
A mikroöntözés ma álta lá no san hasz nált öntö zési mód (a rög zí tet ten tele pí tett kijut tató elem tel je sít mé nye

<mint 500 l/h) a növény házi és szán tó földi zöld ség- és gyü mölcs ter mesz tés ben. Taka ré kos víz fel hasz ná lás,

táp anyagok pon tos kijut ta tása, egy szerû üze mel te tés jel lemzi hasz ná la tát.

A mikroöntözés ter je dé sét alap ve tõen a jó víz for rások 

hiá nya aka dá lyozza. Az öntö zõ víz minõ sége elsõ sor -

ban az oldott sók faj tá já tól, mennyi sé gé tõl függ. A fel -

színi víz nem ked vezõ az üze mel te tés hez, mivel a

bak té ri u mo kat nem tud juk szû rés sel eltá vo lí tani,

ezek gyor san fel sza po rod nak a csõ ve ze ték ben és

szerves anyaguk eltömíti a kijuttató ele met.

A mikroöntözési mód

A mikroöntözési mód nak két mód szere hasz nált

Magyar or szá gon. Mikroszórófej hasz ná lata akkor

indo kolt, ha a fák sza bad állá súak, így nagy gyö kér -

zetre van szük sé gük, hogy ellen áll ja nak a szél nek.

Ugyan csak hasz nos olyan növény ese té ben, mely nek

nagy a pára tar ta lom igé nye. Támrendszeres ültet vé -

nyek ese té ben a cse peg tetõ öntözés az elterjedtebb.

Vegyünk egy 250x400 m méretû alma min ta ül tet -

vényt 3,5x1 m-es kötés ben ültetve. A víz for rás kút,

ami a tábla rövi debb olda lá nak köze pén helyez ke dik

el. A kút nál ren del ke zés áll 3x400 V, 20 A tel je sít mé -

nyû elekt ro mos föld ká bel. A kút átmé rõje 225 mm,

kapa ci tása 25 m üzemi víz szint ese tén 300 l/perc,

mely 300x60=18.000 l/h (18 m3/h). Napi 22 órás

üzem idõ vel szá molva a ren del ke zésre álló víz mennyi -

ség 396.000 l. Kér dés, hogy a víz for rás ele gen dõ-e a

telep öntö zé sé hez? Ehhez ismerni kell a fák napi

maxi má lis víz fo gyasz tá sát. Saj nos a gyü mölcs fa jok

külön bözõ sor- és tõtá vol ságú ültet vé nye i hez nin cse -

nek víz igény ada tok, így a lomb fe lü let nagy sá gá ból

indul ha tunk ki. Tapasz ta la tok alap ján 1 m2 napi 4 l

vizet páro log tat el. A fák 1 m távol ság ban áll nak egy -

más tól, magas sá guk kb. 3 m, így 3x4 = 12 liter a napi

szük ség le tük, mely össze sen 342.857 l, tehát kutunk

kapa ci tás ele gendõ lesz a telep öntö zé sé hez.

Min ta ül tet vé nyünk ben víz pót lásra cél szerû 

cse peg te tõ csö vet alkal maz nunk. 

Ennek hosszú sága 250x400/3,5=28.571 m. Választ -

ha tunk 0,5 vagy 1 m osz tású csö vet a. 2,1 vagy b. 3,9

l/h víz ki jut ta tási kapa ci tás sal. A szuperintenzív ter -

mesz tés miatt a 0,5 m osz tást válasszuk. 

a. eset ben a telep egy idejû víz fo gyasz tása

28.571/0,5x2,1 » 120.000 l/h.

b. eset ben a telep egy idejû víz fo gyasz tása

28.571/0,5x3,9 » 223.000 l/h.

Mivel a kút kapa ci tása 18.000 l/h úgy a. eset ben

6,66 » 7, b. eset ben 12,38 » 13 öntö zési sza kaszra kell 

osz tani a táb lát. A keve sebb sze lep miatt válasszuk az 

a. meg ol dást!

A csepegtetõelemet szerelhetjük kézi megoldással a

PE-csõre. Ennek hátránya a sok emberi munka, mely

pontatlan illesztést eredményez, így sok lesz az üzem

közben kipattant gomba. Nem érdemes szétszedhetõ, 

tisztítható gombban gondolkodni, mivel ekkora

területen a visszaszerelés biztosan sok hibát vét, sok

lesz a vízfolyás. Célszerûbb a gyárilag beépített

elemes csövet használni az ültetvényben.

Válasszunk olyan csö vet, mely egyik végé rõl betáp -

lálva képes az üzemre, mivel kutunk a tábla végén

van! A sza bad kifo lyású elem mel sze relt Tan dem 16

mm átmé rõjû csõ 111 m, a 20 mm-es

164 m hosszú sá gig fek tet hetõ. A nyo más kom pen zált

elem mel sze relt csö vek meg fe lelõ nyo más mel lett

hosszab ban fek tet he tõk. A Multibar 16 mm-es 4 bar

bemenõ nyo más mel lett 195, a 20 mm-es 340 m-ig

alkal maz ható. Az ada tok ból az lát szik, hogy egyik

csõ vel sem old ható meg az egy oldal ról tör ténõ betáp -

lá lás. A meg ol dás: a táb lát közé pen ketté kell osz tani

és innen indítani az öntözõvezetéket, így a

20 mm-es Multibar csõ alkal mas lesz az öntö zés hez.

Ez 200 m több let PE gerinc ve ze ték és vezér lõ ká bel

fel hasz ná lást jelent. Amint lát szik, a víz for rást gaz da -

sági okok ból cél szerû a tábla súly pont já ban elhe -

lyezni. Az öntö zõ ve ze ték kivá lasz tása után keres sük

meg a sza kasz sze le pe kig szük sé ges gerinc ve ze ték

mére tét. Az üzemi nyo más leg alább 4 bar, így ennél

nagyobb nyo más fo ko zatú csö vet kell válasz ta nunk.

Az épí tési gya kor lat ban a 6 bar foko zatú az ehhez leg -

kö ze lebb álló, így ennek jel lem zõi alap ján kell a mére -

te zést végezni. A csõ ve ze ték hosszú sága a szi vattyú -

tól leg tá vo labb: 200+86=286 m. A gerinc ve ze ték

méretezéséhez ajánlott kiválasztási érték az
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1,5 m/s vízsebesség. A méretezés különbözõ táb lá za -

tok kal, képletekkel végezhetõ el.

A megfelelõ csõátmérõ a PE 75-ös csõ, ennek nyo -

más vesz te sége 100 m-en 4,2 m, így a középig beve -

zetõ együttes veszteség 8,4 m.

A gerincvezetékrõl 7 db elektrohidraulikus szeleppel

kapcsolódunk a PE 50 osztóvezeték közepére. Az

osztóvezetékrõl PE 25 felszállócsõvel érhetjük el a

huzalra rögzített cse peg te tõ csö vet.

Hatá roz zuk meg a szük sé ges szi vattyú

tel je sít mé nyét!

A víz szál lí tás adott, ez 18 m3/h, az eme lõ ma gas sá got

szük sé ges meg ha tá rozni. 

Ez az alábbiakból áll össze:

- az üzemi vízszintrõl a felszínre emeléshez szükséges 

teljesítmény: 25 m,

- a kút fej, hálós szûrõ, ido mok nyo más vesz te sége:

5 m (homokleválasztó ciklon beépítésekor további 15

m-rel növeljük a teljesítményt),

- csõvezeték vesztesége 8,4 m,

- kereszt gerincvezeték, szelep, osztóvezeték vesz te -

sége 8 m,

- csepegtetõ csövek üzemi nyomása 30 m,

- méretezési tartalék (a szivattyúk adatainak gyári

szórása, várható kopás miatt) 5 m.

Összesen: 81,4 m, ez azt jelenti, hogy a kiter me lõ csõ -

nek 10 bar nyomásfokozatúnak kell lennie.

A 6" átmé rõjû búvár szi vattyúk között kell keres nünk a 

meg fe lelõ típust. Válasszunk olyan szi vattyút, ahol a

Q-H jel leg görbe fej léc ében a bal ol dali elsõ-má so dik

har ma dá nál talál juk a 18 m3/h érté ket, majd keres sük 

a meg fe lelõ eme lõ ma gas sá got! Egy szi vattyú nak

több féle kiala kí tása is van, cél szerû egy össze fog laló

diag ra mot nézni elsõre. A válasz tás a SAER S-152X/7

jelû szi vattyú lehet, tel je sít mé nye 7,5 kW, a 16,3 A

áram fel vé tele bele fér az adott határba, tar ta léka a

nyo más kom pen zált ele mek zárá sá hoz kb. 45%. Külsõ 

mérete megfelel a kút átmérõjének.

Jól megépített kút esetén a szilárd anyagokat a

beépített szûrõréteg felfogja, így fent csak biztonsági

hálós szûrõ elhelyezése szükséges. Ez legyen 120

mesh finomságú és 10 bar nyomásállóságú. Elõtte,

utána építsünk be nyomásmérõórát, hogy követ kez -

tet hes sünk az eltömõdésére.

A szi vattyú haj tá sára frek ven cia vál tót kell hasz nál -

nunk, hogy a szük sé ges üzemi nyo mást folya ma to san 

tart has suk. 

A szûrõ elé épít sük be a táp ol da tozó

beren de zést!

Ez lehet egy nyo más nö velõ szi vattyú val sze relt

Venturi-csõ. Ennek elõ nye, hogy egy szerû víz szi -

vattyú hasz nál ható, mivel az nem érint ke zik a befecs -

ken de zett anyag gal. A fel szí vást a Venturi-csõ végzi,

mely nek elõ nye, hogy nincs benne mozgó alkat rész.

Egy egy ség beépí tése ele gendõ, mert a kevert

vízoldható mûtrá gya (pl. Megasol NPK) alkal ma zása

cél szerû. Ez külön bözõ ará nyok ban tar tal mazza az

NPK és mikroelemeket.

A tele pet cél szerû auto mata vezér lés sel ellátni, ekkor

a sza ka szok vál tása köz vet len beavat ko zás nél kül tör -

té nik. Lehe tõ ség van GSM rend sze ren keresz tül távoli

elérésre is. Az öntö zés ve zérlõ 8 db 24 V AC kime net tel 

ren del kez zen. A vezérlõ és a sze le pek között fek tes -

sünk le 8 eres, 0,5 mm2 kereszt met szetû réz kábelt. A 

nagy távol ság miatt a sze le pekre spe ci á lis adap ter

(LDO) tele pí tése szük sé ges.

Még nem garan tált

A hazai öntö zési pia con a világ összes jelen tõs gyár -

tója kép vi sel teti magát, így alkat ré szek bõl bõ válasz -

ték áll a beru há zók ren del ke zé sére. A kijut tató ele -

mek kitûnõ minõ sége azon ban még nem garan tálja a

meg épí tett rend szer elfo gad ható mûkö dé sét. A kor -

szerû, víz ta ka ré kos, táp ol da tot hasz náló rend szer

kijut ta tási egyen le tes sé gé nek el kell érnie az E.U.=

90%-ot. Leg több eset ben költ ség csök ken tési okok ból

a kijut tató ele mek szá mát mini ma li zál ják, a víz szál lító 

csõ ve ze té kek átmé rõ jét csök ken tik. Ezek nek a meg -

ol dá sok nak köszön he tõen a víz ugyan min den hová

eljut, de korántsem biztosított a megfelelõ mennyi -

ség, egyen le tes ség.

dr. Tóth Árpád
Aquarex '96 Kft.
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