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Zalecane systemy nawadniania kroplowego
Istnieją trzy popularne systemy nawadniania kropelkowego, które
można zainstalować w zależności od potrzeb.

Najpopularniejsza metoda nawadniania winnic.

Wiele pestycydów i herbicydów jest obecnie zabronionych. Podpowierzchniowy system 
nawadniania kropelkowego nawadnia bezpośrednio do strefy korzeni i minimalizuje 
wilgoć na powierzchni, zmniejszając zapotrzebowanie na pestycydy i herbicydy.

Zalety:
  Najbardziej wydajne wykorzystanie
 woda i możliwość podania nawózu

  Nie przeszkadza maszynom

  

Brak wody na powierzchni ogranicza 

chwasty i choroby spowodowane wilgocią

Wady:
  Najdroższy system do zainstalowania

  Wymaga dokładnego monitorowania i 

regularnej konserwacji

Wady:
  Koliduje z maszynami
 Zwiększone chwasty w pobliżu winorośli

Linia kroplująca
na powierzchni

Rekomendowana linia kroplująca:
  Rivulis D5000 PC or Hydro PC
  40 – 45 mil grubość ścianki
  1.0 – 2.2 lph kroplownik co 0.4 – 1.0 m rozstaw w zależności od rodzaju gleby

 Recommended Drip Line:
  Rivulis D5000 AS (Anty-syfon zapobiegający cofaniu się gleby)
  40 – 45 mil grubość ścianki
  1.0 – 1.5 lph kroplownik co 0.4 – 1.0 m rozstaw w zależności od rodzaju gleby

Zalety:
  Nie koliduje z maszynami

  Wygląd

Zalety:
  Droższe w instalacji

  Zwiększone chwasty w pobliżu winorośli

  Trzeba zainstalować „uchwyt 
upuszczania” tak, aby woda opadała 
bezpośrednio pod kroplownik i nie 
spływała po całej długości rurki

Zalecana linia kroplująca:
  Rivulis D5000 PC or Hydro PC
  40 – 45 mil grubość ścianki
  1.0 – 2.2 lph, kroplownik co 0.4 – 1.0 m rozstaw w zależności od rodzaju gleby

Linia kroplująca
podwieszona

Linia kroplująca
pod ziemią (SDI)

bjana
Pisanie
Ekonomiczne rozwiązanie do nawadnianiakropelkowego winnicy: 

bjana
Pisanie

bjana
Pisanie

bjana
Pisanie
Zalety:Prosty montażKrople spadają bezpośrednio pod kroplownik
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Zalecane linie kroplujące
Nawadnianie kroplowe zapewnia jednolitość przez lata produkcji
dzięki mniejszemu uzależnieniu od opadów.

Jednak równie ważna jest jednorodność na całym polu. Nie chcesz nierównomiernego nawożenia i
aplikacji nawozów, w których niektóre winorośle są traktowane zbyt mocno, a inne zbyt mało. Aby uzyskać
wysokiej jakości zbiory, konieczne jest jednakowe stosowanie na wszystkie winorośle. Osiąga się to za
pomocą
przewodów kroplowych kompensujących ciśnienie (PC).
PC Drip Lines zawierają kroplowniki, z których każdy ma membranę regulującą przepływ. Membrana
kompensuje zmiany ciśnienia w całej linii, dzięki czemu każdy kroplownik emituje określony przepływ wody
na godzinę.
Jak pokazuje poniższy diagram, na zboczu o nachyleniu pięciu metrów ciśnienie wzrasta o 26% w kierunku
dna nachylenie. Bez PC kroplówki skutkowałoby to, że winorośle na niższym końcu zbocza otrzymywałyby
o 25% więcej wody i składników odżywczych niż te na najwyższych wysokościach. Dzięki przewodom
kroplującym PC wszystkie winorośle otrzymują tę samą wodę niezależnie od ciśnienia.

POCZĄTEK RZĘDU WINNICY
Wysokość: 5.0 m
Ciśnienie: 1.5 bar (ciśnienie na początku linii kroplujacej)
RZECZYWISTY PRZEPŁYW DLA 2.0 l/h  bez kompensacji: 2.0 l/h
RZECZYWISTY PRZEPŁYW DLA 2.0 l/h z kompensacją : 2.0 l/h

KONIEC RZĘDU
Wysokość: 0.0 m (zmianan -5.0m)

Długość rzędu: 125 m
Ciśnienie: 1.9 bar (zwiększone ciśnienie spowodowane grawitacją)

RZECZYWISTY PRZEPŁYW DLA 2.0 l/h  bez kompensacji: 2.5 l/h (+25%)
RZECZYWISTY PRZEPŁYW DLA 2.0 l/h z kompensacją : 2.0 l/h (stały)

To nie tylko nachylenie terenu, ciśnienie zmienia się również w liniach z powodu tarcia rury. W winnicach, w
których precyzja jest niezbędna, linie kroplujące PC są koniecznością.

Rivulis oferuje najszerszy dostępny asortyment i najwyższej jakości linie kroplujące z kompensacją
ciśnienia. Opcje obejmują kroplowniki cylindryczne, płaskie i on-line, opcje zapobiegające syfonowaniu i bez
drenażu (do irygacji podpowierzchniowej) oraz szeroki zakres natężeń przepływu i średnic.
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Rivulis D5000 PC/AS

Najbardziej zaawansowana na świecie linia 

kroplująca z kompensacją ciśnienia z opcją 

ochrony przed syfonowaniem (AS) dostępna do 

zastosowań podpowierzchniowych.

Rivulis Hydro PC/PCND

Zaufany od ponad 20 lat. Niezawodny i solidny 

cylindryczny kroplownik z opcją PCND do irygacji 

pulsacyjnej.
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