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Bevezetés
Egy egyszerű és pontosan betartott karbantartási program bevezetésével és rendszeres alkalmazásával az alábbiak érhetőek el:

Folyamatos, megbízható, csúcsteljesítményű üzemelés
A várható rendszerélettartam jelentős meghosszabbodása
Az útmutató végigvezet a helyes meghatározás, folyamat és kivitelezés lépésein.
A karbantartási programunk hatásosságának mérésére folyamatosan jegyezzük fel a mért áramlási és nyomás értékeket.
A karbantartást két kategóriára osztjuk: MEGELŐZŐ és KORRIGÁLÓ.
KARBANTARTÁS

MEGELŐZŐ ELJÁRÁS
Megelőzzük a csepegtető testek és a
rendszer más elemeinek dugulását

KORRIGÁLÓ ELJÁRÁS
Eltávolítja a csepegtetőkben felgyülemlett
akadályokat, szennyeződéseket, lerakódásokat

ELTÖMŐDÉSEK MEGELŐZÉSE A RENDSZERBEN
A megelőző karbantartás három kategóriára osztható:
1.
, kimosatás
2.
3.

beinjektálása
ütemezés
MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS

RENDSZERÖBLÍTÉS

VEGYI ANYAGBEINJEKTÁLÁS
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ÖNTÖZÉS ÜTEMEZÉS

Bevezetés

RENDSZERÖBLÍTÉS
A rendszer öblítése eltávolítja a káros szennyező anyagokat a rendszerből és minimálisra csökkenti azok felhalmozódását.
Az öblítés, a fő-, szárny- elosztó, vagy a csepegtető csövek végén lévő öblítő szelepek megnyitását jelenti, nyomás alatt lévő rendszernél.
Ez megnöveli a víz áramlási sebességét a csövekben, mely kitisztítja azok belső falait és a csepegtetők beépített szűrőit.
A szennyeződések a szabadba távoznak a kiáramló vízzel.
A rendszert rendszeres indőközökben kell öblíteni. A gyakoriság főleg a vízminőségtől függ, és a karbantartó-öblítő programtól.
Az öblítés hatásosabb, ha a csövekben az áramlás megnő, a szennyezők így jobban leválnak a belső falakról.
Néhány esetben a leömlő nyomást is meg kell emelni, hogy elérjük ezeket a magasabb áramlási értékeket a csepegtető csövekben is.
De még ez a megemelkedet nyomás sem haladhatja soha meg,
az alábbi táblázatban megadott maximális értékeket (csepi cső falvastagság):

(mil)

Max.működési
nyomás
(bar)

Max. öblítési
nyomás
(bar)

0.15

6.0

1.4

1.6

12

0.20

8.0

1.7

2.0

12125

12

0.31

12.5

2.5

2.9

12150

12

0.38

15.0

3.0

3.5

12200

12

0.50

20.0

3.0

3.5

12250

12

0.63

25.0

3.5

4.6

16060

16

0.15

6.0

0.8

0.9

16080

16

0.20

8.0

1.0

1.2

16100

16

0.25

10.0

1.2

1.4

16125

16

0.31

12.5

1.8

2.1

16150

16

0.38

15.0

2.2

2.5

16200

16

0.50

20.0

2.5

3.3

16250

16

0.63

25.0

2.8

3.6

22080

22

0.20

8.0

0.8

0.9

22100

22

0.25

10.0

1.0

1.2

22135

22

0.34

13.5

1.5

1.7

22150

22

0.38

15.0

1.8

2.1

22250

22

0.63

25.0

2.5

2.9

25135

25

0.34

13.5

1.2

1.4

25150

25

0.38

15.0

1.4

1.6

35135

35

0.34

13.5

0.9

1.0

35150

35

0.38

15.0

1.0

1.2

12010

12

1.00

39.0

3.5

4.6

16009

16

0.90

35.0

3.0

3.9

16010

16

1.00

39.0

3.5

4.6

16012

16

1.20

47.0

4.0

5.2

17012

17

1.20

47.0

4.0

5.2

Csepegtető cső
típus

Cső átmérő
(mm)

(mm)

12060

12

12080

Falvastagság

Falvastagság
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20010

20

1.00

39.0

3.5

4.6

20012

20

1.20

47.0

4.0

5.2

23009

23

0.90

35.0

3.0

3.5

23010

23

1.00

39.0

3.0

3.5

*Max. öblítési nyomás, max. fél óra időtartam, legalább 5 csepegtető csővonal teljesen nyitva.

MEGJEGYZÉS: Az öblítés lehet kézi vagy automatikus. Kinyitjuk a csepegtető vonalak végét, szabad kifolyást engedve.
Ha a rendszerben nincs beépítve gyűjtő cső (kollektor), akkor egyszerre max. 5 csepgtető vonal kinyitása javasolt.
Az öblítést legalább havonta egyszer el kell végezni.
Netafim™ kollektor csöveket és szelepeket ajánl a hatékonyan szervezett automatizálható öblítéshez.
Öblítési sebesség
Hely

Javsolt érték (m/mp.)

Főnyomó cső

1.5

Al- elosztó csövek

1.5

Csepegtető csövek

0.5

SZÜKSÉGES ÖBLÍTÉSI IDŐ SZÁMÍTÁSA FŐ ÉS AL VEZETÉKEKHEZ
Cső hossza (méterben)
Áramlás (m/mp.) X 60

= Öblítési idő (percben)

AZ ÁRAMLÁSI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA A CSEPEGTETŐ CSÖVEKBEN ÖBLÍTÉS KÖZBEN
Vegyünk egy 1,5 literest flakont és gyüjtsük a kiáramló vizet a csepegetető cső nyitott végén, amíg az megtölti a palackot teljesen,
közben mérjük az eltet tidőt stopperrel. Az alábbi táblázat segítségével meg tudjuk határozni, hogy meg van-e min. szükséges 0,5 m/mp áramlás.
Csepi cső belső átmérő
(mm)

Vízmennyiség fél méter csepi csőben (literben)

A palack meg kell, hogy töltődjön
kevesebb mint ... alatt (mp)

11.8

0.054

28

14.2

0.079

19

16.2

0.103

15

17.5

0.120

13

20.8

0.169

9

22.2

0.193

8

25.0

0.245

6

35.0

0.481
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MEGJEGYZÉS: A fő- al- és csepegtető csövek rendszeres öblítése jelentősen lecsökkenti a szerves és szervetlen anyagok felhalmozódását, ezáltal
kevesebb vegyi anyagra lesz szükségünk. Ezzel sok pénzt és időt takarítunk meg.
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Az öblítés során két hullámban távoznak a szennyeződések:
- Először a cső végén össze gyűlt szennyeződések távoznak.
- A második hullámmal (ez hosszabb időt vesz igénybe, és már nem olyan sötét a víz ) az öblítés hatására leváló szennyezők távoznak.
A csepegtető csőnek legalább 10 percig kell nyitva maradnia még a második hullám távozása után.

ÖNTÖZÉS IDŐZÍTÉSE
Az öntözés megfelelő időzítése is csökkenti az eldugulások lehetőségét, mert:
1. GYÖKÉRBENÖVÉS
A gyökér benövés akkor lép fel ha a növény szenved, nem kap elegendő és egyenletesen vizet “víz stressz”. Ekkor a gyökerek
keresik a vizet, mennek a nedvesség után. Megtalálják a csepegetető testek nyílásait és benőnek abba - eltömítve a szabad
kifolyást. Azzal, hogy figyeljük, mérjük a talajnedvességet és megfelelően ütemezzük, programozzuk az öntözési ciklusokat,
minimalizáljuk a víz stressz hatást ezzel mimimalizáljuk a gyökér benövés esélyét is.
Ha növényeink speciális száraz periódust is megkövetelnek a szezon folyamán, akkor két lehetőségünk van:
a. Egy sorozat rövid öntözési ciklus (technikai öntözés), csak azért, hogy legyen nedvesség a talajban a csepegtetők körül,
a növény száraz, nyugalmi szakaszának befolyásolása nélkül.
b. Speciális biocid, gyomírtószerek (pl.: Stomp) kis mennyiségű beinjektálása, mely csak a gyökér csúcsokat perzseli meg a csepegtetők
közvetlen közelében.
2. KÜLSŐ SZENNYEZŐ RÉSZECSKÉK RENDSZERBE JUTÁSA
Amikor a talaj túltelítődik vízzel és a talajfelszínen lévő csepegtetők üresek, akkor a víz az ellenkező irányba is folyhat a taljból a csepgetetőkbe,
talaj szemcséket hordozva magával. Ez esetben a csepegetetők, mint kis leeresztő csatornák működnek. Ha ezután a behatolt szennyeződés
be tud száradni és ez többször is megismétlődik. a csepegtetők eldugulhatnak. Ilyen időszakokban (pl. heves esőzést követően) egy egy rövid
atmomosó öntözési ciklus beiktása segít. Viszont, hosszú esős periódusok után, még mielőtt beszáradna a szennyeződés, és még mielőtt
újra elindítanánk az öntöző rendszert, alaposan ki kell azt mosatni, öblíteni, nyitott csővégekkel.
Amennyiben a fent említett körülmények fokozottan fennállnak, a Netafim™ arendelkezésre álló Anti-siphom (AS termék kóddal ellátott,
vissza szívás, visszaáramlás mentes) csepegtetői használatát javasolja.
Olyan rendszereknél, ahol nincsenek ilyen AS csepegtetők, javasolt a rendszert újra aktiválás után (miután a stabil üzemi nyomás feláll újra)
10 perces rövid öntözési programmal átmosatni, hogy a csepegtetőkből a szennyeződések eltávozzanak.
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KÉMIAI ANYAGOK BEINJEKTÁLÁSA
Különböző kémiai anyagok beinjektálásával és megfelelő kezeléssel felodjuk, eltávolítjuk és meggátoljuk a szennyező anyagok újbóli lerakódását.
Az alábbi tábla végigvezet a kémiai anyagok beinjektálásának és a kezelés folyamatának helyes sorrendjén:
1. Először is jegyezzük fel a rendszer aktuális , kezelés előtti áramlási értékeit, normál üzemben.
2. Számítsuk ki a javasolt beinjektálandó szer adagot a jelen kiadványban később tárgyalt módszerek segítségével.
3.Végezzünk rövid teszt injektálást, hogy lássuk, megfelelő hatású-e a dózis és az áramlási értékek a rendszerben.
4. Öblítsük ki a rendszerünket a jelen kiadványban leírtak szerint.
5. Injektáljuk be a számított hatóanyagot (2-es pont) a megfelelő kezeléshez.
6. Öblítsük ki a rendszert figyelembe véve az ehhez szükséges idő hosszát (Lásd még: 21-oldal.).

FOLYAMATÁBRA VEGYI ANYAGGAL VALÓ KEZELÉSHEZ

Áramlási érték feljegyzése

Öblítés
Hatóanyag számítás
Injektálás
Próba injektálás
Kezelés ideje
Próba koncentráció
Öblítés
Áramlási érték feljegyzése

.

VEGYI ANYAG -MARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSA A RENDSZERÜNKBŐL
A beinjektálás befejeztével (műtrágya, fertőtlenítő, oxidáló szer, gyomírtó, stb.), javasolt a rendszert tiszta vízzel még tovább működtetni
mindaddig, amíg az összes vegyszer - maradvány el nem távozik a rendszerből.
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CSEPEGTETŐK MINTÁZÁSA
Ahhoz, hogy probléma esetén laboratóriumban megvizsgálhassuk, hogy a csepegtetők megfelelő teljesítménnyel működnek-e,
az alábbi mintavételi eljárást javasolt követni. Ha területünk több táblából, parcellából tevődik össze, vegyük a legreprezentatívabb átlagot adó táblát. A
lenti ábra szerint válasszunk legalább 20 cm-es minta szakaszokat a csepegtető csőből úgy, hogy a csepegtető test a választott szakasz közepére essen:
MEGJEGYZÉS: ez az eljárás alkalmas integrált csepegtető csövek, csepegtető gombák és mikorszórófejek mintázására is.
Amennyiben csepegtető gombákról veszünk mintát, akkor egy legalább 20 cm-es csődarabot is mellékelni kell, hogy vizsgálatra küldjük.

Csepegtető vonalak

Cspegtetők

Fő vezeték
Elosztó vezeték

Fej vezérlés

Mintavétel csepegtető vonalakból

A MINTAVÉTELHEZ AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET HAJTSUK VÉGRE
1. Vágjunk ki kb. 20-cm-es csődarabokat úgy, hogy a cső végétől és elejétől számított 4. és 5. csepegtető test a kivágott minták közepére essenek.
2.A kivágott mintadarabok a tábla 4. és 5. sorából kell, hogy származzanak a jobb és a baloldalon egyaránt.
3. Minden minta kell, hogy tartalmazza magát a csepegtető testet és még 10 cm szabad csődarabot a jobb és bal oldalon is.
4. Az ezen a módon vett 16 db mintát csomagoljuk nedves papírtörlőbe és tegyük egy zárható műanyag tasakba.
5. Küldjük el a mintákat a Netafim™-hoz elemzésre.
6. A kivágott csődarabok helyére tegyünk be új darabokat, gyorscsatlakozók és új csődarabok segítségével.
FONTOS: ha a fentiektől eltérő, más mintavételi eljárást alkalmazunk, akkor írjuk le annak folyamatát és küldjük el a mintákkal.
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VÍZMINTA VÉTEL
AZ ÖNTÖZÉSHEZ HASZNÁLATOS VÍZ MINŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ
A vízminőséget az adott vízbven lévő oldott és lebegő szerves, és szervetlen anyagok mennyisége, fizikai, kémia, biológia tulajdonságai határozzák
meg. Bárhonnan származzon is az öntözéshez használt vizünk, használat előtt megfelelő kezelésen kell, hogy átessen.
.Vizünk minősége, paraméterei az idő előrehaladtával változnak. Erre sajnos nem tudunk hatással lenni.
Erre akreditált laboratóriummal rendszeresen, ismételten vízanalízist kell végeztessünk, mivel a megváltozott minőségű vizünk később
esetleg mást kezelést, előkészítést igényel.

VÍZMINTA VÉTELÉNEK MÓDSZERE:
1. Öblítsünk ki egy 1 literes tiszta, száraz plackot a mintaként szolgáló vízforrás vízével.
2. Töltsük teljesen tele a palackot, úgy hogy sem levegő sem légbuborék ne maradjon benne.
3. Zárjuk le a palackot és tartsuk hűvös, árnyékos helyen.
4. Minél hamarabb juttassuk el a Netafim™-hoz, vagy más külső laboratóriumba vizsgálatra.
5. A palackon az alábbi adatokat tüntessük fel:
a. Név
b. Mintavétel helye
c. Vízforrás megnevezése
d. Mintavétel dátuma
6. Minél részletesebb vizsgálatot kérjünk: EC, pH, kalcium, magnézium, nátrium, kálium, bikarbonát, karbonát, klór, szulfát, foszfát,
nitrát és ammóniás nitrogén, bór, vas, mangán, szilícium, oldott és lebegő szerves anyagok, mikrobiológia, zavarosság, oldott oxigén, stb.
7. Ha a csepegtető cső végéből vesszük a vízmintát, akkor várjuk meg amíg a rendszerben teljesen felépül az állandó
nyomás. Csak ezután nyissuk ki a cső végét. Várjunk 2-3 percet szabad kifolyással és csak ezután vegyünk mintát.
Ha a kútfejből vesszük a mintát, akkor várjunk míg a rendszer legalább egy órát működik, csak ezután vegyünk
vízmintát.
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A HOMOK ÖNTÖZŐ RENDSZERÜNKBE VALÓ
BEJUTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE
MEGJEGYZÉS: a homok a csepegtetőkre az egyik leg veszéjesebb szennyező. Nem bomlik le. Ha bejut a csepgetetőkbe onnan
nem lehet sem eltávolítani, sem vegyi anyagokkal feloldani.

A homok két módon juthat be a rendszerbe: vagy a vízforrásból vagy a helyi talajunkból.
MEGJEGYZÉS: amennyiben nem kútból, hanem tározóból, tóból, csatornából, folyóból vesszük az öntözővizet, akkor javasolt a vízfelszin alatt
0,5-1 méterrel lebegő pontról szivattyúzni a vizet.
A szállított víz körültekintő és megfelelő szűrése távol tartja a homokot a rendszerünktől.
MEGJEGYZÉS: a hidrociklonok megfelelően és megbízhatóan leválasztják a homokot a vízből.
A legnagyobb veszély a szerelés, vagy javítás során megnyitott részeken keresztül a talajunkból, a rendszerünkbe bekerülő homok. Tartsuk tisztán a
csöveket, alkatrészeket, környezetünket ha ilyen szerelést végzünk.
HOGY NE HATOLHASSON BE HOMOK A RENDSZERÜNKBE, SZERELÉS SORÁN TARTSUK BE AZ ALÁBBI SZABÁLYOKAT.
1. Először is rendszeresen bizonyosodjunk meg arról, hogy a szűrőrendszerünk ép, tömített, tiszta és kifogástalanul működik.
2. Ha lefektettük a csöveket és csatlakozókat, a véglezárókat azonnal rakjuk fel.
3. Ha befejeztük a szerelést, azonnal végezzünk öblítést a megengedett legnagyobb nyomással, nyitott csővéggel.
Először a főnyomó csöveket, majd az al-, szárny-, elosztó- és végül a csepegtető csöveket is öblítsük ki.
4. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a kiáramló víz tiszta, és kimosta az összes szennyezést.
5. Soha ne hagyjunk csöveket, ki-, befolyókat nyitva, még rövid időre sem.
6. Szereljük fel az indító csatlakozókat és a csepegetető csöveket azonnal, miután kifúrtuk a lyukakat a nyomócsőben a csatlakozáshoz.
7. Egyszerre csak 5 csepegtető vonalat (sort) öblítsünk, vagy ha van öblítővíz- kollektor csövünk, használjuk azt.
FONTOS: SOHA ne hagyjunk a talajban/talajon csöveket nyitott furatokkal.
Nem csak a vizet kell szűrni, hanem minden más anyagot is ami bemegy a rendszerünkbe! A homok és más szennyeződések ezekkel is bejuthatnak
a rendszerbe, ha nem szűrjük őket megfelelően. A műtrágyák, savak szűrésére csak speciális, az agresszív vegyi anyagoknak ellenálló anyagokból
készült szűrőket használhatunk.
Ha kútvízből öntözünk, abban mindig jelen van valamennyi homok.
Ennek mennyiségét meg kell határozni és ha szükséges a rendszerbe megfelelő homokleválasztó hidrociklont kell beépíteni.
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ANYAGOK BEFECSKENDEZÉSE AZ ÖNTÖZŐ RENDSZERÜNKBE
A BEFECSKENDEZÉSHEZ HASZNÁLT ANYAGOK MEGHATÁROZÁSA
Nagyon sokféle műtrágya, növényvédő, kondícionáló, fertőtlenítő, tisztító szer stb. áll rendelkezésünkre. Folyékony, szilárd halmazállapotban kerülnek
forgalomba. NEM MINDEGYIK ALKALMAS ARRA HOGY A RENDSZERÜNKBE INJEKTÁLJUK.
Mindíg kérdezzük meg a gyártót, hogy az adott termék alkalmas-e csepegtető, mikroöntöző rendszerben való használatra.
Injektálás előtt végezzünk keverési próbát is az adott anyagból az öntöző vizünkkel. Azt is nézzük meg, hogy a különböző anyagok egymással keveredve nem
okoznak-e kiválást vagy más káros reakciót.
FONTOS: A nem megfelelő anyagok beinjektálása a rendszer károsodását okozhatják.
Helytelen, nem megfelelő anyagok beinjektálásakor/után az alábbi problémák jelentkezhetnek:
A csepegtetők eldugulhatnak, mivel megtelnek a bennük lerakódott - a káros reakciók eredményeként keletkező oldhatatlan csapadékkal.
A csepegtetők fizikailag és kémialiag is sérülhetnek, ha a nem megfelelő anyagok reakcióba lépnek velük, vagy károsítják anyagukat.
Ha új, vagy más, a megfelelő minőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, a megengedett anyagok listáján nem szereplő anyagot akarunk használni,
akkor használat előtt konzultáljunk szaktanácsadónkkal, Netafim képviselőnkkel, az anyag gyártójával/forgalmazójával, illetve küldjünk az anygából
mintát a Netafim-hoz vizsgálatra.

HASZNÁLATRA ENGEDÉLYEZETT VEGYI ANYGOK, MŰTRÁGYÁK
MEGJEGYZÉS: MIELŐTT BÁRMILYEN ANYAGOT HASZNÁLNI KEZDÜNK SZEREZZÜK BE A GYÁRTÓJÁTÓL: az anyag kémiai minőségére, tisztaságára,
oldhatóságára, kompatibilitására, javasolt dózisára, EC, pH értékére és előkészítési, injektálási módszerére vonatkozó információkat.
Távolítsuk el a termék felületén a tárolás során esetleg képződött bármilyen olajos réteget, gyűrűt, kiválást.
Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a termék használható-e csepegtető öntöző rendszerben kérjük a Netafim™ előzetes jóváhagyását!

A megfelelő tisztaságú és fomájú anyagok GG (üvegházi minőség) vagy DRIP (csepegtető minőségű) minőségi megjelöléssel rendelkeznek és
100%-ban, maradék nélkül vízoldhatóak. Ilyenek például az alábbi anyagok:
- Karbamid
- Ammónium-nitrát (de, nem bevonatos, nem felület kezelt, nem granulált, hanem csak a tiszta, kristályos vízoldható!)
- Salétromsav
- Ammónium-szulfát
- MAP – Mono-ammónium-foszfát
- Foszforsav
		
- Vízoldható NPK komplex műtrágyák, de csak a kristályos tiszta, 100% vízoldhatók, melyek a gyártó által GG/DRIP minőségimegjelöléssel rendelkeznek.
- Magnézium-nitrát
- Kalcium-nitrát
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-Kálium-nitrát
-Kálium-klorid
-Kálium-szulfát
- MKP Mono-kálium-foszfát
- DKP Dikálium-foszfát
- Mikroelemek kelátformában, EDTA, DTPA, EDDHA, HEDTA, ADDHMA, EDDCHA, EDDHSA,
Bórsav, Citromsav

TALAJFERTŐTLENÍTŐK
Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a termék használható-e csepegtető öntöző rendszerben, kérjük a Netafim™ előzetes jóváhagyását!

GOMBAÍRTÓK, GYOMÍRTÓK, TALAJFERTŐTLENÍTŐK
■■

Metham Sodium

■■

Telone II, Stomp
Formaldehid

■■

A kezelést követően még legalább 30 percig üzemeltessük a rendszert tiszta vízzel, hogy a szermaradványok kiürüljenek. Lásd 21. oldal.
Amennyiben anti-drén (CNL) típusú csepegtetőink vannak, akkor, a kezelést követően a fentieken kívül, ki kell nyitnunk a csepegtető csövek
végeit is a sorok végén (vagy használjuk a kollektor ürítő rendszert ha van) és mosassuk ki a rendszert így is.
A jó minőségű, finom emulziós termékekeben lévő hatóanyagok a vízzel kifogástalanul és egyenletesen, réteg és kiválás mentesen keverednek.
Ha nem ilyen terméket használunk, az kárt tehet a rendszerünk különböző részeiben pl.: szelepeink membránjában, a csepegtetőkben, áramlás mérőkben.
Az ilyen termékek erősen korrodálhatják a fém alkatrészeket is, és reakcióba léphetnek a műanyag alkatrészekkel is.
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TILTOTT VEGYIANYAGOK
AZ ALÁBBI ANYAGOKAT TILOS HASZNÁLNI

- Polifoszfátok semmilyen formában sem használhatóak
- Piros /rózsaszín, azaz ásványi, nem finomított kálium klorid
- Bórax
- Soha ne használjunk olyan szervesanyag tartalmú termékeket, melyek magas mennyiségben tartalmaznak szuszpendált (finom lebegő)
szerves anyagot. (Ezeket használat előtt megfelelően elő kell készíteni, szűrni, finomítani.)
- Soha ne használjunk olajos, oldószeres vagy bármilyen kőolaj származákot tartalmazó anyagot
és semmilyen hagyományos tisztítószert, mosogató/mosó szert sem.
- Soha ne használjunk együtt ásványi és szerves trágyákat.
- Soha ne használjunk alacsony oldhatóságú műtrágyákat és ásványi anyagokat, például gipszet, meszet.
Tilos a rendszerben bevonatos, granulált, felületkezelt, szántóföldi, talajra szórt felhasználásra szánt műtrágyákat használni.
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A HATÓANYAGOK EGYENELETES ELOSZLÁSÁHOZ, SZÉTTERJEDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES IDŐ A CSEPEGTETŐ RENDSZERBEN
BIZONYOSODJUNK MEG A BEINJEKTÁLT ANYAGOK RENDSZERBEN VALÓ EGYENLETES ELOSZLÁSÁRÓL
A rendszerbe beinjektált anyagok körülbelül a vízáram terjedési sebességével azonos ütemben haladnak előre, és terjednek szét a rendszerben.

A szétterjedéshez szükséges időt (azaz, amíg a hatóanyag eljut minden csepegtetőig) ki lehet számítani és figyelembe is kell venni.
Ezt a a számított időt nevezzük kifejlődési, előrehaladási/eloszlási/szétterjedési időnek (Advancement Time).
Ez három fázisra osztható:
1. Az a számított időszak míg a beinjektálási ponton beadott hatóanyag eléri a szelepeket az ültetvényen.
Több szelep esetén a legtávolabbi szelepre számolt idő a mérvadó
2.Az az idő míg a hatóanyag a szelepektől eléri az utolsó csepegtető csövet.
3.Az az időszak míg a hatóanyag a csepegtető csövek elejétől elér az utolsó csepegtetőig/mikro szórófejig.
Az összes szükséges idő a fentiek hármasából adódik össze, és közel azonos a tiszta vízre számított idővel.
Közel ugyanennyi idő szükséges az anyag rendszerből való teljes kiürüléséhez is (öblítés).

Az egyenletes szétterjedéshez szükséges időt akkor kezdjük el számolni, ha a normál üzemi nyomás már teljesen felépült és a rendszer stabilan működik.
Ne keverjük össze az üres, vagy álló rendszer teljes feltöltődéséhez szükséges időt az injektált hatóanyag teljes szétterjedéséhez szüksésge idővel.
A kettő messze nem ugyanazon hosszúságú időt vesz igénybe.
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Szétterjedéshez szükséges idő

Teljes szétterjedéshez szükséges idő (percben) csepegtető csövekben.
A fent említett 3-as fázis. 16 mm – 14.2 mm belső átmérőjű csepegtető csövek esetében:
Távolság a csepegtetők között (m)
Csepegtetők átfolyása (l/óra)

0.3

0.5

0.8

1.0

0.8

1.1

1.6

2.7

0.8

1.1

1.6

2.7

0.8

1.1

1.6

2.7

0.8

1.1

1.6

2.7

100

29

21

14

8

36

26

18

11

51

37

25

15

64

47

32

19

200

32

23

16

9

40

29

20

12

57

41

29

17

73

53

36

22

300

33

24

17

10

43

31

21

13

61

44

30

18

77

56

39

23

Egy csepegtető cső szárnyvezeték hossza (m)

17 mm – 14.6 mm belső átmérőjű csepegtető csövek esetében:
Távolság a csepegtetők között (m)
Csepegtetők átfolyása (l/óra)

0.3

0.5

0.8

1.0

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

100

16

12

8

5

30

18

13

8

43

27

19

12

52

33

23

15

200

18

13

9

6

33

21

14

9

49

31

21

14

59

37

26

17

300

19

14

10

6

35

22

15

10

52

33

23

15

63

39

27
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Egy csepegtető cső szárnyvezeték hossza (m)

20 mm – 17.5 mm belső átmérőjű csepegtető csövek esetében:
Távolság a csepegtetők között (m)
Csepegtetők átfolyása (l/óra)

0.3

0.5

0.8

1.0

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

100

28

17

12

8

42

26

18

12

62

39

27

18

75

47

33

21

200

31

19

13

9

47

30

21

14

70

44

31

20

85

53

37

24

300

32

20

14

9

50

31

22

14

75

47

33

21

91

57

39

26

400

34

21

15

10

52

33

23

15

78

49

34

22

95

59

41

27

500

35

22

15

10

54

34

23

15

81

51

35

23

98

61

43

28

Egy csepegtető cső szárnyvezeték hossza (m)

23 mm – 20.8 mm belső átmérőjű csepegtető csövek esetében:
Távolság a csepegtetők között (m)
Csepegtetők átfolyása (l/óra)

0.3

0.5

0.8

1.0

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

1.0

1.6

2.3

3.5

100

39

24

17

11

60

37

26

17

88

55

38

25

106

66

46

30

200

43

27

19

12

67

42

29

19

99

62

43

28

120

75

52

34

300

46

29

20

13

71

44

31

20

106

66

46

30

128

80

56

37

400

47

30

21

14

74

46

32

21

111

69

48

32

134

84

58

38

500

49

30

21

14

76

48

33

22

114

71

50

33

138

86

60

39

Egy csepegtető cső szárnyvezeték hossza (m)
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ÚTMUTATÓ A SAVAZÁSHOZ
A savakat arra használjuk, hogy felodják, lebontsák a különböző szervetlen ásványi sók, karbonátok, vízkő, foszfátok, hidroxidok által képződő
számunkra káros lerakódásokat, és meggátolják azok újraképződését, illeteve a savakkal állítjuk be a tápoldat, és öntözővíz kívánt pH-ját is.
MEGJEGYZÉS: a savazás a legtöbb szerves anyag által képződött lerakódásra, szennyeződésre hatástalan.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
A SAVAK MÉRGEZŐ, ÉS AZ EGÉSZSÉGRE ÉS TESTI ÉPSÉGÜNKRE VESZÉLYES ANYAGOK!
HASZNÁLATUK SORÁN LEGYÜNK ÓVATOSAK ÉS KÖRÜLTEKINTŐEK.
TARTSUK BE A BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOKAT, ÉS VISELJÜNK MEGFELELŐ VÉDŐÖLTÖZETET!
Mindig a vízhez adjuk a savat, közelről, óvatosan, vékony sugárban. Soha nem a savhoz a vizet. (Hőtermeléssel járó exotherm reakció. Az elegy robban fröccsen!)
Saválarc viselése kötelező. A szembe került sav vakságot okoz.
Kerüljük a bőrünkre fröccsenést. A bőrre került sav maradandó, súlyos égési sérüléseket okoz.
Viseljünk teljes, zárt védőöltözetet: álarc, kesztyű, védőszemüveg, hoszúnadrág, hosszú ujjú, zárt felsőruházat és zárt magasszárú cipő/csizma.
Óvakodjunk a savgőzök belélegzésétől, és a sav lenyelésétől. Ez halálos kimenetelű.
A savazást mindíg ketten végezzük. Soha ne egyedül. A második személy, felügyel és szükség esetén elsősegélyt tud nyújtani.
A savkezelés alatt folyamatosan a helyszínen tartózkodunk, azt még rövid időre sem hagyjuk el. (Megfelelő, közömbösítő ellenanyag és
elsősegély felszerelés mindig legyen a helyszínen!) A savazás helyszínén a két oda beosztott dolgozón kívül más nem tartózkodhat!

SAV BEINJEKTÁLÁSAKOR, A RENDSZER SAVAZÁSAKOR A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET KELL BETARTANI:
1. MINDENEK ELŐTT BIZONYOSODJUNK MEG ARRÓL, HOGY AZ ADAGOLÓNK, (ÉS BERENDEZÉSEINK ÖSSZES ELEME) MEGFELELŐ KAPACITÁSÚ ÉS
SAVNAK ELLENÁLLÓ.
MEGJEGYZÉS: a savak nagyon maró, korrozív anyagok. Szétronycsolják az acélt az alumíniumot, a betont, gumit és sok más anyagot is.
A polietilén (PE) és polivinil-kloridból (PVC) készült műanyag alkatrészek általában jól ellenállnak a savaknak.
Ha nem vagyunk biztosak egy anyag savállóságában egyeztessünk a Netafim™-mal.

2. Savazás előtt jól öblítsük át a teljes rendszert, tiszta vízzel.
MEGJEGYZÉS: savazás előtt a rendszer átöblítése feltétlen szükséges, hogy megelőzzük a rendszer károsodását.
3. Injektáljuk be a rendszerünkbe a megfelelő mennyiségű, koncentrációjú savat a kezeléshez megfelelő időtartamra.
4. Az injektálás végén kapcsoljuk ki az adagolónkat.
5. Folytassuk a tiszta vízzel való öntözést a szétterjedéshez és az ezt követő kimosáshoz szükséges számított időtartamra (Lásd táblázat 21. oldal.).
6. Az adagolót minden használat után öblítsük át tiszta vízzel.
SAV KONCENTRÁCIÓK
Az öntözőrendszerhez adott sav mennyisége függ az adott használt sav fajtájától, töménységétől, vegyi értékétől.
MEGJEGYZÉS: a használt sav tiszta, szennyeződésektől mentes kell hogy legyen.
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Javasolt sav koncentrációk
Sav fajtája, töménysége
Sósav 33%

Javasolt adagolás a sav kezeléshez
0.6%

Foszforsav 85% vagy 75%
Salétromsav 60%

0.6%

Kénsav 65%

0.6%

0.6%

Más töménységű savat is használhatunk, de a hígításnál, adagolásnál és a számításnál vegyük ezt figyelembe. Míg egy töményebb savból kevesebb %-nyit
addig egy hígabb savból több %-nyit kell beadnunk a rendszerbe, hogy ugyanazt a kezelési hatást érjük el.

A KEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES TÖMÉNY SAV ADAGOLÁSI SZÁZALÉKÁNAK KISZÁMÍTÁSA:
PÉLDA:
98%-os kénsav áll csak rendelkezésünkre.
Mennyit kell belőle használni, hogy ugyanazt a hatást érjük el mint ha a fenti 65%-os kénsavból 0,6%-nyit adagolnánk be?
Y x 98% = 0.6% x 65%
Y = (0.6% x 65%) / 98% = 0.4% (Tehát nyílván a tömény savból kevesebb szükséges akár %-ban, akár kg-ban akár literben számítjuk ki a a szükséges sav mennyiséget.
Ezt az egyszerú aránypárt használhatjuk akár %-ban akár kg-ban akár literben számolunk.)

JAVASLATOK A SAV BEINJEKTÁLÁSHOZ
1.. A víz pH-ját fokozatosan, lassan csökkentsük. (Nem egyszerre nyomjuk be az összes savat.)
2.A szükséges pH szintet, és az ahhoz szükséges pontos sav mennyiséget a vízünk minősége határozza meg.
Javasolt az öntözővízünket külön megtitrálni a savval, hogy meghatározzuk a szükséges pH értéket.

A TITRÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS AZ ELJÁRÁS A TITRÁLÁSI TÁBLA/GÖRBE FELÁLLÍTÁSÁHOZ

Vödör
Digitális pH mérő vagy lakmusz/indikátor papír
1 liter tiszta öntöző víz ( a víznyerő helyről )
Sav

Eljárás
1., Először 1. liter tiszta öntöző vizet öntünk a vödörbe.
2., Megmérjünk, és feljegyezzük a tiszta vízünk pH értékét.
3. A vízhez adunk egy cm3 (köbcenti) vagy ml (mililiter) tömény savat, majd jól elkeverjük.
4. Megmérjük és feljegyezzük az oldat pH-ját.
5. A fenti 3-as 4-es lépést mindaddig ismételjük míg elérjük a kívánt pH értéket. (Ezt az eljárást nevezzük titrálásnak.)

MEGJEGYZÉS: ha a pH érték hirtelen változik (túl tömény savat használunk, túl megy a pH, nem tudjuk beállítani a kíván szintet), akkor javasolt a savat előhígítani vízzel vagy
nagyobb mennyiségű vizet használni az eljáráshoz, 2-3 litereres vödör és vízmennyiség.

6. A fenti 4-es pont szerint mért és feljegyzett értékeket vigyük fel egy koordináta rendszerbe és a pontokat összekötve rajzoljuk meg a titrálási görbét.
(Vízszintes tengely: sav cm3-ben mért mennyisége 1 liter vízhez adva, függőleges tengely: mért pH az adott ponton. Ugyanezt táblázatba is foglalhatjuk.
7. A görbe illetve a táblázatunk megmutatja, hogy egy adott pH eléréséhez mennyi cm3 savat kell 1 liter vízünkhöz adni.
8. Ebből könnyen kiszámíthatjuk, hogy mennyi sav kell 1 m3 vízhez. (Pl.: 1 cm3 sav 1 liter vízben = 1 liter sav 1 m3 vízben.
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Példa, egy titrálási görbe:

cm3 vagy ml sav 1 liter öntözővízben

Példa: sólerakódások, vízkő kiválások feloldása a rendszerben.
Javasolt sav koncentráció 0,6%.
Hogy tartsuk a kezelés során ezt a 0,6% koncentrációt, injektáljunk be óránként 10 liter tömény savat minden 1.0 m³ öntözővízbe,
és 10 percig kezeljük a rendszert. (Ha van Fertikit automata öntöző tápoldatozó gépünk, vezérlő komputerrel és automat EC pH mérővel, akkor
ezeket a cél paramétereket egyszerűen beírjuk, és a gép automatikusan beállítja, majd elvégzi a kezelést
MEGJEGYZÉS: a kezelés akkor hatásos ha a pH a rendszer legtávolabi részéről vett mintában 3-as értéknél alacsonyabb értéket mutat legalább 3 percig.

PÉLDA:
A rendszerünk áramlási éréke: 50 m³/óra
Szükséges sav mennyiségf 50 liter
Injektálási idő: 10 perc
Szükséges sav - koncentráció

=

50 liter
(50 m³/óra x 1000 l/m³ x 1 óra/ 60 perc) x 10 perc

= 0.6%

MEGJEGYZÉS: ha az a adagolónk nem tudja a szükséges sav mennyiséget a számított időn belül beinjektálni a rendszerbe, akkor egy másik
adagolóra is szükség van.
Ha az adagolónk kapacitása nagyobb, mint a szükséges beinjektálandó sav mennyiség, és nem tudjuk azt csökkenteni, akkor adjunk
még vizet a sav tartályba, így növelve a térfogatot, hogy legalább 10 percig tartson az injektálás. (Először a tömény savat öntjük a vízbe nem fordítva.)
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A KLÓRTARTALMŰ VEGYSZEREK ERŐS OXIDÁNSOK. NAGYON HASZNOSAK AZ ALÁBI ESETEKBEN:
1. Megelőzi és eltávolítja a fertőző biológiai, vagy szerves eredetű, illetve a vas és a kén tartalmú lerakódásokat is a rendszerben.
2. Oxidálja az olyan elemeket mint pl. a kén a vas és a mangán.
3. Kitisztítja a rendszert a szerves eredetű lerakódásoktól.
4. Javítja a szűrők hatékonyságét. Főleg a homok és kavics szűrőket.

MEGJEGYZÉS: a klór csak a szerves anyagokkal szemben hatékony.
A klór hatástalan olyan szervetlen anyagokkal szemben mint pl. a homok a vízkő, ásványi sók lerakódásai, stb.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:
A KLÓR (LEGYEN AZ FOLYÉKONY, SZILÁRD VAGY GÁZHALMAZÁLLAPOTÚ FORMÁBAN) VESZÉLYES ÉS MÉRGEZŐ AZ EMBERI, ÉS MINDEN MÁS ELŐ
SZERVEZETRE! MIELŐTT KLÓRRAL DOLGOZUNK OLVASSUK EL, ÉS TARTSUK BE A MUNKAVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT!

Mielőtt bármilyen tartályt klóros oldattal töltünk fel, azt alaposan meg kell tisztítani minden műtrágya, vagy más vegyi anyag maradványaitól.
Álarc,szemüveg viselése kötelező. A szembe került klór vakságot okoz!
Kerüljük a közvetlen bőrrel való érintkezést! A börre került klór maradandó, égési sérüléseket okozhat.
Viseljünk teljes, zárt védőöltözetet: álarc, kesztyű. védőszemüveg, hoszúnadrág, hosszú ujjú, zárt felsőruházat és zárt magasszárú cipő/csizma.
Óvakodjunk a klór gőzök belélegzésétől és a klór lenyelésétől. Ez könnyen halálos kimenetelű lehet.
(Megfelelő, közömbösítő ellenanyag és elsősegély felszerelés mindig legyen a helyszínen!)
A klórozás alatt folyamatosan a helyszínen tartózkodunk, azt még rövid időre se hagyjuk el!
A klórozás helyszínén a két oda beosztott dolgozón kívül más nem tartózkodhat!
A klórozást mindig ketten végezzük, soha ne egyedül. A második személy felügyel, és szükség esetén elsősegélyt tud nyújtani.

FIGYELEM: a klór és a műtrágyák direkt érintkezése extrémül veszélyes, mert robbanásos hőfelszabadulással járó reakciót eredményez!
MEGJEGYZÉS: ha még műtrágyát tartalmazó oldat van a rendszerben, ne adagoljunk bele klórt, csak miután kiöblítettük a rendszert.
MEGJEGYZÉS: ha anti-drén (CNL) típusú csepegtetőink vannak, akkor az alkalmazható klór koncentrációja változik. Használat előtt kérjük a
Netafim™ tanácsát.
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KLÓRTARTALMÚ HATÓANYAGOK
A klórgáz, szilárd és folyékony formákban is elérhető. Mindegyiknek meg van a maga előnye és hátránya is.
Általában használt klórtartalmú anyagok:
Klórgáz (Cl2, 100% aktív klór tartalommal).
Szilárd klór (kalcium-hipoklorit, 60-85% aktív klór tartalommal).
(Ha vízünknek magas az alkáli szintje, kemény a vízünk, magas a pH-ja, akkor ennek a formának a használata nem javasolt.)
Folyékonyklór ("HIPÓ"), (Nátrium-hipoklorit oldat, 7-13% aktív klór tartalommal).
(Hátránya, hogy nem sabil, hamar elbomlik még a tároló tartályban, a tárolás idejétől, hőmérséklettől, és a napsugárzástól függően.)

MEGJEGYZÉS: a "hipó" oldatot csak frissen használjuk, ha lehet ne tároljuk azt hosszabb ideig.
A tároló tartály legyen árnyékban, hűvös helyen, lefedve és oldalait fessük fehérre.

Alkalmazási eljárás
Az alábbi klórozási eljárások egyikét alkalmazzuk:
1. Folyamatos befecskendezés
A klórt folyamatosan adagoljuk az egész öntözési ciklus folyamán. Ez a leghatékonyabb, de sok klórt igényel..
2. Szelektív injektálás
Az öntözési ciklus utolsó órájában adagoljuk be a klórt. Ne feljetsük el, hogy míg a klór a rendszer végéig elér, időre van szüksége (Lásd 21 oldal).
Ezzel a módszerrel kevesebb klór is elegendő de kisebb a hatása is.
A kezelés gyakoriságát a vízminőség határozza meg. Lehet napi, heti vagy havi rendszerességű a szükséges kezelés.

BEFECSKENDEZÉS HELYÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
A RENDSZER KÉT PONTJÁN INJEKTÁLHATUNK KLÓRT. MINDKETTŐNEK MEGVAN A MAGA ELŐNYE ÉS HÁTRÁNYA IS.

INJEKTÁLÁS HELYE
Az injketálás helye

Megjegyzés

Közel a fő szívattyúhoz és a vízforráshoz.

A legjobban hatásos az egész rendszer fertőtlenítésére.

Távol a fő szívattyútól és a vízforrástól, közel a célzott Csak célzott kezelésre jó és nem kezeli a főnyomó csöveket, és teljes rendszerünket.
kezelendő helyszínhez.
Nem javasolt, ha kénes, vasas, mangános kiválás, lerakódás van.

ADAGOLÁS
MEGJEGYZÉS: klórt és savat egyazon ponton veszélyes együtt beinjektálni. Ha savat is kell injektálnunk, (pH korrekció) miközben klórozunk
akkor a két külön injektálási pont között legalább 3 m legyen.

A sav injektálási pont a klór injektálási pont előtt kell hogy legyen.
Klórozás közben TILOS a pH-t 6 alá vinni!
A szükséges klór mennyisége függ a vízminőségünktől, a rendszer szennyezettségének fokától, és a rendszer méretétől is.
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A KLÓR KONCENTRÁCIÓJÁNAK MÉRÉSE A RENDSZERBEN
A klór maradványértékének szabályozása a kezelés fontos része. Kövessük az alábbi tanácsokat, hogy a helyes mennyiségű klórt alkalmazzuk.
1. A beinjektálás pontján a klór koncentrációja nem lehet magasabb mint 30 ppm.
2.A klór koncentrációt legalább hetente egyszer, kétszer ellenőriznünk kell.
Folyamatos klóradagolás esetén a beadagolt klór mennyiségét csökkenteni kell, folyamatosan figyelve a klór maradék koncentrációt.
3.A klór maradék koncentrációt a beadagolás helyétől legtávolabb kell mérnünk a rendszerben.

Maradék klór = beinjketált klór, minusz a rendszer klór igénye (fogyasztása)
4. Mielőtt a csepegtető szárnyvezeték végén, azt kinyitva mintát veszünk, hagyjuk azt 10 mp-ig szabadon kifolyni.
5.A klórteszt készlet két reagenst tartamaz. Ez a kettő méri a szabad és a kombinált (kötött) klórtartalmat.
6. Ha a minta töményebb klórtartalmú mint a teszt észlet mérő kapacitása, a mintát desztillált vízzel hígítanunk kell a méréshez.
(Majd vissza számolni az eredményt, mérve és feljegyezve. hogy mennyi vízzel hígítottunk.).
A mért eredemény a maradék klórszint.

MEGJEGYZÉS: A klórmaradék koncentrációt a beadagolás helyétől legtávolabb kell mérnünk, a rendsze végén.
Mielőtt a csepegtető szárnyvezeték végén azt kinyitva mintát veszünk, hagyjuk azt 10 mp-ig szabadon kifolyni.
Használjunk klórszint mérő reagens készletet.
Az alábbi táblázat mutatja a javasolt adagolandó klór, és a maradék klór koncentrációját.
Beinjektálás után mérjük a maradék klór szintjét, és ehhez képest változtassuk a beadagolt klór mennyiségét és/vagy az injketálási időtartamát.

Klóradagolás
Adagolás módja

Beinjektálandó koncentráció

Maradék koncentráció *

Folyamatos

< 30ppm**

0.5 – 1ppm

Szelektív

< 30ppm

2 – 3ppm

*A rendszer legtávolabbi pontján mérve. **A ppm (parts per million) megadja a rendszer millió (10 a hatodikon) egységében (tehát tömeg-, vagy térfogat-, vagy pedig
anyagmennyiség-egységében (részecskeszámban, db.) az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben. A definíciónak megfelelő használatos mértékegységek: μg/g, mg/kg,
g/t; cm3/m3; μmol/mol.

A BEINJEKTÁLANDÓ KLÓR MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA
KLÓRGÁZ
A klórozó berendezés szabályozza a klórgáz mennyiségét. A számítás egyszerű, mivel a klórgáz 100% hatóanyag tartalmú.
1 g klórgáz 1 m³/óra vízben = 1 ppm
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A szükséges klórgáz mennyiségének kiszámolása:
Klórgáz használata esetén
A kezelt rendszer átfolyása

100 m³/óra

Kívánt maradék klórszint a rendszer végén

1 ppm

A rendszer klór fogyasztása

4 ppm

Szükséges klórkoncentráció a beinjektálás pontján

5 ppm (1+4)

A szükséges klórgáz mennyisége = 5 * 100 = 500 gr/óra

Folyékony vagy szilárd klór esetén (hipó vagy hipoklorit):
Igy számolhatjuk ki, hogy óránként mennyi hipó oldatot kell beadagolnunk a rendszerbe:
A kezelt rendszer átfolyása

100 m³/h

A beinjektált hipó oldat koncentrációja

10%

Kívánt maradék klórszint a rendszer végén

1 ppm

A rendszer klór fogyasztása

4 ppm

Szükséges klórkoncentráció a beinjektálás pontján

5 ppm (1 ppm + 4 ppm)

Képlet a beinjektálandó hipó oldat mennyiségének kiszámításához:
Szükséges klórkoncentráció (ppm) X A rendszerünk átfolyása (m³/h)
Liter/óra injektálandó hipó =
A használt hipó oldat koncentrációja %-ban X 10
						
A képletben használt 10-es szám egy koefficiens, mely le gyszerűsíti az átváltási számokat, ezáltal magát a számítást.
5 ppm * 100 m³/h = 5 l/óra mennyiségű hipót kell beinjektálnunk a rendszerbe.
10% * 10
(A kezelés nem tart egy óráíg, így ennél kevesebb is elég lesz majd.)

Példa :
						
MEGJEGYZÉS: a javasolt injektálási idő leglább 45 perc

MEGJEGYZÉS: a fent említett példák, számítások szabadföldi gyümölcsre, szőlőre, zöldégekre alkalmazhatóak.
Termesztőberendezések (üvegház, fólia sátor) alkalmazás esetében egyeztessünk előbb a Netafimmal.
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HIDROGÉN-PEROXIDOS KEZELÉS
A HIDROGÉN-PEROXID (H2O2) ELŐNYEI MINT OXIDÁLÓSZER
A kertészetben a hidrogén-peroxidot több mint egy évtizede sikerrel, széles körben használjuk az öntöző vízek és rendszerek
tisztítására, fertőtlenítésére, oxidálására.
Korábban erre a célra klórt használtak, de bizonyítást nyert, hogy a klór szerves karcinogén molekulákat képezhet (pl.: triklór-metán),
illetve a klórozás szennyezi a talajt és a környezetet is, ezért használata visszaszorult.
Sok országban már törvény tiltja a a klórozást.
Manapság már a hidrogén-peroxidot használjuk pl. a szűrők tisztítására.
Tárolás előtt a gyümölcsöket, zöldségeket is ezzel oxidálják, és helyiségek fertőtlenítésére is jól alkalmazható.
A hidogén-peroxid erős oxidáló szer. Atomos, aktív formában felszabaduló oxigént fejleszt, mely erősen roncsolja a szerves anyagokat.
A hidrogén-peroxid fő előnye: gyors reakciósebesség, környezetbarát, használatakor nem keletkeznek veszélyes melléktermékek.
A hidrogén-peroxid környezetbarát, nem szennyezi a talajt, nem káros a vízi, és talaj életre és plusz
. hasznos oxigént is generál a talajkörnyezetbe.
A reakció igen gyors. A hidrogén-peroxid az öntözővízzel keveredve azonnal felhasználódik, és biológiliag igen gyorsan lebomlik.
Ez a gyors reakció lehetővé teszi vízforrásaink gyors fertötlenítését, oxidálását a szűrők közvetlen környezetében, belsejében használva is.

A hidrogén-peroxid a vas és a mangán tartalom oxidációjára is alkalmas.

A kezeléshez szükséges hidrogén-peroxid mennyisége függ a vízminőségünktől. (oxidációs potenciál, szervesanyag tartalom)
A kezeléshez általában 1és 10 köbcenti hidrogén-peroxid hozzáadására van szükség minden m3 vízhez.

A hidrogén-peroxid hatásai:
Megelőzi a baktériumok álatal képzett lerakódások felgyülemlését a vezetékekben, csepegtető szárnyvonalakban és az egész rendszerünkben.
Kitisztítja a rendszerünket a felrakódott szerves, baktériumos, algás lerakódásotól.
Oxidálja a mikro-, makro-elemeket (pl.: vas, kén, mangán) és gátolja a baktériumok szaporodását.
Javítja a szűrést az elsődleges és a másodlagos szűrőkben is, mivel szétroncsolja a szerves eltömődéseket.
Kiválóan, gyorsan és kíméletesen fertőtleníti, és szagtalanítja vizeinket, csökkenti a zavarosságot.

A hidrogén-peroxid az egyik legerősebb ismert oxidálószer. Hőfejlődés mellett vízzé és oxigénné esik szét.

2 H²O²

2 H²O + O²
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Megjegyzés: ne használjunk hidrogén-peroxidot ha tároló tartályaink, vezetékeink acélból, vagy azbesztcementből készültek,
vagy ilyen fedelük van. A hidrogén-peroxid hatástalan a vízkő és más ásványi só lerakódások ellen.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
A HIDROGÉN-PEROXID AGRESSZÍV, VESZÉLYES ÉS MÉRGEZŐ AZ EMBERI SZERVEZETRE. MIELŐTT
HIDROGÉN-PEROXIDDAL DOLGOZUNK OLVASSUK EL, ÉS TARTSUK BE A MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT
Mielőtt bármilyen tartályt hidrogén-peroxiddal töltünk fel, azt alaposan meg kell tisztítani minden műtrágya, vagy más vegyi anyag
maradványaitól. Álarc, szemüveg viselése kötelező. A szembe került hidrogén-peroxid vakságot okozhat.
Kerüljük a közvetlen bőrrel való érintkezést. A börre került hidrogén-peroxid maradandó égési sérüléseket okozhat.
Viseljünk teljes, zárt védőöltözetet: álarc, kesztyű. védőszemüveg, hoszúnadrág, hosszú ujjú, zárt felsőruházat és zárt magasszárú cipő/csizma.
Óvakodjunk a hidrogén-peroxid gőzök belélegzésétől és a hidrogén-peroxid lenyelésétől. Ez könnyen halálos kimenetelű lehet!
(Megfelelő, közömbösítő ellenanyag és elsősegély felszerelés mindíg legyen a helyszínen!)
A hidrogén-peroxid kezelés alatt folyamatosan a helyszínen tartózkodunk, azt még rövid időre sem hagyjuk el.
A hidrogén-peroxid kezelés helyszínén a két oda beosztott dolgozón kívül más nem tartózkodhat!
A hidrogén-peroxid kezelést mindíg ketten végezzük. Soha ne egyedül. A második személy felügyel és szükség esetén elsősegélyt tud nyújtani.

FIGYELEM: a hidrogén-peroxid és a műtrágyák illetve egyéb vegyi anyagok direkt érintkezése extrémül veszélyes,
mert robbanásos hőfelszabadulással járó reakciót eredményez! A tartály ferobbanhat!
MEGJEGYZÉS: hígitott formában műtrágyát tartalmazó öntözővízbe injektálhatunk hidrogén-peroxidot. Ez nem veszélyes. Törzsoldatba viszont ne használjuk.

A hidrogén-peroxid fizikai, kémiai tulajdonságai
Koncentráció
35%

50%

60%

70%

Megjelenés

Folyékony

Folyékony

Folyékony

Folyékony

Szín

Színtelen

Színtelen

Színtelen

Színtelen

Jellemző szag

Igen

Igen

Igen

Molekulasúly H2O2

Iigen
34.01

34.01

34.01

34.01

Forráspont

108°C

114 °C

125°C

Fagyáspont

-32°C

-51°C

-37°C

Gőznyomás 25°C

23 mm Hg.

18 mm Hg

11 mm Hg.

Fajlagos sűrűség (H ²O=1)

1.132

1.195

pH

<5

<4

1.240

1.288
<2

MEGJEGYZÉS: költségtakarékosség és biztonsági szempontok miatt ne használjunk 50%-nál töményebb hidrogén-peroxidot.
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A hidrogén-peroxidos kezeléshez szükséges koncentrációt (ppm) a beinjektálás pontjára határozzuk meg
A maradék hidrogén-peroxid koncentrációt (ppm*) a rendszer legtávolabbi pontján határozzuk meg.
Minél magasabb a vízünk szevesanyagtartalama, annál több hidrogén-peroxidra van szükségünk. Tiszta
kútvízhez kevesebb, míg tározók, csatornák vízéhez több szükséges.
A kezeléshez szükséges és a maradék koncentrációk pontos meghatározásához nagy szervesanyag tartalmú vizeknél tesztkészlet szükséges.
*A ppm (parts per million) megadja a rendszer millió (10 a hatodikon) egységében (tehát tömeg-, vagy térfogat-, vagy pedig
anyagmennyiség-egységében (részecskeszámban, db.) az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben. A definíciónak megfelelő
használatos mértékegységek: μg/g, mg/kg, g/t; cm3/m3; μmol/mol.

Tiszta, alacsony szervesanyag tartalmú kút vízek esetében könnyen kiszámítható a szükséges hidrogén-peroxid mennyisége.

ALKALMAZÁSI MÓDSZEREK
KÉT MÓDSZERT ALKALMAZHATUNK:
1. FOLYAMATOS INJEKTÁLÁS ALACSONY DÓZISSAL
Az egész öntözési programciklus futása alatt folyamatosan injektáljuk be a hidrogén-peroxidot. Magasabb költséggel, jár de ez a leghatásosabb.
2. SZELEKTÍV INJEKTÁLÁS
Az öntözés utolsó órájában injektálunk csak be hidrogén-peroxidot.
Vegyük figyelembe, hogy időre van szükség míg a hatóanyag szétterjed mindenhol a rendszerben. (Lásd 21. oldal.).
Alacsonyabb költség, alacsonyabb hatásfok.
A kezelés gyakorisága függ a vízminőségünktől. Lehet napi, heti vagy havi gyakoriságú.

MEGJEGYZÉS: a hidrogén-peroxid maradék szintet a rendszer végéről vett mintából határozzuk meg. Nyisuk ki a 3., 4., 5., csepegtető vezeték
végét, hagyjunk 10 másodpercig szabad kifolyást, majd vegyünk mintát.

A BEFECSKENDEZÉS HELYÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
A RENDSZER KÉT PONTJÁN INJKETÁLHATUNK PEROXIDOT. MINDKETTŐNEK MEG VAN A MAGA ELŐNYE ÉS HÁTRÁNYA IS.
A hidrogén-peroxid beinjektálásának helye:
Helyszín

Megjegyzés

A fő szivattyúhoz és a vízforráshoz legközelebb

A leghatásosabb az egész rendszer fertőtlenítésére.

Távol a fő szivattyútól és a vízforrástól, de közel a
célzott kezelendő helyszínhez.

Csak célzott kezelésre jó, nem kezeli a főnyomó csöveket és teljes rendszerünket.
Nem javasolt ha kénes, vasas, mangános kiválás, lerakódás van.

A kezeléshez szükséges mennyiség függ a vízminőségünktől, a rendszer méretétől és a rendszer szennyezettségének mértékétől.
MEGJEGYZÉS: a hidrogén-peroxid koncentráció mérésére használjunk tesztkészletet.
Miután elkezdtük beinjektálni a peroxidot, mérjük a maradék szintet a rendszer végén és ha szükséges, ennek megfelelően
változtatjuk (emeljük/csökkentjük) az injektált peroxid mennyiségét.

27

TANÁCSOK HIDROGÉN-PEROXIDOS RENDSZER KEZELÉSHEZ

A javasolt peroxid koncentrációk:
Injektálás módja, célja

Beinjektált koncentráció

Maradék koncentráció*

Folyamatos injektálás

50 ppm

0.5 ppm

Szelektív injektálás

50 - 100 ppm

2 - 3 ppm

200 - 500 ppm

8 - 10 ppm

A rendszer éves karbantartása

*A rendszer legtávolabbi részén kifolyó mintából mérjük.

A RENDSZER PEROXID - KONCENTRÁCIÓJÁNAK MÉRÉSE
A MARADÉK PEROXID KONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE A KEZELÉS FONTOS RÉSZE.
KÖVESSÜK AZ ALÁBBI MÓDSZERT A PEROXID KONCENTRÁCIÓK MEGHATÁROZÁSÁHOZ.
1. HA FOLYAMATOS INJEKTÁLÁSSAL DOLGOZUNK, AKKOR A PEROXID KONCENTRÁCIÓT RENDSZERESEN,
HETENTE EGYSZER - KÉTSZER MÉRJÜK, ÉS HA SZÜKSÉGES MÓDOSÍTSUK A PEROXID ADAGOLÁST.
2. A beinjektálás pontján mérje a peroxid koncentrációt, amely nem lehet több mint 500 ppm.
3. A maradék peroxid szintet a rendszer legtávolabbi pontján mérjük.
4. Mielőtt mintát veszünk, a rendszer végén szabad kifolyást hagyunk 10-15 másodpercig.
5. A tesztkészlet reagenseket tartalmaz, ezekkel mérjük a peroxid (aktív oxigén) szintet.
6. Amennyiben a mintánk peroxid szintje túl magas, ezért a tesztkészletünk nem alkalmas a mérésre, hígítsuk a mintát desztillált vízzel.
Jegyezzük fel mennyi vizet használtunk a hígításhoz, ebből vissza tudjuk majd számolni az eredeti minta peroxid szintjét.

A KEZELÉSHEZ SZüKSÉGES HIDROGÉN-PEROXID MENNYISÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA
V = A 45 perc alatt beinjektálandó, szükséges hidrogén-peroxid térfogata (cm3-ben).
C = A kezeléshez szükséges peroxid koncentráció a vizünkben (ppm).
Q = Rendszerünk átfolyás kapacitása (m³/h).

Számítási képlet, (ennyi 35%-os hidrogén-peroxid lesz szükséges, 45 perc alatt beinjektálva): V (cm3) = 2.5 x C (ppm) x Q (m³/h)
Számítási képlet, (ennyi 50%-os hidrogén-peroxid lesz szükséges, 45 perc alatt beinjektálva): V (cc) = 1.8 x C (ppm) x Q (m³/h)

PÉLDA:
Számítsuk ki mennyi 50%-os peroxidot kellene beinjektálnunk, ha az alábbi adatok szerinti rendszerünk lenne:
Q = 100 m³/h
Szükséges peroxid koncentráció a rendszerben a kezelés kezdetén = 29 ppm. Kívánt peroxid maradék koncentráció a rendszer végén = 1 ppm
C = 29 + 1 = 30 ppm
V (cm3) = 1.8 x C (ppm) x Q (m³/óra) = 1.8 * 30 * 100 = 5400 cm3
(Azaz ebben a példában 5,4 liter hidrogén-peroxidot kell beinjektálnunk 45 perc alatt a rendszerbe, 100 m3/óra rendszer átfolyással.)

MEGJEGYZÉS: a javasolt injektálási idő min. 45 perc, max. 1 óra.
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TÁPOLDATOZÁS - MŰSZAKI SZEMPONTOK
MINDEN ÁLTALUNK HASZNÁLT MŰTRÁGYA TELJESEN VÍZOLDHATÓ, TISZTA, SZENNYEZŐDÉSEKTŐL MENTES KELL HOGY LEGYEN.
HASZNÁLJUNK SAVAKAT HA KEMÉNY A VÍZÜNK, MAGAS ALKÁLI TARTALMÚ, VAGY A pH-JA MAGASABB MINT 7.
Beinjektáláshoz csak jó minőségű, stabil vas kelátokat használjunk!

MEGJEGYZÉS: soha ne injektáljunk ionos vas sókat a csepegtető rendszerbe (vas-szulfát, vas-klorid).
Az ionos vas sók károsítják az egész rendszerünket! Kizárólag jó minőségű vas kelátokat használjunk.
Foszfor műtrágyák, foszfor sók formájában pl. kalcium, magnézium műtrágyákkal együtt használva oldhatatlan csapadékot képezhetnek,
így növelik a csepegtetők eldugulásának veszélyét.
Csak ortofoszfát formájú foszforműtrágyákat használjunk. Soha ne használjunk polyfoszfátokon alapuló műtrágyákat!
Tápoldatozás (műtrágya, stb injektálás befejeztével) soha ne állítsuk le a rendszert azonnal. Öntözzünk tovább tiszta vízzel még egy ideig
(Lásd 21. oldal), hogy meggátoljuk a lerakódások, kiválások képződését. Vagy kapcsoljuk ki a műtrágya adagolót még az öntözési
program vége előtt, így a maradványok megfelelően kimosódhatnak a rendszerből.
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SZERVES TÁPANYAGOK (ORGANIKUS TRÁGYÁK)
Organikus, szerves trágyák, készítmények kiadása a csepegetető rendszeren keresztül különleges odafigyelést igényel.
Az ilyen organikus eredetű termékek általában kevésbé jól oldódnak vízben és nagy mennyiségű szuszpendált, lebegő szilárd anyagot tartalmaznak,
melyek nem megfelelő minőségű anyag, vagy használat, vagy előkészítés esetén könnyen lerakódásokat, dugulásokat és más károkat okoznak rendszerünkben.
Ugyanazon időben, egyszerre több ilyen anyag használatától óvakodjunk. Az ezekből az anyagokból készített oldatokra és azok előkészítésére nagy figyelmet fordítsunk.

A hatásos szűrés biztosítása és a folyamatos rendszerkarbantartás alapvetően fontos a sikeres termés biztosításához..
A rendszer hosszú élettartama és megbízhatósága miatt az öblítés, tisztítás, fertőtlenítés elengedhetetlen, főleg ha organikus eredetű anyagokat
is használunk a rendszerben.

Az alábbi lista példaként néhány, a csepegtető öntözésben használatra megengedett anyagot tartalmaz:
Guano,folyékony híg trágyalé, különböző aminósav termékek (marhatrágya enzimatikus hidrolíziséből), humin savak, stb.
Természetesen csak a gyártó által csepegtető öntözésre használható minőségben gyártva, előkészítve, szűrve.
Számos kiváló minőségű, megfelelően formulázott termék létezik már erre a célra.

HELYES TÖRZSOLDAT - TÁPOLDAT KÉSZÍTÉS, ORGANIKUS ANYAGOKBÓL
Szilárd szerves eredetű tápanyagok beoldásánál ügyeljünk a pontos koncentrációjú törzsoldat készítésére, és az alábbi példán bemutatott alapelvekre:
Szilárd guanó használata tápoldatozáshoz:
Keverjük vízzel 1:10 arányban. Azaz 100 liter guanó 1000 liter vízben oldva.
Az így készített oldatot pihentetni kell (akár 7-10 napig is), míg teljesen leülepszik és tisztává válik..
A tartály szívó pontja vízszintesen kell hogy legyen, min. 40 cm magasságban a tartály aljától (hogy ne szívódhassanak fel az üledékek).
A maradék üledéket kézzel vagy más berendezéssel szétteríthetjük a területen.

Szívó pont

Öblítő szelep.

40 cm

Szerves trágyákat soha nem használjunk együtt szervetlen, ásványi műtrágyákkal.
PÉLDA:
Ha humin savakat együtt használunk műtrágyákkal az oldhatalan kiválásokhoz és duguláshoz vezet.
HUMINSAV + N, K vagy Ca = CSAPADÉKKÉPZŐDÉS => DUGULÁS
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Organikus trágyázószerek

Másik interakció mely problémákat okozhat, a beinjektált szerves anyagok és a rendszerben élő vagy a korábban oda beinjektált, és ott telepeket
létrehozó mikroorganizmusok között lép fel. A szerves anyagok felgyorsítják ezek szaporodását, és nagy kiterjedésű lepedékes telepeket létrehozva
eldugítják a csepegtetőket.

MEGJEGYZÉS: sem egymással, sem baktérium kultúrákkal, sem műtrágyákkal ne keverjük össze a szerves trágyázószereket.
Az összes szerves trágyázószert és termésnövelő anyagot alaposan meg kell szűrni, mielőtt a csepegtető rendszerünkbe belép.

SAVAZÁS
Organikus/BIO gazdálkodásban az alábbi savak használata engedélyezett:
■■

Ecetsav

■■

Citromsav

■■

Oxálsav

■■

Para-ecetsav

ÖSSZEFOGLALÁS
Lehet szerves trágyázószereket és termésnövelő anyagokat használni a csepegtető rendszerben de csak különleges figyelemmel,
a fent leírt körültekintéssel, és megfelelő előkészítés után.

A keveredést és több nem kompatibilis szer együttes használatát a fent ismertetett okok miatt és szabályok szerint kerülni kell. A hatékony
szűrés, és a rendszeres karbantartás megelőzi a hibákat, ezáltal biztosítva a sikeres termesztést, és a bővebb termést.
A rendszer rendszeres kimosatása, öblítése, savazása, fertőtlenítése biztosítják a berendezésünk hosszútávú, megbízható és hibátlan működését.
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*SDI = TALAJFELSZÍN ALATTI CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS

A növények gyökerei be tudnak nőni a csepegtetőkbe, ez által csökkenhet a csepegtetők átfolyása, és sérülhetnek is. Ezt nevezzük gyökérbenövésnek.
A gyökérbenövés egyik legjellemzőbb oka a nem megfelelő öntözés. Ez akkor lép fel ha a növény vízigénye meghaladja az öntözés
mennyiségét. Ekkor a gyökerek a csepegtetők köré nőnek és be is hatolnak azokba. A növény szomjazik, megy a víz után, keresi
annak forrását.
Az öntözés megfelelő tervezése, kiegyenlített programozása segít minimalizálni a gyökérbenövés lehetőségét.
Az öntözés egyenletessége, mennyisége meg kell hogy feleljen az adott növény vízigényének.
Ha megfelelően programozott öntözéssel kiegyenlített szinten tartjuk a nedvességet a talajban, a gyökerek nem nőnek, koncentrálódnak
a csepegtetők köré hanem szétterjednek, és nagyobb talajtérfogatból gyűjtik össze a rendelkezésre álló nedvességet.

Ha az adott növénykultúra igényli a száraz víz stressz periódust azt is meg tudjuk oldani:
a) Bizonyos gyomírtószerek pontos, kis dózisú beinjektálásával meggátolhatjuk (elriasztjuk) a gyökereket a benövéstől. A megfelelő kis koncentrációjú
gyomirtó csak megperzseli a gyökércsúcsokat a csepegtetők közvetlen közelében, de nem sérti meg a növény gyökérzetét.
b) Talajfelszínen futó csepegtető vezetékek esetén - főleg akkor ha azok takarva vannak - levelekkel, mulcsozással, fóliával, valamilyen talajtakaróval, a
Netafim™ javasolja, hogy a csepegtető csöveket időről időre kézzel mozgassuk meg, hogy elváljanak az esetleg benőni
készülő finom gyökérzettől.

MEGJEGYZÉS: csak helyileg engedélyezett gyomirtókat használjunk
A gyökérbenövés leg valószinűbben a víz stresszes, vízhiányos időszakokban lép fel:
Ilyen stressz hatások lehetnek:
■■

Ha váratlanul áttervezzük a növény által megszokott öntözési programot

■■

Vízhiány, nem megfelelően kiegyenlített talajnedvesség

■■

A növény vízigényének előre nem látotott, hirtelen megnövekedése

Ha szükséges a száraz periódus fenntartása, a gyomirtós kezelést az öntözés leállítása előtt el kell végezni.

Gyomirtók és dózisaik
(Az alábbiak csak példák arra, hogy például milyen típusú szerek használhatóak.)
■■

Treflan (Hatóanyag: Trifluralin 48%)

■■

Stomp (Hatóanyag: Pendimethalin 33%)

■■

Alligator (Hatóanyag: Pendimethalin 40%)

■■

Prowl (Hatóanyag: Pendimethalin 40%)

A helyi hatóanyagtartalmat a gyártó határozza meg, országonként eltérhet a fentiektől.
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A kezeléshez szükséges, kereskelemben kapható gyomírtószer mennyiségét az alábbak szerint tudjuk kiszámítani:
a) Vegyük a 6-os számot (mint koefficiens értéket) és osszuk el a használt gyomirtó termék haóanya artalom %-val.
b)Az eredmény, a kezeléshez szükséges , beinjektálandó szer mennyisége cm3-ben, egy csepegtetőre számolva!
c) Ezt szorozzuk meg, a kezelendő rendszerünk csőbe integrált csepegtető testjeink számával és megkapjuk mennyi cm3,( köbcenti) szert
szükséges összesen beinjektálnunk egy egész kezeléshez. (1 liter = 1000 cm3/1000 ml (milliliter)
6 / % (Az általunk használt gyomirószer hatóanyag tartalma %-ban) = köbcenti(cm3) gyomirtószer/csepegtető test.
A használt 6-os szám egy koefficiens, együttható mely megkönnyíti, leegyszerűsíti a számolást a képletben .

PÉLDÁK
Treflan : 6/48 = 0.125 cm3/csepegtető.
Tehát, 1 liter Treflan elég 8.000 csepegtetőre.
Stomp 330: 6/33 = 0.182 cm3/csepegtető.
Tehát, 1 liter Stomp 330 elég 5.945 db csepegtető egyszeri kezeléséhez.
Alligator 400: 6/400 = 0.150 cm3/csepegtető.
1,5 liter Alligator 400 elég 10.000 csepegtető kezelésére.
Prowl 400: 6/400 = 0.150 cm3/csepegtető.
1,5 liter Prowl 400e lég 10.000 csepegtető kezelésére.
MEGJEGYZÉS: ha a csepegtetők száma folyóméterenként meghaladja a 3 db-ot, akkor a számított össz csepegtetők számaként nem a
valóságos csepegtetőink számát kell vegyük a kezeléshez szükséges szer adag számításhoz, hanem ezt a 3 csepegtető/méter szorzó számot.
(Szorozva a csepegtető cső rendszerünk hosszával méterben. Tehát, valamivel kevesebb szert kell ekkor használni mint amennyi csepegtetőnk van.)
PÉLDA:
Egy hektár terület, 6.500 m csepegtető csővel, 20 centinként 1 csepegtetővel: 6.500 m osztva 0,2 m = 32.500 csepegtető/Ha. ( hektár)
(Valóságos csepegtetők száma)
De, a fent említett szabály miatt, mivel jelen példában 5 csepegtetőnk van méterenként, nem a csepegtetők valóságos számával,
hanem csak 3 db csepegtető/méter-rel számolunk.
Így, 6.500 méter cső szorozva 3 csepegtetővel = 19.500 csepegtető/Ha. (hektár) (Ezt a számot kell használjuk a szermennyiség kiszámításakor.)
Azaz, ezt a 19,500 db csepegtetőt beszorozzuk az egy csepegtetőre számolt, kezeléshez szükséges szermennyiség cm3-ben kapott értékével,
akkor megkapjuk a teljes kezeléshez szükséges szermennyiséget cm3-ben. (1.000 cm3/ml = 1 liter)

A szükséges kezelések számának és sűrűségének meghatározása
Az egy szezonon belüli kezelések száma 1 vagy 2, függően a talajtípustól, és attól, hogy mennyit szünetelt az öntözésünk,
továbbá hogy mennyit és hogyan öntöztünk, tápoldatoztunk.
Lombhullató, évelő gyümölcsfák esetében a kezelések száma max. 2/szezon. Az első kezelést az öntözési szezon első harmadában végezzük. A
második kezelést akkor végezzük, mielőtt a szezon végén csökkenteni kezdjük az öntözést.
Ha új vagy egyévesnél fiatalabb ültetvényt is akarunk már kezelni, előbb kérjünk tanácsot a Netafimtól.
Szántóföldi, kertészeti, nem évelő, vagy kétéves növénykultúrák esetében a kezelést csak egyszer kell elvégezni évenként. (De itt is szükséges.)
Itt is akkor kell elvégezni a kezelést, mielőtt csökkenteni kezdjük az öntözést a szezon végén.
Nagyon szélsőséges esetekben, ha pl. elfogyott a vízünk és sokáig nem tudtunk öntözni akár a fentieknél több kezelés is szükséges lehet.
De ilyen esetekben további kezelés előtt feltétlen konzultáljunk a Netafimmal.
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Homoktalajokon, (ahol több mint 70% homok és kevesebb mint 8% agyag) az adott növénykultúrára tekintet nélkül a kezelést két részletre kell osztani,
fél-fél adag szerrel végezve. Két részkezelés között 2 hét időtartamot kell hagyni.
Bármilyen kérdés esetén a Netafim™ agronómusai mindig rendelkezére állnak.

Mikor ne használjunk gyomirtókat a gyökérbenövés megelőzésére?
A kezelés nem javasolt az alábbi esetekben:
a) A talaj vízzel túl telítet, (sok csapadék, vagy túlöntözés).
b) Ültetés, vetés után, amikor a gyökérrendszer térfogata kicsi még.
c) Talajnélküli, talajmentes termesztésnél.
d) Ha a hatóságok megtiltják a kezelést.

Kezelés előtt
Pár nappal a kezelés előtt az alábbi próbát hajtsuk végre:
■■ Kapcsoljuk be az öntözést 20 percre. Ha tócsák keletkeznek a talaj túl nedves. Nem alkalmas a kezelésre.
■■

Nézzük végig a csepegtető vonalakat, hogy a csövek nem spriccelnek, folynak-e. Ha igen, javítsuk meg.

■■

Zöld, füvesített területen nézzük meg, hogy a csepegtető csövek megfelelő mélységben vannak-e beásva a talajba és nem a fűszőnyeg gyökérzónájában vannak-e.

■■

Nézzük meg, hogy a szivattyúink, adagolóink, szelepjeink megfelelően működnek-e.

MEGJEGYZÉS: a talaj nem lehet túl nedves a kezeléskor. Ha túl nedves, várjunk, vagy hagyjunk ki egy öntözést és szárítsuk a talajt.
Bármilyen típusú műtrágya adagolóval, injektorral elvégezhetjük a kezelést.
PÉLDA:
Számoljuk ki a min. szükséges Stomp 550 és víz mennyiségét egy 20 perces kezeléshez az adagoló berendezés
szállító teljesítmény adatai felhasználásával:
Stomp 550 a kezeléshez per csepegtető

6/55 = 0.11 cm3

A rendszer össz. csepegtetőinek száma

10.000 db

A kezeléshez össz. szükséges Stomp

10.000 x 0,11 cm3 = 1.090 cm3 = 1,09 liter

Adagoló injektorunk szállító teljesítménye:

240 l/óra

20 perc = 60/3
240 l/óra / 3 = 80 liter
Ez az adagoló 80 liter (hígitott szert) fog beinjektálni 20 perc alatt.
Ez a 80 liter: 78.91 liter vízből és 1,09 liter Stomp 550-ból készíthető el.

A kezelés folyamata
Kapcsoljuk be a vizet és várjuk meg, míg feláll a stabil nyomás a teljes rendszerben.
Készítsük el a tartályban a 20 perc injektáláshoz szükséges 80 liter oldatot.
Előbb a 78,9 liter vízet töltjük a tartályba, majd azonnal a számított 1,09 liter Stompot adjuk a vízhez.
Elkezdjük beinjektálni a tartály tartalmát a rendszerbe. Ha jól számoltunk, a tartály tartalma 20 perc múlva kiürül.
Mielőtt leállítjuk a vizet, várjuk meg a szer rendszerből való kiürüléséhez szükséges időt (Lásd 20. oldal).
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MEGJEGYZÉS: Hagyjuk a rendszert még működni tiszta vízzel a gyomirtós kezelés követően, hogy az egész szermennyiség elhagyja a rendszert.
(Szükséges idő, lásd20. oldal)
A szükséges időn túl már ne működtessük a rendszert, állítsuk le.
A kezelés után 24 óráig szüneteltessünk minden öntözést, tápoldatozást a kezelt területen.

Összefoglalás:
A., Töltsük fel a rendszert amíg a nyomás stabilizálódik.
B., Injektáljuk az oldatot 20 percig.
C., Az injektálás befejeztével még hagyjuk, hogy a rendszer addig működjön amíg a szer távozik a rendszerből. (Idő kiszámítása. Lásd 20-21. oldal)
Kapcsoljuk ki a rendszert és zárjuk el a vizet.
A kezelés után 24 óráig szüneteltessünk minden öntözést, tápoldatozást a kezelt területen.
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INTENZÍV, ANTI-DRÉN, CNL, NYOMÁSTARTÓ CSEPEGTETŐ RENDSZEREK
A nyomástartó (CNL) rendszer
A Netafim™ nyomástartó (CNL) csepegtetők a gyakori, kis térfogatú, rövid impulzusokban történő öntözésre lettek kifejlesztve.
Ahhoz, hogy egyenletes öntözést végezhessünk az összes csepegtetőnek egyidőben kell kinyitnia.
A CNL csepegtetőknél a cső nem ürül ki mikor a rendszer áll, még lejtős területeken sem. Amikor az öntözés leáll a CNL csepegtetők lezárnak,
meggátolják a cső kiürülését.
A tiszta vízminőség biztosítása a CNL rendszereknél még fontosabb mint máshol.
Az ilyen rendszerek összes alkatrésze, speciális csatlakozók, gyors reagálású szelepek, stb. mind speciális kialakítással készülnek.

Karbantartás összefoglaló
A hibamegelőző karbantartás a legjobb, leggazdaságosabb és legjobban megtérülő befektetés.
Ha egy új rendszert a kezdetektől megfelelő rendszerességgel karbantartanak, az nagyon hosszú időn keresztül hibátlanul
és magas teljesítménnyel fog működni..
Ha egy rendszer sokáig vízzel telítve van (pl. a fent említett CNL redszer), a hőmérséklet változásának és az áthaladó anyagok hatására,
nagyon gyorsan lerakódások és "biológiai film réteg"képződik benne. Egy egész kis mikro - világ kezd el benne burjánzani.
Nem akkor kell a karbantartást elvégeznünk amikor a hiba megjelenik, pl. eldugulnak a csepegtetők vagy a szűrő, hanem tervszerűen,
rendszeresen azért, hogy a hibák lehetőségeit és okait megelőzzük.

A legegyszerűbb hibamegelőző karbantartási kezelések, melyeket mindenkinek, rendszeresen el kell végezni:
■■

Öblítés, kimosatás

■■

Oxidáció és fertőtlenítés. (Pl. hidrogén-peroxidos vagy ózonos kezelés.)

■■

Savazás

Megjegyzendők:
Ne hagyjuk, hogy a pH a rendszerben 3 alá essen több mint egy óra időtartamnál hosszabb időre.
Ez főleg akkor fontos, ha vegyi anyagok, fertőtlenítők, műtrágyák vannak a rendszerünkben.
■■

Ne adagoljunk egyszerre a rendszerbe fertőtlenítőket, növényvédőszereket, gyomirtókat, oxidálószereket főleg ne műtrágyákkal,
tápanyagokkal együtt. Ha szükséges a tápoldatozás megszakítása, akkor állítsuk le, majd öblítsük ki a rendszert tiszta vízzel, és csak
ezt követően kezdjük meg az egyéb vegyszeres tisztító lépéseket..
■
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HASZNOS RENDSZER ELEMEKaa
KOLLEKTOR, HATÉKONY ÖBLÍTÉS A CSEPEGTETŐ VONALAK VÉGÉN
Csepegtető cső, öblítő gyűjtő cső (kollektor)
A jobboldali képen látható Netafim "kollektor
cső" megoldás nagyban megkönnyíti és sokkal
hatékonyabbá teszi a csepegtető cső vonalak
csoportos mosatását, öblítését.

Öblítő szelep

Ez a megoldás nagyon fontos pl. SDI: talajfelszín
alatti csepegtető cső vonalak esetében.

Öblítő gyűjtő cső
(kollektor)

Néhány kiegészítővel öblítő szelep nyitása,
zárása és az öblítés maga is automatikussá és
programozottá tehető.

A hatékony ölítéshez a víznek a csövekben az öblítő szelep kinyitását követően, a szabad kifolyást engedve,
a lehető legnagyobb sebességgel kell áramolnia. A kollektor csövet ezért úgy kell méretezni, hogy átmérője
legalább 0.3 m/mp áramlást hozhasson létre. Így minden lerakódás szennyezés el tud távozni a rendszerünkböl.
Nagyobb ültetvények, sok öntözött zóna esetében érdemes az öblítést is szakaszolni, úgy mint az öntözést.
Megosztva, több ilyen kollektor csövet felszerelni. Pl.: úgy programozni az öblítést, hogy egyszerre csak egy
kollektor csőhöz tartozó szelep nyisson ki, majd egymás után mindegyik.
Így a szivattyúnk elég nyomást tud majd biztosítani az adott szakasz megfelelően nagy áramlási értékkel,
nyomással való öblítéséhez.
Vagy, ha még így sem elegendő az öblítéshez szükséges nyomás, akkor felszerelhetünk a rendszer fejálomására
egy további szivattyút, mely csak az öblítéskor indul be és ad plusz nyomást.
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A HELYES KARBANTARTÁS MENETRENDJE
Karbantartási terv
Amikor először használunk egy új rendszert
• Szerelés befejeztével öblítsük ki a teljes rendszert.
• Mérjük meg és jegyezzük föl a nyomást, (miután félórát működtettük a rendszert) és az áramlási értékeket,
minden szakasznál.
• Hasonlítsuk össze a mért adatokat a tervben és a leírásban megadott normál értékekkel.
Az eltérés +/- 5% lehet.
• Ha 5%-nál nagyobb eltérést tapasztalunk derítsük ki a hiba okát.

Hetente egyszer
• Mérjük meg és jegyezzük föl a nyomást, (miután félórát működtettük a rendszert) és az áramlási értékeket,
minden szakasznál.
• Hasonlítsuk össze a mért adatokat a korábbi adatokkal.
• Nézzük meg, hogy a víz elér-e minden csepegtető vonal végéig.
• Nézzük meg a nyomáskülönbséget a szűrők be- és kiömlő oldalán.
A jól működő szűrő rendszer 0.2 - 0.3 bar nyomáskülönbséget mutat a két oldal között (amikor a szűrők
tiszták).
Ha a nyomáskülönbség meghaladja 0.8 bar-t, ellenőrizzük nincs-e hiba valahol és tisztítsuk meg a szűrőket.

Havonta egyszer
• Öblítsük ki a csepegtető vonalakat.
• Ha automatikus szűrőnk van, indítsunk egy kézi szűrő öblítés programot és nézzük meg, hogy minden jól
működik-e.
• Ellenőrízzük le a nyomásokat a nyomásszabályozó szelepeink kiömlő oldalán és hasonlítsuk össze, hogy
egyeznek-e a szükéges értékekkel.

A termesztési szezonban 1-2 alkalommal (vízmőségünktől függően)
• Vizsgáljuk meg mennyi szennyező só, alga, vízkő rakódott le a rendszerben.
• Vizsgáljuk meg, hogy minden csepegtető megfelelően működik-e.
• Öblítsük ki a csővezetékeket és csepegtető csöveket.
• Ha szükséges végezzünk savazást és/vagy hidogén-peroxidos kezelést.

A szezon végén egyszer
• Végezzünk teljes rendszer kezelést, savazást, hidrogén-peroxidos kezelést.
• Öblítsük ki vezetékeket és a csepegtető csőveket nyitott csövégekkel.
• Téliesítsük, eresszük le a rendszert.
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MŰTRÁGYÁK EGYMÁSSAL VALÓ KEVERHETŐSÉGE
Ismertebb műtrágyák egymással való keverhetősége:
Karbamid
Ammónium-nitrát (AN)
Ammónium-szulfát (AS)
MAP
MKP
Kálium-nitrát (NOP)
Kálium-klorid (MOP)
Kálium-szulfát (SOP)
Kalcium-nitrát (CN)
Kalcium-klorid (CChl)
Magnézium-nitrát (MagN)
Keverhető,

Korlátozottan keverhető,

Magnézium-szulfát (MagS)
Magnézium-nitrát (MagN)
Kalcium-klorid (CChl)
Kalcium-nitrát (CN)
Kálium-szulfát (SOP)
Kálium-klorid (MOP)
Kálium-nitrát (NOP)
MKP
MAP
Ammónium-szulfát (AS)
Ammónium-nitrát (AN)
Nem keverhető (kicsapódik)

Vödör próba
Különböző anyagok együtt injektálása, első használata, belőlük törzsoldat készítés előtt, végezzünk vödörben
oldási, keverés próbát. Ezzel elkerülhetjük hogy, olyan keveréket készítsünk, injektáljunk be, mely oldhatalan
csapadékot képezve kicsapódik és edugítja csepegtető rendszerünket:
• Legalább 2 literes, tiszta, átlátszó vödröt, üveget használjunk.
• Töltsük föl a tiszta öntöző vizünkkel.
• Olyan arányban adjuk hozzá az anyagokat mintha a tartályunkban készítenénk nagyban a törzsoldatot,
injektáláshoz.
• Kézzel addig keverjük, míg teljesen feloldódnak.
• Ha pár perc keverés után még mindíg nem oldódtak fel, ne készítsünk és ne injektáljunk be együtt ilyen anyagokat.
• Ha jól feloldódtak az anyagok, pihentessük az oldatot 24 óráig árnyékos helyen.
• Ez idő eltelte után fénynél vizsgáljuk meg, hogy nincs-e bárminemű kiválás, zavarosság, üledék,
vagy lebegő csapadék.
• Ha bármi ilyet tapasztalunk ne készítsünk ilyen törzsoldatot, ne injektáljunk be ilyen keveréket a rendszerbe.

Korrózió
Leg több műtrágya, szilárd és folyékony formában is, megtámadja fémeket. Általánosságban, minélsavasabb az
oldat, annál korrozívabb. Pl.: kálium-klorid + foszforsav, nagyon korrozív.
Illékonyság
A karbamid és ammóniás nitrogén tartalmú műtrágyák ammóniája könnyen elillan.
Ilyen törzsoldatokat csak frissen használjunk, a tartályt jól fedjük le, fehér színű tartályt használjuk,
tartsuk árnyékban, jól szellőző helyen.
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RÁGCSÁLÓK
Rágcsálók elleni védekezés
A rágcsálók populációit kordában kell tartanunk, mert elszaporodásuk űltetvényeink, a termésben
és a csepegtető öntöző berendezésben is nagy károkat okozhatnak.
Sokfajta rágcsáló élhet az ültetvényünkben:
• Pockok
• Egerek
• Patkányok
• Vakondok, mókusok
• Ürgék, höcsögök, földi kutyák, menyét, nyest félék, stb.
A kisebb rágcsálók pockok, egerek megrágcsálják a fiatal csemeték és az idősebb fák hajtásait, gyökereit is.
A nagyobb rágcsálók, ürgék, hörcsögök, főldi kutyák alulról kirághatják a növényeink teljes gyökérrendszerét.
Sajnos a rágcsálók a berendezéseinket is károsíthatják. Főleg a kisebb átmérőjű kábeleket és öntöző
csöveket rághatják meg. A földlakó kisemlősök (pl. a vakond), az útjában lévő öntöző csövön is átrághatja magát.
Sajnos, nincs egyszerű módja a rágcsáló populáció kordában tartásának.
Csak a tervezett, rendszeres védekezés tarthatja őket kordában.
Az alábbi, ismert módszerek kombinációja szükséges
• Élőhely módosítás, kitelepítés, kizárás.
• Csapdázás
• Riasztó szerekkel távol tarthatjuk őket.
• Kiirtásuk, ritkításuk segít, ha a helyi szabályozások engedik.
További információk: http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials.

Megelőző óvintézkedések a rendszer telepítésekor
Talajfelszín alatti csepegtető rendszerek telepítésekor komolyan megfontolandó az alábbiakat betartani:
• Ha nagy a rágcsáló "nyomás" az adott területen, az ültetvény körül alakítsunk ki összefüggő üres elválasztó sávot
"ütköző zónát", ahol rágcsálóirtó szerekkel, csapdákkal vagy riasztó szerekkel távol tartjuk őket a betelepedéstől.
• Betakarítás után soha ne hagyjunk semmi termést az ültetvényben még héjakat, maradványokat, avart sem.
• Amennyire csak lehet, (adott növény, aktív gyökérzóna közepe), mélyebbre ássuk be a csepegtető csöveket.
A 30 cm-nél mélyebbre berakott csepegtető csöveknél a károsodás esélye már nagymértékben csökken.

MEGJEGYZÉS
Magok csiráztatására nem alkalmas 30cm-re, vagy ennél mélyebbre telepített csepegtető cső
• Ha a csepegtető cső talajba helyezésének helyén fedezünk fel aktív járatokat, szórjunk írtószert
a talajba, területre, még a csövek lefektetése, beásása előtt.
• A cső beásása után jól döngöljük le a talajt, jól temessük be a lefektetés helyét, hogy ne legyenek
csábító, már előre elkészített járatok. Csak a Netafim által gyártott adaptereket és csőlefektető
gépeket használjunk. A csöveket sok sok évre helyezzük be a talajba, szakszerűen ássuk be őket.
(Lásd: Netafim Gépkatalógus http://www.netafm.com/irrigation-products-technical-materials.
• A csövek talajba helyezése után mindegyik öntözési zónát legalább 12 óra időtartamra működtessük..
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TÉLIESÍTÉS
Tél előtti, szezon végi rendszer leállás
A rendszer téliesítése
A fagy kárt tesz a rendszer fém és műanyag alkatrészeiben és az érzékelőkben.
Tél előtt minden szűrőből, szelepből, tápoldatozó berendezéseinkből, tartályainkból, nyomás szabályzóinkból
és a talajfelszín alatti, feletti csővezetékből is le kell ereszteni, eltávolítani minden maradék vizet.
A polietilén (PE) csepegtető csövek nem érzékenyek a fagyra, mivel a csepegtetőkön keresztül a víz el tud
távozni és a csövek maguk is rugalmasak.

Még a téli leállás előtt:
Vegyi anyagokkal tisztítsuk ki az összes csövet és szűrőt, majd jól öblítsük át a rendszert tiszta vízzel.
Ürítsük le a szűrőket, szelepeket, nyomásszabályzókat, tápoldatozókat, tartályokat, csöveket.

JAVASLAT
Egy pumpa vagy kompresszor, alacsony levegőnyomással, nagy légmennyiséggel segít jól és könnyen
eltávolítani a vizet a rendszerből. A lenti ábra szerint, gondoskodjunk a megfelelő csatlakozókról
és légnyomás mérő óráról.

Az érzékelőket EC, pH, szereljük ki és tároljuk a megfelelelő előírt puffer oldatban,
fagymentes helyen.
Tavaszi indulás
Tavasszal induláskor, teljes összeszerelés után óvatosan helyezzük nyomás alá a rendszert,
és ellenőrizzuk a tömítettséget, a csövek és berendezések épségét és a nyomásokat.
Az ekkor mért értékeket jegyezzük fel évről évre és hasonlítsuk össze a korábban mért adatokkal.
Ezután ha szükséges végezzünk vegyszerezést és jól öblítsük is ki a rendszert használat előtt,
szakaszonként, tiszta vízzel nyitott csővégekkel.
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