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OGRODY

Wprowadzenie 

automatyki do ogrodu? 

Dlaczego nie, przecie

system automatycznego 

nawadniania praktycznie 

nie wymaga obs ugi, 

a oprócz tego jest 

prawie niewidoczny, 

bo jego elementy 

zakopane s  pod ziemi .

atwiej

ni  kiedykolwiek
fot. Perrot

System
    automatycznego 
    nawadniania

Ma gorzata Cuch

Przyjemna z regu y piel gnacja ogrodu bywa niekiedy m cz cym obowi zkiem, 

dlatego tradycyjny sposób podlewania, na przyk ad w em ogrodowym, coraz cz -

ciej jest zast powany przez system nawadniania automatycznego. Warto go zain-

stalowa , je li ogród ma powierzchni  co najmniej kilkuset metrów kwadratowych 

i znajduje si  w nim zró nicowana ro linno .

Cena projektu i wykonania systemu to 5–16 z /m2, w zale no ci od wielko ci tere-

nu (im wi kszy, tym ni sza cena). W przypadku ogrodu o powierzchni 1–2 tys. m2

koszt ten wyniesie 6–11 z /m2. System automatycznego nawadniania jest do

kosztowny, ale ma istotne zalety:

mo na go zaprogramowa  tak, by w cza  si  w odpowiednim czasie, dozuj c

okre lon  ilo  wody poszczególnym grupom ro lin;

umo liwia racjonalne u ycie wody;

pozwala zaoszcz dzi  czas, który musieliby my po wi ci  na podlewanie ogrodu.

Dzia anie
System nawadniaj cy dzieli si  na sekcje, obejmuj ce fragmenty ogrodu o ró nym 

rodzaju ro linno ci (trawnik, rabaty kwiatowe czy ywop ot), ró ni cej si  wymaga-

niami w stosunku do wilgotno ci gleby. Do podlewania s u  ko cówki nawadnia-

j ce: zraszacze, mikrozraszacze i linie kropluj ce. W poszczególnych sekcjach za-

montowane s  ko cówki do nawadniania jednego rodzaju (np. tylko zraszacze), o tej 

samej wydajno ci, po czone ze sob  rurami. Prac  systemu kieruje odpowiednio za-

programowany sterownik. 

System pod czony jest do uj cia wody. Mo e nim by  kran lub studnia z pom-

p . Parametry wody  w uj ciu musz  spe nia  nast puj ce warunki:

ci nienie – minimum 1,7 atmosfery;

odpowiednia wydajno  (decyduje o tym, ile zraszaczy mo e pracowa  w tym 

samym czasie).



Praca poszczególnych sekcji odbywa si  pojedynczo. Trzeba pami -

ta , e czne zapotrzebowanie na wod  zraszaczy danej sekcji nie mo e

by  wi ksze, ni  pozwalaj  na to parametry uj cia wody (im wy sze jest 

ci nienie, tym wi cej zraszaczy mo e pracowa  w jednej sekcji). Je li ci-

nienie i wydajno  uj cia wody s  s abe (mo na je zwi kszy , stosuj c

kran i rury o wi kszej rednicy), a powierzchnia do podlewania du a, 

lepiej wydzieli  wi cej sekcji o mniejszej liczbie zraszaczy. Straty ci-

nienia rosn  wraz z oddalaniem si  od uj cia wody, dlatego odleg o

od ród a wody do jej wylotu powinna by  mo liwie ma a, a uj cie 

wody powinno znajdowa  si  w centralnej cz ci ogrodu.

Elementy
Ko cówki zraszaj ce. S  to te elementy systemu nawadniania auto-

matycznego, z których wyp ywa  woda, nale  do nich: zraszacze, 

mikrozraszacze i linie kropluj ce. 

Zraszacze – w ród nich wyró niamy: wynurzalne i niewynurzal-

ne, statyczne i ruchome oraz rotacyjne i wahad owe.

Zraszacze wynurzalne umieszcza si  tu  pod ziemi . Pod wp y-

wem ci nienia wody zraszacze wysuwaj  si  ponad jej powierzchni .

Praktycznym rozwi zaniem jest to, e gdy nie pracuj , znajduj  si

pod ziemi  i s  niewidoczne. Nie ma ryzyka, e zostan  uszkodzone 

przez nadepni cie. Szczególnie polecane s  do nawadniania trawni-

ka, gdy  nie stanowi  utrudnienia dla pracy kosiarki. Trzeba jednak 

uwa a , by nie uszkodzi  zraszaczy podczas aeracji trawnika. 

G owice zraszaczy niewynurzalnych nie chowaj  si  pod ziemi . Us-

tawia si  je na rabatach i w ród grup ro lin, tam gdzie nie u ywa si  ko-

siarki. Montuje si  je na specjalnych szpilkach o wysoko ci ok. 30 cm. 

Zraszacze statyczne emituj  ca y czas jednakowy strumie  wody, 

natomiast ruchome (turbinowe) poruszaj  si  (nie nale y zestawia  ze 

sob  zraszaczy statycznych z ruchomymi, ze wzgl du na ró ny opad 

wody). 

 Zraszacze rotacyjne podlewaj  teren w kszta t ko a lub jego wy-

cinka. Zale nie od rodzaju dyszy zasi g strumienia mo e obejmo-

wa  k t 25–360°. Zraszacze wahad owe podlewaj  obszar o kszta -

cie prostok ta lub kwadratu. 

Mikrozraszacze

– s  to zraszacze o nie-

wielkim zasi gu i s u-

 g ównie do nawadnia-

nia pojedynczych ro lin. 

Umieszcza si  je przy 

gruncie i w a nie dzi ki temu warto nawadnia  nimi ro liny, które 

nie lubi  podlewania z góry. Na czas prac ogrodowych mikrozrasza-

cze mo na atwo zdemontowa .

Linie kropluj ce – s  to rury z polietylenu z otworami, przez któ-

re s czy si  woda. Podlewaj  pas szeroko ci ok. 60 cm. Stosuje si  je 

do nawadniania w skich dzia ek oraz rabat i ywop otów. Linie uk a-

da si  najcz ciej na powierzchni ziemi i przykrywa warstw  kory. 

Trzeba jednak pami ta , by przysypanych linii nie uszkodzi  pod-

czas prac w ogrodzie. Warto wiedzie , e umieszczaj c je w g stwinie 

ro lin czy wzd u ywop otu, za krzewami, nie ma potrzeby masko-

wa  linii. Na terenie pagórkowatym stosuje si  linie z tzw. kompensa-

cj  spadków ci nie , dzi ki której woda p ynie tak e pod gór .

Podlewanie za pomoc  linii kropluj cych jest bardzo efektywne, po-

niewa  woda trafia bezpo rednio do korzeni ro lin, nie zraszaj c ich 

górnych cz ci. Pami tajmy, e polanie li ci lub kwiatów w upal-

ne dni mo e spowodowa  ich poparzenie, a nadmierne zawilgocenie 

niesie ryzyko wyst pienia chorób wywo ywanych przez grzyby. 

Rury. Wszystkie elementy instalacji nawadniaj cej czy si

ciemnymi (aby ograniczy  rozwój glonów) elastycznymi rurami z 

polietylenu. Ich rednica zale y od wielko ci sekcji i liczby ko có-

wek nawadniaj cych w danej sekcji.

Sterownik. Jest to urz dzenie elektroniczne, zasilane energi  z sieci 

lub baterii. Odpowiednio zaprogramowany sterownik kieruje kolejno-

ci  w czania si  podlewania w ró nych cz ciach ogrodu oraz cza-

sem nawadniania. Warto wiedzie , e za pomoc  sterownika mo na

równie  w razie potrzeby uruchomi  podlewanie wybranych sekcji na 

dowolny okres, nie zmieniaj c zaprogramowanego, sta ego trybu pod-

lewania. W zale no ci od liczby sekcji ste-

rownik montuje si  w ró nych miejscach:

bezpo rednio na zaworze znajduj -

cym si  w ogrodzie, doprowadzaj cym 

wod  do systemu – je li system nawad-

niaj cy obejmuje ma y teren i sk ada si  z 

1–2 sekcji;

w budynku (np. w piwnicy) – je li

sekcji jest wi cej. Wówczas sterowanie po-

lega na wysy aniu sygna u ze sterownika 

do elektrozaworów, które otwieraj  lub za-

mykaj  dop yw wody do danej sekcji.

Studzienka rozdzielcza. Jest to spe-

cjalna skrzynka, w której zamontowane 
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Warto za o y  oddzielny licznik na wod  z sieci 

wodoci gowej wykorzystywan  do automatyczne-

go podlewania ogrodu, by nie p aci  za odprowa-

dzenie zu ytej w ten sposób wody do kanalizacji.

System automatycznego nawadniania mo e obejmowa  ca y ogród b d

jego cz , np. tylko trawnik

Zale nie od rodzaju zraszacza, jego zasi g

mo e wynosi  8–500 m2

Sterownik nasadzany na 

zawór sprawdzi si  w mniej-

szym ogrodzie
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Ogrody

s  elektrozawory. Liczba zaworów powinna by  równa liczbie sek-

cji. Skrzynka z zaworami elektromagnetycznymi musi by  po -

czona rur  z uj ciem wody.

Czujniki. W systemie automatycznego nawadniania stosuje si

czujniki wilgotno ci i deszczu (reaguj  tylko na obfite opady). S  to 

urz dzenia elektroniczne, które umieszcza si  na wolnym powietrzu, 

poza zasi giem zraszaczy i pod cza do sterownika. Dzi ki nim sys-

tem nie pracuje w czasie opadów i du ego uwilgocenia gleby. 

Projekt
Wykonanie projektu i zainstalowanie systemu automatycznego na-

wadniania jest do  skomplikowane, dlatego prace te najlepiej zle-

ci  fachowcom. Je li jednak decydujemy si  na samodzielne wy-

konanie, warto pami ta , e system automatycznego nawadniania 

najlepiej zaplanowa  i zainstalowa , zanim za o ymy ogród, aby 

nie trzeba by o ingerowa  w znajduj ce si  w nim obiekty. 

Aby zaprojektowa  automatyczne nawadnianie, na planie dzia -

ki (najlepiej wykonanym w skali 1:100, gdzie 1 cm na papierze od-

powiada 1 m w terenie) zaznacza si : dom, podjazd, cie ki, oczko 

wodne, elementy ma ej architektury, drzewa, krzewy, rabaty, traw-

nik i inne obiekty znajduj ce si  w ogrodzie (czyli wszystkie ele-

menty, które mog yby przeszkadza  w prowadzeniu ruroci gu lub 

podlewaniu ro lin) oraz uj cie wody. 

Nast pnie okre la si  liczb  sekcji i dobiera elementy systemu 

(przede wszystkim liczb , rozmieszczenie i rodzaj zraszaczy oraz 

d ugo  i rednic  rur). Trzeba uwzgl dni  przy tym rodzaj gleby 

i ro linno ci oraz ci nienie wody. Lokalizacj  zraszaczy na planie 

terenu zaznacza si  punktami, a ich zasi gi oznacza okr gami. 

Do ró nych miejsc w ogrodzie przeznaczone s  zraszacze o ró -

nymzasi gu: 

90° – naro niki dzia ki;

180° – boki dzia ki;

270° – naro niki przy budynkach lub tarasie;

360° – centralna cz  ogrodu.

Automatycznie podlewane mog

by  tak e ro liny w stoj cych 

lub wisz cych na tarasie donicach.

Doprowadza si  do nich 

miniaturowe zraszacze, po czone 

ze sob  cienkimi w ykami
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Jak czy  zraszacze 
w obr bie sekcji?

Jak czy  linie kropluj ce
w obr bie sekcji?

Dobrze

le

Dobrze

le

Zasi g i kszta t powierzchni zraszanej mo na zmienia  przez regulacj  lub 

wymian  dyszy zraszacza



Gleba a ro liny w ogrodzie
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Odleg o  mi dzy zraszaczami powinna by  równa po owie d u-

go ci rednicy ich zasi gu nawadniania, aby ka dy fragment traw-

nika by  dostatecznie podlewany. Je li dzia ka jest ma a, najpierw 

planuje si  ustawienie zraszaczy o najwi kszym zasi gu, które b d

nawadnia   g ówn  cz  ogrodu, a nast pie w pozosta ych miej-

scach planuje si  zraszacze o mniejszym zasi gu i linie kropluj ce.

Monta
Pierwszym krokiem monta u automatycznego nawadniania jest 

roz o enie poszczególnych cz ci systemu w terenie, w miejscach, 

gdzie maj  by  wkopane (pozwoli to nam upewni  si , e system 

jest  kompletny). Nast pnie czy si  kolejne elementy. 

Rury doprowadzaj ce wod  umieszcza si  w rowkach o g boko-

ci 30–40 cm. Je eli instalacj  montuje si  na istniej cym trawni-

ku, aby nie uszkodzi  darni, w miejscu montowania rur traw  na-

le y rozci , roz o y  na boki i dopiero wtedy wykopa  rowek (je li 

grunt jest mi kki, rury wystarczy w niego wcisn ). Pas trawy mo -

na tak e zdj  szpadlem (oczywi cie po zako czeniu prac p aty 

darni uk ada si  ponownie na trawniku). Pami tajmy, aby podczas 

monta u instalacji nie przysypa  ziemi  darni, bo mog oby to do-

prowadzi  do jej zniszczenia. Je eli w wykopie ma si  znale  zra-

szacz, zawór regulacyjny lub puszka, przed umieszczeniem tych ele-

mentów w rowku wype nia si  go 10 cm warstw wiru.

Przed zasypaniem wykopu, w którym znajduj  si  elementy syste-

mu, koniecznie trzeba sprawdzi , czy dzia a on prawid owo. Ziemi ,

któr  zasypali my rowki, nale y ugnie . Je li grunt polejemy wod ,

osi dzie szybciej. Nast pnie trzeba wyregulowa  zraszacze, ustawia-

j c odpowiedni ich zasi g i zaprogramowa  sterownik.  

 Systematyczne podlewanie jest szczególnie istotne w przypadku trawnika, poniewa  dar  jest bardzo wra liwa na brak wody (nie tylko latem, ale i wiosn ,

w okresie intensywnego wzrostu traw)

Kiedy i jak 
obficie podlewa  ro liny?

Jak dba  o system 
automatycznego nawadniania?

Kontrolowa  dzia anie ca ego systemu: 2 razy w roku, latem 

i jesieni – poniewa  zanieczyszczenia znajduj ce si  w wodzie maj

negatywny wp yw na poszczególne cz ci instalacji. Dodatkowo wio-

sn  trzeba przeczy ci  dysze lub wyregulowa  zasi g zraszaczy oraz 

wykona  przegl d elektrozaworów. 

Zabezpieczy  system przed mrozem montuj c w tym celu:

– zawory odwadniaj ce, które odprowadzaj  wod  z instalacji po 

ka dym cyklu nawadniania. Zawory umieszcza si  w najni szym 

miejscu instalacji, w obr bie danej sekcji. Ka dej sekcji odpowiada 

jeden zawór. Zastosowanie zaworów odwadniaj cych powoduje ko-

nieczno  demonta u na okres zimy elementów systemu sterowania 

oraz reduktorów;

– kompresor, za pomoc  którego instalacj  przedmuchuje si  spr -

onym powietrzem, usuwaj c z rur pozosta o ci wody. Przy tym roz-

wi zaniu nie ma konieczno ci demontowania na zim adnych ele-

mentów systemu.
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Kiedy?

Ro liny najlepiej podlewa  wczesnym rankiem i po po udniu, gdy 

nie s  one nara one na silne dzia anie s o ca, a ewentualny nadmiar 

wody szybko odparowuje. Podlewaj c wieczorem, nale y zrasza

g ównie gleb  wokó  ro lin, bo nadmiar wilgoci móg by przyczyni

si  do gnicia ro lin. System nawadniaj cy mo e uruchamia  si  tak-

e noc . Podlewanie o tej porze ma swoje zalety: oszcz dno  wody 

jest wi ksza, bo paruje ona wolniej, a ponadto nie ma problemu z ni-

skim ci nieniem wody, bo wodoci g nie jest obci ony.

Jak obficie?

Intensywno  podlewania trzeba uzale ni  od zapotrzebowania da-

nych ro lin na wod  (jest to cech  charakterystyczn  danego gatun-

ku) i od rodzaju gleby, na której rosn . Warto pami ta , e ro liny 

które naturalnie rosn  na wilgotnych kach i w miejscach bagien-

nych oraz te o du ych, mi kkich li ciach, potrzebuj  bardzo wilgot-

nego pod o a, a ro liny skalne oraz te, które naturalnie rosn  na 

glebie piaszczystej le znosz  du  wilgotno  gleby.

Najbardziej obficie nale y podlewa  ro liny na glebie piaszczystej, 

poniewa  woda szybko przesi ka do g bszych warstw pod o a. 

W przypadku gleby gliniastej podlewa  nale y cz ciej, ale mniej ob-

ficie, gdy  woda wsi ka  b dzie powoli. Ro liny rosn ce na glebie 

yznej, przepuszczalnej mo na podlewa  jednorazowo i obficie.


