Системи підземного крапельного зрошення

Підземне крапельне зрошення
Якість. Надійність. Світовий досвід.
Уже понад п’ятдесят років рослинознавці по всьому
світу вибирають технології зрошення Netafim™ як
найбільш надійний, економічно виправданий і
ефективний спосіб доставки води, поживних
речовин і хімікатів до рослин. Ця традиція
продовжилася і з підземним крапельним зрошенням
(SDI - subsurface drip irrigation), як одним з
передових методів іриґації сільськогосподарських
культур. При правильному підході у використанні
води і поживних речовин, система підземного
зрошення може забезпечити максимальну
врожайність і оптимальну ефективність
використання води.
Що таке підземне крапельне зрошення?
Підземне крапельне зрошення - це різновид
традиційного крапельного зрошення, при якому
крапельні лінії закопані під поверхнею ґрунту і
знаходяться в підземному положенні постійно
протягом усього терміну експлуатації. Глибина
укладки, відстань між крапельними лініями
залежать від вирощуваної культури, типу ґрунту,
способу обробітку ґрунту.

Передові технології від лідера
високоточного поливу

Переваги систем підземного крапельного зрошення
Однією з основних переваг крапельного зрошення є можливість доставки дозованої кількості води,
поживних речовин і хімікатів до кожної рослини на полі. Підземне крапельне зрошення має свої
додаткові специфічні переваги.
Загальні переваги крапельного зрошення
+ Оптимізація режиму поливу, при якому
досягається відповідність між поливною
нормою і величиною водоспоживання рослин
+ Адресна подача води до коренів рослин
+ Відсутність поверхневого стоку води та її
проникнення в глибокі шари грунту
+ Обмеження розвитку бур'янів, які
є конкурентами культурних рослин у
боротьбі за воду
+ Ефективне використання та економія води
+ Зниження енергетичних і трудових витрат
+ Рівномірний розподіл води, поживних
речовин і хімікатів
+ Можливість використання з будь-якими
типами ґрунту
+ Гнучкість дизайну

Додаткові переваги систем підземного
крапельного зрошення
+ Тривалий термін експлуатації без необхідності
сезонного монтажу і демонтажу
+ Практична відсутність поверхневого
випаровування
+ Зменшення стресу рослин
+ Запобігання проростання бур'янів
+ Виключається вимивання гербіцидів
+ Зниження витрат на робочу силу
+ Зниження витрат на обслуговування
+ Безпечна і ефективна доставка до рослин
добрив і хімікатів
+ Можливість використання однієї системи з
декількома культурами
+ Зменшення пошкоджень від тварин, людини,
техніки

Особливості застосування систем підземного крапельного
зрошення
-

-

вища початкова вартість;
вищі вимоги до технічного обслуговування і правильної експлуатації;
обов'язкове використання GPS при монтажі та експлуатації;
порівняно тривалий час інсталяції;
можливі ускладнення при проростанні насіння (при відсутності капілярного
підйому води) - необхідний додатковий поверхневий полив або тривалий
полив за допомогою підземної системи для зволоження верхніх шарів
ґрунту;
складність моніторингу технічного стану системи, зважаючи на її підземне
розташування;
обов'язковий контроль гризунів.

Будова системи підземного крапельного зрошення
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Основні елементи системи:
1. Крапельні лінії
2. Розподільні трубопроводи
3. Промивочні трубопроводи
4. Фільтраційна установка
5. Регулятор тиску
6. Пристрій внесення добрив
7. Регуляторы тиску на блоках
8. Повітряні крани
9. Заслонки
10. Водомір

Крапельні лінії системи підземного крапельного зрошення
Тип крапельної лінії для систем підземного крапельного зрошення підбирається залежно від
типу ґрунту, вирощуваної культури, топографії поля, якості води, методу обробітку ґрунту .
Зважаючи на місцеві умови можуть бути обрані як компенсовані (наприклад, DripNet™ PC,
UniRam™), так і некомпенсовані крапельниці (наприклад Super Typhoon™, Streamline™) .
Такі фактори як довжина гону, топографія, розмір блоків і якість води відіграють важливу
роль у правильному виборі емітера.
У процесі проектування крапельної системи
визначаються також такі параметри, як
відстань між крапельними лініями, відстань
між емітерами, глибина укладки.

Кореневий бар’єр
Кришка

Діафрагма
Антисифонний
механізм
Лабіринт
Turbonet

Камера
компенсації
тиску
Антидренажний
механізм

Будова емітера на прикладі UniRam™ CNL
При монтажі крапельних ліній підземного
зрошення важливо використовувати GPS
позиціонування

Основні характеристики крапельних ліній на прикладі DripNet ™ PC
Технічні характеристики емітерів DripNet ™ PC
Водовилив,
л/год

Діапазон
робочого
тиску,
бар

Площа
фільтрації,
мм2

Рекомендований
ступінь
фільтрації,
мікрон (mesh)

0.6

0.25 – 2.5

39

130 (120)

1.0

0.40 – 2.5

39

130 (120)

1.6

0.40 – 2.5

39

200 (80)

2.0

0.40 – 3.0

39

200 (80)

3.0

0.40 – 3.0

39

200 (80)

3.8

0.6 – 3.0

39

200 (80)

Технічні характеристики трубки DripNet ™ PC
Модель

Внутрішній
діаметр,
мм

Товщина
стінки,
мм

Зовнішній
діаметр,
мм

Максимальний
промивочний
тиск, бар

16009

14.2

0.9

16.0

3.9

16010

14.2

1.0

16.2

3.9

16012

14.2

1.2

16.6

3.9

20010

17.5

1.0

19.5

3.9

20012

17.5

1.2

19.9

3.9

23009

20.8

0.9

22.6

3.9

Крапельні лінії постачаються в бухтах по
500, 400, 350, 300 метрів.

Рух води при використанні підземного крапельного зрошення

Після виходу з емітера вода в ґрунті розповсюджується двома шляхами:
1. Вниз – під дією гравітації.
2. Вгору і вбік – під дією капілярного ефекту.

Розподільні трубопроводи
Розподільні трубопроводи доставляють підготовлену воду крапельними
лініями. Для розподільних трубопроводів зазвичай використовуються ПВХ
труби відповідних діаметрів і класності. Глибина укладки визначається
глибиною промерзання ґрунту в зимовий період.

Глибина закладки
розподільного
трубопровода

Поверхня ґрунту

Глибина закладки
крапельної лінії

Конектор

Крапельна трубка
Гнучка ПЕ трубка для з’єднання крапельної
трубки та розподільного трубопровода
Сідло або гумова втулка
Розподільнийтрубопровід

Підключення крапельних ліній до розподільного трубопроводу

Промивні трубопроводи
Промивні трубопроводи призначені для промивання блоків крапельних ліній під час технічного
обслуговування системи. Для промивних трубопроводів зазвичай використовуються ПВХ
труби відповідних діаметрів і класності. Глибина укладки визначається глибиною промерзання
ґрунту в зимовий період. Використання промивних трубопроводів знижує трудовитрати при
обслуговуванні системи, виключаючи необхідність відкривати/закривати кожну крапельну лінію
окремо. Кінці промивних труб виводяться на поверхню.

Манометр

Повітряний/вакуумний
клапан

Промивочний
вентиль
Висота установки
промивочного вентиля
відносно крапельної лінії

Поверхня ґрунта
Глибина
промивочного
трубопроводу

Промивочний трубопровід

Будова промивного трубопроводу

Промивання крапельних
ліній

Фільтрація
Якісна фільтрація - один з ключових аспектів при використанні систем підземного
крапельного зрошення. Ступінь необхідної фільтрації визначається типом емітера
крапельної лінії. Для систем підземного зрошення рекомендуються два типи фільтрів:
дискові і гравійні (піщані, піщано-гравійні). Фільтри повинні мати функцію автоматичного
промивання

Гравійні фільтри

Дискові фільтри

Вузол внесення добрив, водоміри, регулятори тиску, повітряні
клапани, манометри
Водоміри призначені для контролю витрати води в
системі. Кожна система спроектована для роботи з
певною продуктивністю при певному тиску. Зміни
характеристик витрати води можуть свідчити про певні
пошкодження системи

Вузол внесення добрив
дозволяє вносити в систему
поживні речовини і хімікати в
потрібних концентраціях і
кількостях
Манометр - важливий
інструмент контролю
працездатності системи

Для підтримки необхідного робочого тиску на
різних ділянках системи встановлюються
регулятори тиску

Повітряні і вакуумні клапани
запобігають усмоктуванню
повітря в систему
(«завоздушенню») та
утворенню вакууму

Обслуговування підземної крапельної системи
ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЛЬТРІВ
При обслуговуванні фільтрів необхідно неухильно дотримуватися стандартних для
використовуваних фільтрів процедур. Мінімум один раз на тиждень необхідно проводити
огляд системи фільтрації. Необхідно переконатися в повноцінності циклу зворотної промивки,
перевірити працездатність промивного клапана, контролера, дифманометрів. Необхідно
регулярно чистити контрольні фільтри. Періодично і обов'язково в кінці сезону необхідно
перевіряти рівень наповнювача в баках гравійних і піщаних фільтрів. По завершенню сезону
перед заморозками необхідно ретельно просушити систему фільтрації.
ПРОМИВАННЯ КРАПЕЛЬНИХ ЛІНІЙ
Для запобігання накопичення осаду в крапельних лініях рекомендується регулярно їх
промивати. Промивання повинно тривати стільки, скільки необхідно для отримання чистої
води на промивних вентилях, плюс кілька хвилин.
ХІМІЧНА ОБРОБКА КРАПЕЛЬНИХ ЛІНІЙ
Хімічна обробка проводиться для запобігання блокування емітерів крапельних ліній в результаті
росту мікробіологічних організмів та/або впливу випадаючих в осад мінеральних речовин.
Хлорування є ефективним способом боротьби з мікробіологічною активністю, що також дозволяє
знизити ймовірність осідання мінералів.
Обробка кислотами може застосовуватися як для зниження РН іриґаційної води, так і для
підвищення ефективності хлорування.
При проведенні хімічної обробки необхідно ретельно підходити до розрахунку концентрацій і
дотримуватися правил техніки безпеки.

Контроль гризунів
Великою проблемою при експлуатації підземних систем крапельного зрошення можуть стати
гризуни, які пошкоджують крапельні лінії.

Пошкоджена гризунами
крапельна трубка

Гризун в крапельній
трубці

Методи боротьби з гризунами:
1. Зміна і зменшення ареалу проживання для зниження популяції.
2. Вилов.
3. Відлякування.
4. Хімічна дератизація.

Контакти
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

