
По-високи добиви 
с по-малко ресурси

Управление на напояването и прецизно 
торовнасяне при отглеждане на

ягодоплодни култури



Какво е ONDO?
ONDO е цялостно решение за автоматизация на процесите 
в земеделието, съставено от:

ONDO гарантира прецизно управление и контрол на напояването и 
торовнасянето, благодарение на:

Автоматизирани действия и последващ контрол

Комплексен анализ на получените данни и вземане 
на решения на база на пре-дефинирани целеви 
параметри

24/7 мониторинг на растенията в реално време

Контролер, който се интегрира към и управлява 
съществуващата инфраструктура за напояване и 
торовнасяне

Софтуерна платформа за управление на 
контролера



Интересът към отглеждането на ягоди, малини, боровинки и подобни 
култури от семейство ягодоплодни се дължи на благоприятните им 
стопански и биологични качества - те имат ускорено плододаване, осигуряват 
бърза възвръщаемост на инвестирания ресурс, плодовете се приемат добре 
на пазара. Могат да се отглеждат както на открито, така и в оранжерийни 
съоръжения. 

Всички тези култури, особено боровинки и ягоди, се развиват добре при леко 
кисела до неутрална реакция на почвата или субстрата. Голямо внимание 
трябва да се обръща на торенето, което обикновено води до алкализиране 
на почвата или субстрата. В много от случаите насаждения с тези култури 
се създават върху почви с неподходяща  реакция, поради липса на избор на 
подходящи площи за фермерите или пренебрегване на това изискване на 
културите.

Прецизното напояване и торене с ONDO позволяват да се посрещнат всички 
нужди и изисквания на ягодоплодните по отношение на напояването и 
храненето на растенията.

Защо да използваме ONDO за 
отглеждане на ягодоплодни?



Отглеждане на малини
Малиновите храсти изискват обилно и постоянно напояване, най-вече 
в периода на нарастване, при цъфтежа на храстите и в началото на 
плодообразуването. През пролетта нуждата от вода е 0,5-1 л вода на храст, а 
след това, когато почвата се затопли и растенията нарастват, този индикатор 
постепенно нараства до 2-3 л.

Когато насаждението е във фаза на образуване на плодове, необходимостта 
от прецизно напояване нараства, защото при излишък на вода плодовете 
ще узреят неподсладени и бързо ще се развалят. От друга страна, 
обезводняването през този период води до по-малка едрина на плодовете, 
до развитие на гъбични инфекции и т.н, което понижава добива.

Малините са взискателни към реакцията на почвата и са чувствителни към 
засоляване. Те предпочитат почва от леко кисела до неутрална с PH 5.6 – 
7. При високо PH малините страдат от недостиг на микроелементи и се 
появяват смущения в храненето.

Отглеждане на ягоди
Ягодата е влаголюбиво растение, което изразходва големи количества 
вода през вегетацията за растежа и развитието си и за формиране на добра 
реколта. Особено големи са изискванията към почвената влажност преди и 
след засаждането, по време на залагането на плодните пъпки за следващата 
година, при цъфтежа, формирането и зреенето на плодовете. 

Първата поливка на ягодите при отглеждане в почва се извършва с 50-60 
л/м2 вода, за да се запаси добре почвата с влага. Следващите поливки до 
прихващането на растенията се извършват почти всеки ден (освен ако има 
валежи) с 4-6 л/м2 вода. 

След като растенията се прихванат, е необходимо да се поливат през 
1-2 дни в зависимост от сезона. Обикновено всекидневният разход на 
вода на ягодовото насаждение има променлив характер през отделните 
фенологични фази от развитието на растенията, като варира от 1 л до 6,5 
л/м2. Стойностите му са най-ниски в началото и в края на вегетацията и 
най-високи - по време на цъфтежа, зреенето на плодовете и залагането на 
плодните пъпки за следващата година. Ягодите се нуждаят от PH на почвата 
или субстрата 5.5 до 6.5.



Специфики при отглеждането на боровинки
Боровинката се развива добре в леки торфени почви с кисела реакция, 
с високо съдържание на хумус, добре отцедливи. Кореновата система 
на този плодов храст е разположена в горните слоеве на почвата, на 
дълбочина около 30-40см, затова рязкото колебание на влажността по 
време на отглеждането винаги води до негативни последици. Боровинката е 
взискателна по отношение на напояването, ето защо е препоръчително да се 
използва прецизно напояване и да има мониторинг на процеса на напояване.

Тази култура е чувствителна на небалансирано и несъобразено торене и е 
необходимо торенето да се извършва на база почвени и листни анализи. 
Боровинките не понасят хлор и натрий и е нужно да се следи за тяхното 
наличие във водата и в торовете, които се използват.

Прецизното торовнасяне с контрол на EC и PH, както и добре балансирана 
„рецепта за хранене” е предпоставка за добра реколта.



Защо да използваме ONDO за 
отглеждане на ягодоплодни?
Решенията на ONDO за прецизно управление и контрол на 
напояването и торовнасянето при ягодоплодни предоставят на 
земеделските стопани възможност да:

Отглеждат тези култури във всеки един район, независимо дали е сух 
или получава обилен дъждовалеж;

Напояват растенията гъвкаво и прецизно според фазата им на развитие, 
в точно необходимия времеви прозорец;

Получават високи добиви и при обичайно считана за неподходяща 
песъклива почва - почва, която трудно задържа вода;

Постигат ефективно усвояване на хранителните вещества от 
растенията, като прецизно внасят торове когато нивата на влага на 
почвата са най-подходящи;

Увеличат добивите си до 3 пъти, независимо от получения валеж;



Предимствата на ONDO

Отлична поддръжка 24 часа, 7 дни в седмицата
Надеждна поддръжка и гарантирано време за реакция при спешни 
ситуации. Лесна и бърза отдалечена актуализация на софтуера.

Лесен за употреба
За разлика от повечето конкурентни решения, ONDO е лесен и 
интуитивен за използване.

Конкурентна цена
Бизнес моделът на ONDO e базиран на ниска първоначална такса 
и годишен абонамент. Така автоматизацията с ONDO е достъпна 
дори за малки и средни земеделски стопанства. Освен това, всеки 
клиент получава качествена поддръжка и гаранция на оборудването 
през целия период на абонамента.

Цялостно решение, което се интегрира със 
съществуващата инфраструктура в стопанството
ONDO използва интегриран контролер, който управлява 
напояването, торенето и климат контрола в стопанството. 
Контролерът може да се интегрира с всяка налична инфраструктура.



Резултати, постигнати от клиентите на ONDO
Ферма Отбрани управлява напояването, съкращава времето за 
реакция при аварии и пести над 30% от водния ресурс с ONDO

30%
по-малко 

консумирана 
вода

20%
по-малко 

внесени торове

20% 
ръст на 

добивите

За Отбрани

Отлични резултати още през първата година!

Ферма Отбрани отглежда ягодоплодни 
култури на площ от 900 дка. Основана 
преди 20 години с площ от 1 дка ягоди, 
сега стопанството е основен доставчик на 
ягодоплодни за супермаркети в цяла Европа.

Управителят на фермата се свързва с ONDO, 
търсейки решение за автоматизирано 
напояване и торовнасяне, което да осигури 
бързо, лесно и точно управление и контрол 
на тези два процеса. Решението следва 
да изпраща и нотификации за всяка 
неизправност в системите за напояване и 
торовнасяне, с цел бърза и адекватна реакция 
от страна на техническия екип на фермата.

С използването на прецизно напояване и торовнасяне с ONDO, екипът на Отбрани 
гарантира, че на насажденията се подава оптимално количество вода и хранителни 
вещества – нито повече, нито по-малко от необходимото. Работейки внимателно с 
нуждите на плодовете, те се отблагодаряват, като фирмата регистрира значително 
увеличение на добивите от стопанството.

Техническият екип управлява и контролира напояването на насажденията от мобилните си 
устройства, още преди да са стигнали до фермата. 

Управлението на напояването и торенето се реализира много по-бързо в сравнение с 
предишния, ръчен начин на управление и контрол. Фермата регистрира и значително 
по-малко консумирана вода в сравнение с предишни години. Въпреки, че проблеми с 
напояването не могат да бъдат избегнати напълно, времето за реакция е значително 
намалено, благодарение на навременните нотификации от страна на ONDO.

Макар от скоро да ползваме 
ONDO, всеки ден се убеждаваме, 
че сме направили правилния 
избор. Всичко се случва 
изключително лесно и бързо, 
пестим разходи за вода, което е от 
изключителна важност за нас. 

Найден Петров,
Собственик на Отбрани

“

”

3 пъти
по-бърза реакция 

при аварии в 
напояването

8 месеца 
възвръщаемост 
на инвестицията



Свържете се с нас

СОФИЯ 1303, БЪЛГАРИЯ
Бул. Тодор Александров 14,
Бизнес център „Анел“, етаж 2, офис 1
(+359) 888-860-820
info@ondo.io

www.ondo.io

УебинариБезплатна
демонстрация

Заявете бърза 
оферта


