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fot. Perrot

System
automatycznego
nawadniania
Maïgorzata Cuch

Wprowadzenie
automatyki do ogrodu?
Dlaczego nie, przecieĝ
system automatycznego
nawadniania praktycznie
nie wymaga obsïugi,
a oprócz tego jest
prawie niewidoczny,
bo jego elementy
zakopane sÈ pod ziemiÈ.
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Przyjemna z reguïy pielÚgnacja ogrodu bywa niekiedy mÚczÈcym obowiÈzkiem,
dlatego tradycyjny sposób podlewania, na przykïad wÚĝem ogrodowym, coraz czÚĂciej jest zastÚpowany przez system nawadniania automatycznego. Warto go zainstalowaÊ, jeĂli ogród ma powierzchniÚ co najmniej kilkuset metrów kwadratowych
i znajduje siÚ w nim zróĝnicowana roĂlinnoĂÊ.
Cena projektu i wykonania systemu to 5–16 zï/m2, w zaleĝnoĂci od wielkoĂci terenu (im wiÚkszy, tym niĝsza cena). W przypadku ogrodu o powierzchni 1–2 tys. m2
koszt ten wyniesie 6–11 zï/m2. System automatycznego nawadniania jest doĂÊ
kosztowny, ale ma istotne zalety:
moĝna go zaprogramowaÊ tak, by wïÈczaï siÚ w odpowiednim czasie, dozujÈc
okreĂlonÈ iloĂÊ wody poszczególnym grupom roĂlin;
umoĝliwia racjonalne uĝycie wody;
pozwala zaoszczÚdziÊ czas, który musielibyĂmy poĂwiÚciÊ na podlewanie ogrodu.

Dziaïanie
System nawadniajÈcy dzieli siÚ na sekcje, obejmujÈce fragmenty ogrodu o róĝnym
rodzaju roĂlinnoĂci (trawnik, rabaty kwiatowe czy ĝywopïot), róĝniÈcej siÚ wymaganiami w stosunku do wilgotnoĂci gleby. Do podlewania sïuĝÈ koñcówki nawadniajÈce: zraszacze, mikrozraszacze i linie kroplujÈce. W poszczególnych sekcjach zamontowane sÈ koñcówki do nawadniania jednego rodzaju (np. tylko zraszacze), o tej
samej wydajnoĂci, poïÈczone ze sobÈ rurami. PracÈ systemu kieruje odpowiednio zaprogramowany sterownik.
System podïÈczony jest do ujÚcia wody. Moĝe nim byÊ kran lub studnia z pompÈ. Parametry wody w ujÚciu muszÈ speïniaÊ nastÚpujÈce warunki:
ciĂnienie – minimum 1,7 atmosfery;
odpowiednia wydajnoĂÊ (decyduje o tym, ile zraszaczy moĝe pracowaÊ w tym
samym czasie).

Warto zaïoĝyÊ oddzielny licznik na wodÚ z sieci
wodociÈgowej wykorzystywanÈ do automatycznego podlewania ogrodu, by nie pïaciÊ za odprowadzenie zuĝytej w ten sposób wody do kanalizacji.
Mikrozraszacze
– sÈ to zraszacze o niewielkim zasiÚgu i sïuĝÈ gïównie do nawadniaZaleĝnie od rodzaju zraszacza, jego zasiÚg
nia pojedynczych roĂlin.
moĝe wynosiÊ 8–500 m2
Umieszcza siÚ je przy
gruncie i wïaĂnie dziÚki temu warto nawadniaÊ nimi roĂliny, które
nie lubiÈ podlewania z góry. Na czas prac ogrodowych mikrozraszacze moĝna ïatwo zdemontowaÊ.
fot. Perrot

Praca poszczególnych sekcji odbywa siÚ pojedynczo. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe ïÈczne zapotrzebowanie na wodÚ zraszaczy danej sekcji nie moĝe
byÊ wiÚksze, niĝ pozwalajÈ na to parametry ujÚcia wody (im wyĝsze jest
ciĂnienie, tym wiÚcej zraszaczy moĝe pracowaÊ w jednej sekcji). JeĂli ciĂnienie i wydajnoĂÊ ujÚcia wody sÈ sïabe (moĝna je zwiÚkszyÊ, stosujÈc
kran i rury o wiÚkszej Ărednicy), a powierzchnia do podlewania duĝa,
lepiej wydzieliÊ wiÚcej sekcji o mniejszej liczbie zraszaczy. Straty ciĂnienia rosnÈ wraz z oddalaniem siÚ od ujÚcia wody, dlatego odlegïoĂÊ
od ěródïa wody do jej wylotu powinna byÊ moĝliwie maïa, a ujÚcie
wody powinno znajdowaÊ siÚ w centralnej czÚĂci ogrodu.

Linie kroplujÈce – sÈ to rury z polietylenu z otworami, przez które sÈczy siÚ woda. PodlewajÈ pas szerokoĂci ok. 60 cm. Stosuje siÚ je
do nawadniania wÈskich dziaïek oraz rabat i ĝywopïotów. Linie ukïada siÚ najczÚĂciej na powierzchni ziemi i przykrywa warstwÈ kory.
Trzeba jednak pamiÚtaÊ, by przysypanych linii nie uszkodziÊ podczas prac w ogrodzie. Warto wiedzieÊ, ĝe umieszczajÈc je w gÚstwinie
roĂlin czy wzdïuĝ ĝywopïotu, za krzewami, nie ma potrzeby maskowaÊ linii. Na terenie pagórkowatym stosuje siÚ linie z tzw. kompensacjÈ spadków ciĂnieñ, dziÚki której woda pïynie takĝe pod górÚ.
Podlewanie za pomocÈ linii kroplujÈcych jest bardzo efektywne, poniewaĝ woda trafia bezpoĂrednio do korzeni roĂlin, nie zraszajÈc ich
górnych czÚĂci. PamiÚtajmy, ĝe polanie liĂci lub kwiatów w upalne dni moĝe spowodowaÊ ich poparzenie, a nadmierne zawilgocenie
niesie ryzyko wystÈpienia chorób wywoïywanych przez grzyby.

Elementy
Koñcówki zraszajÈce. SÈ to te elementy systemu nawadniania automatycznego, z których wypïywa woda, naleĝÈ do nich: zraszacze,
mikrozraszacze i linie kroplujÈce.
Zraszacze – wĂród nich wyróĝniamy: wynurzalne i niewynurzalne, statyczne i ruchome oraz rotacyjne i wahadïowe.
Zraszacze wynurzalne umieszcza siÚ tuĝ pod ziemiÈ. Pod wpïywem ciĂnienia wody zraszacze wysuwajÈ siÚ ponad jej powierzchniÚ.
Praktycznym rozwiÈzaniem jest to, ĝe gdy nie pracujÈ, znajdujÈ siÚ
pod ziemiÈ i sÈ niewidoczne. Nie ma ryzyka, ĝe zostanÈ uszkodzone
przez nadepniÚcie. Szczególnie polecane sÈ do nawadniania trawnika, gdyĝ nie stanowiÈ utrudnienia dla pracy kosiarki. Trzeba jednak
uwaĝaÊ, by nie uszkodziÊ zraszaczy podczas aeracji trawnika.
Gïowice zraszaczy niewynurzalnych nie chowajÈ siÚ pod ziemiÚ. Ustawia siÚ je na rabatach i wĂród grup roĂlin, tam gdzie nie uĝywa siÚ kosiarki. Montuje siÚ je na specjalnych szpilkach o wysokoĂci ok. 30 cm.
Zraszacze statyczne emitujÈ caïy czas jednakowy strumieñ wody,
natomiast ruchome (turbinowe) poruszajÈ siÚ (nie naleĝy zestawiaÊ ze
sobÈ zraszaczy statycznych z ruchomymi, ze wzglÚdu na róĝny opad
wody).
Zraszacze rotacyjne podlewajÈ teren w ksztaït koïa lub jego wycinka. Zaleĝnie od rodzaju dyszy zasiÚg strumienia moĝe obejmowaÊ kÈt 25–360°. Zraszacze wahadïowe podlewajÈ obszar o ksztaïcie prostokÈta lub kwadratu.

Sterownik. Jest to urzÈdzenie elektroniczne, zasilane energiÈ z sieci
lub baterii. Odpowiednio zaprogramowany sterownik kieruje kolejnoĂciÈ wïÈczania siÚ podlewania w róĝnych czÚĂciach ogrodu oraz czasem nawadniania. Warto wiedzieÊ, ĝe za pomocÈ sterownika moĝna
równieĝ w razie potrzeby uruchomiÊ podlewanie wybranych sekcji na
dowolny okres, nie zmieniajÈc zaprogramowanego, staïego trybu podlewania. W zaleĝnoĂci od liczby sekcji steSterownik nasadzany na
rownik montuje siÚ w róĝnych miejscach:
zawór sprawdzi siÚ w mniejszym ogrodzie
bezpoĂrednio na zaworze znajdujÈcym siÚ w ogrodzie, doprowadzajÈcym
wodÚ do systemu – jeĂli system nawadniajÈcy obejmuje maïy teren i skïada siÚ z
1–2 sekcji;
w budynku (np. w piwnicy) – jeĂli
sekcji jest wiÚcej. Wówczas sterowanie polega na wysyïaniu sygnaïu ze sterownika
do elektrozaworów, które otwierajÈ lub zamykajÈ dopïyw wody do danej sekcji.
fot. Gardena

fot. Rain Bird

System automatycznego nawadniania moĝe obejmowaÊ caïy ogród bÈdě
jego czÚĂÊ, np. tylko trawnik

Rury. Wszystkie elementy instalacji nawadniajÈcej ïÈczy siÚ
ciemnymi (aby ograniczyÊ rozwój glonów) elastycznymi rurami z
polietylenu. Ich Ărednica zaleĝy od wielkoĂci sekcji i liczby koñcówek nawadniajÈcych w danej sekcji.

Studzienka rozdzielcza. Jest to specjalna skrzynka, w której zamontowane

Ogrody

ZasiÚg i ksztaït powierzchni zraszanej moĝna zmieniaÊ przez regulacjÚ lub
wymianÚ dyszy zraszacza

sÈ elektrozawory. Liczba zaworów powinna byÊ równa liczbie sekcji. Skrzynka z zaworami elektromagnetycznymi musi byÊ poïÈczona rurÈ z ujÚciem wody.

kcji

Czujniki. W systemie automatycznego nawadniania stosuje siÚ
czujniki wilgotnoĂci i deszczu (reagujÈ tylko na obfite opady). SÈ to
urzÈdzenia elektroniczne, które umieszcza siÚ na wolnym powietrzu,
poza zasiÚgiem zraszaczy i podïÈcza do sterownika. DziÚki nim system nie pracuje w czasie opadów i duĝego uwilgocenia gleby.

Projekt
Wykonanie projektu i zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania jest doĂÊ skomplikowane, dlatego prace te najlepiej zle-

Jak ïÈczyÊ zraszacze
w obrÚbie sekcji?

fot. Perrot

Automatycznie podlewane mogÈ
byÊ takĝe roĂliny w stojÈcych
lub wiszÈcych na tarasie donicach.
Doprowadza siÚ do nich
miniaturowe zraszacze, poïÈczone
ze sobÈ cienkimi wÚĝykami
ciÊ fachowcom. JeĂli jednak decydujemy siÚ na samodzielne wykonanie, warto pamiÚtaÊ, ĝe system automatycznego nawadniania
najlepiej zaplanowaÊ i zainstalowaÊ, zanim zaïoĝymy ogród, aby
nie trzeba byïo ingerowaÊ w znajdujÈce siÚ w nim obiekty.
Aby zaprojektowaÊ automatyczne nawadnianie, na planie dziaïki (najlepiej wykonanym w skali 1:100, gdzie 1 cm na papierze odpowiada 1 m w terenie) zaznacza siÚ: dom, podjazd, Ăcieĝki, oczko
wodne, elementy maïej architektury, drzewa, krzewy, rabaty, trawnik i inne obiekty znajdujÈce siÚ w ogrodzie (czyli wszystkie elementy, które mogïyby przeszkadzaÊ w prowadzeniu rurociÈgu lub
podlewaniu roĂlin) oraz ujÚcie wody.
NastÚpnie okreĂla siÚ liczbÚ sekcji i dobiera elementy systemu
(przede wszystkim liczbÚ, rozmieszczenie i rodzaj zraszaczy oraz
dïugoĂÊ i ĂrednicÚ rur). Trzeba uwzglÚdniÊ przy tym rodzaj gleby
i roĂlinnoĂci oraz ciĂnienie wody. LokalizacjÚ zraszaczy na planie
terenu zaznacza siÚ punktami, a ich zasiÚgi oznacza okrÚgami.
Do róĝnych miejsc w ogrodzie przeznaczone sÈ zraszacze o róĝnymzasiÚgu:
90° – naroĝniki dziaïki;
180° – boki dziaïki;
270° – naroĝniki przy budynkach lub tarasie;
360° – centralna czÚĂÊ ogrodu.

Jak ïÈczyÊ linie kroplujÈce
w obrÚbie sekcji?

Dobrze

½le
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fot. Rain Bird

Gleba a roĂliny w ogrodzie

Systematyczne podlewanie jest szczególnie istotne w przypadku trawnika, poniewaĝ darñ jest bardzo wraĝliwa na brak wody (nie tylko latem, ale i wiosnÈ,
w okresie intensywnego wzrostu traw)

Kiedy i jak
obficie podlewaÊ roĂliny?
Kiedy?
RoĂliny najlepiej podlewaÊ wczesnym rankiem i po poïudniu, gdy
nie sÈ one naraĝone na silne dziaïanie sïoñca, a ewentualny nadmiar
wody szybko odparowuje. PodlewajÈc wieczorem, naleĝy zraszaÊ
gïównie glebÚ wokóï roĂlin, bo nadmiar wilgoci mógïby przyczyniÊ
siÚ do gnicia roĂlin. System nawadniajÈcy moĝe uruchamiaÊ siÚ takĝe nocÈ. Podlewanie o tej porze ma swoje zalety: oszczÚdnoĂÊ wody
jest wiÚksza, bo paruje ona wolniej, a ponadto nie ma problemu z niskim ciĂnieniem wody, bo wodociÈg nie jest obciÈĝony.
Jak obficie?
IntensywnoĂÊ podlewania trzeba uzaleĝniÊ od zapotrzebowania danych roĂlin na wodÚ (jest to cechÈ charakterystycznÈ danego gatunku) i od rodzaju gleby, na której rosnÈ. Warto pamiÚtaÊ, ĝe roĂliny
które naturalnie rosnÈ na wilgotnych ïÈkach i w miejscach bagiennych oraz te o duĝych, miÚkkich liĂciach, potrzebujÈ bardzo wilgotnego podïoĝa, a roĂliny skalne oraz te, które naturalnie rosnÈ na
glebie piaszczystej ěle znoszÈ duĝÈ wilgotnoĂÊ gleby.
Najbardziej obficie naleĝy podlewaÊ roĂliny na glebie piaszczystej,
poniewaĝ woda szybko przesiÈka do gïÚbszych warstw podïoĝa.
W przypadku gleby gliniastej podlewaÊ naleĝy czÚĂciej, ale mniej obficie, gdyĝ woda wsiÈkaÊ bÚdzie powoli. RoĂliny rosnÈce na glebie
ĝyznej, przepuszczalnej moĝna podlewaÊ jednorazowo i obficie.

OdlegïoĂÊ miÚdzy zraszaczami powinna byÊ równa poïowie dïugoĂci Ărednicy ich zasiÚgu nawadniania, aby kaĝdy fragment trawnika byï dostatecznie podlewany. JeĂli dziaïka jest maïa, najpierw
planuje siÚ ustawienie zraszaczy o najwiÚkszym zasiÚgu, które bÚdÈ
nawadniaÊ gïównÈ czÚĂÊ ogrodu, a nastÚpie w pozostaïych miejscach planuje siÚ zraszacze o mniejszym zasiÚgu i linie kroplujÈce.

Montaĝ
Pierwszym krokiem montaĝu automatycznego nawadniania jest
rozïoĝenie poszczególnych czÚĂci systemu w terenie, w miejscach,

gdzie majÈ byÊ wkopane (pozwoli to nam upewniÊ siÚ, ĝe system
jest kompletny). NastÚpnie ïÈczy siÚ kolejne elementy.
Rury doprowadzajÈce wodÚ umieszcza siÚ w rowkach o gïÚbokoĂci 30–40 cm. Jeĝeli instalacjÚ montuje siÚ na istniejÈcym trawniku, aby nie uszkodziÊ darni, w miejscu montowania rur trawÚ naleĝy rozciÈÊ, rozïoĝyÊ na boki i dopiero wtedy wykopaÊ rowek (jeĂli
grunt jest miÚkki, rury wystarczy w niego wcisnÈÊ). Pas trawy moĝna takĝe zdjÈÊ szpadlem (oczywiĂcie po zakoñczeniu prac pïaty
darni ukïada siÚ ponownie na trawniku). PamiÚtajmy, aby podczas
montaĝu instalacji nie przysypaÊ ziemiÈ darni, bo mogïoby to doprowadziÊ do jej zniszczenia. Jeĝeli w wykopie ma siÚ znaleěÊ zraszacz, zawór regulacyjny lub puszka, przed umieszczeniem tych elementów w rowku wypeïnia siÚ go 10 cm warstwÈ ĝwiru.
Przed zasypaniem wykopu, w którym znajdujÈ siÚ elementy systemu, koniecznie trzeba sprawdziÊ, czy dziaïa on prawidïowo. ZiemiÚ,
którÈ zasypaliĂmy rowki, naleĝy ugnieĂÊ. JeĂli grunt polejemy wodÈ,
osiÈdzie szybciej. NastÚpnie trzeba wyregulowaÊ zraszacze, ustawiajÈc odpowiedni ich zasiÚg i zaprogramowaÊ sterownik.

Jak dbaÊ o system
automatycznego nawadniania?
KontrolowaÊ dziaïanie caïego systemu: 2 razy w roku, latem
i jesieniÈ – poniewaĝ zanieczyszczenia znajdujÈce siÚ w wodzie majÈ
negatywny wpïyw na poszczególne czÚĂci instalacji. Dodatkowo wiosnÈ trzeba przeczyĂciÊ dysze lub wyregulowaÊ zasiÚg zraszaczy oraz
wykonaÊ przeglÈd elektrozaworów.
ZabezpieczyÊ system przed mrozem montujÈc w tym celu:
– zawory odwadniajÈce, które odprowadzajÈ wodÚ z instalacji po
kaĝdym cyklu nawadniania. Zawory umieszcza siÚ w najniĝszym
miejscu instalacji, w obrÚbie danej sekcji. Kaĝdej sekcji odpowiada
jeden zawór. Zastosowanie zaworów odwadniajÈcych powoduje koniecznoĂÊ demontaĝu na okres zimy elementów systemu sterowania
oraz reduktorów;
– kompresor, za pomocÈ którego instalacjÚ przedmuchuje siÚ sprÚĝonym powietrzem, usuwajÈc z rur pozostaïoĂci wody. Przy tym rozwiÈzaniu nie ma koniecznoĂci demontowania na zimÚ ĝadnych elementów systemu.
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