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СЪДЪРЖАНИЕ 



	

Напояването е поливане на земя чрез изкуствени методи. Без напояване селското стопанство е ограничено от 
наличието и надеждността на природното поливане от валежите. 

 
Капковото напояване е широко прието като най-ефективния метод за напояване, тъй като позволява висока 
равномерност в прилагането на вода и хранителни вещества. 
 
Естеството на селскостопанските водоизточници, практиките за инжектиране на хранителни вещества, 
естествените ограничения по отношение филтриращото оборудване и общия селскостопански ръст обуславят 
поддръжката като приоритет. 
 
За оптимална производителност, напоителните системи за капково напояване изискват редовна поддръжка. 
Наложително е да се приложат всички инструкции в този наръчник за правилна поддръжка на системата за 
капково напояване. 

Цел на този документ 
	

Целта на този документ е да представи цялостен подход за поддържане на поливна система за капково 
напояване и да запознае читателят с процедурите по обслужване по отношение на различните компоненти 
и функции на системата. 

	

Тя е предназначена за мениджъри на земеделските стопанства и селскостопански и технически персонал. 
	

Значението на задълбоченото познаване на разискваните в този документ въпроси за ефективното 
функциониране и поддържане на система за капково напояване не може да се надценява. 

	

Капковото напояване е най-модерният и най-ефективен от всички методи за напояване. Въпреки това, 
неговите изключителни възможности могат да не се прилагат ефективно, ако потребителят няма 
необходимите познания и не ги прилага в процеса на текуща експлоатацията и поддръжка на системата за 
капково напояване. 

	

Netafim™ полага всички усилия, за да осигури на своите клиенти по цял свят кратка, разбираема 
документация, за да се улесни работата и поддръжката на системата за капково напояване и същевременно 
да се увеличат максимално произтичащите ползи - по-висок добив на високо качествена продукция с по-
висока пазарна стойност и по-висока възвръщаемост на инвестициите. 

	

Служителите на Netafim™ и неговите представители и агенти по цял свят трябва да са сигурни, че четат и 
разбират целия този документ и внимателно да съветват своите клиенти по въпроси, свързани с 
експлоатацията и поддръжката на система за капково напояване на Netafim™. 

	

Отговорност на представителите и агентите на Netafim е да се уверят, че при доставката на поливна система за 
капково напояване, клиентът е запознат с всички съображения по оперирането и поддръжката, както се 
обсъжда в този документ. 

	

 Мениджърите на клиентите и оперативния персонал трябва да бъдат запознати с компонентите на системата за 
капково напояване и техните функции, да изучават всички оперативни въпроси и въпроси по поддръжката, 
обсъждани в този документ в дълбочина преди пускането в експлоатация на нова Netafim™. система за 
капково напояване. 

	
ВНИМАНИЕ! 

        Този документ не е ръководство за употреба. За подробни инструкции за експлоатация, поддръжка 
и отстраняване на проблеми на компонентите на система за капково напояване на Netafim™, вижте 
ръководството за потребителя и документацията на всеки компонент в комплекта със системата. 
Този документ трябва да бъде на разположение на персонала на фермата по всяко време за консултации по 
въпроси, свързани с текущата експлоатацията и поддръжката на системата за капково напояване. 
В допълнение, Продуктовия отдел на Netafim™ е в услуга на клиента за всички въпроси, съвети или 
допълнителна информация, необходима след като прочетете този документ.  

ЗА ТОЗИ ДОКУМЕНТ 



	

 
Инструкции за безопастност 
 
Всички местни норми за безопасност трябва да се прилагат при инсталиране, експлоатация, поддръжка и 
отстраняване на проблеми на Netafim ™ системи за капково напояване и техните компоненти. 

	
	

ВНИМАНИЕ 
В селскостопанска среда – винаги носете предпазни обувки. 

	

	
ВНИМАНИЕ 
Само оторизирани електротехници могат да работят по електрическите инсталации! Електрическите 
инсталации трябва да отговарят на всички местни стандарти и правила за безопасност. 

	
ВНИМАНИЕ 
Да се вземат всички необходими мерки, за да се предотврати проникването на торове, киселини и 
химикали в източника на вода. 

	
КИСЕЛИННА ОПАСНОСТ 
Когато не се работи правилно, хранителните вещества (торове), киселини и химикали могат да 
причинят сериозни наранявания или дори до смърт. Те могат също така да повредят културата, 
почвата, околната среда и системата за напояване. 
Правилната обработка на торове, киселини и химикали е отговорност на производителя. 
Винаги спазвайте инструкциите, посочени от производителя на торове, киселини и химикали, както 
и наредбите, издадени от съответния местен орган. 

	
ВНИМАНИЕ 
При работа с торове, киселини и химикали, винаги използвайте предпазни средства - 
ръкавици и очила. 

	
	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При отваряне или затваряне на всеки ръчен кран (вентил, клапан), винаги оперирайте постепенно, за 
да се предотврати евентуална повреда на системата от хидравличен удар. 

ЗА ТОЗИ ДОКУМЕНТ 



	

	
	
	
Използвани символите в този документ: 

	
	

ВНИМАНИЕ 
Следващият текст съдържа инструкции, насочени към предотвратяване на телесна повреда или 
преки щети на културите и/или системата за напояване. 

	
	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Следващият текст съдържа инструкции, насочени към предотвратяване на нежелани последствия от 
експлоатация на системата, инсталация, монтаж или външни условия. Неспазването на тези 
инструкции може да анулира гаранцията. 

	
	

ВНИМАНИЕ 
Следващият текст съдържа инструкции, насочени към по-ефективно използване на инструкциите в 
документа. 

	
	

     ЗАБЕЛЕЖКА 
Следващият текст съдържа инструкции, насочени към подчертаване на определен аспект на 
функциониране или монтаж на системата. 

	
	

КИСЕЛИННА ОПАСНОСТ 
Следващият текст съдържа инструкции, насочени към предотвратяване на телесна повреда или 
преки щети на културите и/или системата за напояване в следствие прилагане на киселина. 

	
	

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР 
Следващият текст съдържа инструкции, насочени към предотвратяване на телесна повреда или 
преки щети на компонентите на напоителна система в присъствието на електроенергия. 

	

	
 ОБУВКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Следващият текст съдържа инструкции, насочени към предотвратяване контузия на стъпалото. 

	
	

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
Следващият текст съдържа инструкции, насочени към предотвратяване на увреждания на 
здравето или телесна повреда, в присъствието на торове, киселини или химикали. 

	
ПРИМЕР 
Следният текст дава пример за изясняване на действието на настройките, метод на работа или 
монтаж. Стойностите, използвани в примерите са хипотетични. Не прилагайте тези стойности за 
вашата си ситуация. 

	
	

УКАЗАНИЕ 
Следният текст дава пояснения, указания и полезна информация. 

ЕДЕНИЕ 

ЗА ТОЗИ ДОКУМЕНТ 
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Структура на система за капково напояване 

	

	Системата	за	капково	напояване	се	състои	от	много	компоненти,	всеки	от	които	играе	важна	роля	в	
работата	на	системата. 

	
	
	

Главен контролен блок 
	
	

    Полеви контролен блок 
	

Полеви контролен блок 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Главен контролен блок 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

    Полеви контролен блок 

 ВЪВЕДЕНИЕ 
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Схематична диаграма 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Водоизточник 

Помпена станция 

Въздушен клапан  

Манометър 

Възвратен клапан 

Виброабсорбатор 

Кран ръчен 

Главен филтър 

Автоматичен дренажен клапан на филтър 
	

Водомер 

 Кран / клапан  

Вторичен филтър  

Дозатор на торове и химикали 

Резервоар за торове  

Контролер за напояване  

Главен тръбопровод 

Второстепенен тръбопровод 
	

Разпределителен тръбопровод 
	

Кинетичен	клапан (анти-

вакуум)  

Капкова линия 

Почистващ	клапан  

Почистваща група 

Филтър торове 

 ВЪВЕДЕНИЕ 
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С изпълнението на опростена, но строга програма за поддръжка на система за капково напояване ще се 
постигне следното: 
• Съхранение на системата, работеща при пикова производителност. 
• Увеличаване на дълговечността и надеждността на системата. 

	
   ЗАБЕЛЕЖКА 

За правилното функциониране на системата за капково напояване, е наложително да се прилагат 
всички инструкции за правилна поддръжка на системата за капково напояване в този документ. 

	

За оптимална производителност, напоителните системи за капково изискват редовна поддръжка. Въпреки 
че последните иновации в дизайна на капкообразувателите са ги направили устойчиви на запушване и 
лесно достъпни, естеството на селскостопанските водоизточници, инжекционните практики на 
хранителни вещества, естествените ограничения на филтърното оборудване и общия растеж на 
селскостопанския сектор правят поддръжката приоритет. 

	
ВНИМАНИЕ 
 

В екстремни случаи на небрежност, за да извършите рутинна поддръжка на системата, запушената вече 
система за капково напояване може да причини загуба на реколта или дори да се наложи подмяна на 
капковото напояване. 

 
Освен извършването на корекции на оборудване или ремонти, по-голямата част от дейностите по 
поддръжката на системата са свързани с прилагане на химикали, промиване на системата и борба с 
вредители. 

 

Превантивна и коригираща поддръжка 
	
Поддръжката се разглежда в две категории: 

	
• Превантивна поддръжка, насочена към предотвратяване на запушване на капкообразувателите, може да 
бъде разделена в три категории: 

• Промиване на системата 
• Инжектиране на химикали 
• График за напояване * 
	

*	Графикът за напояване не е обособена практика при поддръжка, поради което не се обсъжда в тази книга. 
Въпреки това, прилагането на един подреден план за напояване е от изключителна важност за 
предотвратяването на запушване на капкообразувателите. За уводни насоки за график за напояване вижте 
Наръчник за капково напояване от линка: http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials. 

	

• Коригираща поддръжка – състои се главно в отстраняване на проблеми, които вече присъстват в 
капкообразувателите: 

• Прочистване на системата 
И една или повече от следните практики в зависимост от естеството на проблема: 

• Органични образувания и отлагания - обработва с водороден пероксид. 
• Минерални утайки - обработва с киселини (или комбинация от киселина и водороден пероксид). 
• Органични образувания и минерални утайки – третират се с комбинация от киселина и водороден 
прекис. 

	

 
 
 
 

 ВЪВЕДЕНИЕ 
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График за поддръжка 

	
Когато нова система се въвежда в експлоатация за първи път 
• Прочистете всички тръбопроводи – главен, второстепенен, разпределителен. 
• Прочистете всички капкови линии. 
• Проверете актуалния дебит и работно налягане на всяка поливна смяна (след като системата е работила поне 
½ час). 
• Сравнете данните, които сте измерили с данните, предоставени с поливната система (планирани). 
Допустимият толеранс е ±5%. 

• Запишете отчетените данни и ги съхранявайте като ориентир за бъдещи справки. 
• Ако измерените данни за дебит и/или работно налягане в някоя точка на системата се различават с повече от 

±5% спрямо данните, предоставени със системата, необходимо е да се провери инсталирането на системата за 
грешки. 

	
Веднъж всяка седмица 
• Проверете актуалния дебит и работно налягане на всяка поливна смяна при нормални работни условия  
(напр. след като системата е работила поне ½ час и е стабилизирана). 
• Сравнете измерените данни с референтните данни от първото измерване при пуск на системата. 
• Проверете дали поливната вода достига до края на всяка капкова линия. 
• Проверете разликата в налягането на филтърните групи. 
Добре проектирана поливна система е нормално да има загуби на налягане във филтърна група 0.2 - 0.3 bar 
(при почистени филтри). 
Ако разликата в налягането е над 0.8 bar (11.6 PSI), проверете филтъра/филтрите и/или контролерите им за 
повреди. 

	
Веднъж месечно 
• Проверете дебитът и изходното налягане на всяка помпа от помпената станция. 
• Промийте капковите линии. (Възможно е тази операция да се извършва по-често или по-рядко в зависимост от 
качеството на поливната вода) 
• Ако филтърната група е с автоматично самопочистване, инициирайте цикъл на самопочистване и проверете 
дали отговаря на стандартните параметри. 

• Ако системата е оборудване с клапани, регулиращи налягането, проверете изходящото налягане на всеки от 
тях и сравнете с референтните стойности. 

	
Веднъж в поливния сезон 
В някои случаи следните операции е необходимо да се извършват два или три пъти в един поливен сезон в 
зависимост от качеството на водата за напояване. 
• Проверете всички клапани в системата. 
• Проверете нивото на замърсяване в системата (карбонати, водорасли, утайки, солни утайки). 
• Проверете за наличие на запушени капкообразуватели. 
• Промийте всички тръбопроводи – главен тръбопровод, второстепенни и разпределителни тръбопроводи. 
• При необходимост инжектирайте водороден прекис и/или киселини, според изискванията. 

	
В края на поливния сезон 
• Инжектирайте химикали за поддръжка и почистване на главния тръбопоровод, второстепенните и 
разпределителните тръби и линиите с капково напояване. 

• Промийте капковите линии. 
• Подгответе системата за неактивния период между поливните сезони. 
• Извършете зазимяване на системата в регионите, където температурите падат под 0ºC (32ºF). 

 ВЪВЕДЕНИЕ 
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Редовното отчитане и следене на дебита, налягането и състоянието на водата при промиване ще ви 
ръководят да съставите своя график за поддръжка на системата. 
 

В допълнение към следенето на дебита, налягането и състоянието на пробивната вода, общото състояние на 
системата, помпената станция и водоразпределителната мрежа, включително контролните елементи, машини, 
двигатели, резервоари, инжектори, тръбопроводи, клапани, фитинги, водомери и манометри трябва да бъдат 
редовно инспектирани и/или калибрирани. 
 

Счупено или неработещо оборудване трябва незабавно да се ремонтира или заменя със същото или подобно 
оборудване, което ще изпълнява същите функции в съответствие с критериите, заложени в проекта и 
техническата документация на системата за капково напояване. 

	

Проверка на помпа 
Веднъж месечно: 
• Визуално огледайте помпения възел за цялост и течове от работното колело на помпата (ако е приложимо), 
входа на помпата, изходните тръби и аксесоари. 

• Уверете се, че помпата и пространството непосредствено около нея са чисти и свободни от всякакви 
неспецифични обекти, които могат да възпрепятстват правилната вентилация на мотора или да блокират 
достъпа до помпата за поддръжка. 

• Проверете мрежата на смукателя на входа на помпата за запушвания. 
• Проверете за наличие на ръжда по помпата и аксесоарите около нея. 
• Уверете се, че електрическото захранване към помпата е надлежно изолирано и защитено от влага. 
• Уверете се, че помпата стартира плавно (в дългосрочен план наличието на вибрации може да причини 
повреди  на помпата). 
• Уверете се, че помпата звучи както обикновено, без съскане или неестествен шум, който може да е 
причинен то хидравличен удар или механичен проблем в помпата. 

• Проверете скоростта на водата и налягането на изхода на помпата и сравнете с референтните данни (виж  
Hydraulic conditions checklist, стр  78). 
 

Проверка на филтър 
Разлика в налягането през филтъра 
Всеки филтър трябва да доведе до загуба на налягане в системата по време на филтриране. Тази загуба на 
налягане се доказва от диференциалното налягане през филтъра (между входа и изхода на филтъра/филтърна 
група) 
	

   ЗАБЕЛЕЖКА 
         Проверете документацията на филтъра за допустимата разлика в налягането при филтрране. 
 
Повечето филтри са подложени на все по-високо диференциално налягане между входа и изхода, поради 
триене, когато филтъра се задръсти. Следете разликата в налягането на филтърната група често, особено 
като качеството на водата се променя в хода на сезона. 
Разликата в налягането в един филтър може да бъде по-висока от допустимия максимум, поради развитието 
на биофилм, пясъчни или минерални утайки във филтъра. 
Разликата в налягането в един филтър може да бъде по-ниска от допустимия минимум поради лоши 
практики за експлоатация и поддръжка или неправилно калибриране на автоматичния блок за управление на 
промиването. 

	

Проверете диференциалното налягане през филтъра (според документацията на филтъра) 
	

Филтър  По-високо от максимума По-ниско от минимума 
Пясъчен Частично или тотално 

запушване на средата 
Тунели във филтриращата среда или скъсване или загуба на 
филтрираща среда   

Мрежест Запушване на мрежата Скъсване на мрежата или импулси на водния поток (тип 
месомелачка) 

Дисков Запушване на филтриращите 
дискове 

Теч през дисковете, дължащ се на твърди частици, заседнали 
между дисковете (пречат на дисковете да прилепнат плътно 
един до друг и причиняват пропуски в дисковото тяло) 

 РЕДОВНА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА 
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РОВНА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА 
Диференциално налягане, което е по-високо или по-ниско от препоръчителния обхват за конкретния филтър 
може да доведе до преминаване през филтрите на замърсители и/или влошена работа на напоителната система. 
 
Визуална инспекция 
Огледайте състоянието на филтърните тела, филтриращата среда, както и всички други елементи и аксесоари 
на филтърната група за механична цялост. 
 
Автоматично промиване 
Проверете честотата на циклите на самопочистване на филтрите  

	
	

Много висока честота на циклите Много слаба честота на 
циклите 

Автоматичното 
самопочистване не се задейства 

• Филтъра или почистващата среда 
остават запушени. 

• Границите на налягането не са коректно 
зададени в контролера на филтъра. 

• Повреда в контролера или сензора. 

• Филтъра или почистващата 
среда са с нарушена цялост 
или има течове. 

• Повреда в контролера или 
сензора. 
• Механична повреда. 

• Повреда в контролера или 
сензора. 

• Механична повреда. 

	
ВНИМАНИЕ 

Твърде честото автоматично самопочистване се случва, когато филтърът не е добре почистена и 
диференциалното налягане през филтъра остава високо веднага след приключен цикъл на промиване. 

	
Пясъчен филтър 
Периодичната проверка на филтриращата среда при пясъчните филтри е съществена задача по техническото 
им обслужване, която често се пренебрегва. Пясъкът не трябва да е спечен * и/или напукан ** и трябва да се 
почиства адекватно по време на автоматичните самопочистващи промивни цикли. 

	

*Спичане: Филтриращата среда (пясък, чакъл) слепва, формирайки буца и така затруднява преминаването на 
вода през филтъра. Проверявайте състоянието на средата чрезпоставяне на юмрук (или предмет с подобни 
размери) в средата. Ако филтриращата среда е в добро състояние, то тя е пропусклива. Ако филтриращата 
среда е трудна за проникване, то средата може да е спечена. 

	

**Пукнатини: По повърхността на филтриращата среда се появяват пукнатини и фисури. Проверява се 
визуално. 

	
По време на инспекцията проверете състоянието на филтриращата среда чрез допир и оглед. Ако чакълът (при 
среда с чакъл) е със заоблени ръбове, то той трябва да се подмени. Острите ръбове са предпоставка за по-
добро филтриране. 

	

Веднъж месечно 
Ако филтриращата система е автоматична, инициирайте промивен цикъл на самопочистване за да проверите, 
че всички елементи работят така, както е предписано. 

	

Инспекция на клапани 
Веднъж в поливния сезон: 
• Визуално проверете всеки клапан за цялост и течове. 
• Активирайте всеки клапан ръчно, хидравлично или електрически за да се уверите, че отваря и затваря 
според техническите си характеристики, функционалност и предназначение.  

• Проверете въздушните предпазни клапани за течове и водни капки, които могат да са предизвикани от 
скъсани и повредени уплътнения на клапанния механизъм. 
• Ако в системата за капково напояване има инсталирани клапани за регулиране на налягането, проверете 
изходното налягане на всеки от тях. 

• Уверете се, че почистващите клапани, монтирани в колекторната тръба за почистване на капковите линии са 
отворени по време на почистване на капковото напояване.  

 РЕДОВНА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА 
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Проверка на основни, второстепенни, разпределителни тръби и 
колектори  

	
• Огледайте основните, второстепенните и разпределителните тръби и почистващите колектори на 
капковите линии за цялост, течове и/или повреди от селскостопанска техника или от гризачи и вредители. 

 
Инспекция  на линиите с капково напояване 

	
Веднъж седмично: 
• В началото на поливния цикъл, когато дебита и налягането се стабилизират огледайте капковото напояване за 
цялост и течове (При SDI системи, огледайте за образуване на локви на повърхността, които предполагат 
наличие на течове). 

• Проверете налягането в края на най-отдалечената линия с капково напояване, когато дебитът и налягането са 
стабилизирани. 
• В края на поливния цикъл огледайте визуално намокрените ивици в почвата. Сухи участъци или неравномерни 
ивици могат да означават запушвания в капковите линии. 

	

Визуално проверете качеството на напоителната вода 
Поддръжка на системата трябва да се извършва винаги, когато качеството на водата започва да се влошава, което 
може да се прецени визуално по цвят, наличие на песъчинки, органични или твърди материали в изтичащата при 
промиване вода. Краищата на капковите линии трябва да се отварят редовно (в отделни случаи е възможно това да 
се налага при всеки цикъл на напояване) и водата да се изкипва в ръката или в буркан за визуална проверка на 
качеството на водата. 

	
	
	

Чиста вода Вода с лошо качество 

 

 РЕДОВНА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА 
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Промиването на системата за напояване намалява натрупването на замърсители до минимум, като ги изхвърля от 
системата. 

	
Системата трябва да се промива на редовни интервали. Честотата зависи основно от качеството на водата и 
програмата за техническо обслужване. 

	

Промиването на напоителната система се състои от 3 основни процеса: 
• Промиване на филтъра с обратна вода 
• Промиване на главните, второстепенни и разпределителни тръбопроводи 
• Промиване на капковите линии 

	
Обратно промиване на филтъра  
	

ВНИМАНИЕ 
 За ефективна филтрация, филтрите трябва да промиват винаги, когато са замърсени. 
 
Филтрите – независимо дали дискови, мрежести или пясъчни - трябва да се промиват с обратна вода 
периодично, за да се изчисти всяка утайка от частици или органична материя. Запушените филтри може да 
намалят налягането в системата или да намалят работния дебит на системата.  
 
Правилното функциониране на филтъра зависи от ефективността на промиване и прочистване. Всяко 
натрупване на замърсяване в крайна сметка ще доведе или до запушване на филтъра или (при пясъчни и 
чакълести филтри) до изхвърляне на филтриращия материал, заедно с филтрираната вода по време на напояване. 
 
Много филтърни системи са автоматизирани и се самопочистват чрез електрически или хидравличен трипътен 
почистващ клапан, когато се достигне нивото на предварително зададеното диференциално налягане. 

	
ВНИМАНИЕ 
За да се предотврати загуба на торове и препарати, ако филтъра е монтиран по посока на водния поток на дозиращата 
система, може да се зададе на контролера функция за пауза при торене (pause Nutrigation ™|) по време на цикъла на 
самопочистване. Винаги да се даде приоритет на процеса на обратно промиване. Не извършвайте торене (Nutrigation ™) 
или прилагане на химикали по време на обратното промиване на филтъра. 

	
Всеки тип филтър има различен почистващ механизъм 
Основният механизъм на почистване на всеки от типовете филтри е описан по-долу. 
Все пак, при промиване и прочистване на Вашия филтър, спазвайте инструкциите, дадени с него.  

	
	

Мрежов филтър 
Промиването се извършва по време 
на нормалната работа на филтъра. 

	

Автоматичният клапан отваря 
дренажният изход , което 
създава засмукване на 
промиваната ос.  

	

Моторът се върти и замърсяванията 
се придвижват от изхода към входа, 
като се почивства цялата филтрираща 
повръхност.  

	
	
Промивна 
ос 

	
	
Филтрираща 
мрежа 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Вход на 
филтъра 

	
	
	

Автоматичен  
клапан 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Изход на филтъра 

Дренажен 
изход 
	
	
Мотор 

Към поливна с-ма 
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Дисков филтър 
По време на работа, буталото в горната 
част на всички филтри във филтърната 
батерия държи дисковете притиснати 
плътно.  
Всички автоматични входни клапани 
са отворени, а дренажните клапани са 
затворени. 
Водата протича през дисковете към 
напоителната система. 

	
	
НормалнаРабота                                                                              Бутало 

 
 
 
 

 
             Дискове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дренажен 
Входни калапни 

изход Дренажни клапани 
 
 
 

Изход на 
филтъра 

Вход на филтъра 

	

	
	

По време на промиване, буталото в 
горната част на един от филтрите в 
батерията разхлабва дисковете,за да може 
водата протече между тях, измивайки 
замърсяванията от каналите. 

 
Автоматичният входен клапан затваря, а 
дренажният клапан отваря. 
 
Отвореният дренажен изход създава 
диференциално налягане във филтъра, 
което позволява на водата да навлезе във 
филтъра през неговия изход и да изтече 
през дренажния изход, прочиствайки 
дисковете с обратна вода. 
 
Филтърните тела във филтърна батерия се 
промиват последователно. 

Промиване  
на филтъра                                               Бутало 
	
	
	
	

Дискове 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

        Вохдни клапани 

Дренажен изход 
	
	
	

Изход филтър 

	
Дренажн

и 
клапани 
	

Вход 
филтър 
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Пясъчни (чакъл) филтри 
По време на нормална работа автоматичните трипътни клапани затварят дренажните изходи на 
филтъра.Водата протича през пясъка /чакъла (филтриращата среда) към напоителната система.  

	

По време на промиване автоматичният трипътен клапан на едно от филтърните тела отваря дренажния 
изход, блокирайки входа на филтъра. 
Отвореният дренажен изход създава диференциално налягане във филтъра, което позволява на водата да 
навлезе във филтъра през изхода му и да изтече през дренажния изход, промивайки филтриращата 
среда с обратна вода. 
 Филтърните тела във филтърна батерия се промиват последователно. 
 

	
Нормална работа Промиване на филтъра 

	
Дренажен 
изход 

	
	
	
3-пътен 
вентил 

Дренажен 
изход  

Дренажен 
изход 

	
	
	
3-пътен 
вентил 

дренажен 
изход 

	

	
	
	
	
	
	
	

пясък  пясък пясък  пясък 
	
	
към 
напоителна 
с-ма 

	

изход на 
филтъра 

Към 
напоителн
ата с-ма 

	
Изход на филтъра 

	
	
	
	

Филтър Хидроциклон 
За да почистите пясъка, акумулиран в  резервоара на филтъра, намиращ се под 
филтърното тяло, отворете крана на дренажния изход на филтъра. 
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Периодична поддръжка на филтри 

	

	
ВНИМАНИЕ 
Преди започване на дейности по поддръжка на филтъра се уверете, че системата не е под налягане. 

	
Пясъчни (чакъл) филтри 
Филтърът може да загуби част от пясъка (филтриращата среда) по време на циклите на обратно промиване, 
така че дори ако филтърът е в изправност, е възможно да е необходимо да се допълва филтриращата среда 
от време на време 
• По време на промиване проверете водата, изтичаща от дренажния изход на филтъра чрез докосване за да 
проверите за възможно на изтичане на филтриращата среда (пясък / чакъл). 

	

Мреожв филтър 
• Извадете мрежата от корпуса на филтъра и го почистете с вода по налятане и четки. 
• Огледайте визуално мрежата за нарушения, пукнатини, пробиви и ако има такива сменете мрежестата 
сърцевина. 

	

Дисков филтър 
• Отворете корпуса на филтъра и освободете буталото, притискащо дисковете. 
• Извадете дисковете от корпуса на филтъра. 
• Нанижете дисковете на киселинно-устойчиво въже и го завържете. Не правете дълги нанизи – важно е 
почистващия разтвор да достига всички повърхности на всички дискове от низата. 

• Накиснете дисковете в почистващия разтвор * като внимавате дисковете да са раздалечени и свободни и 
да имат добър контакт с разтвора от всички страни. Не поставяйте твърде много дискове едновременно в 
разтвора. 
• Ако някой диск остане замърсен, повторете операцията. 

	

*Почистващ разтвор при употреба на повърхностни води с органични и биологични остатъци: 
Направа на 10%  разтвор на прекис. Изсипете 7 литра (1.8 галона) вода в подходящ съд и добавете 3 литра 
(0.8 галона) водороден преоксид (35%) или изсипете 8 литра (2.1 галона) вода в подходящ съд и добавете 2 
литра (0.53 галона) водороден преоксид (50%) към водата. 

* Почистващ разтвор при употреба на сондажни води с отлагания на манган, желязо или карбонати: 
Направа на 10%  разтвор на солна киселина. Изсипете 7 литра (1.8 галона) вода в подходящ съд и добавете 3 
литра (0.8 галона) солна киселина (30 -35%) към водата. 

• Потопете дисковете в разтвора неколкократно. Общото време за накисване трябва да е от 1 до 3 часа. 
• Ако разтворът не почиства дисковете повече, то трябва да се направи нов почистващ разтвор. 
• Огледайте дисковете за чистота, вдлъбнатини, пукнатини или други наранявания и заменете всички 
повредени дискове. 
• Изплакнете дисковете с чиста вода. 
• Поставете дисковете обратно във филтъра. Внимавайте да поставите обратно същия брой дискове, който сте 
извадили преди почистването. Затегнете буталото, държащо дисковете притиснати и затворете корпуса 
на филтъра. 

• Промийте филтъра неколкократно за да отстраните остатъците от химикали. 
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Промиване на главни, второстепенни и разпределителни тръби 
и колектори 

	

Промиването на главни, второстепенни и разпределителни тръбопроводи е важна операция, която често не 
получава вниманието, което изисква. Дори и с първичен филтър при главния контролен блок на системата, 
малки частици могат да преминат и трябва да бъдат физически отстранени от тръбопроводната система. 
 

Промиването на главните, второстепенните и разпределителните тръбопроводи значително ще се намали 
натрупването на органични и минерални материали в системата. Това ще предотврати тези материали да 
достигнат до капкообразувателите и евентуалното им запушване, като по този начин се свежда до минимум 
количеството на химически продукти, необходими за поддържане на системата. Редовното промиване на 
главните, второстепенните и разпределителните тръбопроводи ще доведе до значително спестяване на време, 
труд и химикали. 
Главните, второстепенните и разпределителните тръбопроводи в системата трябва да се промиват в 
последователност. Всеки един от тях трябва да се промива най-малко две минути или докато изтичащата вода 
стане видимо чиста и бистра. 

ВНИМАНИЕ 
Тръбопроводите трябва да се промиват на редовни интервали. Тяхната честота зависи основно от 
качеството на водата и програмата за поддръжка на системата (минимум веднъж в напоителния 
сезон). 

	

Промиването е ефективно само когато дебита на водния поток в главния, второстепенния или 
разпределителния тръбопроводи е достатъчен за да осигури необходимите скорости на водата за промиване в 
системата. 
	

Ръчно промиване на главни, второстепенни и разпределителни тръбпороводи 
Промиването може да се извърши ръчно или автоматично Ръчното промиване на главни, второстепенни и 
разпределителни тръбпороводи трябва да се изпълни както следва: 
• Промийте отделните тръбопроводи в следната последователност: главни, второстепенни, разпределителни. 
• Отворете почистващите клапани/кранове на всеки от тях в горната последователност, когато системата е под 
налягане (в работно състояние). 

	
Процесът на промиване на главни, второстепенни и разпределителни тръбпороводи се прави на две 
вълни за всеки от тях: 
• Първата вълна отстранява замърсяванията, натрупани в края на тръбата. 
• Втората вълна отстранява замърсяванията, натрупани по продължение на тръбата. 
Цветът на водата не е толкоа тъмен, както при първата вълна, но процесът отнема повече време. Процесът 
трябва да продължи до тогава, докато водата потече визуално чиста и бистра. 

	

Определяне на скоростта на водата, преминаваща през тръбопроводите 
Скоростта на водата в тръбата зависи от дебита на водния поток и от вътрешния диаметър на тръбата (виж  
Advancement time, стр  47). 
• Определете диаметъра на всеки клон от тръбата, която трябва да се промива поотделно, използвайки 
таблицата, представяща най-често използваните диаметри тръби: 

	

Номинален диаметър - inches (mm) 3 (75) 4 (110) 6 (160) 8 (225) 10 (250) 
Актуален вътр. диаметър - mm 67.8 101.6 147.6 207.8 230.8 

Тази таблица представя вътрешния диаметър (ID) на тръбите съобразно един специфиечн стандарт сред 
многото съществуващи. 

• Проверете дебита поотделно за всеки клон от тръбопровода, който ще промивате чрез показанията на 
най-близкия водомер. 

• След като сте отределили диаметъра на тръбата и скоростта на потока, използвайте графиката по-дули и 
проверете сторостта за промиване на всеки клон от тръбата. Препоръчителната скорост на водата при 
промиване е 1.5 m/sec (5 ft/sec). Допустимите стойности на скоростта на водата за промиване е 1.0-2.0 
m/sec (3.3-6.6 ft/sec). 
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Скорости в тръбите при различни диаметри и различни дебити* 

	
	

* Тази графика представя скоростите в тръбите съобразно един специфиечн стандарт сред многото 
съществуващи 
Ако тръбата, която използвате за главна, второстепенна или разпределителна не се открива в горните таблица и 
графика, намерете данни за актуалния вътрешен диметър на тръбата в документацията на производителя и 
изчислете скоростта, използвайки следните формули:  

	

Изчисляване на площта на напречно сечение на тръбата (A). 
A = π * r

2 
• π = 3.1416 
• ID =  Вътрешен диаметър (m) 
• r = ID / 2 (m) 

	
Вътрешният диаметър на тръбата (ID) варира в зависимост от материаласатндарта и модела. За да намерите 
актуалния вътрешен диаметър на конкретна тръба, проверете документацията на производителя. 

	

Скорост на водата в плътни тръбопроводи (meter/second) 
 Следващата таблица представя скоростите в тръбите съобразно един специфиечн стандарт сред многото 
съществуващи: 
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Макс. Време за пълнене на 
бутилката (сек) за 
определяне на скорост от 0,5 
m/sec  (1.65  

	
 

	
 
	

 
	

 
	

 
	

 
	

 
	

 

	

	
Изчисляване скоростта на водата в тръба (V) 
Скоростта на движение на водата представлява разстоянието, което определено количество вода изминава за единица 
време в конкретната тръба (метра/сек) 

	

V = (Q / A) / 3600 • V = Скорост (m/sec) 
• Q = Дебит (m3/h) 
• A = Площ на вътрешно напречно сечение на тръбата (m2) 
• 3600 = Константа за превръщане на мерките от m/h в m/sec 
 

Промиване на линиите с капково 
	

Линиите с капково напояване, както при надземни, така и при подемни (SDI) системи изискват периодично промиван, 
което да ги прочисти от постоянни замърсявания, органични и минерални натрупвания и всякакви остатъци от 
химикали, инжектирани в системата. 
 

При подземни SDI системи, промиването на капковите линии трябва да е особено приоритетна операция, тъй като 
смяната на капковите линии е не практично и очакването е животът им да продължи поне 20 години, дори и по-дълго. 
Дори при линии с капково напояване за краткотрайна употреба (сезонно) промиването е важно с оглед да се поддържа 
еднаквостта на напояването.  
 

Промиването трябва да се изваршва толкова често, колкото е необходимо за да се запазят линиите с капково напояване 
чисти. Това зависи от сезонността в качеството на водата и от ефективността на филтърната група. 
 

Всички линии с капково напояване в полето трябва да бъдат последователно промити в рамките на един промивен 
цикъл. Линиите с капково напояване трябва да се промиват докато от тях потече чиста и бистра вода.  
Отработената вода трябва да се изхвърля правилно, така че да се избегне влошаване качеството на водата на входа на 
системата и/или качеството на околната среда, заобикаляща полето. 

	

	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Промиването временно ще увеличи изискванията за дебит на системата, което от своя страна ще намали 
налягането в нея. В някои случаи, за да се осигури необходимия дебит за промиване, се използва 
допълнителна помпа на входа на системата, която работи само по време на промиване, така че да осигури 
допълниелния необходим дебит на водата. 

	

Дължината на линиите с капково напояване определя продължителността на процеса на промиване. По-дългите 
капкови линии изискват по-голяма продължителност на промиването. 

	

Проверка на скоростта на водата в капковите линии по време на промиване 
Поставете отворения край на капковата линия над бутилка от 1.5 литра, използвайки фуния. Уверете 
се, че всичката вода се влива в бутилката. Измерете времето (в секунди), необходимо за напълване 
на бутилката и използвайте следната таблица, за да определите скоростта, която трябва да е 
минимум 0,5м/сек (1,65 ft/sec) 

	
	
	
	
	
	
	

1.5 L 
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Тънкостенно капково напояване	
Модел на 
капковото 

Вътрешен диаметър 
на капковото (ID) 

Дебелина на 
стената 

Максимално 
работно налягане 

Максимално налягане 
на промиване 

 (mm)* (mm) (mill) (bar) (bar) 
12060 12 0.15 6.0 1.40 1.6 
12080 12 0.20 8.0 1.70 2.0 
12125 12 0.31 12.5 2.50 2.9 
12150 12 0.38 15.0 3.00 3.5 
16060 16 0.15 6.0 0.80 0.9 
16080 16 0.20 8.0 1.00 1.2 
16100 16 0.25 10.0 1.20 1.4 
16125 16 0.31 12.5 1.80 2.1 
16150 16 0.38 15.0 2.20 2.5 
22080 22 0.20 8.0 0.80 0.9 
22100 22 0.25 10.0 1.00 1.2 
22135 22 0.34 13.5 1.50 1.7 
22150 22 0.38 15.0 1.80 2.1 
25135 25 0.34 13.5 1.20 1.4 
25150 25 0.38 15.0 1.40 1.6 
35135 35 0.34 13.5 0.90 1.0 
35150 35 0.38 15.0 1.00 1.2 

	

Средностенно капково напояване	
Модел на 
капковото 

Вътрешен диаметър 
на капковото (ID) 

Дебелина на 
стената 

Максимално 
работно налягане 

Максимално налягане 
на промиване 

 (mm)* (mm) (mill) (bar) (bar) 
12200 12 0.50 20.0 3.00 3.5 
12250 12 0.63 25.0 3.50 4.6 
16200 16 0.50 20.0 2.50 3.3 
16250 16 0.63 25.0 2.80 3.6 
16007 16 0.70 27.0 2.90 3.8 
16008 16 0.80 32.0 3.00 3.9 
22250 22 0.63 25.0 2.50 2.9 

	
Дебелостенно капково напояване	
Модел на 
капковото 

Външен диаметър 
на капковото (ОD) 

Дебелина на 
стената 

Максимално 
работно налягане 

Максимално налягане 
на промиване 

 (mm)* (mm) (mill) (bar) (bar) 
12010 12 1.00 39.0 3.50 4.6 
16009 16 0.90 35.0 3.00 3.9 
16010 16 1.00 39.0 3.50 4.6 
16012 16 1.20 47.0 4.00 5.2 
17012 17 1.20 47.0 4.00 5.2 
20010 20 1.00 39.0 3.50 4.6 
20012 20 1.20 47.0 4.00 5.2 
23009 23 0.90 35.0 3.00 3.5 
23010 23 1.00 39.0 3.00 3.5 

	
*Външният диаметър (OD) и вътрешния диаметър (ID) на моделите капково напояване и данните в таблиците са 
посочени с идентификационна цел и не представят точните действителни диаметри и дебелини на стената на всеки 
модел капково. За точни и акуратни данни четете техническите спецификации на всеки отделен продукт 	
http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials. 
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Процесът на промиване на капковите линии се състои от две вълни: 
• Първата вълна отстранява наслагванията, натрупани в края на линията. 
• Втората вълна отстранява наслагванията в продължение на цялата капкова линия. 
Цветът на водата не е толкова тъмен, катко при първата вълна, но процеса отнема повече време. Промиването 
продължава до потичане на видимо чиста и бистра вода от капковата линия. 

 
Промиването е по-ефективно, когато скоростта на водата в капковите линии е увеличена и позволява промиване на 
замърсителияванията от вътрешните стени на капковите линии. В някои случаи, налягането в системата трябва да се 
увеличи, за да се осигурят необходимите параметри в капковата линия. Налягането не трябва да надвишава 
стойността, посочена в таблиците на предишната страница, в зависимост от дебелината на стената на капковото 
напояване. 

	
Налягане при промиване на капковите линии 

	
   ЗАБЕЛЕЖКА 

   Максимално допустимата стойност на налягането при промиване в таблиците на предишната страница са 
валидни, когато промиването продължава не повече от половин час, при последователно промиване на 5 или повече 
отворени капкови линии. 
   За да се избегне превишаване на допустимото налягане в системата, минимум 5 капкови линии трябва да 
бъдат отворени едновременно по време на промиване. 

	
Промиване на капковите линии с прочистващи колектори 

	
Някои системи за капково напояване са оборудвани с колекторни тръби и кранове за прочистване за да се опрости 
процеса на прочистване. Този метод се прилага главно при подземно капково напояване, но също се използва и в 
надземни системи. 
Целта е да се улесни промиването на капковите линии и да се спести човешки труд.  
Колекторните тръби за прочистване на  капковите линии са оборудвани с изходи, 
завършващи с кран/клапан за промиване. 
Когато кранът за промиване е отворен, 
дебитът и скоростта на водата в капковите 
линии са по-големи от тези при нормален 
режим на работа. По-високата скорост на 
водния поток позволява ефективно 
отстраняване на утайките и отлаганията на 
замърсявания в капковите линии и така 
предпазва капкообразувателите от 
запушване.  
 ng valve 

	
	
	
	
	
	
Flushing 
manifold 

Колекторните тръби за прочистване се оразмеряват за скорост на водния поток от минимум 0.5m/sec (1.65 ft/sec) в края 
на капковите линии за да се осигури отстраняване на всички утайки. 
 
По време на промиване временно се увеличава дебитът на системата, което води до намаляване на налягането в 
системата. 
 
В някои случаи, с оглед осигуряване на необходимия дебит за промиване на капковите линии се налага използването на 
допълнителна помпа, монтирана при филтърната група на системата. Тя ще бъде активирана само по време на 
прочистването, така че да добави допълнително необходимия дебит.  

	

По време на промиването на капковите линии внимателно следете водата, изтичаща през прочистващите 
кранове/клапани. Не затваряйте прочистващите кранове/клапани преди водата, изтичаща от тях да е достатъчно чиста и 
бистра. 

 ПРОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА 



27 

	

	

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
НА ЗАПУШВАНЕ НА  
СИСТЕМАТА 
 

	

 
 
Намаляване на pH на водата    28 

	

Предотвратяване проникването на пясък и 
твърди частици в системата 28 

	

Предотвратяване проникването на корени с SDI системата    29 



28  

S  	

	

	
Намаляване pH на водата 

	
 Трябва да се обърне внимание на pH на водата, тъй като засяга много аспекти на отглеждането. 

• Изучаване и опознаване на водния анализ и боравене с ph нивата (Виж. Анализ на водата стр.  83). 
• Коригиране на pH нивото на водата според вида на културата и типа почва. 

	
Взаимодействие на торовете с водата при напояване 
Торовете са соли, които взаимодействат с други соли, намиращи се в напоителната вода. Поради това е важно 
да се разгледа химическия състав на водата, за да се използва за получаване на течни торове. 

	

Например : при условия на твърдост на водата или високо ниво на pH, фосфорът от фосфатния тор се утаява 
с калция и магнезия намиращ се във водата. Тези утайки могат да се наблюдават на дъното на резервоара. 

	

Предотвратяване попадането на пясък и твърди частици в 
системата 
По време на на инсталирането или ремонт на системата 
Най-голямата заплаха от попадането на пясъчни частици от почвата, които могат да попаднат директно в 
системата при монтажа или при ремонт на напоителните линии. 

	
   Забележка 
        Пясъчните частици увреждат най-вече капкообразувателите. Те не се разлагат. Веднъж попаднали, 
в какъвто и да е вид капкообразувател, не могат да се отстранят или разтворят ползвайки химични 
продукти. 

	

Пясъчните частици могат да попаднат в системата по два начина: с потока на водата или директно от 
почвата. 

	
   Забеллежка 

Когато водата се изпомпва от резервоар, река или канал (но не от кладенец), за предпочитане е тя 
да се изпомва от точка 0.5 до 1.0 метра под водното равнище. 

	

Филтрирането на подаваната вода е превенция за пясъчни частици в системата. 
 

   Забележка 
Хидроциклонните пясъчни филтри са подходящи за отделянето на пясъчните частици.  

	

Най-добрия начин за предотвратяване на щетите от попадането на пясъчни частици по време на монтажа 
или ремонта е да се вземат следните мерки. Приложете следните стъпки: 

	

• Уверете се, че системата за филтриране е пълна и функционира правилно, за да сте сигурни, че пясъчни 
частици няма да проникнат в системата. 

 

• Прикрепете крайните конектори веднага след монтирането на тръбите.  
	

• След завършване на инсталацията, промийте системата с максимално допустимото налягане. Започнете с 
промиването на главните тръби и продължете с второстепенните. 

	

• Уверете се че главните и второстепенните тръби са чисти. 
	 	

• Не оставяйте никакви тръбни входове и изходи отворени, дори и за крадки периоди.  
	

• Инсталирайте старт конекторите и свържете напоителните линии непосредствено след извършването на 
дупките в разпределителните линии. 

	

• Изчистете напоителните линии 
	

• Проверете скоростта на потока в края на напоителната линия (виж. Стр. 20). 
	

 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАПУШВАНЕ НА СИСТЕМАТА 



29 

S  	

	

	
	

   Забележка 
Никога не оставяйте отворени тръби върху почвата. 

	

В напоителните системи наличието и концентрацията на пясъчни частици трябва да бъде проверена и ако е 
необходимо да се инсталира хидроциклонен филтър.  

	

Почвените частици могат също да проникнат в капкообразувателите ако се образува вакуум в напоителната линия 
(може да бъде причинено от въздушен клапан, който е повреден или не работи правилно). 

	
   Забележка 

Силно се препоръчва да се използват анти-сифонни капкообразуватели като допълнителна предпазна мярка. 
	
Когато подземните напоителни линии са празни 

	
Пясъчни частици могат да проникнат в капкообразувателите, когато почвата е преовлажнена поради валежи. При 
наличие на такива условия, Netafim ™ препоръчва използване на анти-сифон капкообразуватели (АS). 

 

Ако не се използват АS капкообразуватели, когато напоителните линии са подземни и празни, през почвата 
поради валежи чрез водата, която тече в обратна посока, попадат пясъчни частици в напоителните линии. При 
тези обстоятелства напоителните тръби действат като малка дренажна мрежа. Малките частици от пясък в 
крайна сметка могат да запушват капкообразувателите. По време на напояване, налягането в напоителните линии  
надвишава натиска, упражняван от подаването на  вода от водоизточника и така се предотвратява проникването на 
пясъчните частици в капкообразувателите. 

	

В случай на много интензивен и продължителен дъждовен период, се препоръчва да се промие системата преди 
началото на следващото напояване. Системата се пуска за период от 10 минути, препоръчително (след повишаване 
на налягането), за да се отмият натрупаните пясъчни частици. 

	

Предотвратяване проникването на корени при SDI 
напоителни системи 

	
Корените на растенията могат да проникнат в капкообразувателите, предизвиквайки намаляване на налягането. 
Това е известно като проникване на корени. 
Проникването на корените може да се случи, когато растението страда от недостиг на вода, като по този начин 
търсят влага. Една от главните причини за това проникване на корена е недостатъчното напояване. Това се 
наблюдава когато изискванията на растението от вода надвиши обема напояване. При такива условия, 
коренът се развива в близост до капкообразувателя и би могъл и да проникне в него. При такова 
навлизане и развитие в капкообазувателя, корените блокират и движението на водата. 

	

Поддържането на оптималната влажност чрез подходяща поливна норма позволява на корените да се развиват 
нормално и да не се кончентрират около капкообразувателите. Непрекъснатото наблюдение на влажността на 
почвата позволява по-добър контрол върху поливния модел, като по този начин се поддържа оптимална влажност 
на почвата в близост до  капкообразувателите. 

	

Водния стрес може да бъде: 
• Планиран по преценка на фермера; 
• Причинен от липса на вода или грешка в напояването. 
• Поради непредвидено увеличение на консумацията на вода от културите (пример: на няколко последователни 
дни на неочаквани изключително високи температури, без правилно напояване, което да компенсира по-
високата консумация на вода през тези дни) 
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Ако дадена култура изисква период на стерс: 
• Прецизно дозиране на хетбицид които да се инжектира и спре нарастването на кореното връхче, така че да 
не засегне централното растение.  

• Химическото третиране трябва да бъде извършено преди началото периода на стрес. 
• За повърхностни системи с вероятност за кореново проникване, се препоръчва капкообразувателите да са 
разположени по-далеч от корените. 

		 	 	

Хербициди и дози: 
Тази таблица показва търговски продукти използвани като 
превенция при кореново проникване. 
Процентът на активното вещество се определя от производителя. 

	 	
	

За да изчислите количеството от търговски продукт, който да инжектирате в капковата система, направете следното: 
• Използвайте коефициента 6 (шест) * и разделете от процентното съдържание на активно вещество в търговския 
продукт.  
• Резултатът от това изчисление е обемът в кубически сантиметра (CC) на търговския продукт трябва да се 
инжектира на капкообразувателите. 

• Умножете броя на капкообразуватели единица площ да бъдат третирани с количеството на търговския продукт, 
изчислен по-долу. 

*    6 е коефициент, който опростява преобразуването. 
6 /% активно вещество в търговския продукт = сс продукт на капкообразуватели.  

	
	

Внимание! 
Консултирайте се с одобрените хербициди в страната / района и винаги следвайте указанията  употреба. 

	

Пример за дозиране на търговските продукти: 
• Treflan: 6 / 48 = 0.125 cc*/капкообразувател,  следователно, 1.0 литър от Treflanе  до с т а т ъ ч ен  з а  8,000  
капкообразувателя. 
• Stomp 330: 6 / 33 = 0.182 cc*/ капкообразувател, следователно, 1.0 литър от Stomp 330 е достатъчен за 
5,945 капкообарзуватели. 
• Alligator 400: 6 / 40 = 0.150 cc*/ капкообразувател, следователно, 1.5 литър от Alligator 400 е достатъчен 
за 10,000  капкообазуватели. 
• Prowl 400: 6 / 40 = 0.150 cc*/ капкообразувател, следователно, 1.5 литър от Prowl 400 е достатъчен за 
10,000 капкообазуватели. 

* 1cc = 1 мл 
	

   Забележка 
В случаите, когато броят на капкообразуватели на линеен метър надхвърля 3, броят на 
капкообразуватели отбелязани за изчисления хербицид, ще бъде 3 капкообразуватели на метър, 
независимо от действителния брой на капкообразуватели.  

	

Пример 
	

Един (1) хектар с 6,500  метра капково напояване и капкообразуватели на 0.20 метра: 6,500 метра делено на 
0.20 метра се равнява на 32,500 какпкообразувателяза хектар (действително количество)  

	
Базирайки се на посоченото по-горе, в този случай, 5 капкообразувателя за линеен метър от напоителната 
линия, т.е. повече от 3 капкообазувателя/метър, изчислението ще посочи до 3 капкообразувателя на 
линеен метър от напоителната линия. 
По този начин, 6500 метра, умножен по 3 капкообразуватели се равнява на 19,500 капкообразуватели на хектар 
(количество, изчислено за кандидатстване). Дозата която трябва да се инжектира ще бъде 19,500 
капкообразуватели умножават по обем в кубични сантиметра (сс) на капкообразувателите на търговския продукт, 
изчислен по-горе, в зависимост от активната съставка на посочения продукт. 
. 
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Определяне количеството и честотата на приложение: 
Броят на приложенията с хербицид за един сезон би трябвало да бъде 1 или 2, в зависимост от типа на 
почвата, непланираните и планирани поливни прекъсвания и продължителността на напояването в сезона. 

 
При многогодишните плодови дървета, препоръката е над 2 приложения за сезон, като се започне при втората 
година от плододаването. Първото приложение трябва да се случи през първата третина от напоителния сезон. 
Второто – когато започне намаляването на напоителните норми в края на сезона.  

 
Младите дръвчета са уязвими по отношение на тези химикали. В случай на нови насаждения и насаждения 
при възраст до една година, се консултирайте с  агроном. 

 
В открити полски култури (сезонни или многогодишни), е препоръчително да се приложи третиране веднъж 
годишно. Времето за това е, когато започва намаляване на напояването в края на сезона. 

 
Някои култури ще изискват едно третиране по време на напояване сезон, защото предишните прекъсвания 
или намаляване на обема на водата, които са били извършени увеличават на потенциала за проникване на 
корени в капкообразуватели. 

 
В случай на песъкливи почви (повече от 70% пясък и 8% глина), независимо от вида на културите, се 
препоръчва да се прави приложение, което се разделя на две, всяка от които е половината от дозата, 
изчислена за едно приложение. Интервалът между тези две приложения трябва да бъде две (2) седмици. 

 
При неоходимост се свържете с агроном.  

 
Кога не се използва хербицид за превенция на кореновото проникване: 
Приложението е противопоказан при следните условия 
• Когато почвата е наситена (от дъждове или напояване) 
• Когато при засаждането е валяло сняг или /и когато корените на растението са много малки 
• При непочвени субстанции 
• Когато съответните култури не подлежат на такова третиране  
• Когато капкообразувателите са неравномерно поставени в почвата  
• Когато капкообразувателите са покрити с пластмасова клапа   

 
Преди третиране: 
Следвайте следните стъпки няколко дни преди третирането: 
• Включете водата за 20 мин. При поява на локви трябва да се отмени третирането. 
• Проверете капкообразувателите за протичане и пръскане. Отстранете всички дефекти преди третирането. 
• При тревна настилка, уверете се че капкообразувалетите са разположени между почвената повърхност и 
тревния килим. 

• Уверете се, че помпата и централния контролер са в безупречно техническо състояние. 
 

  Забележка 
Почвата не трябва да бъде прекалено влажна по време на третирането. Ако почвата е твърде 
влажна, се препоръчва да се изсуши частично почвата чрез прекратяване  на напоителния цикъл преди 
третирането. 
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Пример 
	

Изчисляване на минималното количество на Stomp 550 и водата, препоръчана за инжектиране, 
траещо 20 мин.  в съответствие със спецификацията на дозата: 
Stomp 550 препоръка за капкообразувател  6/55 = 0.11 cc 
Общ брой капкообразуватели в системата    10,000 капкообразувател 
Общо препоръчително количество от Stomp   10,000 x 0.11 cc = 1,090  cc = 1.09 литри 
Дозиране на дебита  240 литър/час 

	

20 минути = 60/3 
240 л/ч/ 3 = 80 литри 
Тази норма може да достави 80 л за 20 мин. 
Тези 80 л съставят 78.91 л вода и 1.09 л от  Stomp 550. 

	
Начин на приложение: 
• Включете водата и нека налягането се стабилизира.  
• Напълнете резервоара с обема вода равен на обема необходим за инжектиране за оставащите 20 мин. (78.91 
литра като примера горе). 
• Незабавно прибавете хербицид в резервоара при водата. 
• Инжектирайте разтвора от резервоара в системата. Ако разтворът е изчислен правилно инжектирането ще 
приключи за 20 мин. 

• Преди изключване на системата, оставете водата да тече за препоръчаното време (виж. Преповъчително 
време, стр.  47). 

	
   Забележка 

• Спазвайте съветите за напояване и препоръчителното време за инжектиране (виж. Техническия 
проспект на капкообразувателите). 
• Не забавяйте и не изключвайте системата 
• След приложението, изчакайте поне 24 часа преди следващия цикъл за напояване.  

	
Обобщение на третирането: 
• Напълнете системата докато налягането е стабилно. 
• Етап А: Инжектирайте разтвора в продължение на 20 мин. 
• Етап В: Разтворът е рапределен в системата, оставете водата да продължи движението си за 

препоръчаното време (виж. Теническия конспект на капокообазувателите и Препоръчително 
време, стр.  47). 

• Етап C: Изключете водата. Не се забавяйте с нейното спиране. Изчакайте 24 часа до следващия напоителен 
цикъл 

  
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

Виж  Препоръчително време, стр.  47. 
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КИСЕЛИННА ОПАСНОСТ  
Неправилното боравене с хранителни вещества, киселини и химикали, може да доведе до сериозни 
наранявания и дори смърт. Също така могат да нанесат щети както на културата, така и на почвата, 
околната и напоителната система. 
Правилното боравене с хранителни вещества, киселини и химикали е отговорност на 
фермерите.  
Винаги спазвайте инструкциите на производителя на хранителни вещества  и киселини и наредбите, издадени 
от съответния местен орган. 

	
Хранене™ 

	
Хренето™  включва 3 етапа: 
• Разтваряне на торовете (ако е необходимо ) 
• Инжектиране на хранителини вещества според нуждите. 
• Достигане на хранителните вещества до зоната на корена. 

	
Агрономите признават, че растенията се нуждаят от 13 важни минерали, всички от които влияят върху редица важни 
функции. Ако някое от изброените липсва, растежа на растенията и добива страдат 
(виж. Drip Irrigation Handbook в http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials). 

	
Ограничаване на Хранителните вещества ™ чрез напоителната система 

	
• Само водоразтворинмите торове са без примеси и са разрешени за ползване в капковото напояване.  

	
• Някои торове, освен разтворимите, биха били несъвместими с метода на Хранителните вещества™, тъй 
като торовете могат да повишат pH на поливната вода в системата. 

	

• Изпозвайте киселинни торове в случай на твърда вода, алкална вода или там където pH e по-високо от 7. 
	

• Някои торове са корозивни за металните части на оборудването, следователно частите на системата, влизащи в 
контакт с тези торове трябва да бъдат изработени от материали, устойчиви на корозия. 

	
   NOTE 

Да не се инжектира йонно желязо (железен сулфат, железен хлорид) в системата за капково напояване. 
Йонното желязо ще повреди системата. Винаги използвайте железни хелати 

 
• Фосфорните торове може да предизвика образуването на фосфорни соли, такива като калций, магнезий и т.н., 
увеличаване на потенциала на запушване на капкообразувателя. 

 
• Използвайте само фосфорни торове, базирани на ортофосфати. Да не се използва фосфорни торове, базирани на 
полифосфати. 

	

Характеристики на торовете за Хранене™ 
	

Знаейки характеристиките на торовете използвани за хранене™, е съществено важно за вземането на 
правилното решение за приложенито на торовете, с цел да се осигурят правилните елементи в 
правилното време.  

	

Химичен състав: 
Торовете могат да бъдат прости или комбинирани: 
• Простите торове са торове съсъджащи един елемент. Като пример: уреа, амониев нитрат, калиев хлорид. 
• Комбинираните торове са продукти включващи микс от няколко прости тора (елемента) 
те обикновенно не се използват при Хранене ™. 
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Форми 
• Твърдите торове могат да бъдат гранулирани или на прах.  
• Течните торове са тези които могат да будат инжектирани директно в напоителната система. Някои торове 
трябва да се разтворят за да намалят концентрацията си при инжектиране.  

	

Разтворимост 
Разтворимостта  е една от най-важните характеристики на която се набляга за приготвянето на течни торове. Всеки 
тор има степен на разтворимост, която се влияе от температурата на водата, в която се разтваря. 

	
Предупреждение 
Само торовете които са водоразтворими и нямат утайки е позволено да се ползват в капковото 
напояване. 

	

Някои торове са лесно разтворими във вода, други се разтварят по-трудно, но също могат да бъдат 
използвани в Хранене™. Някои торове (като моно и тройния фосфт, като пример) имат толкова ниска 
разтворимост, че са класифицирани като неразтворими торове и тяхната употреба в капковото напояване не 
е разрешена. 

	

Взаимодействие на торта с напоителната вода 
Тотовете са соли които взаимодействат с други соли в ноителната вода. Затова е важно да се има в предвид 
химичния състав на водата при приготвяне на торовия разтвор. 

	

Пример: при вода с висока алкалност, фосфорът от фосфорните торове образуват утайки с калция и магнезия 
които са с водата. Тези утайки могат да се видят на дъното на резервоара. 

	

Взаимодействие между торовете 
 Има торове, които не трябва да се използват в смес, тъй като те са несъвместими. В някои случаи, когато те се 
смесят, предизвикват кристализация и предизвикат запушване в системата за напояване. В други случаи реакцията 
между две несъвместими торове причинява загубата на хранителни вещества. 

	

Съвместими торове: 
	

Уреа 
Амониев нитрат 
Амониев сулфат 
MAP 
MKP 
Кслиев нитра 
Калиев хлорид 
Калиев сулфат 
Калциев нитрат  
Калциев хлорид  
Магнезиев нитрат  

	

Магнезиев сулфат 
Магнезиев нитрат 
Калциев хлорид 
Калциев нитрат 
Калиев сулфат 
Калциев хлорид 
Калциев нитрат 

MKP 
MAP 

Амониев сулфат 
Амониев нитрат 

	
 Съвместими,    Частично съвместими,  Несъвместими 
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Теста на буркана 
 За да се избегне инжектирането на продукти, които могат да запушат или по друг начин да повредят 
системата за напояване, се извършва прост тест на буркана описано по-долу, преди инжектиране на тор, 
киселина или друго химическо вещество. Това е особено важно, ако това е първият път, в който се използва 
специфичен продукт или смес от продукти, или когато използвате продукт, предоставен от нов доставчик. 

 
Да представим теста на буркана: 
• Използвайте  чист стъклен контейнер от 2 литра (0,5 галона) минимум . 
• Напълнете го със същата вода за напояване, взета от системата. 
• Прибавете продуктите във водата на контейнера, в точното съотношение необходими за инжектиране.  
• Ръчно смесване на съдържанието на контейнера, докато продуктите се разтвори напълно. 
• Ако продуктите не се разтварят след смесване в продължение на няколко минути, не инжектирайте продукта 
или сместа в напоителната система и се свържете с местния представител на Netafim ™ за съвет. 

• Ако продуктите се разтварят правилно, поставете ги в контейнера за да почиват, непокрити, в продължение 
на 24 часа при температура на околната среда, защитени от пряка слънчева светлина. 

• След 24 часа, разгледайте съдържанието на контейнера срещу светлината като се проверява за всеки тип 
утаяване, коагулация или плаващи твърди частици. 

• Ако някое от изброените са налице, не инжектирайте продукта или сместа в напоителната система и се 
свържете с местния представител на Netafim ™ за съвет. 

 
Корозивност 
Повечето торове, както твърди така и течни, поразяват металите елементи в системи за напояване и торене. 
Обикновено, колкото е по-високата киселинността на разтвора, толкова по-корозивен е ефекта. 
 Пример: комбинацията от калиев хлорид и фосфорна киселина е изключително корозивен. 

 
Изветряване 
Торове, съдържащи карбамид и амониев азот могат да бъдат загубени от изпарението на амоняк. 
Резервоарите съхраняващи течни смеси от торове за по-дълго от 4 дни, трябва да бъдат запечатани. 

 
Торово pH 
Течните торове имат различно pH равнище което може да да повлияе културата и напоителната система. 
Приемливото ниво на pH за културите е 5-7. 

 
pH ниво Ефект върху напоителната система 
под 5 кисело Може да повреди PC капкообразувателите и компоненти на системата, изработени 

от материали, съдържащи Acetal, в зависимост от продължителността на 
експозицията на веществото и температурата на околната среда.  

5 - 6 Полу 
кисело 

Когато се комбинира с някои хранителни вещества, може да навреди на PC 
капкообразувателите и компоненти на системата, изработени от материали, 
съдържащи Acetal, в зависимост от продължителността на експозицията на 
веществото и температурата на околната среда. * 6 - 8 неутрално Всички компоненти на капково напояване от  Netafim ™ са устойчиви на рН нива 6 
и нагоре. 

над 8  основно При комбиниране на определени хранителни вещества, може да се случи утаяване, 
което води до запушване на капкообразувателите и други компоненти. * 

* Консултирайте се с Netafim™ експерт. 
 

Соленост 
Торове са соли, които допринасят за увеличаване на солеността на водата за напояване. Нивото на ЕП 
(електрическа проводимост) отразява солеността на водата, и се измерва с прости инструменти и на полето и в 
лаборатория.
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Хигроскопичност 
Твърдите торове имат свойството да поемат влага, това втвърдява гранулите и ги прави по-трудно усвояеми 
на по-късен етап. Важно е да се държат в затворен съд, за да се избегне това явление. 

 
Течни торове 

 
Подготовека на течни торове 
Температурата на водата, в която се разтваря влие на количеството тор за разтваряне, както е показано в 
следната таблица. 

 
Ефектирната температура (°C) за разтваряне на торта (грамове тор в литър вода)  
 Температура°C 
Тор - грамове / литър вода 0 5 10 20 25 30 
Уреа 680 780 850 1060 1200 1330 
Амониев сулфат 700 715 730 750 770 780 
Калиев сулфат 70 80 90 110 120 130 
Калиев хловид 280 290 310 340 350 370 
Калиев нитрат 130 170 210 320 370 460 
Мноноамониев фосфат 227 255 295 374 410 464 

 

Може да се отбележи, че температурата на разтвора силно влияе върху разтворимостта на торовете, както в 
случая на карбамида. За разлика от това, характеристиките на амониев сулфат почти не са засегнати от 
температурата. 

 
Обикновено температурата на водата, при полеви условия, е по-висока от 20 ° C. Поради това може да 
изглежда логично и да се предположи, че в момента на получаване на течен тор, по-високата температура на 
водата, определя по-голям обем от тор, който може да бъде разтворен.  

 
Когато торовете се смесват с вода, реакцията между вода и продуктът охлажда сместа. Това се нарича 
ендотермична реакция. Поради понижаване температурата на водата, цялото количество продукт което е 
изчислено не може да се разтвори повече. Това се случва с торове, съдържащи азот съединения като амониев 
нитрат и карбамид. 

 
СЪВЕТ 
При разтваряне на тор, да не се надвишава разрешената температурна сума от 10 ° C, според 
таблицата по-горе. 

 
• След завършване на инжектирането на торове, да се напоява само вода толкова дълго, колкото е 
необходимо, за да се отстранят всички остатъци от продукта от системата (виж.Препоръчително време?, 
стр.  47). 
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Третиране с киселини 

	
Киселините могат да се използват за разтваряне, предотвратяване и / или разлагане соли, карбонати, фосфати, 
хидроксиди, и т.н. 

	

         Забележка 
Киселинното третиране е неефективно при повечето органични вещества. 

	

Безопасност 
	

Киселинна опасност 
Киселините - когато не се работи правилно с тях, могат да причинят сериозни наранявания или дори 
смърт. Те могат също така да повредят културата, почвата, околната среда и системата за напояване. 
Правилната обработка на хранителни вещества, киселини и химикали е отговорност на 
производителя. 
Винаги спазвайте инструкциите на производителя на киселината и наредбите, издадени от съответния 
местен орган. 

	

• Винаги прибавяйте киселина към вода – НИКОГА вода към киселина  
• Избягвайте контакт с очите. Всеки контакт на киселина с очите може да причини слепота  
• Избягвайте контакт с кожата.Контакт на киселина с кожата може да причини изгаряне. 
• Използвайте предпазно облекло когато работите с киселини: шапка, ръкавици, маска, блуза с дълъг ръкав, 
дълъг панталон и високи затворени обувки. 

• Избягвайте поглъщане и вдишване. Поглъщането на киселина или вдишване на неговите изпарения може да 
бъде фатално. 
• По време на третиране с киселина, втори оператор трябва да присъства, за да може, при необходимост да 
окаже първа помощ. 
• Съхранявайте киселината на безопасно място. Дръжте всички неупълномощени лица далеч от зоната на 
третиране  

	

Инжектиране на киселина в системата 
	

При третиране с киселина в системата, трябва да се предприемат следните стъпки: 
• Уверете се, че инжекционната помпа е киселинно-устойчива и с достатъчен капацитет за изпълнение на 
задачата. 

 

   Забележка 
Киселините са силно корозивни към материали като стомана, алуминий, азбест цимент и др. PE и PVC 
тръби са устойчиви на киселини. Помислете за тези фактори, преди планиране на третирането. В 
случай на съмнение, винаги се консултирайте Netafim ™. 

 

• Преди началото на третирането, промийте всички компоненти на системата грижливо с максимален дебит. 
	

   Забележка 
Изплакнете системата преди прилагането на киселината, за да предотвратите щети по системата. 

	

• Инжектирайте киселина в системата за напояване за време, необходимо за постигане на желаната 
концентрация по време предвидено време за приложение. 

• Изключете инжекционната помпа. 
• Продължете с напояване за времето, необходимо в съответствие с Advancement Timetable 

(виж.  Advancement time, стр.  47). 
• Промийте инжекционната помпа с чиста вода след всяка употреба. 

	
Киселинна концентрация 

	

Концентрацията на киселина която се прибавя към водата за напояване, зависи от вида на киселина която се 
използва и процентното и съдържание. 

ХРАНЕНЕ И ТРЕТИРАНЕ С КИСЕЛИНИ 
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   Забележка 
Киселините трябва да бъдат свободни от неразтворими примеси, като гипс, масла и т.н. 

	
Препоръчителни киселинни концентрации 	
Киселина Преоценти на ки-ни Препоръчителна концентрация във водата 
Солна киселина 33% 	

	
0.6% 

Фосфорна ки-на 85% 
Азотна киселина 60% 
Серна киселина 65% 

	
Ако процентът използвана киселина е различен от данните, включени в тази таблица, се регулира концентрацията 
според препоръчаните по-горе концентрации.  
 

Изчисляване на концентрацията на киселината, когато се използва различна начална концентрация: 
 

 
Прример: 

 
98% сярна киселина е налична. Този процент  (X) трябва да бъде използван? 
X * 98%  = 0.6% * 65% 
X = (0.6% * 65%) / 98%  = 0.4% 

 

Препоръки за инжектирането на киселината: 
 

Предвотврятяване на високо съдържание на сол във водата, което би довело до формиране на соли с ниска 
разтворимост. 
• pH на водата трябва да се редуцира постепенно или на определена честота. 
• Препоръчителното pH nа водата се определя от качеството на водата. 

 
За да се изчисли необходимото ниво на рН, се препоръчва да се титрува напоителната вода с киселина. 

 
Определяне кривата на титруване или таблицата: 
 

Необходимо оборудване: 
• Киселина 
• Кофа 

 
Процедура 

• pH метър или лакмусува хартия 
• 10 литра от водата за напояване 

1. Излейте  10  литра  вода  (напоителна )  в  кофата  

2. Запишете  pH нивото  на  водата .  

3. Добавяте  1  куб .  См  киселина  и  разбъркайте  разтвора .  
4. Запишете  pH  нивото  на  разтвора .  

5. Повторете  стъпки  3  и  4  докато  не  се  постигне  желаното  pH  ниво .  
 

   Забележка 
 Ако нивото на рН се промени рязко, се препоръчва да се разреди киселината с вода или 
използвайте по-голям обем вода. 

6. Построява се крива или таблицата с помощта на отклонението от първоначалното рН в съотнопение с 
обема на киселина като параметри. 

7. Резултатът ще осигури доближаване до количеството (в куб. или мл) на киселина за литър вода, 
необходим за намаляване на рН до необходимото ниво. 

8. 1 куб (мл)киселина за 10 литра вода = 1.0 л и т ъ р  к и с е л и н а  з а  м  ³ вода.  

ХРАНЕНЕ И ТРЕТИРАНЕ С КИСЕЛИНИ 
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Пример 
	

Крива на титруване на водата с хлорна киселина (33%). 
7.4 
7.2 
7.0 
6.8 
6.6 
6.4 
6.2 
6.0 
5.8 
5.6 
5.4 
5.2 
5.0 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 
2.8 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0  10.5  11.0  11.5  12.0 

милилитър хлорна киселина за 10 литра напоителна вода 
	
Инструкциии за разтваряне на соли с ниска разтворимост в напоителната вода: 

	
Препоръчителните концентрации на киселини е 0.6% (виж Препоръчителни концентрации за лиселините, 
стр.  39). За да се постигне тази 0.6% концентрация на киселините във водата, инжектирайте 1.0 л и т ъ р  
к и с е л и н а  н а  в с е к и   1.0 м³/ч (кубичен метър за час) и да се третира 10 мин. 

	
   Забележка 

С цел да се докаже че третирането е ефективно, pH нивото трябва да е по малко от 3 за поне 3 мин, 
	

Пример 
	

• Дебита на съоражението: 50 m³/h 
• Необходима киселина: 50 литра 
• Време за инжектиране: 10 минути 

	
   Забележка 

Ако дебита на помпата е по-малък от необходимото, то няма да е възможно инжектирането на 
киселината за определеното време, и ще е необходимо допълнителна помпа. 
Ако дебита на помпата е по-голям от необходимито, решението е да се добави още вода в резервоара с 
разтвора за да се достигне необходимия обем, за да се осигури 10 минутно инжектиране. 

	
	
	
	

ХРАНЕНЕ И ТРЕТИРАНЕ С КИСЕЛИНИ 
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Органично хранене ™ 
	

Прилагането на органично хранене през напоителната система изисква 
специално внимание: 
• Органичните хранителни разтвори, обикноеннно са по-малко разтворими и 
често съдържат високи концентрации на неразтворими соли, които могат да 
нанесат щети по напоителната система.  

• Прилагането на комбинирани органични хранителни вещества трябва да се 
избягва и да се приложи адекватно решение. 

• Ефективната филтрация и поддръжка на системата е от съществено значение за 
успешното развитие на културата. 
• Системното промиване и дезинфекция са важни, когато се използват органични 
хранителни вещества, за да се гарантира дълъг живот на системата. 

	

Органични хранителни вещества, които е допустимо да се използват през 
напоителната система (непълен списък): 
• Изпражнения (птича тор) и уринна каша?  
• Аминокиселини (от епителна ензимна хидролиза от говеда). 
• Хумусни киселини. 

	
Правилна подготовка на хранителния разтвор: 
Твърдите органични вещества трябва да бъдат разтворени във вода в 
правилната концентрация, като пример: 
• Изпражнения (птича тор). Да се смесят с вода в отношение (100 литра 
изпражнения  на 1000 л и т р а  в о д а ) . 
• Разтварянето може да стартира в различно 
време (7-10 дни зависи от сезона и от 
качеството на продукта) докато са се 
разтворили твърдите съставки.  

• Tочка на засмукване на резервоара трябва да е разположен хоризонтално и не по-
малко от 40 см (16 ") от дъното, за да се избегне всмукване на утайки. 
• Крана на източване на резервоара трябва да е разположен на дъното, за да 
позволява оттичането на утайките.  

• Утайките от резервоара могат да се разпръснат на полето. 
	
	

Внимание

Точка на 
засмуксване 

	
	
	
	
	
	
	
	

   Почистващ        
кран 

Органичните вещества не трябва никога да се прилагат с неорганични торове. 
	

	

Пример 
	

 Ако хуминови киселини, прилагани като хранителни вещества в селското стопанство са комбинирани с 
неорганична хранителни вещества, това ще предизвика флокулация. 
Хуминова киселина + N или K или Ca = Флокулация => Запушване! 

	
Друг проблем, който често се случва когато материалите взаимодействат при инжектиране в системата с 
микроорганизми, които живеят вътре в системата или се инжектират в нея. Органичните вещества, които се 
инжектират в система са заразени с бактерии, то те са склонни да развият бактериална слуз, което може да причини 
запушване капкообразователите. 
          Забележка 

Избягвайте смесване на органични хранителни вещества в резервоара за тор.  
	

Органични хранителни вещества трябва да се филтрират, преди да се инжектират в системата за напояване.  
	

Мястото на инжектиране на органична хранителни вещества трябва да се намира преди основната система за 
филтриране, за да се предотврати запушване капкообразувателя. 

ХРАНЕНЕ И ТРЕТИРАНЕ С КИСЕЛИНИ 



 

42  

	

	

	
Третиране с киселини при органично земеделие 
	

Киселинни решения за употреба при органично земеделие: 
• Оцетна 
• Лимонена 
• Оксалова 
• Пара-оцетна 

	
Възможно е да се използва хлор, водороден пероксид и др., за дезинфекция / окисление, в зависимост от местните 
стандарти. 

	
В биологичното земеделие, процесите трябва да се извършват в съответствие с приложимите разпоредби във всяка 
страна и в съответствие с сертифициращите органи. 

ХРАНЕНЕ И ТРЕТИРАНЕ С КИСЕЛИНИ 
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Системата за напояване се използва като метод за приложение на продукти с водата за напояване. 
Продукти като торове, инсектициди, фунгициди, нематициди, хербициди и т.н., трябва да са напълно 
разтворими във вода и се инжектират в системата за да проникват в почвата. 

 
      Ако има някакво съмнение дали даден продукт може да се инжектира чрез системата за напояване, 
консултирайте се със специалист на Netafim ™. 
	

Химическа опастност 
 

Когато не се работи правилно, хранителни вещества, киселини и химикали могат да причинят сериозни 
наранявания или дори смърт. Те могат също така да повредят култура, почвата, околната среда и системата за 
напояване. 
Правилната обработка на хранителни вещества, киселини и химикали е отговорност на производителя.  
Винаги спазвайте инструкциите на производителя на хранителни вещества / киселини / и наредбите, издадени от 
съответния местен орган. 
	

Инжектиране на химикали 
	

Химизацията предтавлява инжектирането на химикали (добавянето на хлор, водороден пероксид, киселина или 
други), за да се предотврати или намали запушването на капкообразувателите, и инжектирането на химикали 
(хербициди, пестициди и други) за грижа на културите и почвите. 

	

         Следва списък който определя реда, по който да се извърши химическа инжекция:  
1. Започнете чрез записване на дебита на системата на оперативно ниво. 
2. Изчислете дозата трябва за инжектиране, основаните агротехнически и технически данни, свойствата на 
продуктите (виж документацията на продукта) и указанията на съответния орган.C 
3. Тестване на инжектирането, за да се провери и / или отстрани правилното функциониране и съответно скоростта 
на потока на системата за впръскване. 

4. Извършване на инжектиран тест, за да се провери и / или отстраняване на правилното функциониране и съответно 
скоростта на потока на системата за впръскване. 
5. Инжектиране на химикала според изчисленията (точка 2) по-горе, в зависимост от спецификата на третирането. 
6. Промийте  системата  като  се  има  в  предвид  времето  за  пълнене  на  системата  (виж. Време за 
пълнене, стр. 47). 
7. След завършване на инжектирането на продуктите (торове, дезинфектанти, оксиданти, хербициди, и т.н.), да  се 
продължи напояването с вода само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се отстранят всички остатъци от 
тези продукти от системата (Вж време Напредък, стр. 47). (See Advancement time, page  47). 

	

Диаграма за химическа обработка:  
	

записан 
	
	
	

Вкл.на с-
ма 

дебит 
	
Calculate 
treatment 

time 

	
	

End of 
test 

Injection 

Test 
concentration 
	

Record 
flow rate 

	

Pressure 
builds up in 
the system 

	
Test injection  Flush 

	
Inject 

	
Calculated treatment time 

	
Flush 

	
Advancement time 

	
	
	

Oпределяне химическите вещества за инжектиране 
Съществува голямо разнообразие от химикали и дезинфектанти, в твърдо, течно и газообразно състояние  
Поради различните химични техники, използвани в преготвянето им, както и различните концентрации и дози от 
минерали, емулсии и коагуланти, не е възможно да се предвиди какъв ще е списъкът на разрешените или забранени 
продукти и производители. 

ТРЕТИРАНЕ С ХИМИКАЛИ 
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   Забележка 
Преди инжектрането на каквито и да е химични продукти във вашата система, определете степеннта 
на тяхната съвместимост. Инжектирането на неправилни химикали би било пагубно за вашата 
система. 

	
Когато се инжектират неподходящи продукти, може да се очакват следните проблеми:  
 Утаяване в капкообразувателите поради реакцията между вода и химически продукти.  
Физически и / или химически щети на разпръсквателя. 

	

Разрешени химически продукти 
	

   Забележка 
                     Netafim ™ разрешава употребата на някои химични агенти. Продукти, които не са разрешени трябва да 
преминат тест за контрол в лаборатория Netafim и преди употреба, да се уверите, че те са безопасни за използване в 
системи на Netafim. 
	
Когато се планира използването на всякакви други химически продукт или комбинация от продукти 

• Консултирайте се с агрономи към Netafim™. 
• Изпратете новия химичен продукт на Netafim™  да го тестват. 

	
   Забележка 

Преди да използвате всеки химичен продукт, е от съществено значение, да се получи информация от 
производителя по отношение на химичния си качество, чистота, препоръчителна доза, разтворимост, EC-
рН, както и реда и начина на приготвяне. 

 
   Забележка 

Премахване на мембраната или масления повърхностен слой, образуван след получаването на продукт. 
	

   Забележка 
Всеки продукт който липсва от този списък изисква одобрението от Netafim™. 

	

Изброените химикали  (в течна или добре разтворима формула) са разрешени за използване в капковите 
напоителни системи. 

	

N - Азот 
• Уреа 
• Амониев нитрат 
• Азотна киселина 
• Амониев сулфат 

P - Фосфор 
• Фосфорна киселина 
• Моно –амониев фосфат (MAP) 
• Моно-калиев фосфат (MKP) 

K - Калий 
• Калиев нитрат 
• Калиев хлорид 
• Калиев суолфат 
• Моно-калиев фосфат 

• Моно-амониев фосфат (MAP) 
	

Микроелементи 
• Хелати, EDTA, DTPA, EDDHA, HEDTA, ADDHMA, EDDCHA, EDDHSA, борна киселина 

	
Фунгициди,хербициди, инсектициди и дезинфектанто разрешени от Netafim™ 
• Metam sodium – Натриев метам 
• Telone II 
• Formaldehyde - Формалдехид 
За допълнителни опции, свържете се с Агроном от Netafim™. 

	
След третиране с химикали е необходимо да се продължи напояването с чиста вода. Подтвърдете  
продължителността на времетраенето. (вж. Време за пълнене, стр. 47). 

	

В напоителни системи с анти-дренажни капкообразуватели (CNL), в допълнение към предишната инструкция, е 
необходимо да се отвори краищата на напоителните линии за промиване. 

ТРЕТИРАНЕ С ХИМИКАЛИ 
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Възможни проблеми с продуктите 
В общи линиии продукти, които са одобрени и не одобрени от Netafim ™, съдържат приблизително същия процент 
от активно вещество. Разликите между различните продукти са: 
• Качеството на продукта 
• Време за съхранение  
• Дозата  
• Качеството на емулсията  

	
С доброкачествена емулсия, активните съставки в продукта се смесват с водата без да се създават слоеве с различен 
състав. Когато тези условия не са изпълнени, контактът на високи концентрации на активните вещества на 
продукта с различни части на системата, като клапани, капкообразуватели, разходомери и др, може да ги повреди. 
Тези продукти са много агресивни към някои метали и също реагират с различни полимери (в зависимост от 
продукта). 
 
Забранени химични субстанции  

	
Употребата на следните химични продукти в капковата система е забранена: 
• Полифосфати 
• Червен калиев хлорид 
• Боракс 
• Органични продукти с високо съдържание на неразтворени вещества (без предварителна обработка) 
• Продукти или торове с ниска разтворимост, например, гипс  
• Маслените химически продукти, мастни разтворители, петролни продукти или детергенти 
• Минерални торове, заедно с органични торове 

	
Прилагане на хербицид през капковото напояване 

	

Предимства 
• Предотвратяване на щетите по реколтата и замърсяване на зеленина, цветя и плодове, причинени от пръскането. 
• Локално приложение и предотвратява повреди по съседните култури. 

	
Процес на инжектиране на хербицид 
• Хербицида трябва да се разреди за да се получи воден разтвор преди инжектиране. 
• Инжектира се хербицид в контролната система. 
• Започнете инжектирането на хербицид като преполови, но преди две-трети от планираното време за напояване, 
за да се гарантира, че цялото количество инжектирано хербицид се изпомпва от системата през 
капкообразувателите. 

• След инжектиране на необходимото количество хербицид, напояване трябва да продължи най-малко 15 минути, 
за да се визхвърлят остатъците от хербициди от системата. 

	
Съвет 
Инжектирането на хербицид трябва да се проведе към края на напояването. 
Пример: Ако планирате да напоявате 300 м3/ха вода, хербицида трябва да се приложи еднократно 
количество от 250 м3 за напояване. 
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Време на придвижване 

	
Препоръчваме да се инжектират продукти във водата, при същото налягане както и напоителната вода. 

 
Времето, необходимо за даден продукт да се инжектира в системата под налягане, за да се стигне до дадена 
точка може да се изчисли като и да се има предвид, когато се инжектира продукта, за да се знае кога ще  
достигне крайната си дестинация. Това изчислено време време се нарича време на придвижване. 

 
Времето зна придвижване може да бъде разделено на три фази. 

 
• Фаза I е изчисленото време, в които водата преминава между точката на инжектиране и клапана на полето. 
В случай че има няколко клапана, трябва да се вземе под внимание най-отдалеченият клапан. 

 
• Фаза II изчисленото време, в които водата преминава разстоянието между клапана и края на 
второстепенната тръба. 

 
• Фаза III времето, през което продуктът влиза в капковата линия и в момента той достига последния емитер 

(капкообразувател, микро-пръскачки или пръскачка). 
Общото време за развитие ще се изчислява в зависимост от местоположението на точката на инжектиране. 
Спазвайте времето за пълнене на чиста вода за напояване (без продукти), преминаваща през тръбите след 
третирането, за да се изчисти системата от всички остатъци от инжектираните химикали.  

 
Времето на придвижване е изчисленото време и се смята че физическите и химическите свойства на продукта 
ще окажат минимално влияние върху времето за пълнене. За практически цели, може да се предположи, че 
движението на продуктът в системата е със същата скорост като водата. 
Времето на придвижване се изчислява, когато системата е под налягане и стабилна.  
Времето на придвижване не трябва да бъде бъркано с времето за системата за пълнене. 
Времето на придвижване е времето, необходимо на една празна система да започне да се пълни, докато 
достигне стабилно състояние под налягане, и е доста по-различно от времето за напредък. 

 
Препоръчително е да е наясно с времето на придвижване на всяка част от системата за напояване, според 
неговите хидравлични параметри. 

 
Време на придвижване на основната, второстепенната и разпределителните тръби. 

 
Времето на придвижване в празна тръба (тръба без изходи) може да се изчисли чрез следните стъпки: 

 
Изчисляване на площта на напречното сечение на тръбата (A) 

 
A = π * r

2 

• π = 3.1416 
• ID =  вътрешен диаметър (м) 
• r = ID / 2 (м) 

 
Вътрешния диаметър на тръбата (ID) варира според материала на тръбата, стандарта и модела. Вижте 
действителната вътрешния диаметър на дадена тръба в продуктовата листа.  
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Скорост в празни тръби. (метър/секунда) 

Таблицата по-долу представя скоростите в тръби на един специфичен стандарт сред много: 
	
	
	

Дебит (м3/ч) 
20 40 60 80 100  120  140  160  180  200  250  300  350  400  450  500  550 

2" 52.51   0.002   2.57 
3" 77.93   0.005    1.16 2.33 
4"  102.26   0.008   0.68 1.35 2.03 2.71 

	
V скорост в тръбите (м/сек) 

6"  150.06  0.018   0.31 0.63 0.94 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 
8"  202.72    0.032   0.17 0.34 0.52 0.69 0.86 1.03 1.20 1.38 1.55 1.72  2.15 2.58 

10"  254.51  0.051   0.11 0.22 0.33 0.44 0.55 0.66 0.76 0.87 0.98 1.09 1.37 1.64 1.91 2.18 2.46 
12"  304.08  0.073   0.08  0.15 0.23 0.31 0.38 0.46 0.54 0.61 0.69 0.76 0.96  1.15 1.34 1.53 1.72 1.91 2.10 
14"  336.55   0.089   0.06  0.12  0.19 0.25 0.31 0.37 0.44 0.50 0.56 0.62 0.78 0.94 1.09 1.25 1.41 1.56 1.72 

	
Изчисляване на скоростта на потока в тръбата 
(V) 
Скоростта е растоянието което преминава водата за единица време в тръбата (метър за секунда) 

	

V = (Q / A) / 3600       • V = скорост(м/сек) 
• Q = дебит (м3/ч) 
• A = вътрешно сечение на тръбата(м2) 
• 3600 = Константа  з а  преобра зуване  на  константа  от  м /ч  в  м /с ек  

	
Скоростта на потока в тръбата е постоянна по цялата дължина на тръбата и е независимо от диаметъра на тръбата 
или от площта на напречното сечение на тръбата. Ако промените сечението на тръбата, скоростта на потока се 
променя съответно, но дебита остава постоянен. 

Следователно: Q = A1  * V1 = A2  * V2 = A3 *V3 = константа 
	

Изчисляване времето на придвижване в тръбата 
Времето необходимо на водата да премине по дължината на тръбата(секунди).	
At = L / V                   • At = време за пълнене (сек) 

• V = скорост (м/сек) 
• L = дължината на тръбата (м) 

	
Изчисляване времето на придвижване в телескопична 
тръба 
Изчислява се времето за пълнене за всеки сегмент поотделно и събиране на резултата за да се получи 
времето за напълване на цялата телескопична тръба.  

	
	

Пример 
	

Приемаме, че телескопичната тръбата се състои от 3 сегменти (всеки сегмент на различна дължина). 
	

Изчислението на времето на придвижване за всяка тръба предполага: 
• L1 = 55 сек. 
• L2 = 40 сек. 
• L3 = 25 сек. 

	

L1 L2 L3 

	
	
	

Сумата от времето на придвижване в цялата телескопична тръба ще бъде: 
	

55 + 40 + 25 = 120 секунди = 2 минути 
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Време на придвижване в напоителните линии 
	

Време на придвижване (минути) в тънко- и средностенни напоителни линни 
	

Растояние 
м/у капко 
образ .(м) 

	

0.2 
	

0.4 
	

0.6 
	

0.8 

Дебит (л/ч) 1.0 1.6 2.0 3.0 1.0 1.6 2.0 3.0 1.0 1.6 2.0 3.0 1.0 1.6 2.0 3.0 
Напоитлена линия 12 mm - ID = 11.8 mm 

	 D
rip

pe
rli

ne
 

le
ng

th
 (m

) 100 8.9 5.6 4.4 3.0 16.0 10.0 8.0 5.3 22.4 14.0 11.2 7.5 28.4 17.8 14.2 9.5 
200 9.8 6.1 4.9 3.3 17.8 11.1 8.9 5.9 25.1 15.7 12.6 8.4 32.0 20.0 16.0 10.7 
300 10.3 6.5 5.2 3.4 18.8 11.8 9.4 6.3 26.7 16.7 13.3 8.9 34.1 21.3 17.0 11.4 

Напоителна линия 16 mm - ID = 16.2 mm 

	 D
rip

pe
rli

ne
 

le
ng

th
 (m

) 200 18.5 11.5 9.2 6.2 33.5 21.0 16.8 11.2 47.3 29.6 23.7 15.8 60.3 37.7 30.2 20.1 
300 19.5 12.2 9.7 6.5 35.5 22.2 17.8 11.8 50.3 31.4 25.2 16.8 64.3 40.2 32.1 21.4 
400 20.2 12.6 10.1 6.7 36.9 23.1 18.5 12.3 52.4 32.8 26.2 17.5 67.1 41.9 33.5 22.4 

Напоителна линия 22 mm - ID = 22.2 mm 

	 D
rip

pe
rli

ne
 

le
ng

th
 (m

) 300 36.5 22.8 18.3 12.2 66.7 41.7 33.4 22.2 94.5 59.0 47.2 31.5 120.7 75.4 60.3 40.2 
400 37.9 23.7 18.9 12.6 69.3 43.3 34.7 23.1 98.4 61.5 49.2 32.8 126.0 78.7 63.0 42.0 
500 38.9 24.3 19.4 13.0 71.4 44.6 35.7 23.8 101.5 63.4 50.8 33.8 130.1 81.3 65.0 43.4 

Напоителна линия25 mm - ID = 25.0 mm 

	 D
rip

pe
rli

ne
 

le
ng

th
 (m

) 400 48.0 30.0 24.0 16.0 87.9 55.0 44.0 29.3 124.8 78.0 62.4 41.6  1 59.8 99.8 79.9 53.3 
500 49.3 30.8 24.7 16.4 90.5 56.6 45.3 30.2 128.7 80.5 64.4 42.9 164.9 103.1 82.5 55.0 
600 50.4 31.5 25.2 16.8 92.7 57.9 46.3 30.9 131.9 82.4 66.0 44.0 169.2 105.7 84.6 56.4 

 
Време на придвижване ( минути) в дебелостенни напоителни линии 

A
	

Растояние 
Между 
Капкооб (м) 
Dripper flow 

	
0.2  0.4  0.6  0.8 

д е б и т  (л/ч)  1.0  1.6  2.0  3.0  1.0  1.6  2.0  3.0  1.0  1.6  2.0  3.0  1.0  1.6  2.0  3.0 
Напоителна	линия 12 mm - ID = 10.2 mm 

	

100 6.6 4.2 3.3 2.2 12.0 7.5 6.0 4.0 16.8 10.5 8.4 5.6 21.2 13.3 10.6 7.1 
200 7.3 4.6 3.7 2.4 13.3 8.3 6.6 4.4 18.8 11.7 9.4 6.3 23.9 14.9 12.0 8.0 
300 7.7 4.8 3.9 2.6 14.1 8.8 7.0 4.7 19.9 12.5 10.0 6.6 25.5 15.9 12.7 8.5 

Напоителна линия 16 mm - ID = 14.2 mm 
	

200 14.2 8.9 7.1 4.3 23.2 16.1 12.9 8.6 36.4 22.7 18.2 12.1 46.3 29.0 23.2 15.4 
300 14.9 9.3 7.5 5.0 25.8 17.1 13.6 9.1 38.7 24.2 19.3 12.9 49.4 30.9 24.7 16.5 
400 15.5 9.7 7.7 5.2 27.3 17.7 14.2 9.5 40.3 25.2 20.1 13.4 51.5 32.2 25.8 17.2 

Напоителна линия 20 mm - ID = 17.5 mm 
	

300 22.7 14.2 11.4 7.6 41.5 25.9 20.7 13.8 58.7 36.7 29.4 19.6 75.0 46.9 37.5 25.0 
400 23.5 14.7 11.8 7.8 43.1 26.9 21.5 14.4 61.2 38.2 30.6 20.4 78.3 48.9 39.1 26.1 
500 24.2 15.1 12.1 8.1 44.4 27.7 22.2 14.8 63.1 39.4 31.5 21.0 80.8 50.5 40.4 26.9 

Напоителна линия 23 mm - ID = 20.8 mm 
400   33.2  20.8   16.6    11.1   60.9   38.0   30.4   20.3   86.4   54.0   43.2   28.8  110.6   69.1   55.3   36.9 
500    34.1   21.3   17.1    11.4    62.7   39.2   31.3   20.9   89.1   55.7   44.6   29.7  114.2  71.4    57.1   38.1 
600   34.9   21.8   17.4   11.6    64.1   40.1   32.1   21.4   91.3    57.1   45.7   30.4  117.1   73.2   58.6   39.0 

	
Интерполация може да се използва за изчисляване на време на придвижване на напоителните линии, 
разстоянията между капкообразувателите, дебита на капко-образувателите или дължината на напоителните 
линии които не са споменати в горната таблица. 
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Пример: 
	

Пример 1: • Тънкостенно капково напояване - OD = 12 мм,  ID = 11.8 мм 
• Растояние между капкообразувателя - 0.5 м (които не са посочени в таблицата) 
• Дебит на капкообразувателя - 1.6 л/ч 
• Дължина на напоителната линия - 200 м 

	
Използвайки времето за пълнене от таблицата за тънко – и средностенното капково напояване (стр. 49), 
времето за пълнене би било между 11.1 и 15.7 минути. 

	
За да изчислим времето на придвижване се използва формулата: 
11.1 + 15.7 

2 

	
= 13.4 минути 

Закръгления резултат е цяло число, в това число 14 минути. 
	

Пример 2:  • Дебелостенно капково напояване - OD = 16 мм,  ID = 14.2 мм 
• Растояние между капкообразувателите - 0.6 м 
• Дебит на капкообразувателя - 2.0 л/ч 
• Дължина на напоителната линия - 350 м (които не са посочени в таблицата) 

	
Използвайки времето за пълнене от таблицата за дебелостенно капково напояване (стр. 49), времето на 
придвижване би било между 19,3 и 20.1 минути. 
 
За да изчислим времето на придвижване се използва формулата: 
 
19.3 + 20.1 = 19.7 минути (Закръгляме рвзултата, в този случай 20 минути) 

2 
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Безопасност 
	

Внимание 
Водородния пероксид (H²O²) е  токсичен и опасен за хората.  
Преди използването на водороден пероксид, прочетете инструкцията за приложение, както и 
местните юридически наредби и инструкции на производителя. 

	

• Преди да попълните цистерната с разтвор на водороден пероксид я промийте добре, за да се отстранят всички 
следи от торове. 
• Да се избягва контакт с очите. Контактът на водороден пероксид с очите може да доведе до слепота. 
• Да се избягва контакт с кожата. Контактът на водороден пероксид с кожата може да предизвика изгаряния. 
• Използвайте защитно облекло, когато се работи с водороден прекис. Използвайте защитни очила, ръкавици, 
маска, дълги панталони, ризи с дълъг ръкав, и високи затворени обувки. 
• Избягвайте поглъщане или вдишване. Поглъщането на водороден прекис или вдишването на изпаренията може да 
бъде фатално. 
• По време на третирането, втори оператор трябва да присъства, и при необходимост да окаже първа помощ. 
• Останете на място по време на целия период на приложение. Дръжте всички неупълномощени лица извън зоната 
на третиране. 

	
Внимание 
Директен контакт между водороден прекис и торове или други химически продукти може да създаде 
термична реакция, която може да доведе резервоара до взрив. Това е много опасно. 

	

   Забележка 
Инжектирането на водороден пероксид в поливната вода, съдържаща торове не е опасно. 

	

Водороден пероксид (H²O²) като оксидиращо средство 
За повече от десетилетие, използването на водороден пероксид за дезинфекция и окисляване на поливна вода става 
все по-разпространено. 

 
Преди това се е използвало хлор, но е установено, че след процеса на окисляване и дезинфекция, органичните 
хлориди, които произвеждат канцерогенни съединения, като трихлорметан, започват да се образуват и се замърсява 
околната среда. 
В действителност, много страни са приели закони срещу хлориране на водата и това е нарастващата тенденция.  
В днешно време, водороден пероксид се използва за почистване на мрежести, дискови и пясъчни филтри. Също се 
използва и като окислител за плодове и зеленчуци преди съхранение, и за дезинфекция на обществени сгради. 

 
Водороден пероксид е силен окислителен агент. Той освобождава кислородни атоми, които реагират бързо и 
окисляват органичните вещества. 

	

Предимствата на водородния пероксид 
• Бърза скорост на реагиране  
• Безопасен за околната среда 

        • Не се генерират опасни продукти. 
	

Водородния пероксид е благоприятен за околната среда, не замърсява почвата, не вреди на водоносния хоризонт, и 
косвено прави кислорода по-достъпен за почвата и растенията. 

 
       Окислителната реакция е бърза и така водородния пероксид се усвоява незабавно при контакт с вода за напояване 
и е биоразградим. Скоростта му позволява използването на водороден пероксид за бързо окисляване и дезинфекция 
на източника на водата и също на разположените в близост филтри.  

	
Водородения пероксид е подходящ за окисление на желязо и манган. 
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Водородения пероксид обикновено се използва в оранжерии, мрежести тунелни оранжерии и тунелни оранжерии, 
или върху терени, където напоителните системи са само на къси разстояния. Хлорирането може да причини 
значителни щети на корените в почвата. 

 
Необходимата концентрация на водороден пероксид на входа на системата зависи от качеството на водата 
(окислителния потенциал и намаляването и концентрацията на органични вещества във водата). Като цяло, между 1 
и 10 СС (мл) на водороден пероксид (активен агент) се изисква за всеки кубичен метър вода (1 до 10 ППВ). 

 

Използване на водородния пероксид 
 

Водородния пероксид е мощен окислител и е ефективен за следното: 
• За да се предотврати появата на бактериални слузести натрупвания във второстепенните тръби и напоителните 
линии. 
• За почистване на системи за напояване от натрупаните органични и бактериални слузести отлагания 
• За окисляване микроелементи (като желязо и сяра) и микроелементи (като манган), и предотвратяване на 
бактериални размножавания. 
• За подобряване на основната и средната филтрацията при условия на висока органична концентрация. 
• За да се дезинфекцират и пречистват отпадъчните води, канализации, вода за напояване, питейна вода и плувни 
басейни. 
• За предотвратяване и премахване на водни миризми и намеса на биологична активност. 
• За да се намали БПК / ХПК ценности чрез окисление органични и неорганични замърсяващи материали. 
 Водороден пероксид е един от най-мощните известни окислители. Винаги се разлага в екзотермична реакция във 
водата и въздушна среда. 

 
2 H2O2  => 2 H2O + O2 

 
   Забележка 

Да не се използва водороден пероксид, ако тръбите и / или резервоари за съхранение са изработени от 
стомана или цимент, или ако те са покрити с цимент. 
Водороден пероксид не е ефективен за предотвратяване или разтваряне на тежки утайки, пясък и т.н. 

 
Физични и химични своства на водородния пероксид: 

 

Концентрация 35% 50% 
Състояние на веществото Течност 
Цвят Безцветен 
Характерен мирис Да 
Молекулно тегло  H2O2 34.01 
Точка на кипене 108°C 114°C 
Точка на замръзване -32°C -51°C 
Парно налягане при25°C 23 mm Hg 18 mm Hg 
Относително тегло(H2O) 
= 1) 

1.132 1.195 
pH <5 <4 

 
   Забележка 

Поради причини, свързани с безопасността и разходите, Netafim ™ препоръчва да се използва концентрация 
не повече от 50% водороден пероксид. 
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Терминология 
	
Инжектиране на водороден пероксид е концентрацията (ППВ) от продукта, изчислени при точката на 
инжектиране  
	

Остатъчен водороден пероксид е концентрацията (ППВ) на продукта , измерено в най-крайната точка на 
третирането. 
	

Изискванията на водородения пероксид са високи за отпадъчни води и промишлени остатъчна вода, и ниски за питейна 
вода и други видове вода, които са без органично натоварване. 
	

За отпадните води или промишлени условия, не е възможно да се изчисли необходимата концентрация на 
водороден пероксид. Поради това е необходимо да се инжектира произволно количество, и да се използва 
комплект за проверка на остатъчната концентрация в края на системата, и да се коригира съответно дозата.  
	

За питейна вода или вода без биологично натоварване, е лесно да се изчисли количеството на водороден пероксид, за 
да се инжектира в системата. 

	

Методи на приложение 
	

Има два метода за приложение на водороден пероксид: 
	

1. Продължително инжектиране с ниска доза: 
Водороден пероксид се впръсква непрекъснато по време на целия цикъл напояване. Това е най-ефективният метод, 
но консумацията на водороден пероксид е най-високата. 

 
2. Избирателно инжектиране 
Честотата на това избирателно приложение трябва да се определя в зависимост от качеството на водата в системата, 
и може да бъде ежедневно, ежеседмично, месечно и т.н. 
Водороден пероксид се инжектира по време на последния час на напояване. Не забравяйте да се вземат под 
внимание се изискванията за това водородният пероксид да стигне до края на системата (виж. Време за 
напълване,стр.  47, ). 
С този метод, като консумацията и ефективността са по-ниски, отколкото при непрекъснато инжектиране на ниска 
доза инжектиране на водороден пероксид. 

	
   Забележка 

Премахването на всички следи от водороден пероксид от системата трябва да се потвърди и в най-
отдалечната точка. Отворете тапите на трети, четвърти или пети капкообразувателна линия и нека водата 
тече  в продължение на 10 секунди, преди да вземете проби. 

	

Определяне на момента на инжектиране 
	

Водородния пероксид може да се инжектира в системата в две различни точки. Всяка точка има 
предимства и недостатъци. 

	

Положение на инжекционната 
точка 

Забележки 

Възможно по-близо до помпата Предотвратява растежа на бактериална слуз в главната тръба и 
защитава напоителната система. 

Далече от помпата и възможно по-
близо до третираната площ 

Не защитава главната тръба и не се препоръчва в  с л у ч а и  н а  
о т п а д н и  в о д и  сяра, желязо и/или манган.  
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Дозировка 

	
Препоръчитеклното количество от водороден пероксид зависи от качеството на водата, от чистотата на 
тръбите и капкообразователите и размера на системата.  

	
   Забележка 

За измерването на концентрацията на водороден пероксид се използва устройство за тестване на водороден 
пероксид. 
След инжектиране, се измерва остатъчната концентрация и се  коригира дозата, както следва: 
• Ако остатъчната концентрация е твърде ниска, увеличаване на концентрацията за инжектиране. 
• Ако остатъчната концентрация е твърде висока, намаляване на концентрацията за инжектиране. 

	

Препоръчителни нива на водороден пероксид преди и след инжектирането: 
	

Дози на водороден пероксид: 
	

Метод за 
инжектиране/предназначение 

Концентрация за инжектиране 
(ppm) 

Остатъчна конжентрация 
(ppm)* 

Продължително инжектиране < 50 0.5 
Изпирателно инжектиране 50 - 100 2 - 3 
Годишно преложение на системата 
за напояване 

	

200 - 500 
	

8 - 10 

* Измерванията трябва да се вземат от най-отдалечената точка от мястото за инжектиране. 
Измерване на концентрацията на водородния пероксид в системата. 

	
Контролирането на количеството остатъчен водороден пероксид е неразделна част от третирането. Следвайте 
указанията по-долу, за да се гарантира, че се използва правилно дозиране. 

 
1. При използване на метода на непрекъснато впръскване, концентрацията на водороден пероксид трябва да се 
изследва редовно, най-малко веднъж или два пъти седмично. В допълнение, се инжектира количество което трябва 
да бъде коригирано според остатъчната концентрация. 

 
2. Концентрацията на водороден пероксид в точката на инжектиране не трябва да бъде повече от 500 ррm. 

 
3. Остатъчната концентрация на водороден пероксид трябва да се проверява в най-отдалечената точка на системата. 

 
4. Преди да се вземе проба, се отваря краят на напоителната линия и оставя водата да тече в продължение на 10 -15 
секунди.  

 
5. Използвай реактивите в състава на водородения пероксид за измерване на концентрациите на водороден пероксид. 

 
6. Ако концентрацията на водороден пероксид във водата е по-висока от капацитета на комплекта за тестване, 
пробата трябва да се разреди с дестилирана вода. За да се определи концентрацията, резултатът се умножава по 
коефициента на разреждане. 

	
Определяне количеството водороден пероксид за инжектиране в системата 

	
Следващите примери показват как да се изчисли началната доза за различни концентрации на водороден пероксид. 
След инжектиране, може да е необходимо да се регулира количеството на бъдещите инжектирания базирани на 
остатъчните концентрации. 

	

Където: 
• V = Обем (cc) водороден пероксид се прибавя към водата за напояване за 45 минути. 
• C = Желана концентрация на водороден пероксид във водата (ppm). 
• Q = Дебита  на  тре тираната  система  з а  час  (м³/ч). 
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• За да се изчисли необходимия обем на водороден пероксид (35%) трябва да се инжектира в поливната вода в 
продължение на 45 минути, се използва следната формула: V (cc) = 2.5 x C (ppm) x Q (м³/ч) 

 
• За да се изчисли необходимия обем на водороден пероксид (50%), за да бъдат вкарани в поливната вода в 
продължение на 45 минути, се използва следната формула: V (cc) = 1.8 x C (ppm) x Q (м³/ч) 

 
Пример 

 
Изчислява се необходимият обем на водороден пероксид (50%), за да бъдат вкарани в поливната вода с помощта на 
следните данни: 

 
• Q = 100 м³/ч 
• Необходимата концентрация на водороден пероксид във вода и системата = 68 ppm 
• Необходимата концентрация на водороден пероксид във вода и системата = 2 ppm 
• C = 68 + 2 = 70 ppm 
• V (cc) = 1.8 x C (ppm) x Q (м³/ч) 

= 1.8 * 70 * 100 = 12,600 cc 
= 12.6 литра водоворен пероксид (50%), за бъдат инжектирани за 45 мину ти  в  с и с т ем т а  с  д е би т  
о т  100 m³/h 

	
   Забележка 

Препоръчителната продължителност на инжектиране е минимум 45 минути и максимум един час.
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Безопасност 

	
Предупреждение 
Хлор (течен, твърд или газообразен) е токсичен и опасен за хората. 

Преди да  използвате хлор, прочетете всички инструкции за работа с хлор и следвайте всички местни 
нормативни актове и указанията на производителя. 

 
       Правилната обработка на хлор е отговорност на производителя. 

• Преди да напълните цистерната с хлор, трябва да бъде промита обилно и да се отстранят всички останали торове и 
други химически продукти. 

• Да се избягва контакт с очите. Ако хлор влезе в контакт с очите, може да причини слепота. 
• Да се избягва контакт с кожата. Ако хлор влезе в контакт с кожата, той може да предизвика изгаряния. 
• Използвайте защитно облекло, когато се работи с хлор: очила, ръкавици, маска, дълги панталони, ризи с дълъг 
ръкав, както и високи затворени обувки. 

• Избягвайте поглъщане или вдишване. Поглъщането на хлор или вдишването на изпаренията може да бъде фатално. 
• По време на третирането, втори оператор трябва да присъства и при необходимост, да окаже първа помощ. 
• Останете в района по време на целия период на третиране. Дръжте всички неупълномощени лица далеч от зоната 
на третиране. 

	
Внимание 
Директения контакт между хлор и торове може да причини експлозивна термална реакция. 
Това е изключително опасно! 

	
   Забележка 

Инжектирането на хлор в напоителната система, съдържаща тор не се препоръчва. 
	

   Забележка 
Когато използвате антии-сифон напоителна система (CNL), максилмалната препоръчителна 
хлорна концентрация може да бъде различна и е необходимо да се свържите с консултант на 
Netafim™ преди употребата му.   

	
Инжектиране на хлор в системи за капково напояване  

	
Хлора е силен оксидант. Това  е  много  полезно  за  следващите  цели :   
• За да се предотврати и елиминира растежа на органична тиня, цветни водорасли и серниста слуз. 
• За окисляване на елементи като желязо, сяра, манган и т.н. 
• За почистване на органичния седименти и бактериална слуз от напоителни системи. 
• За да се подобри ефективността на филтриране, особено за чакъл или пясъчни филтри. 

 
   Забележка 

Хлорът е ефективен само върху орgанична материя. 
Хлорът е неефективен срещу неорганични материали като пясък, тиня, минерали, мащаб и т.н 

	
Материали 

	
Хлорът е достъпен за търговски цели в газообразно, течно или твърдо състояние. Всеки вид има своите предимства и 
недостатъци. Пригодността, наличността и цената на всеки материал трябва да бъдат взети под внимание преди да се 
вземе решение, кой да се използва. 
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Общодостъпните форми обикновено включват: 
• Газообразен хлор (Cl2, 100% активен хлор). 
• Твърд хлор (калциев хипохлорит, съдържа 60 -85% активен хлор)  
Ако водата съдържа високи алкални нива, твърдост и / или високо рН, се препоръчва да не се използва тази форма. 

• Течен хлорид  (натриев хипохлорит, съдържа 7-13% активен хлор). Течения хлор е нестабилен и бързо се разлага в 
резервоара, в зависимост от времето, температурата и слънчева радиация. 

	
   Забележка 

Да не се съхранява течен хлор за дълъг период от време. Дръжте резервоара за съхранение на сянка. 
Ако трябва да се държат под директна слънчева светлина, боядиайте резервоара с бяла боя. 

	
Мотод на приложение	

Използвайте един от два от следните методи: 
	

Продължително инжектиране 
Хлора непрекъснато се инжектира по време на целия цикъл на напояване. Това е най-ефективният метод, но 
консумацията на хлор е най-високата. 

Селективно инжектиране  
Честотата на това селективно третиране ще се определя според качеството на водата в системата, и може да бъде 
ежедневно, ежеседмично, месечно и т.н. 

	
Хлорът се инжектира през последния час на напоителния цикъл. Вземете под внимание, че времето необходимо на 
хлора, за да стигне до края на системата (виж. Време за напълнене, стр.  47). С този метод, както консумация хлор 
така и ефективноста са по-ниски, отколкото при непрекъснато хлориране. 

	

Определяне момента на инжектиране 
	

Хлорът може да се инжектира в две различни точки на системата. Всяка позиция има своите предимства и 
недостатъци. 

	
Точка на инжектиране Забележки 

Възможно най-близо до 
помпата на нап. система.  

Предотвратява обазув. на бакатериална слуз в главната тръба и 
защитава напоителната система. 

Далеч от тръбата и п о -
б л и з о до третираната площ 

Не защитава главната тръба и не защитава в случаи на отпадни води, 
сяра, желязо и манган. 

	

	

Дозировка 
	

   Забележка 
Опасно е да се инжетира хлор и киселина от една и съща точка на инжектиране, по едно и също време. 
Когато е необходимо да се редуцира pH използвайки киселина, хлора и киселината трябва да се 
инжектират от различни точки, растоянието между тях да е поне 3 метра. 

	

Точката на инжектиране на киселина трябва да бъде в срещуположна на точката на инжектиране на хлор. 
	

По време на инжектирането на хлор, е забранено да се има нивото на рН на водата под 6. 
	

Необходимото количество  хлор зависи от качеството на водата, чистотата на тръбите и капкообазувателите и 
размера на системата. 
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Измерване на кожцентрацията на хлор в системата  

	
Контрола на нивото на остатъчен хлор е неразделна част от третирането. Следвайте указанията по-долу, за да се 
гарантира, че се прилага правилно дозиране. 

	

1. Хлорна концентрация 
	

Тип на напояването и капкообразувателите. Хлорна концентрация в точката на напояване 
С не компенсаторни какпкообразуватели Ограничени от чуствителноста на културата 
С конпенсаторни капкообразуватели < 30 ppm + ограничение от суств. на културата 
Напояване а компенсаторни  не изтичащи (CNL) 
капкообразуватели 

< 30 ppm + ограничение от суств. на културата 
(Промиййте капкообразув. след третиране ) 

	
2. Хлорната  концентрация  трябва  да  се  проверява  редовно ,  поне  един  или  два  пъти  
седмично .  
Когато се използва метода на непрекъснато впръскване, инжектираното количество трябва да се регулира 
съгласно остатъчната концентрация. 

	

3. Остатъчната концентрация на хлор трябва да бъдe проверенa в точка по-отдалечена от точката на инжектиране в 
рамките на системата. 

	

Остатъчен хлор = Инжектиран хлор – Търсенето на хлор в системата 
	

4. Преди да вземете проба, отворете края на напоителната линия и оставете на водата да тече свободно в 
продължение на 10 секунди. 

 
5. Комплектът за тестване на хлора има два реактива, за да се измери както свободния хлор така и комбинираният 
хлор. 
Когато се изпитва в хлора в тръбите, се обработва и / или остатъчна вода, или когато торта с амониева основа се 
инжектира в системата, се измерва комбинирания хлор. 

	

6. Ако концентрацията на хлор във водата е по-висока, отколкото на капацитета на комплекта за тестване, пробата 
трябва да се разрежда само с дестилирана вода. 
С цел да се определи концентрацията, резултатът се умножава по коефициента на разреждане. 

 
Остатъчния хлор измерен с комплекта е резултат от инжектираното количество хлор по-малко от количеството на 
хлор консумиран по време на третирането поради действие на наличното органично / биологично вещество. 

	
   Забележка 

Остатъчният хлор, трябва да се провери в най-отдалечната точка на системата. Да се отвори четвъртия или 
петия капкообразувател от края и се оставя водата да тече в продължение на 10 секунди, преди вземането на 
пробата. 

 
   Забележка 

Концентрацията на хлор се измерва при използване на комплект за тестване на хлор. 
 

Дозиране на хлора 
В таблицата са препоръчителните нивата на концентрация на хлор за инжектиране и изискванията за остатъчната 
концентрация на хлор. 

	

Метод за инцжектиране/цел Концентрирация за инжектиране Остатъчна концентрация* 

Продължително инжектиране 	
< 30 ppm 

0.5 - 1.0 ppm 
Избирателно инжектиране 2.0 - 3.0 ppm 

*Измерването трябва да се отчете в най-отдалечената точка от мястото за инжектиране.

ТРЕТИРАНЕ С ХЛОР 
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След инжектиране, да се измери  остатъчната концентрация и да се коригира дозата, както следва: 
• Ако остатъчната концентрация е твърде ниска, увеличаваме инжектираната концентрацията или удължаваме 
времето на инжектиране. 
• Ако остатъчната концентрация е твърде висока, намаляваме концентрацията за инжектиране.  

	

Определяне на количеството хлор за инжектиране в системата 
	

Количеството хлор което трябва да се инжектира ще зависи от вида на хлор който се използва. 
	

Газообразен хлор 
	

Когато се използва газообразен хлор, дозата се базира на хлоратора. Хлоратора контролира потока на газ. 
Изчислението е просто, тъй като материалът е чист (100%).6 
 

1 г  от  газообразен  хлорид  в  1 м³/ч  вода = 1 ppm 
	

Изчисляване на дебита на газообразния хлорид в системата, както следва: 
	

Дебита на третираната система 100 м³/ч 
Желания остатъчен хлор в края на системата 1 ppm 
Търсене на хлор в системата 4 ppm 
Необходимата концентрация в точката на инжектиране 5 ppm (1 + 4) 

	

Дебита на газообразния хлор в системата = 5 * 100 = 500 гр/ч(грамове за час). 
	

Течен и твърд хлор 
	

Течния хлор е по-нестабилен от твърдия. Не складирайте течния хлорид за дълъг период от време. 
	

Изчисляване на дебита на хлор в системата, както следва: 
	

Дебит на третираната система 100 m³/h 
Концентрация на инжектирания клоров разтвор 10% 
Желания остатъчен хлор в края на системата 1 ppm 
Търсене на хлор в системата 4 ppm 
Необходимата концентрация в точката на 
инжектиране 

5 ppm (1 + 4) 
	

Формула за изчисляване на концентрацията на хлор за инжектиране: 
	

Дебит на хлоровия разтвор в l/h = 
Концентрация на течния хлор (ppm) * Дебит на третираната 

система (м³/ч) Концетрация на инжектирания 
хлорен разтвор * 10 

	
Цифрата 10 във формулата е коефициент, който улеснява превръщането на единици. 

	
	
Дебита на хлорния разтвор инжентиран в с-мата 
=

5 ppm * 100 
м³/ч 

10 *10  

	
= 5 л/ч хлорен разтвор 

	

   Забележка 
Препоръчваното време за инжектиране е поне 4 минути. 

	

   Забележка 
Всички препоръки и примери, представени тук, се отнасят за полски култури отглеждани на открито 
(плодове, зърнени храни, зеленчуци, и т.н.). 
За третиране на културите (оранжерии, тунели и т.н.), се консултирайте с агроном от Netafim ™. 
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Контрол на гризачи 

	
Трудно контролираните популации на гризачите в земеделските полета могат да причинят значителни щети и загуби 
на производителност в широк спектър от култури. 

 
Голямо разнообразие от гризачи могат да обитават земеделски земи, в това число: 
• Полевки• Мишки • Плъхове • Лалугери • Американци гризач 

	
Дребни гризачи, като мишки и полевки вредят по младите и по-възрастните дървета както в разсадниците, така и в 
градини с израстващи нежнит фиданки и клони. Проучвания в Ню Йорк са показали намаляване от 66% в ябълкови 
площи в резултат на увеличаване на популацията на полевки. 
В полски култури, тези дребни бозайници обичат да копаят и поглъщат новозасадените семена и се хранят с младите 
растения. 

	

По-големи гризачи като полски американски гризачи унищожават култури като изяждат кореновата система на 
растението. 

 
Гризачите също могат да причинят щети на селскостопанско оборудване и инфраструктура. Те могат да гризат 
кабели с малък диаметър и тръби за напояване. 
Къртичините, създадени от по-големи гризачи могат да повредят или да нарушат техниката за жънене, докато 
тунелите изкопани от тях могат да предизвикат изтичане на водата в канали и дори малки земни ями. 

 
Като цяло, гризачите са отговорни за по-голямата част от уврежданията на селскостопански култури и мрежата от 
тунели под земята, които са част от техния жизнен цикъл. А физиологична особеност на гризачите е, че зъбите им 
растат непрекъснато. В резултат на това животните трябва да дъвчат, за да се изпилят зъбите им, така че те се 
събират в устата им; в противен случай животното ще умре от глад. И храненето и необходимостта да се гризат 
довежда до увреждане на култури и техниката. 

 
Няма единен прост метод за контрол на популациите на гризачите в земеделските земи. Контрола на тези 
потенциални вредители изисква добре проектирана план, който се изпълнява по последователен начин. 
Формирането на систематичен план за борба с гризачите в почвата икапкови напоителни полета, изисква 
изследвания на преобладаващите видове в региона и формулирането на правила, регулиращи това как могат да се 
контролират тези популации. Целта на тази глава е да очертаят компонентите на добре разработен план за борба с 
гризачи, и да помогне на производителите да формулират такъв план. 

	

План за контрол на гризачите 
	

Контролът на популациите на гризачите върху земеделска земя по принцип попада в следните категории: 
• Приспособяване към обитанието и изключване на намаляващото напрежение от популацията.  
• Улавяне и отстраняване. 
• Използване на репеленти за елиминиране на инвазията. 
• Използване на репеленти за спиране на копаенето. 
• Унищожение 
Всяка категория се обсъжда по отношение за защита на културите и оборудването. 

	

	
Приспособяване към обитанието за намаляване на нападението от гризачи 
Съществуващите нападения от гризачи от околните области или е новопланувано поле са първата точка на 
конфликти между гризачи, културата и оборудването. 

 
Облагородения район, заобиколен от занемарена земята или открити площи, заразени с гризачи представлява 
непрекъснат проблем. По този начин, първата стъпка в една интегрирана програма за управление на гризачите е да се 
намали налягането на големи популации от гризачи в цялата област. 
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Първо трябва визуално потвърдение за наличие на гризачи в околните области. Големи гризачи като малките 
американски гризачи напускат къртичините си. По-малки животни като мишки и полевки няма да са толкова 
очевидни. Наличието на "тунели" в тревисти райони е един знак за малка активност на гризачи. 

 
Оценка на популация от гризачи в района, ще даде индикация за силата на управлението, необходимо за защита на 
системата за напояване на културите и. 

 
След оценка на ситуацията, да се създаде буферна зона около областта. Премахването на плевелите, почвеното 
покритие и боклуци около областта ще намали местообитанието. Култивиране на тази област е добър бариера за 
дребни гризачи, тъй като разрушава тунели и може да ги принудят за излязат.  
По-големи животни като американските гризачи могат да ровя по този район, но липсата на храна, може да ги 
забави. 

 
Ако обработването не е опция, борба с плевелите все още е наложително, особено за контрола на американските 
гризачи. Плевелите често имат големи корени, които са най-предпочитаната храна за американските гризачи, докато 
влакнести корени треви са по-малко привлекателни. Обратното е вярно за по-малки гризачи, които се хранят с 
надземната трева. По този начин, в области на царевица, която има влакнеста структура на корена, основното 
нападение от гризачи може да бъде мишки и други малки гризачи. 
 

 
Улавяне и премахване 
Улавянето може да бъде ефективен метод за намаляване на популацията на големи гризачи като Американски 
гризачи в малки до средни полета (<50 акра). 

	
Улавянето е също така ефективен за почистване на останалите животни след програма за контрол на отравяне. В 
случай на по-малки гризачи като мишки, улавянето обикновено не е рентабилно, тъй като тези животни имат много 
бързи темпове на размножаване. 

	

Капани – работят също добре за улавяне на американски гризачи. 
Капните могат да се поставят в главния тунел или до напоителната линия. Консултирайте се за спецификата за борба с американските 
гризачи , как и къде да поставите капаните. 

	

Американските гризачи обикновенно посещават капаните до няколко часа от поставянето им, така че 
новопоставените капани трябва да се проверяват два пъти на ден. Ако капанът не е посетен в близиките 48 
часа го поставете на ново място. 

	

Улавянето е най-ефективно през пролетта и есентта, когато американските гризачи излизат от къртичини. 
	
         Репеленти 

Репелентите за гризачи могат да се отнесат в две големи категории, тази която оказва влияние на популацията 
много и тези, които отблъскват гризачите да дълбаят до кабели и тръби с малък диаметър като напоителните линии. 

	
Два репелента, които са доказали своята ефективност при намаляване на популациите на гризачите на голяма площ 
са къщите за сови и влажна почва.  

 
Къщи за сови се използват в по-големи количества, като част от програмите за управление на гризачи. Принципът е 
прост: колкото по-висока популацията на бухалите, колкото по-малка е на гризачите. Прилагането на къщи за сови 
за контрол на гризачите са все по-широко разпространени. Тази техника работи особено добре за малки популации 
гризачи, като мишки, но и влияе и на по-големи гризачи, защото совите нападат младите. Консултирайте се с 
местните органи за дизайна и разположението на къщите за сови подходящи за зоната. 

	
Влажна почва, но не наводнена, може да бъде ефективно възспиращо средство за гризачи, които прекарват голяма 
част от времето си в тунели. Ефектът като репелент чрез влажната почва изглежда е резултат от лошия пренос на 
кислород през него. Гризачите, които живеят в тунели зависят от преносът на кислород през почвата. Във влажни 
почви, скоростта на дифузия на кислород се намалява значително и създава среда, която е негостоприемна на 
гризачи. 
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Наводняването на почвата, за да се удавят гризачите не е толкова ефективен метод. Гризачите са достатъчно 
мобилни за да избегнат удавяне и повечето са изградили тунели, проектирани за да се избегне наводняване в 
областта, в случай на проливни дъждове. Почвата не е необходимо да бъде пропусквателна за да повлияе на 
популацията. На практика, използването на почвената влага за отблъскване на гризачите е ограничено, защото 
много култури изискват изсушаване на почвата преди жътва и защото напоителната система се изключена за 
определен период от време. 

 
Други общи репеленти са по-малко ефективни в контрола на гризачите на голяма площ. Звук или ултразвукови 
генератори не са доказали своята ефективност в прогонване на гризачите. Апетитни репеленти като Capsicum могат 
да повлияят някои гризачи като полевки, но имат по-малко влияние върху американските гризачи. 
Важни репеленти, се прилагат върху или около обекта, за да бъдат защитени, като фиданки, кабели или напоителни 
линии и могат да бъдат ефективни, когато се комбинират с план за намаляване на общите популации. 

 
Правилната инсталация на напоителните линии може да намали уврежданията от гризачи, особено от мишки. 
Когато поставяте тънкостенни капкови линии в дълбоки инсталации, може да се допусне напукване на почвата и по 
пътя надолу към напоителната линия следвайки я мишките я дотига и надъвчват. Най-добри практики за монтаж 
определят, че тези инсталационни пукнатини в почвата да бъдат запушен чрез минаващата от там гума на трактор и 
плуга. Това ще затвори отвора в почвата и ще отсече лесния достъп от мишки или полевки до рохкава пръст около 
напоителната линия. 

	
Превантивни процедури при инсталацията: 
Следвайки процедурите за монтаж могат значително да намалят потенциалните щети от гризачи на 
подповърхностното капково напояване. Силно препоръчително е да се следват всички тези процедури: 
• Подгответе буферна зона около терена и да се приложи препарат срещу гризачи според изготвения план, ако 
натиска от гризачи е висок. 

• Наемайте площи свободни от всякъкви култури, колкото е възможно. Полските мишки са любители на 
растителните остатъци. 
• Поставяйте напоителните линии толкова дълбоко, на колкото се отглежда културата. Напоителните линии когато 
се полагат в дълбочина не по-голяма от 30 см (12 ") понасят по-малко щети от гризачи.  

  Нанесете репелент или токсичен агент по време на поставянето на напоителните линии. 
• Запечатайте отвора, с помощта на тркторните гуми за намаляване на готовите маршрути на малките гризачи. 
Предните гуми трябва да са тесни, оребрени, култивиращи гуми и предната част на трактора трябва да бъде 
тежка. Тази операция трябва да бъде извършена още в същия ден, когато се монтират напоителните линии. 

• Включете напоителна система в продължение за 12 часа в рамките на две седмици след завършване на 
инсталацията. Не поставяйте ситуация, при която се монтират напоителните линии през есента и първото 
напояването се извършва през пролетта. 

	
Гризачите, особено джобни американски гризачи, често са най-активни през есента и началото на пролетта. Това 
често е в тези моменти, когато не се използва системата за напояване, когато се нанасят най-големи щети. Опитът е 
показал, че повредите от гризачи могат да се намалят, когато системата е изключена чрез правилно прилагане на 
киселина. Подкиселяването на напоителните линии е стандартна практика за почистване в края на сезона, лека 
модификация на този процес също може да помогне да се защитят наппоителните линии от увреждания на гризачи. 

	
Следвайте тези съвети: 
• Промивайте всяка зона на необходимото налягане. 
• Ако полето е сухо, преполивайте всяка зона за 6 часа. 
• Инжектирайте N-pHuric* на 200 ppm за 1 час преди изключването на всяка зона.  
При изклчване на зоните оставете N-pHuric в маркучите. 

	
*N-pHURIC - съчетава предимствата на урея и сярна киселина, докато на практика елиминира нежеланите 
характеристики на използване на сярна киселина самостоятелно.  
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Химизация с надежден пестицид, който има силна миризма или фумигация, който ще порази много гризачи, за да 
се запазят подземните напоителни линии.  
Това може да е ефективна техника за ограничаване в началото на сезона. Уверете се, че на пестицида е правилно 
етикетиран начина на употреба. 

	
Изтребление 
Няколко са родентициди, включващи токсични вещества и антикоагуланти, и се използват в момента за контрол на 
популациите на гризачите. 

	
	

Внимание 
Консултирайте се с местния орган за одобрение на препарати - токсични и антикоагуланти - в страната/ 
района и винаги следвайте указанията за приложение. 

	

Като цяло, поставяте примамки по периметъра на полето преди инсталирането напоителна система, това ще намали 
наплива на гризачи в новата област. 

 
За джобните американски гризачи, техниката "ровенето на строителя", освобождава примамката и е ефективен в 
периметъра за третиране. Тунелите примамки отнемат много време, но са ефективни, ако се прави от обучен 
апликатор. 
Обичайното третиране на гризачи с примамка е заряването на тунелите и около периметъра на полето. Прилаганото 
фумигиране в тунелите обикновено не е толкова ефективно, колкото с токсични вещества и залагане на капани, тъй 
като те са склонни да се разпространят, давайки на гризачите достатъчно време, за да избягат. 

	

План за действие при управление на гризачите: 
Трябва да се възприеме интегриран подход за намаляване на вредите от гризачи по културите и оборудването. Този 
план трябва да включва намаляване на местообитанията за гризачи в близост до областта и може да включва 
залавяне или отравяне за контрола на активни популации. В допълнение, се напоителните линии могат да бъдат 
защитени с помощта на репелентния ефект на някои пестициди и леко подкиселяване на почвата около 
напоителните линии.  

 
Есента и пролетта са сезоните, когато гризачите са най-активни и могат да причинят най-големи щети. Ето защо, 
всяка програма за управление трябва да се съсредоточи върху тези сезони. Не подценявайте богатството на 
референтни материали и помощта на местните органи и специалисти в борба с вредителите. Много производители 
са извършили успешни планове за контрол на гризач на своите области, като  защитават инвестициите в системата 
за напояване и подобряване на добивите. 

 
За да бъде ефективен, всеки план борба с гризачи, трябва да бъде приложен и изпълнен в срок, определен от 
степента на нападението от гризачи в околността. 
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Контрол на мравки 
	

Внимание 
Винаги спазвайте инструкциите на производителя на пестициди и наредбите, издадени от съответния 
местен орган. 

 
Повечето пестициди се състоят от активно вещество и емулгатор. Те обикновено се предлагат на пазара под 
формата на прах, зърна или течност. 

 
Пестицидите под формата на прах или зърна са забранени за употреба през капковата напоителна система, защото 
те не се разтварят ефективно във водата за напояване. Тяхната употреба не позволява определяне на точната 
концентрация на активно вещество в разтвора, и в допълнение, активното вещество може да повреди и дори 
запушват капкообразувателите. 

 
Продуктите за мравки за третиране трябва да се прилага външно, чрез разсейване или пръскане на земята и в 
гнездата на мравките. 

 
Тези продукти трябва да се прилагат в концентрацията, посочена от производителя 
(Machteshim, Luxemburg, Bayer, Syngenta, etc.). 

	
Това са някои продукти и активни вещества които могат да се изполчвт с борбата с мравките: 
Disictol, Diazinon, Chlorpiryfos, Fipronil, Clap (pyperonyl butoxide), Pirinex, Basudin, Ecogan, Imidacloprid 35%  
(against termites), etc. 

	

В продуктите в емулсна течна форма, като Dorsan  - Chlorpiryfos 48% и Clap, могат да се изполчзват в 
какпковото напояване, продуктите трябва да се инжектират в максимална концентрация на 0.1% за да се 
предотвратят щетите по пласмасовите капкообразуватели и други аксесоари на системата. 

	

Начина на приложение - количеството на продукта трябва да се препоръча от производителя, но трябва да 
се прилага на главния разтвор, който да позволява концентрация от не повече от 0,1% от активното вещество във 
водата за напояване. 

	
Необходимо е да се продължи напояването с обикновена вода за напояване за времето, необходимо, за да се отмие 
цялото количество на инжектиран продукт внапоителната система и да гарантира преминаването му в почвата  
(това зависи от големината на системата) (виж. Време за пълнене, стр.  47). 

	
В CNL системите, се отварят краищата на напоителните линии докато се промие системата. 
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Подготовка на системата за периодите на неактивност 

	
Всеки път, когато система за капково напояване се очаква да бъде неактивена повече от 60 дни трябва да бъде 
подготвен да издържи на период на покой. 

	

Трябва да се изпълнят следните условия: 
	

• Инжектиране на химикали (вж. Хиическо инжектиране, стр.  44). 
• Оратно промиване на филтъра (вж. Промиване на системата,  стр.  17). 
• Промиване на главната, второстепенната тръба, разпределителните линии и промиване на колектора  
(вж.Промиване на системата  стр.  17). 
• Промиване на напоителните линии (вж. Промиване на системата,  стр.  17). 
• Подготовка на пмомпената система (вж. Помпи, стр.  71). 
• Подготовка на резервоарите за вода: Уверете се, че резервоарите са постоянно пълни с вода и обшивката е 
затегната здраво. 

	
Зазимяване на системата 

	
Съвети за зазимяване на напоителната систеа в региони с опасност от 
замръзване 

	
Зазимяването на системата е необходимо в райони, където водата може да замръзне и разшири, и има опастност от 
повреждане на пластмасови и метални системни компоненти. 

 
Водата трябва да бъде изпразнена от филтри, клапани, химическо оборудване, регулатори на налягане и подземни 
тръби и напоителни линии, особено в долните краища, където водата обикновено се натрупва. Полиетиленовите 
напоителни линии не са обект на повреди от замръзване, тъй като напоителните линии имат отводнителни точки и 
полиетилена е малко по-гъвкав. 
Мерки преди  периода на изключване: 
Извършване на химично инжектиране, промиване на всички тръби и напоителни линии и почистване на филтрите. 

       Ипразнете филтри, клапани, оборудването за химигация, регулатори на налягане и подземни тръбопроводи. 

Водни резервоари и почвени резервоари, покрити с РЕ или РР обшивка 
	

Оптималните условия на резервоара е да е пълен с вода през цялата година. Водата ще предотврати щети от 
вятъра по обшивката и металните стени на резервоара. 

	

Зимни препоръки: 
Същите са и препоръките и за периода на замръзване през зимата, които са следните:  

	

• Обшивката става много чувствителна към движения, удари и вибрации, когато температурата падне под 0 ° C (32 ° 
F). Затова е важно да се запази, с минимални движения, причинени от вятъра. 

• Вятърът е склонен да проникне между облицовката и металните стени, и да отнесе облицовката. Най-добрият 
начин да се избегне е като се държи резервоара пълен с вода. 

 
• Според опита на производителите, леда няма да увреди металните стени или облицовката, освен ако не се изпомпва 
водата от дъното на резервоара, когато съществува слой лед върху повърхността на водата. В такъв случай - една 
дупка трябва да бъде пробита в слоя лед и една тръба с диаметър, подходящ за скоростта на потока за пълнене която 
трябва да се включат в нея. Водата която трябва да се добавя през тръбата трябва да избегне с въздушни кухини 
между леда и вода. 
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• Ако приемът и захранването на тръбопровода към помпите са стоманени тръби - няма специални препарати за да ги 
защити. Ако те са PVC линии - те трябва да се източат и след това се затварят, за да се предотврати проникването 
на вода през зимата. 

 
• За да се избегне проникването на вода в захранващата линия, главният клапан трябва да се инсталира на изхода на 
резервоара за вода и да се държи затворен по време на студения период. 

	

Тръби 
	

Правилната подготовка на помпената система за продължителния периоди на покой през зимния период, е важно за 
да се запази за функционирането и дълг живот на системата. Инвестицията в кратък период от време и след 
процедурите по-долу, ще се запази работоспособноста и дълголетието на системата за изпомпване. 

 
Основни подготовки 
•Изключете захранването на помпената система, преди да започне някаква работа. Уверете се, че помпата не може да 
бъде случайно активирана и да се изолират всички изходни води. 

	
• Премахване на замърсявания и всяко вещество, което може да спре влагата. Изложения метал е обект на окисление; 
грундиране и пребоядисване, ако е необходимо. Уверете се, че моторните вентилационни екрани са почистени от 
отпадъци. 

 
• Промийте всмукателни и изпускателни тръби. Проверете за течове и замяна на всички износени уплътнения. 

 
• Отводняване на помпата чрез изпускане на въздуха от изпускателения клапан или порт щепсела на върха на 
помпата и отстраняване на порт щепсела най-близо до дъното на камерата (ако е приложимо). 

 
• Промийте помпата и чистете ръждата и отломки, които може да са се натрупали в другата камера (ако е 
приложимо). 

 
• Трябва да се вземат предпазни мерки, за да се гарантира, че изложения резервоара (ите) (ако е приложимо) и 
тръбите също са изпразнени. Ниското налягане (3,5 м, 5 PSI), голям обем на вентилатора може да се използва за 
пречистване на системата с въздух. 

 
• Ако помпата трябва да се съхранява влажна, не използвайте антифризи, различни от пропиленгликол. 
Пропиленгликол е нетоксичен и няма да повреди компонентите в помпена система и/или помпата. Използвайте 
40% пропиленгликол / 60% разтвор на вода за защита на помпата при температури до -45ºC (-50ºF). 

 
• Смажете лагерите (вижте ръководството за Ръководство за тръби). 

 
• Пазете помпата чиста и суха по време на периода на съхранение, за да се предпази от корозия. Предпазете помпата 
и металните елементи ако е възможно. 

 
• За да се избегнат проблемите с кондензацията и корозия, не увивайте или запечатвайте помпата с пластмаса. 
Въздухът трябва да се движа около помпата. 

	

• Завъртайте оста на помпата периодично, за да се предотврати замръзване на вътрешните компоненти и запазва 
лагерите, покрити с лубрикант, за да се предотврати окисляването и корозия. 

 
• Намажете помпата съгласно инструкцията. (Ако помпата е оборудвана с грес дюзи, може да се обслужва с грес.) 

	
Премахването на помпата от инсталационната страна: 
• Поставете фитинги (болтове, гайки, шайби (втулките), телени ядки, фитинги и т.н.) в найлонова торбичка и я 
прикрепете към помпата. Премахнете манометъра от системата (и други уреди, ако е необходимо) и ги 
съхранявайте с помпата. 

 
• Запечатайте всички отворени входове, за да се предпази от влизането на външни предмети, насекоми, гризачи, прах 
и мръсотия. Заменете  уплътнителите, ако е необходимо. 

 
• Изключете всички тръбопроводи от резервоара за вода (ако е приложимо), за да се предотврати щети от замръзване 
или алтернативно да се изпразнят всички тръбопроводни. 
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Главен контрол 

	
• Главния контрол и по-специално на филтрите трябва да бъдат наблюдавани за мръсотия и утайките и съответно 
третирани (хлор или с киселина). 

 
• За пясъчните филтри, крайният резултат от третирането трябва да бъде чист пясък, без спичане или напукване. 

 
• След третирането филтрите, инжектора на тор и всички компоненти на главния контрол трябва да се промият с 
чиста вода. 

 
• После главния контрол трябва да бъде изпразнен, така че всички компоненти да са сухи: филтри, колектори, 
водомери и клапани. 

 
• Системата за торене трябва да бъде защититена от елементите. 

 
• Отворите в системата (в резултат на премахването на аксесоарите), трябва да бъдат добре покрити, за да се 
предотврати замърсяване и проникване на животни; обаче с необходимо проникване на въздух, за да се избегне 
кондензация. 

	

Основна линия 
	

• Всички основни линии, второстепенни линии и напоителни линии трябва да се промият (виж. Промиване на 
системата, стр.  17). 

 
• След това, за промиването вентилите трябва да бъдат отворени в ниските точки, за да се даде възможност на водата 
в тръбите да изтече. 

 
• В замразяващите области - ако все още вода се натрупва в края на линиите и линиите не се сцепили напълно, е 
необходимо да се изведе останалата вода от тръбата. 

 
• Всички отвори в основната линия (поради отстраняване на клапани) трябва да бъдат обхванати с найлонова 
торбичка, за да се избегне проникването на животни и мръсотия. 

	

Щрангове и вентили 
Необходимо е да се гарантира, че няма вода останала в клапаните и техните щрангове. 

 
Внимание 
При ниски температури, PVC щрангове могат да се счупят, дори при леко пипане.  

 
• Местоположението на PVC щранговете трябва да бъдае маркирано с 4 цвята(червени и бели) високи постове около 
щрангове. 

 
• Важно е да се позволи на водата да излезе от командната камера на клапаните и от командните тръби. 

	
Второстепенни 

	
• Необходимо е да се изтече водата от второстепенните тръби към по-ниските точки, и ако вода е остала в краищата 
на линията, тя трябва да се изпомпа. 

 
• Краищата на линииите на второстепенната тръба трябва да бъдат маркирани с 4 цвята (червени и бели) високи 
постове. 

	
Напоителни линии 

	
Не съществува специална подготовка за зимата на напоителните линии, освен стандартните третиране с хлор / киселина и 
промиване, тъй като напоителните линии изтичат през капкообразувателите, и дори ако остане някаква вода, това няма да 
навреди на напоителните линии. 
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Съвет 
Регулаторите на налягане и подземните тръбопроводи могат лесно и ефективно да се изпразват, използвайки  
вентилатор или въздушен компресор осигуряващ висока скорост на потока и ниско налягане. 

Препоръчва се адаптер, който се състои от следните части: 
 
• 3/4" регулатор на налягането 
• Поцинкован коничен съединител 3/4" 
• 1/2"F - 3/4"M месингова втулка 
• 10 cm поцинквана 1/2" тръба 
• Скова от неръждаема стомана 
• 3/4" прозрачна тръба (12m) 
• 1/4" F *1/2"M месингова втулка 
• Манометър 250 GLZ 6 bar 1/4" BSP 
• 3/4" сферичен кран с дълга дръжка 
• Цветен конектор 

	
За пълни монтажни и експлоатационни инструкции се консултирайте с Netafim отдела за напояване. 

	
Процедури при стартиране на системата 
 
Стартиране на процедурите след период на неактивност, са подобни на тези, извършени при инсталиране на 
системата. 
В обобщение, системата трябва внимателно да се херметизита и да се провери за течове и цялост на системата. Това 
включва проверка на функционалността на всички компоненти на системата, включително филтри, клапани, 
контролери, оборудване за химизация, разходомери, манометри, регулатори на налягане и клапани за изплакване. 

 
След като системата функционира, химикалите трябва да се инжектират, ако е необходимо, и след това системата да 
се измие обилно. 

       Съгласно основните показания, трябва да се отчитат и сравняват с референтните данни и да се направят корекции, 
ако е необходимо. 
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Описание на системата 

	
Когато е необходим съвет от поддръжката на Netafim, попълнете Форма за описание на системата като 
отговорите на въпросите (Форма за сваляне: http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials). 

	
	

Име: 
	

Страна: 
	

Дифиниране на проблема: Запушване, Рутинен тест 
Друго: 

	

Основна информация 
	

Вид на напояването: PC, UniRam™, MegaNet™, 
Друго: 

	

Възраст на оборудването: 
	

Размери на обурудването (хa): 
	

Дебит на системата (м³/ч): 
	

Обща дължина на напоителните линии на ха (м): 
	

Разположение на линиите:         Повърност,  Подземно-дълбочина (м) 
	

Дебит на раздиопредаване (л/ч): 
	

Средна дължина на линиите (м): 
	
	
Работно налягане: 

	

Налягане след главния контролен филтър (bar): 
	

Налягане в края на напоителните линии (bar): 
	

Честота на напояване (пример час/ден,ден/седмица, импулси ): 

	

Почвен състав:    % пясък,   % тиня,   % глина 
	

Култура: 
	

Воден източн.  Извор, Река,  Езеро    Язовир,   Басейн, Канал, 
Други: 

	

Размер на резервоара: 
	

Време за задържане: 
	

Макс. дебит на водата: 
	

Информация за помпата: 
	

Тип помпа:  Хоризонтал, Вертикал, Друго: 
	

В случай на подвижна точка на засмукване - 
Дебид на помпата (във връзка с нивото на водата): 

	

В случай на временна точка на засмукване - 
Локация на всмукващата точка (Растояние между повърхността и точката на замукване): 

	

Посока на засмукване: Вертикална нагоре,  Хоризонтал, Вертикална надолу 
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Информация за тръбата: 
	

Разстояние между входа на водата и точката на изпомпване: 
	

Дължина на празната тръба от помпата към главния участък: 
	

Диаметър на тръбата: 
	

Вид тръба:  Стом. PVC, PE,  Цимент, Друго: 
	

Информация на филтъра: 
	

Работно наляганена главния филтър на входа и изхода (bar) -  Вход:     Изход:      
	

Главен филтр Чакъл, Диск,  Мреж.,  Пясъчен хидроциклон 
	

Контрол или второстеп. тр. Мреж.,  Диск.,  Други – спец. тип: 
	

Филтрация (микрона): 
	

Честота на промиване на филтъра: 
	

Системата за филтрация работи правилно. 
Авт. филтри работят правилно, но филтрите се запушват често     
Авт. филтри се запушват бързо и често се промива. 

	

Информация за инжектирането на тор и химикали: 
	

Специфика на тора/хим. продукти инжектиране в системата: 

	

Концентрация на тора /хим. продукт инжектиран в системата: 

	

Доза на тора /хим. продукт инжектирани в системата (л/м3/ч): 

	

Използване на формула за инжектирането: 

	

Специфика на всеки хим. продукт инжектиран в напоителната система: 

	

Третиране на вода: Хлориране, Киселина, 
    Друго: 

	

Информация за капкообразувателите/разпръсквачите: 
	

Броя на запушени: Много Малко, Няколк Нищо, %:    
	

Посочване на мястото на запушените емитери: 
Последни линии, Последните капкообраз.на някои линии, Постоянно разпределение на парцела 

ФОРМУЛЯРИ 
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Проверовъчен списък на хидравлични условия 

	
Следенето на хидравличните условия на системата - дебит и налягане - е от изключително значение за откриване на 
неизправност, запушване и изтичане в системата. 

 
Използвайте хидравличните условия от контролния списък (под формата на таблица), представяща дебита и 
налягането при контрола на системата и в управлението на всеки участък. 

 
Попълнете-в първия ред на таблицата * с планираните системни данни, получени от Netafim ™.  
Попълнете втория ред на таблицата ** с референтни данни, записани по време на първоначалната работа на 
системата (записани данните, след  като дебитът на системата и налягането се стабилизира). 
Данните не трябва да се отклоняват от планираните данни с повече от ± 5%. 
Ако отклонението е по-голямо от ± 5%, се записва във всяка точка в системата и се свържете с местния представител 
на Netafim ™. 

 
Попълнете следните редове с актуалните данни, отчетени всеки път, когато системата се проверява по време на 
редовна експлоатация в съответствие с График за поддържане, стр  11. 

	

Ако отклонението е по-голямо от ± 5%, се записва във всяка точка в системата, отстранява се проблема и се записва 
на хидравличните условия отново. 

 
Ако, във всяка точка в системата, хидравлични условия в рамките на ± 5% отклонение от референтните данни не 
може да бъде възстановен, се свържете с местния представител Netafim ™. 

 
Контроления списък на хидравличните условия следва да се попълва редовно и съхранява за бъдещи справки. 

	
	

	
	
	
	

Дата 

Изход от помпата Филтър Име на участъка/номер: 
	
	
	

Дебит 
 (м3/ч или л/сек) 

	
	
	
Налягане 

(bar) 

	
	
	
Налягане на 
входа (bar) 

	
	
	
Налягане на 
изхода (bar) 

	
Налягане 

след клапана 
(bar) 

Налягане в края 
на напоителната 

линия 
(bar) 

План* 
_ _ / _ _ / _ _ 

	 	 	 	 	 	

Отчетено** 
_ _ / _ _ / _ _ 

	 	 	 	 	 	

	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	

	
Може да свалите формата от http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials 
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Формуляр за проследяване на дейностите по поддръжка  

	
Следенето на хидравлични условия на системата - дебит и налягане - непосредствено след всяка дейност е от 
изключително значение за правилното поддържане на системата за да служи тя дългогодишно. 

 
Използвайте формата за дейности по поддръжката, за да следите всички дейности, извършвани в системата. 

 
Попълнете в първия ред на таблицата * с планираните системни данни, получени от Netafim ™.  
Попълнете втория ред на таблицата ** с референтни данни, записани по време на първоначалната работа на 
системата (записват се данните, след като дебита на системата и налягането се стабилизират).  

	
Ключови дейности на 
поддръжка 

	

Промиване 

	
	
Substance injection 

• Pump • Main line • Dripperlines • Hydrogen peroxide • Pesticide 
• Filter • Sub-main line • Acid • Root intrusion prevention 

	
Попълнете следните редове с описание за всяка дейност, поддръжка, концентрация на веществото (в случай на 
инжектиране) и действителните данни при хидравлични условия, записани веднага след поддръжката. 

 
Ако отклонение по-голямо от ± 5%, се записва във всяка точка в системата, отстранява се проблема и се записват  
хидравличните условия отново. 
Ако, във всяка точка в системата, хидравлични условия в рамките на ± 5% отклонение от референтните данни не 
могат да бъдат възстановени, се свържете с местния представител Netafim ™. 

 
Формулярът за дейности по поддръжката следва да се попълва редовно и съхранява за бъдещi справки. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Дата 
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Изход на 
тръбата 

Филтър Име на 
участъка/номер: 
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) 
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План* 

_ _ / _ _ / _ _ 

	 	 	 	 	 	

Отчетено** 
_ _ / _ _ / _ _ 

	 	 	 	 	 	

	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	 	 	
	

_ _ / _ _ / _ _ 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Download the form at http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials 
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Вземане на проби от капкообразувателите 

	
За да се провери рабоата на капкообразувателите, трябва да се тестват от капкообразувателите. 

 
Да се тестват капкообразувателите, трябва да се следват следните стъпки: 
• Нарежете напоителните линии на 20 см от 4-та и 5-та линия в началото и в края на парцела. 
• Взетите проби трябва да са 4-та и 5-та линия в началото и края на парцела. 
• Всяка проба трябва да се състои от: капкообразуватели най-малко от 10 см на тръбата от двете страни. 
• Увийте 16-те проби здраво с мокра хартия и ги сложете в найлонова торбичка. 
• Пратете пробите на Netafim™ за анализ. 
• Поправете напоителните линии на полето. 
• Когато зоната се състои от няколко цикъла, да се вземат проби по една от всеки парцел. 

	

Напоителна линия 	
Вода от източника 

	
	
	
	
	

4  4  4 
5  5 

Drippers 

20 cm 

	

5 20 cm 
	
	
	
	
	
	

5  5 
	

4  4 
	
	
	
	
	

4  5  Dripperlines 5  4 
	

Ако се използва друга процедура за вземане на проби, е много важно, за да опише използваната процедурата и да 
се прикачи  това описание на пробите. 

	
   Забележка 

                     Тези инструкции са подходящи както за вградени капкообразуватели така и за (онлайн) капкообразуватели. 
При вземането на проби от (онлайн) капкообразуватели, те трябва да бъдат изпратени заедно с част от напоителната 
линия от най-малко 20 см, по същия начин, както е направено за вградените капкообразуватели.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Воден анализ 

	
Анализиране на водата, използвана в системата за напояване и определяне на нейнното качество. 
Качеството на водата зависи от концентрацията на химически вещества, разтворени и суспендирани във водата, 
както и физичните и биологичните свойства на водата. 
Анализът на водата е необходим, за да се избере подходящ вид филтриране, за да се подбере подходяща програма за 
поддръжка, да се избере вида на напоителните линнии препоръчани от Nutrigation ™. 

 
За селското стопанство, качеството на водата се определя в съответствие със следните критерии: 
• Агронотехническото качеството на водата - степента, в която тя е съвместима с типа на почвата и с културата. 
• Качеството на водата за напояване - степента, в която тя предизвиква запушване на системата за напояване. 

 
Източникът на вода може да бъде: питейна вода, отпадни води, остатъчна вода, кладенци, резервоари, канали или 
дренажни води. Всеки източник изисква различни нива на третиране преди да бъдат използвани. 

	
Препоръчително е да се анализира водата за напояване на най-малко веднъж за вегетация и ако е необходимо и в 
хода на периода на вегетация, влиянието на метеорологични и екологични фактори, които потенциално повлияват на 
качеството на водата. Консултирайте агронимическия екип на Netafim (особено се препоръчва за нови проекти). 

	
Качеството на водата не може да се овладее, тя варира във времето от най-различни причини. Това означава, че 
различни третирания са необходими по различно време, за да се гарантира, че качеството на водата е подходящо за 
системата за напояване. 

Следователно се препоръчва да се анализира водата от време на време, за да се коригира непрекъснатото третиране.  
Други фактори, които влияят върху качеството на водата и трябва да се вземат предвид са торове и химически 
продукти, използвани в една и съща система за различните третирания. 

	
Вземане на водни проби: 
1. Преди вземане на проба от вода, изплакнете бутилка от един литър, като се използва вода от извора, за да бъдат 
взети пробите. 

	
2. Напълнете бутилката, така че няма въздух, оставал вътре в бутилката (ако е възможно, стиснете бутилката, за да 
отстраните всичкия останал въздух). 

 
3. Затворете капачката здраво и съхранявайте пробата на чисто място и на сянка. 

	
4. Изпратете  пробата  в  районна  оторизирана  лабораторатория ,  възможно  най -скоро  след  
взимане  на  пробатта :  

	
5.Запишете следните данни на пробата/ботилката:  

• Име на фермера 
• Локация 
• Воден източник 
• Дата на вземане на пробите 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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6. Искане  за  анализ  на  следните  параметри :  

• EC (електропроводимоет) 
• pH(ниво на алкалност) 
• Ca (калций) 
• Mg (магнезий) 
• Na (натрий) 
• K (калий) 
• HCO3 (бикарбонат) 
• CO3 (карбонат) 
• Alk (алкалност) 

• Cl (хлорид) 
• SO4 (сулфат) 
• PO4 (фосфат) 
• N-NH4 (маидна форма) 
• N-NH3 (нитратна форма) 
• B (бор) 
• Fe (желязо) 
• Mn (манган) 

• TSS (общи суспендирани частици) 
• TDS (общо разтворени вещества) 
• Turbidity 
• Algae and Chlorophyll 
• Zooplankton 
• BOD (биохим. потребност от О*) 
• COD (хим. потребност от О*) 
• VSS (летливи неразтв. в-ва) 

	

* Когато се използват отпадъци, промишлени отпадъчни води и / или рециклирани води. 
 

Всички по-горе параметри са от съществено значение за правилния анализ. 
 

В някои случаи ще са необходими допълнителни параметри, за да се завърши правилното тълкуване на качеството 
на водата, например: разтворен кислород, редокс и т.н. 

 
Ако имате съмнения, консултирайте се с лабораторията на Netafim ™ по отношение на качеството на водите. 

 
7. Взимане на проба от края на напоителната линия: 

• Изчакайте, докато налягането се стабилизира.  
• Отворете края на напоителната линия и оставете водния поток в продължение на 2-3 минути преди вземането на 
пробата. 

8. Вземането на проба от главната система за контрол: 
За да се изчисли ефикасността на филтрацията, пробата трябва да бъде взета от изхода на системата за главен 
контрол, след като тя е работила в продължение на най-малко един час. 

	
   Забележка 

Вземане на проба от долния край на помпата, но възможно най-близо: 
	

Ако полето се напоява и се намира на повече от 1 км от помпата, вземете друга проба вода от центъра на парцела. 
 
        В новите проекти за напояване, водни проби трябва да се вземат възможно най-близо до плануваната точка на  
засмукване.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Сила 
1 киловат = H  
 1 киловат =  r   per  B U/  
1 =  k  
	

	
Таблица за конвертиране на мерни единици 

	
                                                                                        

Растояние 1 километър (km) = 0.621  миля (mi) 1 миля (mi) = 1.609  километър (km) = 1609.344 метри (m) 
1метър  (m) = 3.281  фут (ft) 1 фут (ft) = 0.305  метър (m) 
1 метър (m) = 39.370 инча (in) 1 инч (in) = 0.025  метър(m) 
1 сантимртър (cm) = 0.394  иннч (in) 1 инч (in) = 2.54 сантиметри (cm) 

	
Площ 

1 хектар (ha) = 2.471  акра (ac) 1 акар (ac) = 0.4047 хектар (ha) 
1 хектар (ha) = 10,000 кв. метър (m²) 1 кв. метър (m²) = 0.0001 хектар (ha) 
1 акар (ac) = 4,047  кв. метър (m²) 1 кв. метър (m²) = 0.00025 акар (ac) 
1 хектар (ha) = 0.004  кв. метър (mi2) 1 кв. миля (mi2) = 259 хектари (ha) 
1 хектар (ha) = 15 mu 1 mu = 0.0666 хектар (ha) 
1 кв. километър (km²) = 0.386  кв. миля (mi2) 1 кв. миля (mi2) = 2.59 к в .  к м (km²) 

	

1 кв. сантиметър (cm²) = 0.155  кв. инч (in2) 1 кв. инч (in2) = 6.452 кв. сантиметър (cm²) 
1 кв. фут (ft²) = 0.155  кв. инч (in2) 1 кв. метър (m²) = 10.76  кв. фут (ft²) 

	
Дебит 

1 куб. метър на час (m3/h) = 
264.1721 галон (USG) на час (gph) 

1 галон (USG) на час (gph) = 
0.0038 куб. метър на час (m3/h) 

1 литър на час (l/h) = 
0.2641721 галон (USG) на час (gph) 

1 галон (USG) на час (gph) = 
3.785  литър на час (l/h) 

	
Налягане 

1 bar = 14.50377 паунда на кв. инч (psi) 1 паунд на кв. инч (psi) = 0.06894757 bar 
1 bar = 100 килопаскала (kPa) 1 килопаскала (kPa) = 0.01 bar 
1 PSI = 6.894757 килопаскала (kPa) 1 килопаскала (kPa) = 0.145 паунд на кв. инч (psi) 

	
Обем 

1 галон (USG) = 3.785  литри (L) 1 литър (L) = 0.264  галон (USG) 
	

Тежест 
1 килограм (kg) = 2.205  паунд (lb)  1 поунд  (lb) = 0.454  килограм (kg) 

	

	
	

Филтрация* 
Микрон (µm) = растояние м/у влакнат 400 250 177 125 105 100 74 
Мрежа = бр. пори на линеен инч 40 60 80 120 140 150 200 

* Пробразуването от  мрежа към микрон  не е правилното математическо преобразуване но е търговско 
приближение.? 

Температура 
°Целзий  °Фаренахайт 

0 = 32 
5 = 41 

10 = 50 
15 = 59 
20 = 68 
25 = 77 
30 = 86 
35 = 95 
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Допълнителна информация 
	

Този раздел предоставя на читателя линкове към препоръчаните допълнителни документи, които обсъждат 
капковото напояване, свързани с тях. 
Може да свалите от http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials 

	
Наръчник за капково напояване 
Представя основните понятия, свързани с капковото напояване, запознава читателя с компонентите на система за 
капково напояване и нейните функции и осигурява разбиране на основните оперативни въпроси по отношение на 
системата. 
Наръчникът е предназначен за персонала на Netafim и неговите представители и агенти по целия свят, и за своите 
клиенти, мениджъри и оперативен персонал. 

	

Подземно капково напояване (SDI) 
ПКН е инструмент за управление на напояването който дава възможност за постоянни високи добиви, по-добро 
управление на водата и торовете и намаляване на използването им във вода. 
Това ръководство описва спецификациите, проектирането, монтажа, експлоатацията и поддържката на системата на 
ПКН. То е предназначено като помощно средство при избора на подземно капково напояване и управлението на 
системата за получаване на желаните резултати. 

	

Напоителни линии, капкообразуватели и други разпръсквачи – продуктов 
каталог 
Този каталог е в помощ за лесно намиране на основни данни за всеки един от продуктите за напояване. Каталогът 
описва основните приложения на елементите, неговите функции и предимства, техническите спецификации на 
капкообразуватели и напоителните линии, всичките активни каталожни номера и основна информация за 
опаковане. 

	

Фитинги  & Аксесоари – Продуктов каталог 
Каталогът Фитингите и аксесоарите на Netafim™ са произведени да допълнят и подкрепят ефективното и 
професионалното използване на напоителните системи. 
Катагогът Netafim ™  фитинги и аксесоари е неразделна част от систематата за напояване. 
Всеки компонент е произведен по най-строгите стандарти за контрол на качеството, осигуряващи максимална 
производителност и надеждност на системата. 
Каталогът представя голямо разнообразие от конектори Netafim; напоителни аксесоари; стойки и държатели; 
клипсове; адаптери и контактори; колове и шипове; регулатори на налягане; продуктови възли; инструменти. 

	

Агротехнически –продуктов каталог 
Netafim ™ предлага голямо разнообразие от инструменти и аксесоари, предназначени за лесен, бърз и ефективен 
монтаж и демонтаж на напоителните линии, като се избягва увреждането на капкообразувателите и поддържане на 
тяхната цялост. Каталогът представя монтиране, екстракция, полагане и извличане на машини и аксесоари от 
Netafim. 

	

Конектори – Продуктов каталог  
Netafim притежава широка гама от тръбни съединители изработени за високо налягане и от полимери с висока 
трайност.  Използвайте каталога, за да изберете правилната насока за вашата експлоатация: Барб конектори, бързи 
връзки, тапи, разширяващи конектори и огромно разнообразие на старт конектори. 

	

Полиетиленови тръби и гъвкави тръби – Продуктов каталог 
В селското стопанство се използват напоителни системи, системи за доставка на вода, пръскачки и микро-

разпръсквачи, монтаж на набори от капкоразпръсквачи и автоматизация. Каталогът на Netafim представя набор от 
стандартни тръби за напояване, както и тръби и микро-тръби 3*5, 4*6.5, 6*8 и 9*12 и 8-мм микро-тръби.

ПРИЛОЖЕНИЯ 



5 

5 	

	

	
Често задавани въпроси (ЧЗВ) 

	
Оперативни въпроси 

	
	
	

Виж на стр. 
	

Как да планувам ефективна програма за поддръжка за моята напоителна система?   10 
 
Как трябва да се следи за изпълнението на различните компоненти на моята система за капково напояване?   13 
 
Сложна задача ли е редовното изплакване на различните компоненти на една система за капково напояване?   17 
 
Ще бъде ли моята система за капково напояване неактивна за продължителен период  - 
има ли специфични подготовки?          69 

	
Площа ми е в студен район с минусови температури през зимата  
Има ли сецифични предпазни мерки когато системата не е активна?    70 
 
Как да рестартирам системата за капково напояване след неактивен период? 73 

	
Въпроси за химизация 

	

Какви торове може да използвам в напоителната си система? 33 
	

Защо е важно да се контролива pH на водата? 28 
	

Трябва да ли третирам с киселина моята система за капково напояване? 38 
	

Мога ли да прилагам ораганични вещества в напоителната ми система? 41 
	

При органиччно земеделие, възможно ли е приложението на киселини през напоителната система? 42 
	

Възможно ли е да се прилагат химикали като инсектициди, фунгициди, нематоциди, хербициди 
 и др. през напоителната система?          43 

	
Какво е  "време за пълнене "?     47 

	
Какви предпазни мерки трябва да взема когато прилагам водороден пероксид? 51 

	
Какви са опасностите от хлорно инжектиране през напоителната система? 57 

	
Въпроси за нептриятели и гризачи 

	

Мога ли да овладея популацията на гризачите в полето? 63 
	

Какаъв продукт мога да използвам за отблъскване на мравки от полето и обурудването? 68 
	
Въпроси за запушване на какпкообразувателите 

	

Как да предотвратя запушването със сол/пясък части на капкообразувателите? 28 
	

Как мога да предотвратя навлизането на корени в капкообразувателите? 29 
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