SALATA
ŞI PLANTELE
CU FRUNZE VERZI

Sisteme de irigare
NaanDan Jain

Investiţiile mari sunt asociate culturilor productive de
plante cu frunze verzi. Selectarea celui mai potrivit
sistem de irigare şi gestionarea acestuia este crucială
pentru succes. NaanDan Jain oferă două sisteme principale pentru irigare optimă: IrriStand şi Amirit.

Sistemul IrriStand

Sistemul IrriStand pentru salată şi plante cu frunze
verzi este un sistem de aspersie cu debit redus care
simulează ploaia uşoară. Bazat pe un sistem PE flexibil, compact, de tip „in and out“, sistemul se adaptează
cu succes tuturor stadiilor şi cerinţelor de dezvoltare:
• Germinare
• Irigare uniformă
(menţinând condiţiile de aerare a solului)
• Aplicare continuă a azotului
• Micro-climat
• Prevenirea eroziunii solului
• Protecţie împotriva îngheţului
Avantaje principale ale sistemului
• Rată de precipitaţii redusă
• Eficacitate ridicată şi distribuţie uniformă a
apei
• Control deplin asupra profilului de udare
• Disponibilitatea umidităţii şi a substanţelor
nutritive optime pentru sistemul rădăcinii
• Creşterea producţiei până la 70 tone/ha, în
funcţie de diferitele varietăţi şi de sezon
Uniformitatea ridicată a distribuţiei şi rata
de aplicare redusă, în cicluri de irigare frecvente,
asigură controlul şi monitorizarea optimă a profilului de sol udat şi aerat, esenţial pentru sistemul
radicular superficial al salatei.
• Rată de aplicare redusă (3-5 mm/h): permite
absorbţia optimă a apei în sol, fără scurgere, chiar şi în
pante.
• Impact redus al picăturilor: conservă structura
solului şi previne formarea crustei, pentru a permite
germinarea şi dezvoltarea perfectă.
• Cicluri de irigare scurte: se previne presiunea
cauzată de surplusul de apă; se asigură condiţii optime
de creştere, cu acces la un volum mare de apă şi
substanţe nutritive, într-un profil de sol udat şi aerat;
absenţa solubilizării nitratului sub zona rădăcinii şi a
scurgerii în pânza de apă freatică.

Sistemul Amirit

Bazat pe conceptul IrriStand, Amirit este un sistem
compact ce include conducte PE de 50 mm, cu segmente de 10-12 metri. Sistemul este flexibil, portabil şi
uşor de utilizat.

Operaţiune de dispunere
a sistemului IrriStand

Aspersoare pentru
sistemele IrriStand
şi Amirit

NaanDan Jain a conceput o gamă amplă de aspersoare
pentru irigarea salatei şi a plantelor cu frunze verzi.
Caracterizate prin construcţia solidă, rezistenţa la
coroziune şi distribuţia de apă extrem de înaltă, acestea
răspund la condiţiile specifice câmpului.

Instalare a sistemului Amirit

Super 10

• Mecanism etanş, compact, cu bilă, pentru distanţe de
până la 12 m
Disponibil cu regulator de debit

5022-U

Aspersor de impact pentru distanţe de până la 12 m
Fiabil în condiţii de joasă presiune
Disponibil cu regulator de debit

Maestro

• Aspersor pentru distanţă amplă, de până la 15 m.
• Bazat pe sistemul Variable Trajectory Drive (acţionare cu
traiectorie variabilă) pentru acoperire uniformă maximă şi
udare în apropiere.
• Conceput să funcţioneze în condiţii de vânt (până la
2,0 m/sec, 7,2 km/h). În condiţii de vânt puternic, se
recomandă reducerea distanţei.
• Se utilizează cu înălţătoare PVC şi sistem Amirit.

Sistem fără scurgere

Adăugarea unei „supape de reţinere” (PRC 4040) la
sistemele IrriStand & Amirit va conduce la o performanţă
crescută şi va evita strângerea apei în zonele joase.

5022
asamblat
la
PRC 4040

Super 10
asamblat
la
PRC 4040

Maestro
pe Amirit

Considerente agrotehnice
Controlul pesticidelor

Sistemul compact IrriStand asigură flexibilitatea totală a
programării irigării şi a pulverizării.
În unele cazuri, sistemul de aspersiune poate fi utilizat
pentru aplicarea substanţelor chimice.

Deteriorări generate
de temperatură

În sezonul cald, aportul de CA++ la nivelul plantei scade.
Irigarea cu bătaie înaltă cu ajutorul sistemului IrriStand
contribuie la minimizarea arsurilor la vârfuri.

Fertilizarea

Uniformitatea crescută a distribuţiei apei a sistemului IrriStand asigură aplicarea exactă a îngrăşămintelor pe fiecare
metru pătrat de câmp.

Compararea sistemelor

Sistemul IrriStand comparativ cu sistemul de aspersoare tradiţional şi sistemul de irigare prin
picurare
Sistem de aspersoare
tradiţional
cu bătaie înaltă

Sistem de irigare prin
picurare

Sistem IrriStand
NaanDanJain

Rate de precipitaţie
(mm/oră)

12-15

8-10
(2-3 laterale per strat)

3+5

Mărimea picăturilor

medie

nu este relevantă

mică

Efect de răcire
prin evaporare

mediu

absent

foarte eficient

Crustă pe sol

se produce des

absentă

absentă

Activarea erbicidului

da

nu

da

Germinare

80-90%

foarte dificilă

100%

Aplicare de îngrăşăminte

componente metalice
coroziune şi scurgeri

cu succes

cu succes,
cu instalare
PE completă

Solubilizare N

frecventă

rară

controlată şi evitată

Starea oxigenului

mediu spre scăzut

mediu

maxim

Deteriorare prin suflarea
nisipului

limitată

problematică

absentă

Cost

set compact - scump
Portabil - economic

scump

mai ieftin decât setul
compact de picurare
şi din aluminiu

Venit şi profit

moderat

bun

crescut

Sistemul NaanDan Jain IrriStand
a revoluţionat piaţa aspersoarelor
tradiţionale. Cultivatorii de salată şi
plante cu frunze verzi vor obţine avantaje imediate din utilizarea sistemului.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau reprezentanţa noastră.

