
Нетафім: системи
крапельного зрошення

ТОВ «ДОНАТОР АГРО» -
офіційний дилер ТОВ «Нетафім Україна»



Нетафім (Netafim) – ізраїльська
компанія, яка відкрила світові

концепцію крапельного зрошення
§ Світовий лідер у сфері іриґаційних рішень і технологій
використання водних ресурсів

§ Понад 50 років на ринку

§ Бізнес в 112 країнах на 5 континентах

§ 29 дочірніх підприємств

§ 11 діючих заводів

§ 4 заводи плануються



Як це працює?
Крапельне зрошення — метод поливу, при якому вода по 
крапельним трубкам подається безпосередньо в 
прикореневу зону вирощуваних рослин регульованими
малими порціями за допомогою дозаторів-крапельниць

Основні цілі

Ефективний
регульований

полив

Фертигація



Переваги
§ ЕКОНОМІЯ води, добрив, трудових затрат, 

енергії та трубопроводів
§ Оптимальне та однорідне зволоження

§ Ефективне поглинання води
§ Ефективне поглинання поживних речовин

§ Запобігання ерозії ґрунту
§ Зменшення вірогідності поширення хвороб і 

бур’янів
§ Відмінні умови аерації

§ Більш ранній врожай

вода
добриво
повітря



Переваги в деталях
Компактна та ефективна

прикоренева зона
§ Концентрує корені в певному
об’ємі ґрунту, таким чином 
зберігаючи енергію рослини

§ Покращує ефективність
поглинання води та поживних
речовин

§ Створює оптимальні умови
зволоження та аерації Інший метод 

зрошення
Крапельне
зрошення



Переваги в деталях
Переваги сухої зони

§ Зменшує кількість бур’янів

§ Економить витрати на працю, 
техніку та боротьбу з бур’янами

§ Полегшує проходження
сільгосптехніки

§ Запобігає ерозії ґрунту між
рослинами



Переваги в деталях
Переваги зони вологи

§ Зволоження на тривалий час між
коренями рослин

§ В зоні вологи зберігається повітря

§ В зоні вологи концентруються
корені рослин

§ Постійна зона вологи формує
достатній кореневий об’єм

§ В зоні вологи не утворюється сіль

Зона вологи

Сіль
Суха зона



Основні елементи системи:

1. Крапельні лінії
2. Розподільні трубопроводи
3. Промивочні трубопроводи
4. Фільтраційна установка
5. Регулятор тиску
6. Пристрій внесення добрив
7. Регулятори тиску на блоках
8. Повітряні крани
9. Заслонки
10. Водомір
11. Головний розподільний

трубопровід

Будова системи
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Жорсткі Гнучкі
- трубка, мікро-трубка               - Polynet™, Flatnet™

§ Захист від УФ та окислення
§ Захист від проникнення мікроорганізмів і грибів
§ Стійкість до солоної води, кислотних та лужних розчинів та до 
більшості речовин, що застосовуються у сільському господарстві
§ Вироблені з поліетиленової смоли низької/середньої густини, 
розробленої за спеціальною формулою для запобігання 
розтріскуванню та загинанню, щоб забезпечити довготривалу 
надійність

Продукція
Поліетиленові труби Netafim™



Streamline ™ - некомпенсована крапельна стрічка.
• Компактна крапельниця (емітер) з широким проходом, для 

зрошення сезонних овочів та польових культур
• Крапельниця вварена у безшовну тонкостінну трубу, що

додає міцності та високої продуктивності
• Впресовані крапельниці запобігають порушенню водного 

потоку та викривленню потоку в момент розтяжки труб
• Опція затвору: відчиняється та зачиняється на початку та в 

кінці циклу поливу, запобігаючи всмоктуванню ґрунту та 
проникненню коренів (фліпер)

• Легко розкладати та змотувати після застосування

Продукція
Крапельна стрічка



Продукція
Крапельна стрічка Streamline™ (технічні

характеристики)

§ Кількість в бухті - 16060/30 - 3000 м; 16060/20 - 2600 м; 16080/30 -
2500 м; 16080/20 - 2300 м; 16125/30 - 1300 м.



Продукція
Крапельна стрічка

DripNet PC™ - компенсована крапельна стрічка.
Призначена для довготривалого використання, в основному 
застосовується на багаторічних насадженнях (садах, 
ягідниках, квіткових культурах). Конструкція емітера дозволяє
мати постійний водовилив, що не залежить від робочого тиску
на даному відрізку трубопроводу, що в свою чергу робить
можливим зрошення ділянок із значними ухилами

§ Компактна вбудована крапельниця з компенсацією тиску

§ Крапельниця може бути вбудована в тонкостінні стрічку; 
робить саморегульовану технологію поливу доступною для 
ділянок, які раніше вважалися надто великими та дорогими



Продукція
Крапельна стрічка DripNet PC™ (технічні

характеристики)



Продукція
Крапельная стрічка

DripNet PC™ AS
Системи зрошення інших виробників зазвичай не 
використовуються під час дощу. Дощ часто 
спричиняє утворення стоячої води або
водонасичення ґрунту, тому такі системи починають
працювати як дренажні, і бруд, що поглинається, 
може іноді призводити до засмічення. 

Для вирішення цієї проблеми компанія «Нетафім» 
розробила крапельницю DripNet PC™ AS

AS – механізм анти-сифон, що блокує всмоктування
бруду в крапельницю при зниженні тиску води в 
крапельній стрічці, ідеально підходить для підземної
установки



Продукція
Крапельна стрічка DripNet PC™ AS 

(технічні характеристики)



Продукція
Конектори

§ Групи конекторів спроектовано для 
ефективного та професійного
використання систем крапельного
зрошення

§ Різьбові та кільцеві конектори (для 
ПЕ, ПВХ і металічних труб)

§ Повний діапазон конекторів із 1-6 
виходами для труб різного діаметру, 
½" - 1"-різьбовий вхід внутрішній або 
зовнішній

§ Повний діапазон конекторів із 1-6 
виходами для всіх тонкостінних труб, 
¾" - 1"-різьбовий вхід



Продукція
Фільтри

§ Ручні: сітчастий, дисковий

§ Напівавтоматичні: сітчастий

§ Автоматичні: сітчастий, дисковий, гравійний



Продукція
Контролери поливу

NMC - PRO – для контролю 
зрошення, фертигації і клімат-
контролю. До 256 виходів. 
Програмне забезпечення ПК

NMC – Junior AC/DC – для 
контролю зрошення, фертигації. До 
15 виходів. Програмне забезпечення
ПК

AC/DC – для контролю зрошення. 
Від 2 до 9 кранів

Fertikit – для контролю фертигації. 
Від 3 до 5 каналів дозування. 
Програмне забезпечення ПК



§ Крапельниці
§ Спринклери та мікроспринклери

§ Інжектори для добрив
§ Крани (клапани)

§ Регулятори тиску
§ Додаткові системи (пристрої для 

укладки/прибирання крапельної
стрічки)

§ Аксесуари

Продукція
Різне



пропонує:

Реалізацію проектів зрошення «під ключ» 

§ Вивчення можливостей здійснення проекту

§ Інженерно-технічні розрахунки

§ Підбір і поставка обладнання та комплектуючих

§ Шеф-монтаж або монтаж у повному обсязі

§ Здача в експлуатацію

§ Навчання спеціалістів замовника роботі з реалізованими у проекті
системами

§ Агрономічний супровід протягом одного виробничого циклу

§ Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування

ТОВ «ДОНАТОР АГРО»



пропонує:

Оптовий продаж комплектуючих для систем зрошення

§ Насосне обладнання

§ Крапельна стрічка, крапельниці

§ Труби та конектори

§ Крани (клапани)

§ Фільтри

§ Спринклери, мікроспринклери

§ Інжектори для добрив

§ Лейфлет (гнучкий магістральний шланг ПВХ)

§ Інші комплектуючі систем зрошення

ТОВ «ДОНАТОР АГРО»O



Контактна інформація

ТОВ «ДОНАТОР АГРО»

вул. Гоголя, 224
м. Черкаси, 18000
Україна

Tел.:		 +38	(0472)	33-11-37
Mоб.: +38	(050)	313-73-84
Факс:	 +38	(0472)	36-02-17
info@donatoragro.com

www.donatoragro.com


