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Owoce zbyt dobre na cydr

JABŁKA I GRUSZKI
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Jabłka i gruszki:
Maksymalizacja zysku
Jabłka i gruszki to wyjątkowe owoce, gdyż dają duży plon i są 
sprzedawane po wysokiej cenie

Różnica w cenie producenta pomiędzy jabłkami przeznaczonymi na cydr a tymi, które są sprzedawane na 
rynkach lokalnych i eksportowych generujących wysokie dochody jest znacząca. Aby uzyskać owoce wysokiej 
jakości, które znajdą nabywców na bardziej dochodowych rynkach, należy stosować najlepsze praktyki 
rolnicze i nawadniające.

Rivulis dokłada wszelkich starań, aby zaspokoić indywidualne potrzeby klienta, oferując system nawadniania 
pozwalający uzyskać najwyższej jakości owoce (klasa 1) z przeznaczeniem na rynki lokalne i eksportowe.

Jabłka i gruszki na rynki generujące 
wysokie dochody

Teraz, jest to 
możliwe
dzięki 
nawadnianiu
kroplowemu

  Jednolity rozmiar
  Duże owoce o prawidłowym kształcie
  Jednolity i nasycony kolor owoców

  Minimalne przebarwienia skórki
  Długi okres przechowywania, tj. prawidłowy    

    kompleks mineralny, zawartość wapnia
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System nawadniania
dla owoców wysokiej jakości

Zarówno jabłka, jak i gruszki 
zaliczane są do podrodziny 
Pomoideae.
Opisana w niniejszej broszurze 
procedura nawadniania dotyczy 
jabłek i gruszek. 

Pozwala ona uzyskać wysokie 
plony i wysokiej jakości owoce.

Jabłka i gruszki na cydr

  Różne rozmiary owoców (niejednolitość)
  Niewielkie owoce
  Brzydki wygląd

  Przebarwienia i skazy
  Gruszki – nieprawidłowy „kształt”
  Krótki okres przechowywania
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Większe owoce to większy plon

Zwiększenie rozmiaru owoców przyniesie większy plon.

Wielkość owoców zależy od dostępności wody. Rynki płacą więcej za
większe jabłka. Czynnikami determinującymi wielkość owoców są gleba i woda.

Przy nawadnianiu kropelkowym liczba owoców na drzewo jest 
mniejsza, ale plon z hektara (w tonach) większy:

200 jabłek / drzewo
dla jabłek: 60 mm x 85 g
= 28,3 t/ha

150 jabłek /drzewo 
dla jabłek: 70 mm x 132 g
= 33,0 t/ha

Wpływ wody na udział procentowy jabłek o średnicy powyżej 65 mm
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Etap wzrostu Miesiąc Współczynnik 
(Kc)

Średnie dzienne 
zapotrzebowanie 

na wodę (mm/
dzień)

Średnie 
miesięczne 

zapotrzebowanie 
na wodę (mm/

miesiąc)

Ml/ha/
miesiąc

Pączkowanie i 
kwitnienie

Wrzesień 0,45 1,1 33 0,3

Październik 0,45 1,5 47 0,5

Szybki wzrost pędów
Listopad 0,95 4,0 119 1,2

Grudzień 0,95 4,8 147 1,5

Początek owocowania

Styczeń 0,95 4,9 152 1,5

Luty 0,95 4,3 122 1,2

Marzec 0,95 3,4 106 1,1

Zbiory
Kwiecień 0,7 1,7 53 0,5

Maj 0,7 1,1 33 0,3

Opadanie liści

Czerwiec 0,35 0,4 11 0,1

Lipiec 0,35 0,4 12 0,1

Sierpień 0,35 0,6 18 0,2

Całkowite zapotrzebowanie na wodę (ml/ha/sezon) 8,5

Opad efektywny (ml/ha) 3 à 7

Całkowite zapotrzebowanie na nawadnianie (ml/ha/sezon) 1 à 5

Nawadnianie kroplowe optymalizuje 
potencjał wodny
W nowoczesnym sadownictwie drzewa są najczęściej sadzone w odstępach 3,0 x 1,2 m.
Podobne odstępy zachowywane są przy uprawie winnic, lecz w porównaniu z winogronami jabłka potrzebują 
prawie dwa razy więcej wody (Kc).

Zainwestowanie w profesjonalny model nawadniania ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia szczytowego 
zapotrzebowania na wodę u dojrzałych jabłoni.
Mimo indywidualnych różnic przyjmuje się, że w przypadku gdy projektowany system nawadniania dostarcza 
mniej niż 6 mm wody dziennie w klimacie umiarkowanym lub 8 mm wody dziennie w bardziej suchych 
lokalizacjach, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nie spełnia on wymagań w zakresie zapotrzebowania na 
wodę.

Rivulis posiada wiele centrów projektowych na całym świecie, które pomagają klientom opracować optymalny 
system nawadniania na podstawie ich przewidywanego zapotrzebowania na wodę.

Ustalenie zapotrzebowania na wodę
Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące planowania zapotrzebowania na wodę przy uprawie jabłek. 
Półkula południowa bez letniego deszczu.

Zapotrzebowanie na wodę x miesiąc (półkula południowa)

Źródło: Apple & Pear Australia Limited
Przedstawione dane dotyczą obszaru Australii, aczkolwiek generalna zasada kalkulacji jest taka sama i jest 
podstawą do zrozumienia rynków europejskich
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Linia kroplująca dla jabłek i gruszek
Linia kroplująca jest najpowszechniej stosowaną metodą nawadniania jabłek i gruszek.

Montaż linii kroplującej z kompensacją ciśnienia (PC) ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jednolitych 
upraw. Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia (PC) zapewnia taki sam przepływ z każdego kroplownika na 
całej swojej długości, nawet na pochyłym terenie.

Linia kroplująca może być umieszczona na powierzchni ziemi lub zawieszona nad ziemią. Zawieszenie linii 
kroplującej ogranicza ryzyko uszkodzenia przez maszyny. Ze względu na duże zagęszczenie upraw tych 
owoców rozstaw kroplowników nie powinien przekraczać 70 cm.

Strefa korzeni jabłek i gruszek zajmuje 
mały obszar, co pozwala uzyskać korzyści 
agronomiczne w postaci krótszych 
odstępów między emiterami kroplowymi.
Z tego względu kroplowniki o mniejszym 
rozstawie (30 - 40 cm) oraz niższym 
natężeniu przepływu (takie jak Rivulis 
D5000 PC 1,0 lph) idealnie sprawdzają się 
w warunkach większego zagęszczenia 
upraw.
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Mikrozraszacze i ochrona przed mrozem
Mimo, iż linia kroplująca jest najczęściej stosowaną metodą nawadniania, mikrozraszacze wykazują większą 
skuteczność w wielu obszarach zastosowań.
Jeśli uprawa jest prowadzona w regionie pozbawionym letnich opadów, zraszacze nawadniają rośliny 
okrywowe między rzędami. Rośliny okrywowe zapobiegają erozji gleby i jej zagęszczaniu przez maszyny 
rolnicze, obniżając przy tym temperaturę powietrza w sadzie.

Dodatkowo, mikrozraszacze w aktywny sposób chronią rośliny przed zamarzaniem, uwalniając ciepło utajone, 
które zamienia wodę w lód. Szybkość nawadniania stosowana w celu ochrony przed mrozem różni się od 
ogólnie stosowanej szybkości nawadniania. Zespół Rivulis Design Center może uwzględnić te różnice przy 
projektowaniu systemu dla klienta.

Podobnie jak linie kroplujące, mikrozraszacze powinny być wyposażone w mechanizm kompensacji ciśnienia 
(PC). Mikrozraszacze mogą być montowane na słupach lub zawieszane na rurze LDPE.
Uwaga: Nie zaleca się stosowania zraszaczy wiszących, gdyż węglan wapnia powoduje utratę koloru owoców i 
tym samym obniża ich klasę.
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D5000 przepływ vs. ciśnienie
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Filtry wlotowe stanowią pierwszą warstwę 
ochrony przed cząstkami obcymi. Rivulis 
D5000 PC posiada unikalny, wielostrefowy 
obszar wlotowy z 40 otworami filtracyjnymi, 
który zapewnia maksymalną ochronę przed 
zatykaniem oraz funkcjonalną powierzchnię 
filtracji, która wykazuje prawie trzy razy 
większą skuteczność niż oferowana przez 
głównego konkurenta na rynku.

Zaawansowany projekt techniczny 
labiryntu Rivulis D5000 PC zapewnia 
stopniowe zmniejszanie przepływu przy 
jednoczesnym tworzeniu dużych turbulencji 
w emiterze, które utrzymują ciała stałe w 
zawiesinie. Rivulis D5000 PC posiada jedną z 
największych dostępnych ścieżek przepływu, 
która skutecznie zapobiega zatkaniom.

Produkt:
Linia kroplująca Rivulis D5000 PC
Linia kroplująca Rivulis D5000 PC to efekt imponującego postępu technologicznego w zakresie
rozwiązań kroplujących PC na przestrzeni ostatniej dekady. W 2011 roku, po zakończeniu wieloletnich 
badań, Rivulis wprowadziła na rynek linię D5000, wyznaczając tym samym nowy standard w technologii linii 
kroplującej.

Wyjątkowa jednolitość uprawianych roślin
Dzięki zastosowaniu najszerszego możliwego zakresu pracy mechanizmu regulującego natężenie przepływu, 
Rivulis D5000 PC zapewnia wyjątkową jednolitość upraw, nawet na pagórkowatym terenie lub na długich 
odcinkach. Aby uzyskać bardziej jednolite plony, należy upewnić się, że uprawy w końcowych rzędach otrzymują 
taką samą ilość wody, jak te w rzędach początkowych.

40 niezależnych wlotowych otworów 
filtracyjnych w 3 strefach w każdym 
emiterze D5000 PC
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Produkt:
Mikrozraszacz Rivulis S2000 PC

Innowacje w nawadnianiu
odmian zapylających
Aby uzyskać dobre zapylenie, jeden rząd obszaru upraw 
przeznacza się na cele zapylające, a dwa pozostałe na uprawę 
głównej odmiany.
Odmiana zapylająca wykazuje inne zapotrzebowanie na 
wodę niż odmiana główna. Zaprojektowanie odrębnego 
systemu nawadniania dla odmiany zapylającej przyniesie 
następujące korzyści:

  Oszczędność wody

   Zoptymalizowany system nawadniania z możliwością 
różnicowania zabiegów fertygacji na potrzeby dwóch 
grup

  Skuteczniejsze zapylanie i wyższe plony

Kompensacja ciśnienia
dłuższe ciągi i możliwość użytkowania na 
pagórkowatym terenie

Łatwy demontaż
bezproblemowa konserwacja 

Niska trajektoria
zapobiega uszkodzeniu owoców 

Ochrona przed owadami
standard we wszystkich modelach 
S2000 

Odporność na zużycie
wytrzymałość i niezawodność 
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Kompleksowe rozwiązanie:
Filtry Rivulis
Linia kroplująca oraz zraszacze stanowią podstawowe elementy systemu nawadniania.
Wysokiej jakości filtry i zawory Rivulis optymalizują działanie istniejącego systemu nawadniania w 
perspektywie długoterminowej:

  Zapewniają skuteczne i niezawodne działanie systemu nawadniania

  Chronią elementy systemu nawadniania przed zanieczyszczeniami

Automatyczne filtry siatkowe Rivulis
  Automatyczny mechanizm płukania wstecznego, który wymaga mniejszego nakładu pracy przy większej    

    niezawodności działania

  Stal wysokiej jakości, która pomaga zapobiegać korozji
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Kompleksowe rozwiązanie:
Zawory Rivulis
Funkcja zaworów nie ogranicza się jedynie do otwierania i zamykania przepływu wody. Zawory Rivulis 
pozwalają w pełni zoptymalizować system nawadniania poprzez regulację ciśnienia przed i za zaworem, 
zabezpieczenie przed skokami ciśnienia i wprowadzenie automatycznych funkcji.

Zawory Rivulis
   Niskie straty ciśnienia przekładają się na bardziej wydajne działanie systemu

  Do wyboru modele plastikowe lub metalowe



www.rivulis.com

Wyniki studium przypadku służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą odbiegać od rzeczywistych wyników. Powyższe 
opracowania będą rozpowszechniane na poziomie globalnym, a zawarte w nich opisy, zdjęcia i informacje przeznaczone są 
wyłącznie do zastosowań ogólnych. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie produktów Rivulis, należy skonsultować się ze specjalistą 
ds. nawadniania oraz zapoznać z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku dostępności niektórych 
produktów w poszczególnych regionach należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych 
informacji. Rivulis zastrzega sobie prawo do zmiany treści specyfikacji i wyglądu wszystkich produktów bez konieczności 
wcześniejszego powiadamiania. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość informacji o produkcie, w tym arkuszy 
danych, schematów, podręczników i broszur. Informacje te wymagają jednak dodatkowej weryfikacji.

JABŁKA I GRUSZKI

Rivulis Polska13 Chemin de Novital, ZI la Pointe
31150, Lespinasse, Francja
+33 5 34 27 05 05 Rivulis Irrigation


