5035SD

5022 SD

6025 SD

280



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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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 




