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ÚVOD
Zavlažovanie je nahradenie alebo doplnenie dažďových zrážok vodou z iného zdroja
za účelom pestovania plodín alebo rastlín. Poľnohospodárstvo, ktoré využíva len
priame zrážky, sa niekedy označuje ako suché poľnohospodárstvo.
Vodný zdroj na zavlažovanie môže byť blízke alebo ďaleké jazero, rieka, prameň,
studňa alebo snehová pokrývka. V závislosti na vzdialenosti zdroja a množstvo
dažďových zrážok môže byť voda vedená priamo na pole, alebo uložená pre neskoršie
použitie v priehradách alebo cisternách. Prípadné zúžitkovanie miestneho dažďu, ktorý
dopadá na strechy budov, alebo na blízke neobhospodarované kopce, a jeho použitie k
doplneniu dažďa dopadajúceho priamo na obhospodarované polia, je tiež
zavlažovanie.
Rôzne typy zavlažovacích techník sa líšia v tom ako je voda získaná zo zdroja
distribuovaná na poliach. Všeobecne je cieľom zásobiť pole rovnomerne vodou tak,
aby každá rastlina mala množstvo vody, ktoré potrebuje.
Dážď je forma zrážok, iné formy sú sneh, krúpy, ľadovec a rosa. O daždi hovoríme,
keď oddelené kvapky vody padajú z mrakov na zemský povrch. Nie každý dážď
dosiahne povrch, niektoré kvapky sa vyparia počas pádu cez suchý vzduch. Tento druh
zrážok sa volá virga.
Dážď hrá hlavnú úlohu v hydrologickom cykle, v ktorom voda vyparená z oceánov
kondenzuje do mrakov a vyzráža sa na zemský povrch, z ktorého sa cez potoky a rieky
vráti naspäť do oceánov, aby celý cyklus znova zopakovala.
Množstvo dažďových zrážok sa meria použitím zrážkomera . Je vyjadrené ako hĺbka
vody, ktorá sa nazbiera na plochom povrchu a meria sa s presnosťou na štvrtinu
milimetra (0,25 mm) alebo stotinu palca (0,01 in). Niekedy sa udáva v litroch na meter
štvorcový (1 l/m² = 1 mm).
Padajúce kvapky dažďa sa často na obrázkoch vykresľujú v tvare slzy, dole okrúhlej a
zužujúcej sa smerom nahor. Tento tvar je nesprávny (kvapky vody majú tento tvar iba v
čase formovania a iba z niektorých zdrojov). Malé kvapky dažďa sú takmer guľaté.
Väčšie sa splošťujú ako hamburgerové žemle; veľmi veľké majú tvar ako padáky.
Zvyčajne majú dažďové kvapky priemer 1 až 2 mm. Najväčšie kvapky, ktoré dopadli na
zem, boli zaznamenané nad Brazíliou a Marshallovými ostrovmi v roku 2004 - niektoré
mali priemer až 10 mm. Veľkosť bola vysvetlená kondenzáciou vodnej pary okolo
veľkých čiastočiek dymu alebo stretom viacerých kvapiek.

Dážď na tráve
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Mnohé kultúry vyvinuli rôzne spôsoby ochrany pred dažďom ako napríklad dáždniky a
pršiplášte a rôzne zariadenia na odvod dažďa ako odkvapy a odvodňovacie stoky.
Mnoho ľudí uprednostňuje nevychádzať z domu počas daždivých dní, hlavne v
tropických oblastiach, kde je dážď obyčajne spojený s búrkami. Dažďová voda môže
byť zachytávaná na pitie alebo zavlažovanie.
Zvyčajne má dážď pH tesne pod 6, pretože jednoduchou adsorpciou atmosférického
oxidu uhličitého vzniká v kvapkách malé množstvo kyseliny uhličitej. V niektorých
púštnych oblastiach sa vo vzduchu nachádza dostatok uhličitanu vápenatého, ktorý
neutralizuje prirodzenú kyslosť zrážok a tie sú potom neutrálne až slabo zásadité. Dážď
pod pH 5,6 sa považuje za kyslý.

Rozdelenie dažďov podľa pôvodu






Konvekčné dažde (Dažde z tepla) - vznikajú pri výstupných vzdušných
prúdoch vyvolaných ohriatím zemského povrchu. Patria sem miestne krátkodobé
lejaky. Môžu vyvolať povodne na menších tokoch. Ich intenzita je najsilnejšia na
začiatku a najmenšia na konci.
Orografické dažde - sú vyvolané členitosťou územia, keď teplý vzduch je
nútený pri pretekaní horských prekážok stúpať, pričom kondenzuje vodná para.
Tvoria sa oblaky a vypadávajú zrážky. Ich rozsah a intenzita je funkciou terénu,
vzduchu a rýchlosti prúdenia vzduchu.
Cyklonálne dažde (Krajinné a regionálne) - Vznikajú v dôsledku postupujúcich
cyklónov. Zväčša sú rozsiahle a pri pomalom pohybe cyklónu trvajú dlhšie.

Padajúci dážď
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1. VODA AKO NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ PRÍRODY
VODA - jedna z najdôležitejších zložiek rastlín (v zelenom stave

predstavuje 80-90 % objemu)
- cca 98 % vody prijatej koreňmi rastlinou len prechádza a
spotrebuje sa na transpiráciu
TRANSPIRÁCIOU - rastliny regulujú svoj tepelný a vodný režim a v čase letných
horúčav sa tak chránia pred prehriatim
- veľkosť transpirácie je závislá od veľkosti povrchu listov (pri
zapojenom poraste predstavuje 800-1200 m na 100 m pôdy)
- vnútorný aktívny povrch bunkových blán listov, pomocou ktorých
sa voda odparuje je 12 – 18 - krát vyššia  spotreba vody pri
transpirácii je 6-10- krát vyššia ako pri evaporácii (vyparovaní
z povrchu pôdy)
Klimatické podmienky v Európe (a teda aj u nás)
sa menia v neprospech
záhradkárskej výroby.
Meteorológovia zaznamenali ubúdanie celoročných i vegetačných zrážok - za roky
1987 – 2010 napršalo oproti dlhoročnému priemeru
menej
* Bratislava cca 1900 mm
* Hurbanovo cca 1500 mm
* Nitra
cca 1600 mm  deficit vody = 2-3 roky
* Lučenec
cca 1950 mm
nepršania
* Trebišov
cca 900 mm
- na druhej strane bolo zaznamenané oteplenie v  0,81,0°C


POTREBA ZAVLAŽOVAŤ
1.1 Účinky závlahy, ktoré môže záhradkár využiť vo svoj prospech :
* správne a racionálne dávkovaná závlaha prispieva k zvyšovaniu kvality
plodov zlepšuje ich nutričnú hodnotu, zväčšuje ich veľkosť, zabezpečuje
ich pravidelný tvar, vyfarbenie, zvyšuje obsah vitamínov a cukrov
* pomocou závlahy možno chrániť záhradné rastliny pred jarnými mrazmi,
pred vysokými letnými teplotami a zvyšovať relatívnu vlhkosť vzduchu
* prostredníctvom závlahovej vody môžeme dodávať rastlinám živiny, ktoré
majú pri tejto forme dávkovania vysoký koeficient využitia
* závlahu možno využiť na uľahčenie agrotechnických prác miernym
navlhčením pôdy
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1.2 Nároky rastlín na vodu
- množstvo vody, ktoré rastlina potrebuje pre svoj rast, vývin a dosiahnutie vysokej
úrody nazývame

CELKOVÁ VLAHOVÁ POTREBA  QVP 
( na jej stanovenie je dôležité poznať vodný režim rastlín vo vzťahu k fotosyntéze,
k rastu vegetatívnych orgánov i k tvorbe úrody)
 rodiaca jabloň pestovaná v tvare zákrpku odparí počas horúceho letného dňa 50150 l vody  za vegetačné obdobie 2000-3500 l
 na vytvorenie 1 kg - mrkvy sa spotrebuje 15-20 l
- papriky
20-25 l
- zeleru
25-30 l
- uhorky
nad 30 l
 musíme pripočítať vyparovanie z pôdy  zvýšenie spotreby o 20-40 %
Potrebná hĺbka prevlhčenia pôdy a zodpovedajúca veľkosť závlahových dávok
Potrebná hlbka pre Veľkosť závlahovej
Skupina
Druh
vlhčenia pôdy v m dávky v mm
kapusta,
kel, 0,20-0,40
20-40
Hlúboviny
karfiol, kaleráb 0,10-0,30
10-35
paprika, rajčiaky 0,20-0,30
20-35
Plodové zeleniny
uhorky, melóny 0,15-0,35
15-40
šalát,
špenát
Listové zeleniny
0,10-0,20
10-30
čakanka
cibuľa, cesnak
Cibuľoviny
0,10-0,20
10-25
pór
mrkva, petržlen 0,20-0,40
20-45
Koreňové zeleniny
zeler, cvikla
0,25-0,45
25-50
Strukoviny
fazuľa, hrach
0,20-0,30
20-40
jabloň, marhuľa
Ovocné dreviny
0,40-0,60
35-50
broskyňa
jahody, ríbezľa 0,20-0,30
15-25
Drobné ovocie
egreš, malina
0,30-0,45
25-35
Vinič
0,40-0,70
35-55

Vidíme, že navrhované závlahové dávky sú relatívne veľké. Tieto hodnoty je však
potrebné dodržať nielen z toho dôvodu, aby sa voda dostala do potrebnej hĺbky, ale aj
z dôvodov zabezpečenia zásoby vody v pôde, ako i úspory času. Výhodnejšie je
zavlažovať primeranými dávkami a menej často (raz za 7 až 10 dní), ako malými a
častými dávkami, pričom sa značná časť vody odparí už z povrchu pôdy.
Nemenej dôležitou otázkou je aj termín aplikácie závlahových dávok. Najskôr musíme
zistiť stav vlhkosti pôdy a fyziologické požiadavky rastlín. Nesmieme pripustiť, aby sa
vlhkosť pôdy znížila až do stavu preschnutia. Už vtedy, keď poklesne obsah vody na 7
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až 12 % je táto voda viazaná v pôde takou silou, že rastliny ju nemôžu odčerpať (bod
vädnutia). So zavlažovaním by sme mali teda začať vtedy, keď je obsah vody v pôde
15 až 20 % z celkového objemu, čo zodpovedá mierne suchej alebo navlhnutej pôde.
Nakoľko záhradkári nemajú zatiaľ možnosť presnejšie zistiť percento obsahu vody v
pôde, pomôžeme si vizuálnou metódou. Hranicu medzi navlhnutou a suchou pôdou
poznáme podľa toho, že hrudky sa miernym stlačením drvia, nedajú sa formovať,
zemina sa v ruke nelepí a nemaže, vyvoláva mierny pocit chladu, ruku neovlhčuje.
Tu sa žiada ešte dodať, že trvale vysoká vlhkosť pôdy je tiež nevhodná, pretože pôda a
koreňový systém potrebujú aj prevzdušnenie, podmienky pre rozvoj mikroorganizmov a
prirodzený biorytmus.
Fyziologické požiadavky na dodanie vody sú odlišné podľa skupín, druhov i kultivarov
plodín a uvádzame ich pri jednotlivých plodinách.
Voda má pre rastlinný organizmus mnohoraký význam . Vzhľadom na nedostatočné
zásobenie rastlín v niektorých obdobiach roka je nutné aplikovať doplnkovú závlahu.

1.3 Závlahový režim
* pri sledovaní fyziologických pochodov rastlín, najmä ich vodného režimu
sa ukázalo, že v období jednotlivých fenofáz sa nároky na vodu menia,
* v určitých fázach má nedostatok vody silne negatívny vplyv na ďalší
vývin rastliny  v tomto okamžiku by sme mali zabezpečiť závlahu.
Tieto obdobia nazývame KRITICKÉ FÁZY (sú kritériom pre určenie termínov
zavlažovania)

QVP - Q ZPV = QD


VLAHOVÝ DEFICIT

mm

(CELKOVÉ ZÁVLAHOVÉ MNOŽSTVO)

množstvo vody zo zrážok a podzemných vôd

1 mm = 1l/m2

 1 ár = 10 m2 (100 l), 1 ha = 100 m2 (10 000 l)

Prirodzene, že toto množstvo vody nedodávame do pôdy naraz, ani rovnomerne, ale
aplikujeme ho vo forme jednotlivých závlahových dávok podľa fyziologickej potreby
rastlín, podľa zásob vody v pôde a v súlade s meteorologickou situáciou. Veľkosť
závlahových dávok je tiež premenlivá a má byť taká, aby sa závlahová voda dostala do
tej hĺbky, v ktorej sa nachádza zhodujúca časť aktívnych koreňov rastlín. Pritom platí
priamy vzťah, že čím je väčšia závlahová dávka, tým hlbšie voda presiakne do pôdy. V
tabuľke 1 je uvedené, do akej hĺbky by sme mali jednotlivé plodiny zavlažovať a akou
závlahovou dávkou.
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1.4 Vplyvy doplnkovej závlahy
- zvýšenie úrod až o 25 - 30 % v priemere
- zlepšenie kvality, vzhľadu a veľkosti plodov, čím sa dosahuje okrem zvýšenia celkovej
hmotnosti úrody zvýšenie trhovej produkcie o 30 až 50 %, produkcia sa lepšie realizuje
na trhu
- redukovanie rizika periodicity plodnosti v dôsledku priaznivejších podmienok pre
zakladanie a diferenciáciu kvetných pukov a tvorbu a distribúciu asimilátov
- využite stanovíšť ináč menej vhodných, ktoré sa inak na pestovanie daného druhu
alebo odrody nedajú využiť
- šetrenie pôdou v dôsledku dosiahnutia požadovanej produkcie na menšej ploche, čím
sa znižuje celkový objem investícií (financie potrebné na založenie a prostriedky na
ošetrovanie sadu na menšej ploche)
- možnosť zatrávnenia, zeleného hnojenia, ktoré inak znamenajú konkurenciu vo
vzťahu k vode, a je podmienkou využiteľnosti výhod týchto agrotechnických systémov
- možnosť hnojivej závlahy priamym využitím zavlažovacieho systému, čím sa
zabezpečí väčšia efektívnosť aplikácie živín
- možnosť ochrany proti mrazom priamym využitím závlahy postrekom bez
dodatočných nákladov na budovanie ochranných zariadení
- zvýšenie úrodnosti pôdy napríklad na pôdach menejhodnotných, rekultivovaných, s
vyšším obsahom organickej hmoty v dôsledku lepších podmienok pre jej mineralizáciu

1.5 Druhy závlah
Doplnková závlaha - slúži na doplnenie vlahy, ktorá sa rastlina nedostala prirodzenými
zrážkami alebo z podzemnej vody
Klimatizačná závlaha - slúži na zníženie teploty vzduchu, zvýšenie relatívnej vlhkosti
vzduchu a v dôsledku toho sa zvyšuje fotosyntetická produkcia - dosahuje sa to
postrekom s rôznou intenzitou v intervaloch prerušovaných maximálne 15 minútovými
prestávkami, zahmľovaním ap.
Protimrazová závlaha - v dôsledku uvoľňovania skupenského tepla tuhnutia (330 J z 1
kg vody) sa otepľujú rastlinné orgány a zvyšuje sa vlhkosť vzduchu, čím sa znižuje
vyžarovanie tepla. Účinnosť závlahy je do -4 až -6 oC, so zavlažovaním sa začína pri
poklese teploty na +1 oC a končí sa až pri topení sa ľadu. Prestávky môžu trvať
maximálne 5 minút. Odporúčaná intenzita je 2,0 až 3,8 mm za hodinu. Možno ju
vypočítať podľa vzťahu
11,5 . h . v . |t-2|
i=

k . (80 + tv)
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[mm.hod-1]

h = výška plodiny v m
v = rýchlosť vetra v m za sekundu
t = prízemná teplota v oC
tv = teplota závlahovej vody v oC
k = koeficient vyjadrujúci záchytnú plochu nadzemných častí
Hnojivá závlaha - na prihnojenie rastlín možno využiť závlahu postrekom, kvapkovú a
bodovú závlahu. Koncentrácia hnojiva je 0,2 - 0,5 % (v zimnom období môže byť do 1
%) . Vzhľadom na zvýšenú agresivitu roztokov hnojív treba dbať na ochranu kovových
častí zavlažovacích systémov. Podobný účel plní injektáž hnojiva do sféry koreňovej
sústavy.
Závlaha na zlepšenie kvality plodov - závlaha postrekom zlepšuje vyfarbenie a
celkový vzhľad plodov, zlepšujú sa chuťové vlastnosti (najmä pri jablkách a
broskyniach). Treba prestať aspoň dva týždne pred zberom, aby sa nezhoršila
skladovateľnosť. Aplikuje sa v denných hodinách.
Omývacia závlaha - na odstránenie zvyškov postrekov tesne pred zberom sa používa
závlaha postrekom v dávke 2 až 5 mm.
Podmienky ovplyvňujúce použitie závlah v ovocinárstve
pestovateľské - napr. výška plodín, trvácnosť porastu (aby sa nepoškodil, treba
vybudovať závlahu pred výsadbou), spon, agrotechnika, chemická ochrana (závlaha
nesmie kolidovať s aplikáciou chemických prípravkov), hnojenie (zohľadniť vplyv
závlahy na rast).
terénne podmienky - konfigurácia, členitosť a sklon (spravidla zvyšujú investičné
náklady). Sklon pravidelný a nepatrný umožňuje akúkoľvek závlahu, sklon do 2 % pre
povrchové závlahy, sklon do 6 % pre podpovrchové závlahy. Použitie zavlažovacích
systémov na terasách je sťažené.
pôdne podmienky - rôzna vsakovacia schopnosť pôdy
hydrologické podmienky - koncentrácia uľahčuje budovanie závlah, ale vzrastajú
nároky na zdroje vody. Dôležitá je potreba vody na doplnkovú závlahu, zásoba vody v
období sucha, možnosti mimovegetačnej závlahy, kvalita vody, poloha vodného zdroja
Závlaha ovocných sadov je nutná v prípadoch:
a/ tam, kde ročný úhrn zrážok nedosahuje podľa druhov a ich vlahovej potreby hodnotu
500 až 700mm
b/ v oblastiach, kde sa táto hodnota v priemere dosahuje, ale väčšinu rokov je suma
zrážok pod normálom
c/ v lokalitách s dažďovým tieňom
9

d/ v lokalitách s nevhodným rozložením zrážok, s deficitom vlahy počas kritických fáz
zvýšených nárokov na vodu
e/ v oblastiach so suchými zimami a jarným obdobím, s vlahovým deficitom na začiatku
vegetácie
Na zavlažovanie sa používajú nasledovné typy závlahy :
Závlaha postrekom
Podstatou tohto typu závlahy je rozstrekovanie vody do priestoru (spravidla sa
zavlažuje plocha kruhového priemetu) postrekovačmi rôznej konštrukcie (dnes časté
tzv. kladivkové rozstrekovače). Dôležitá je intenzita postreku (kvôli vsakovacej
schopnosti pôdy), prevádzková spoľahlivosť postrekovačov, rovnomernosť rozdelenia
vody na ploche, veľkosť kvapiek. Intenzita postreku sa môže pohybovať spravidla v
rozmedzí 1-12 mm za hodinu, môže byť i viac, avšak len pre určité podmienky.
K tomuto typu závlahy sa zaraďuje aj impulzná závlaha, ktorej podstatou je postrek zo
špeciálnych postrekovačov prerušovane, čoho výsledkom je nižšia spotreba vody, a
postrek možno vykonávať dlhší čas, čím sa dosahuje vyrovnanejší vlahový režim.
Mikropostrek je zavlažovanie tzv. minipostrekovačmi s intenzitou 2-5 mm za hodinu pri
nižšom prevádzkovom tlaku pod korunami stromov.
Prenosné závlahové súpravy sú zložené zo systému prenosných rúr s rozstrekovačmi.
Sú málo efektívne, náročné na prácu, a preto sa v modernom ovocinárstve
nevyužívajú. Menej významné je i uplatnenie pásových a širokozáberových
zavlažovačov v ovocinárstve vzhľadom na prevádzkové nároky i nižšiu efektívnosť. I v
súčasnosti sa pomerne dosť používajú stacionárne systémy, ktoré sa skladajú z pevne
vybudovaných rozvodov s rozstrekovačmi rôznej konštrukcie. Aby sa dosiahla
rovnomernosť postreku, rozstrekovače sa umiestňujú v štvorcovej alebo v
trojuholníkovej sieti, s prekrývaním záberov susedných rozstrekovačov.
Závlaha postrekom je v ovocinárstve pomerne rozšírená, hoci význam niektorých
techník v porovnaní s minulosťou výrazne poklesol. Dôraz sa kladie na efektívnosť
využitia vody, preto narastá význam mikropostreku. Nevýhodou systémov s vysokou
intenzitou postreku je rozbahňovanie pôdy, vyplavovanie živín, nebezpečenstvo erózie,
nižšia efektívnosť využitia vody. Systémy, ktoré vodu rozstrekujú na listy, vytvárajú
vhodné podmienky pre šírenie hubových chorôb.
Závlaha kvapková
Princípom kvapkovej závlahy je pomalé dávkovanie vody (po kvapkách) priamo na
pôdu k zavlažovaným rastlinám, čím sa šetrí voda, terén sa nerozbahňuje,
nepodporuje sa rast burín na ploche ovocného sadu a nepodporuje sa rozširovanie
chorôb. Dávkovanie vody zabezpečujú kvapkovače, ktoré sú pripojené na rozvodovom
potrubí z nepriehľadného plastu zvonka alebo zabudované priamo v potrubí. Vzhľadom
na citlivosť kvapkovačov na upchatie sú súčasťou systému kvalitné filtre. Výhodné je
použitie kvapkovačou schopných eliminovať vplyv rôzneho tlaku (kvôli rovnomernosti
výtoku) a drobné nečistoty. Kvapková závlaha patrí k najviac používaným systémom
závlah v ovocinárstve.
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Závlaha povrchová
Zahrnuje závlahu výtopom, preronom a brázdovým podmokom -najstaršie techniky
zavlažovania, ktoré majú nízku účinnosť, malú rovnomernosť a regulovateľnosť, sú
nenáročné na technické vybavenie. V modernom ovocinárstve sa neuplatňujú.
Závlaha bodová povrchová a podpovrchová
Ide o systém, kde sa voda rozvádza rúrami z plastu (niekedy mäkkého, fólie), ktoré
majú na potrebných miestach (pri rastlinách) otvory pre výtok vody. Pri podpovrchovej
závlahe sú rozvody uložené pod zemou, v hĺbke 0,4 až 0,6 m. Otvory najmä pri
podzemnej bodovej závlahe musia byť chránené proti upchatiu. Má vyššiu účinnosť
(najmä podpovrchový systém).
Regulačná drenáž
Ide o dvojúčelový systém drenážnej siete, ktorá v čase premokrenia odvádza
prebytočnú vlahu a v čase sucha umožňuje zvýšiť vlhkosť pôdy, resp. hladinu spodnej
vody. Hĺbka uloženia drenáže býva 0,6 až 1,2 m.
Spotreba vody je pri rôznych systémoch v závislosti na ich účinnosti rozličná. Pri
stanovení dávky pri systémoch šetriacich vodu berieme do úvahy fakt, že
nezavlažujeme celú plochu, napr. kvapkovou závlahou dodáme 60 - 70% vody
vyparenej od poslednej aplikácie závlahy. Zavlažujeme 1 až 3 krát za týždeň.
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2. ZÁSADY ZAVLAŽOVANIA OVOCIA A ZELENINY


v prípade, že na jar je pôda suchá, zavlažujeme už pred vysádzaním či sejbou;
táto závlaha má byť vykonaná včas a dôkladne, aby bola pôda dobre
spracovateľná
a nemiešala sa suchá zemina s vlhkou;
pôda musí umožniť dobré obalenie semien a korienkov



v prvých fázach rastu zavlažujeme menšou intenzitou a drobnejšími
kvapkami,
aby sme nepoškodili a neporušovali štruktúru pôdy, ktorá ešte nie je
chránená porastom



neskôr zavlažujeme radšej väčšími dávkami, pretože pri malých dávkach
vzniká plytšia koreňová sústava



v teplejšom období zavlažujeme ráno, kedy sú rastliny a pôda chladnejšie;
po večernom zavlažovaní zostávajú rastliny dlho mokré;
zavlažovanie cez teplé dni môže zhoršiť fyziologickú činnosť rastlín



veľmi výhodné je zavlažovať po miernom daždi, kedy sú rastliny i pôda
pripravené na príjem vody a stačí dodať menšiu závlahovú dávku



na povrchu pôdy nesmú počas závlahy vznikať kaluže alebo povrchový
odtok vody;
v takom prípade je vhodné znížiť intenzitu postreku, alebo závlahu prerušovať



teplota závlahovej vody by nemala byť menšia ako teplota pôdy o viac ako
5 °C



pri závlahe postrekom nezavlažujeme počas kvitnutia plodín;
po každej závlahe treba povrch prekypriť, čím znížime evaporáciu
(odparovanie vody z pôdy)



závlahová voda musí byť hygienicky nezávadná a nesmie obsahovať
látky, ktoré škodia rastlinám či pôde (chloridy, sírany a pod.)
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3. ZAVLAŽOVANIE ZELENINY
O nutnosti zavlažovania zeleniny nie je potrebné žiadneho záhradkára či záhradníka
presviedčať. Zavlažovaná zelenina lepšie využíva živiny, čím vytvára vyššie úrody,
plody sú väčšie, majú krajší vzhľad i vyššiu nutričnú hodnotu. Pre správne
zavlažovanie
zeleniny
je
nutné
dodržiavať
tieto
hlavné
zásady:
V prípade, že na jar je pôda suchá, zavlažujeme už pred vysádzaním či sejbou. Táto
závlaha má byť vykonaná včas a dôkladne, aby bola pôda dobre spracovateľná a
nemiešala sa suchá zemina s vlhkou. Pôda musí umožniť dobré obalenie semien a
korienkov.
V prvých fázach rastu zavlažujeme menšou intenzitou a drobnejšími kvapkami, aby
sme nepoškodili rastliny a neporušovali štruktúru pôdy, ktorá ešte nie je chránená
porastom.
Neskôr zavlažujeme radšej väčšími dávkami, pretože pri malých dávkach vzniká plytšia
koreňová sústava.

Zelenina
Baklažán
Cibuľa zo sadzačky
Cibuľa zo semena
Čakanka listnatá
(šalátová)
Cvikla
Fazuľa záhradná
Hrach siaty
Kaleráb - letný
Kaleráb - neskorý
Kaleráb - skorý
Kapusta - letná
Kapusta - neskorá
Kapusta skorá
Karfiol - letný
Karfiol - neskorý
Karfiol - skorý
Kel - letný
Kel - neskorý
Melón, tekvica
Mrkva obyčajná
Mrkva - karotka
Paprika - kareninová
Paprika - zeleninová

Závlahový režim zeleniny
Celkové
Mesiace, v ktorých
Počet
závlahové
sa odporúča
závlahových
množstvo počas
zavlažovať
dávok
vegetácie v mm
160
máj - júl
4-7
30
máj - jún
1-2
50
máj - júl
2-3
80

júl - august

2

150
90
80
240
200
250
270
280
240
310
270
260
260
200
150
100
90
150
200

jún - september
máj - jún
máj - jún
máj - júl
august - september
apríl - máj
máj - júl
máj - august
apríl - jún
jún - júl
júl - september
apríl - máj
máj - júl
jún - august
máj - august
máj - august
máj - júl
máj - august
máj - august

3-4
2-3
2-3
6-10
5-8
6-10
5-9
6-10
4-8
8-14
8-12
8-12
7-10
6-8
5-8
4-6
3-6
5-7
6-10
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Petržlen - koreňový
Pór - jarný výsev
Pór - letný výsev
Rajčiaky
Reďkovka - jarná
Reďkovka - letná
Šalát hlávkový -letný
Šalát hlávkový - neskorý
Prezimovaný šalát
Šalát - skorý
Špenát - neskorý
Špenát - skorý
Uhorky nakladačky
Uhorky - šalátové
Zeler
Zemiaky - skoré

80
180
140
150
80
100
150
150
60
130
60
70
90
240
290
120

jún - august
júl - september
august - september
máj - júl
apríl - máj
júl - august
jún - júl
júl - september
jún - september
marec - máj
august - september
máj - jún
máj - júl
máj - júl
máj - september
máj - júl

2-4
5-7
4-6
3-6
4-8
4-8
6-10
6-10
2-5
5-9
3-5
4-6
4-7
6-12
8-12
3-4

V teplejšom období zavlažujeme ráno, kedy sú rastliny a pôda chladnejšie. Po
večernom zavlažovaní zostávajú rastliny dlho mokré. Zavlažovanie cez teplé dni môže
zhoršiť fyziologickú činnosť rastlín. Veľmi výhodné je zavlažovať po miernom daždi,
kedy sú rastliny i pôda pripravené na príjem vody a stačí dodať menšiu závlahovú
dávku. Na povrchu pôdy nesmú počas závlahy vznikať kaluže alebo povrchový odtok
vody. V takom prípade je vhodné znížiť intenzitu postreku, alebo závlahu prerušovať.
Teplota závlahovej vody by nemala byť menšia ako teplota pôdy o viac ako 5 °C.
Závlahová voda musí byť hygienicky nezávadná a nesmie obsahovať látky, ktoré
škodia rastlinám či pôde (chloridy, sírany a pod.). Pri závlahe postrekom
nezavlažujeme počas kvitnutia plodín. Po každej závlahe treba povrch pôdy prekypriť,
čím znížime evaporáciu. Z hľadiska praktického uplatnenia poznatkovo vlahovej
potrebe rastlín, kritických fázach, závlahových dávkach a pod:. je pre nás zaujímavý
navrhovaný závlahový režim. V tabuľke 2 je uvedené potrebné závlahové množstvo pre
jednotlivé zeleniny za vegetačné obdobie i počet závlahových dávok. Tieto údaje platia
pre stredne suchý rok, teda vo veľmi suchom roku závlahové množstvo ešte zvýšime a
vo vlhkom znížime.
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3.1 Hlúboviny
K a p u s t a h l á v k o vá a k e l h l á v k o v ý vyžadujú vyššiu a rovnomernú
vlhkosť pôdy , v opačnom prípade drevnatejú, majú menší vzrast a sú viac napádané
chorobami.
Prvé 1-2 menšie závlahové dávky sú nevyhnutné po vysadení. Po zakorenení je
možná kratšia prestávka, ale v čase narastania hlávok zavlažujeme pravidelne každý
týždeň dávkami 20-25 mm. Zavlažovať prestaneme pri dozrievaní konzumnej časti. Pri
nasadzovaní hlávok, najmä pri neskorých kultivaroch, závlahu čiastočne
obmedzujeme, aby hlávky dobre vyzreli a nepukali.
Kapustu určenú na uskladnenie alebo strúhanie prestaneme zavlažovať 15-20 dní pred
zberom.
Náročné na vlahu sú aj k e l r u ž i č k o v ý a p e k i n s k á k a p u s t a, ktoré
sejeme až v lete a bez závlahy sa nezaobídu.
Ka r f i o l
má vysoké nároky na pôdnu a vzdušnú vlhkosť a bez závlahy
nedosiahneme kvalitnú úrodu. Po vysadení zavlažujeme karfiol dávkami 5-15 mm
každé 2-4 dni, neskôr dávkami 15-20 mm po 6-10 dňoch. Kritické nároky na vodu sú po
zakorenení a pri zakladaní ružíc. Skorý karfiol zavlažujeme až do zberu. Jesenný
nevysádzame v čase vysokých teplôt (júl), pretože často ani závlaha nepomôže
k dobrému ujatiu sadiva. V septembri, keď klesá teplota vzduchu, závlahu
obmedzujeme.
K a l e r á b vyžaduje najviac vody v období intenzívneho rastu buľvy. Zavlažujeme
ho raz za týždeň, dávkami 20-25 mm. Po závlahe nemôžeme pripustiť väčšie
preschnutie pôdy, pretože po ďalšej závlahovej dávke môže dôjsť k preskaniu buliev.
Kaleráby často pukajú aj po nočnej závlahe.
Do závlahovej vody sa odporúča pridávať hnojivový roztok, najlepšie do 2-4 dávok
v čase narastania buliev v 1-1,5 % koncentrácii.

3.2 Listové zeleniny
Š a lá t
h l á vko vý
má plytkú koreňovú sústavu a preto vyžaduje menšie a
častejšie závlahové dávky (každé 3-4 dni). Najviac vody potrebuje prvé tri týždne po
vysadení, kým nezakryje pôdu. Avšak zvýšené nároky na vodu má i 2-3 týždne pred
zberom. Po vytvorení hlávok volíme dlhšie časové intervaly. Odporúčaná veľkosť
závlahových dávok je 10-20 mm.
Š p e n á t
s i a t y má najvyššie nároky na vlahu 3-4 týždne, avšak primeranú
vlhkosť potrebuje počas celého vegetačného obdobia. Zavlažujeme ho dávkami 10-15
mm každých 5-7 dní .

3.3 Koreňové zeleniny
M r k v a o b y č a j n á a p e t r ž l e n k o r e ň o v ý nie sú príliš náročné na
vodu, avšak závlaha na začiatku vegetačného obdobia nielenže urýchľuje ich vývin, ale
prispieva aj ku skvalitneniu úrody. Skoré kultivary zavlažujeme dvoma dávkami v máji a
júni, neskoršie kultivary v júli a auguste. Vhodné sú dávky 20- 25 mm, ktoré priaznivo
pôsobia na tvarovanie koreňa. Závlaha preschnutej pôdy môže spôsobiť popraskanie
koreňa.
Ze l e r
b u ľ v o v ý je vodomilná zelenina a vyžaduje stále prevlhčenú pôdu.
Závlahu obmedzíme pri zakoreňovaní (vytvorenie silnejšej koreňovej sústavy), potom
zavlažujeme pravidelne dávkami 20 – 25 mm, ešte aj v priebehu septembra.
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R e ď k o v k a intenzívne rastie a má relatívne malú koreňovú sústavu, preto
potrebuje dobrú a vlhkú pôdu. Zavlažujeme ju po celé obdobie rastu dávkami 10 – 15
mm.

3.4 Plodové zeleniny
U h o r k a potrebuje veľa vody, ale aj prevzdušnenú pôdu. Preto ju zavlažujeme
opatrne, aby sme pôdu neprevlhčili. Zvýšený nárok na vodu má v čase kvitnutia a
potom počas celého obdobia rastu plodov. Uhorky sú citlivé na podchladenie a
nedoporúča sa ich zavlažovať pri nízkych teplotách vzduchu ani príliš chladnou vodou.
Výhodnejšie je zavlažovať ich napúšťaním vody do jarkov každých 5 – 10 dní.
Z e l e n i n o v á p a p r i k a má vysoké nároky na vodu, ale i na teplo. Závlahou sa
zväčšuje veľkosť plodov, zlepšuje sa ich pravidelný tvar a predlžuje sa vegetačné
obdobie.
Prvú závlahovú dávku vyžaduje paprika pri vysádzaní, potom pri tvorbe kvetov a
nasadzovaní plodov. Počas celého obdobia rodivosti vyžaduje pravidelné zavlažovanie
každých 7 – 10 dní dávkami 15 – 25 mm. Závlahovú dávku sa snažíme dodať
v krátkom čase, pretože zbytučné navlhčovanie povrchu listov a plodov papriky má
nepriaznivé účinky na fyziologické pochody a podporuje rozvoj chorôb.
R a j č i a k y zavlažujeme 20 – 30 mm dávkami. Prvú závlahovú dávku vyžadujú po
vysadení, ďalšiu pred začiatkom kvitnutia. Najviac vody potrebujú v čase narastania
plodov, kedy by sme mali zavlažovať každých 8 – 12 dní. Závlahu ukončíme v čase
hromadného dozrievania plodov.
Výhodné je zavlažovať rajčiaky brázdovým podmokom a do závlahovej vody pridávať
prírodné dusíkaté hnojivá (močovka, hnojovica).

3.5 Cibuľové zeleniny
C i b u ľ a k u c h y n s k á má väčšie nároky na vlahu len na začiatku vegetačného
obdobia, kedy sa odporúča dodať 1 – 3 závlahové dávky. Neskôr ju zavlažujeme len
v prípade väčšieho sucha. Pred zberom ju nezavlažujeme, aby sme nezhoršili jej
uskladňovaciu kvalitu.
Pri pestovaní cibule priamo zo semena a pri pestovaní cibule semenačky zavlažujeme
častejšie.
P ó r má väčšie nároky na vodu ako cibuľa a pravidelným zavlažovaním, dávkami 1525 mm počas celého obdobia, dosiahneme vysokú a kvalitnú úrodu.
C e s n a k k u c h y n s k ý vyžaduje vlhkú pôdu len od vysádzania do začiatku
tvorby cibúľ, kedy ho môžeme zavlažiť jednou až dvoma dávkami po 15 mm. V ďalšom
období ho nezavlažujeme.

3.6 Strukoviny
Zo strukovín vyžaduje závlahu fazuľa, hrach, bôb a sója. Závlahové dávky je vhodné
dodať pred kvitnutím, pri nasadzovaní strukov a pri tvorbe prvých semien. Odporúčaná
veľkosť závlahových dávok je 15-20 mm a za vegetačné obdobie postačia 2-4 dávky.
Pri letnej sejbe je výhodná zásobná závlaha pred sejbou.
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4. ZAVLAŽOVANIE OVOCNÝCH RASTLÍN
4.1 Závlahový režim ovocných rastlín
Vzhľadom na to, že vlahová potreba ovocných rastlín v hlavných produkčných
oblastiach prevyšuje množstvo zrážok, či už za celé vegetačné obdobie, alebo v
niektorých jeho častiach, je zavlažovanie najmä v intenzívnych ovocných výsadbách
nevyhnutné. Aby zavlažovanie malo požadovaný účinok a prinieslo pestovateľovi
úžitok, musí vychádzať z určitého závlahového režimu. Závlahový režim ovocných
rastlín je komplexnou odpoveďou na tri základné otázky:
Čo zavlažovať
Kedy zavlažovať
Koľko zavlažovať
V tabuľke sú uvedené hodnoty maximálnej vlahovej potreby [m 3.ha-1.rok-1] ovocných
rastlín v hlavných produkčných oblastiach Slovenska

Ovocný druh

Podunajská nížina

Východoslovenská
nížina

Jabloň

6500 - 7000

6000 - 6500

Hruška

5500 - 6500

5500

Broskyňa

6500

5500 - 6000

Marhuľa

5500

4000 - 5000

Slivkoviny

5500

5000

Čerešňa

4500

4000 - 4500

Višňa

4000

3500 - 4000

Ríbezle

5000

4500

Egreš

4500

4000 - 4500

Jahody

5000 - 5500

4500 - 5000

Pokiaľ zrážky v priebehu roka nedosahujú hodnotu, je potrebné v záujme dobrých
pestovateľských výsledkov aplikovať doplnkovú závlahu. Dôležitá však nie je len
celková potreba vody na zavlažovanie, ale aj jej rozdelenie a veľkosť závlahových
množstiev (v dôsledku rôznej hĺbky zakoreňovania, potrieb jednotlivých ovocných
rastlín a vlastností pôdy).
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené celkové závlahové množstvá za rok, počet, veľkosť
závlahových dávok a potrebné hĺbky prevlhčenia pôdy pri závlahe.
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Závlahové
množstvo
[m3.ha-1]

Závlahová

Jabloň

2000 - 2500

4-6

35 - 50

0,40 - 0,80

Hruška

1800 - 2200

3-4

40 - 60

0,50 - 0,80

Marhuľa

1500 - 2500

3-5

40 - 50

0,50 - 0,70

Broskyňa

2000 - 2500

3-5

40 - 50

0,40 - 0,70

Slivkoviny

1300 - 1600

3

40 - 60

0,50 - 0,80

Čerešňa

1500

2-4

40 - 55

0,50 - 0,80

Višňa

1200 - 1500

2-3

40 - 55

0,50 - 0,80

Ríbezle

1000 - 1600

2-4

25 - 40

0,30 - 0,45

Egreš

800 - 1200

2-3

25 - 40

0,30 - 0,45

Jahody

1200 - 1800

2-8

15 - 30

0,20 - 0,30

Ovocný druh

počet

dávka

Potrebná
hĺbka
veľkosť [mm] prevlaženia [m]

Na stanovenie závlahového režimu sa používajú rozličné metódy. Klasifikujú sa do
nasledovných skupín:

4.1.1 Hydropedologické metódy
Sú to metódy pri ktorých sa závlahový režim určuje na základe vlhkosti pôdy. Táto sa
dá zisťovať veľmi jednoducho pomocou Kopeckého valčekov, čo je síce lacný, ale
pracovne dosť náročný spôsob. Hodnota využiteľnej vodnej kapacity by sa pri väčšine
našich ovocných druhov mala pohybovať od 50 % (v obdobiach najmenších nárokov na
vodu) do 70 % (v období intenzívnych rastových procesov).
V súčasnosti sa uplatňuje spôsob zisťovania vlhkosti pôdy pomocou irometrov,
založený na meraní sacieho tlaku, ktorému zodpovedá určitá vlhkosť pôdy. Pri tomto
spôsobe možno zisťovať vlhkosť pôdy nepretržite, priamo na mieste. Irometre sú
trubice z pórovitého keramického materiálu rôznej dĺžky, s pripojeným zariadením na
meranie tlaku. Na zistenie sacieho tlaku je vhodné použiť na jednom mieste dva
irometre s rôznou dĺžkou trubice (jeden zasahujúci do vrchnej časti prekoreneného
profilu a jeden do spodnej časti hlavnej zóny koreňov), aby sa dala sledovať a
regulovať vlhkosť pôdy v požadovanom profile. Irometre sú vhodné na riadenie
závlahového režimu najmä na stredne ťažkých pôdach.

4.1.2 Klimatické metódy
Jedná sa o metódy založené na sledovaní prísunu vlahy a jeho porovnaní s potrebami
rastlín. Pomerne jednoduchá je metóda ideálnych zrážok ktorá spočíva v porovnaní
zrážok, ktoré zodpovedajú potrebe ovocných rastlín v určitom období a zrážok
aktuálnych v hodnotenom období. Tabuľka uvádza ideálne zrážky [mm] pre ovocné
rastliny na stredne ťažkých pôdach.
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Mesiace

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Spolu

Tepl.normál
[oC]

9

14

17

19

18

14

12

Jabloň

70

80

95

110

75

55

45

530

Hruška

65

75

90

100

70

50

40

490

Broskyňa

60

70

90

80

80

45

40

465

Slivkoviny

55

80

80

105

60

45

40

465

Čerešňa

40

65

60

60

70

45

40

380

Drobné
ovocie

45

70

75

90

50

45

40

415

Jahody

45

75

80

80

55

45

40

420

V prípade ľahkých pôd sa mesačná hodnota ideálnych zrážok zvyšuje o 5 mm, na
ťažkých pôdach sa o 5 mm znižuje, pri zvýšení priemernej teploty mesiaca o 1 oC sa
hodnota ideálnych zrážok zvyšuje o 5 mm, pri znížení o 1 oC sa hodnota znižuje o 5
mm. V sadoch so zatrávnením sa. Potrebné množstvo zrážok zvyšuje o 20 až 35 %.
Nevýhodou tejto metódy je, že nedostatok vlahy sa zisťuje až na konci hodnoteného
obdobia, a menšia efektívnosť metódy v dôsledku nerovnomerného rozdelenia zrážok.
Kratšie hodnotené periódy mierne znižujú tento negatívny efekt.

4.1.3 Bilančné metódy
Tieto metódy sú založené na bilancii prísunu a výdaja vody na danej lokalite. Prísun
vody zabezpečujú predovšetkým zrážky, menej významné postavenie má podzemný
prítok. Výdajovou položkou je evapotranspirácia, povrchový a podzemný odtok, z
ktorých sa berie do úvahy prvá položka, ktorá je ovplyvňovaná najmä teplotou,
rýchlosťou vetra a sýtostným doplnkom.
Do tejto skupiny patrí metóda koeficientov biologických kriviek založená výpočte
potreby vlahy na základe súm teplôt za hodnotené obdobia, sýtostných doplnkov,
zohľadňuje sa zásoba vlahy v pôde a množstvo zrážok. Koeficienty biologických kriviek
sú stanovené pre jablone.
Penmanova metóda výpočtu potreby vlahy využíva podobné veličiny, namerané na
hodnotenom stanovišti. Sú známe jej modifikácie rôznymi autormi.
Využitie štandardného zrážkomera (Class A Pan) sa javí ako veľmi jednoduchý spôsob
a dostupný spôsob riadenia závlahového režimu. Zrážkomer so širšou zbernou
nádobou, umožňujúcou voľné vyparovanie z vodnej hladiny umožňuje sledovať bilanciu
vlahy v hodnotenej lokalite a chýbajúce množstvo zrážok (podľa poklesu hladiny v
zrážkomery) sa po prepočítaní koeficientom účinnosti závlahy a koeficientom
zohľadňujúcim podiel zavlažovanej plochy z celkovej plochy sadu doplní závlahou.

4.1.4 Fyziologické metódy
Ide o metódy založené na zisťovaní potreby vody priamo v rastline prostredníctvom
vybraných fyziologických ukazovateľov. Tieto metódy najpresnejšie charakterizujú
19

aktuálnu potrebu vody, avšak prístroje potrebné na ich uskutočnenie sú drahé a pre
bežného pestovateľa nedostupné.

4.2 Kritické obdobia vlahovej potreby
Za kritické obdobia vlahovej potreby ovocných rastlín považujeme obdobia, kedy sa
nedostatok vody prejaví na rastlinách (rast, tvorba úrody a jej kvality) výraznejšie ako
inokedy. Preto je dôležité práve v týchto obdobiach sledovať zásobenosť vlahou a v
prípade potreby zavlažovať. Pri jednotlivých druhoch sa tieto obdobia môžu mierne
líšiť.
► jablone a hrušky
- pri nedostatku zimnej vlahy - pred kvitnutím (možnosť oddialenia kvitnutia)
- po odkvitnutí a pri zakladaní plodov (zníženie júnového opadu plodov, zlepšenie
podmienok pre diferenciáciu kv. pukov)
- po júnovom opade a v období intenzívneho rastu plodov (dobré nasadzovanie
kvetných pukov)
- pred dozrievaním plodov na zlepšenie kvality a vyfarbenia, minimálne 3 týždne pred
zberom
► broskyne a marhule
- pred kvitnutím
- po odkvitnutí pri tvorbe plodíkov
- od začiatku tvdnutia kôstok do ukončenia rastu plodov
- po opade listov v prípade suchej jesene
- v prípade marhúľ je po zbere vhodné aplikovať dve dávky, z toho jednu po opade
listov
► slivky
- pred kvitnutím
- po odkvitnutí pri zakladaní plodov
- od začiatku tvrdnutia kôstok a počas intenzívneho rastu plodov
► čerešne a višne
- 10 až 14 dní po odkvitnutí
- v čase intenzívneho rastu plodov a tvrdnutia kôstok
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► drobné ovocie
- tesne pred kvitnutím
- počas intenzívneho rastu plodov
- po zbere 1 dávka
► jahody
- v období kvitnutia
- počas rastu plodov
- po zbere a v čase narastania nových listov
V každom prípade závlahou vytvárame ideálny stav vtedy, ak rastliny nepociťujú
nedostatok vlahy v takej miere, aby sa prejavilo jeho negatívne pôsobenie na
produkčné procesy. Takýto stav vytvára predpoklady pre efektívne využitie vlahy.
Aplikovanie závlahy vyvoláva potrebu určitých úprav agrotechniky - zvýšené nároky na
likvidáciu burín v dôsledku ich intenzívneho rastu na zavlažovaných pozemkoch,
potreba kyprenia a obnovovania pôdnej štruktúry, vyššie dávky hnojív potrebné pre
efektívne využitie vlahy prostredníctvom vyššej tvorby fytomasy, zmenené nároky na
rez, potreba intenzívnejšieho boja proti chorobám ai.
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5. ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY
Voda spolu so vzduchom, svetlom a živinami patria k základným a nezastupiteľným
prvkom nutným pro život rastlín. Pre zdarný rast, vývoj a dosiahnutie požadovaného
pestovateľského efektu je potrebné rastlinám vytvoriť optimálne vlhkostné podmienky
v priebehu celého pestovateľského cyklu.

5.1 Požiadavky na zavlažovacie systémy
Zavlažovacie systémy musí spĺňať základní podmienky, z ktorých najdôležitejší je:
spôsob zavlažovania. Podľa spôsobu zavlažovania u jednotlivých systémov je
rozlíšená:





intenzita závlahy,
rovnomernosť závlahy,
kvalita vody,
doba aplikácia.

5.2 Rozdelenie zavlažovacích systémov
V základnom rozdelení sú zavlažovacími systémy



postrek,
kvapková závlaha.

Postrek patrí v našich podmienkach medzi najrozšírenejšie spôsoby závlahy.
Voda privedená na pozemok je rozstrekovaná pomocou postrekovačov. Jedná sa o
relatívne jednoduchý a často plne vyhovujúci spôsob závlahy zvlášť u rastlín, ktorým
nevadí zvýšení vlhkosti vzduchu a ovlhčenie listov. Mokré listy a vyššia vlhkosť
vzduchu môžu u niektorých kultúr významne zvyšovať riziko vzniku a šírenia hubových
chorôb, zatiaľ čo napríklad u jabloní môže ovlhčení listov vo vhodnej dobe znižovať
možnosť výskytu múčnatky a obaľovačov. Kvalita postreku je daná jeho intenzitou,
rovnomernosťou, veľkosťou a kinetickou energiou kvapiek a ich uhlom dopadu na
povrch pôdy (veľké a „rýchle“ kvapky ničí pôdnu štruktúru a ubíjajú povrch pôdy i
rastliny).
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Postrekovače slúžia k rozstreku vody po povrchu pôdy. Najčastejšie sú konštruované
ako otočné okolo zvislej osy. Otáčanie umožňuje úderový nebo turbínový
mechanizmus. Zavlažovanou plochou je plný kruh nebo kruhová výseč – jedná sa o
tzv. sektorové postrekovače, použiteľné na nepravidelných plochách. Vyrábajú sa
v obrovskom sortimente veľkostí (od malých záhradných „kropítok“ až po mohutná
„vodní delá“) s dostrekom 10 – 70 m pri prietoku 1 – 120 m3.h-1 a pracovných tlakoch
150 – 800 kPa .

Závlahový systém tvorí stabilní podzemné nebo nadzemné potrubie. Závlahová
sieť je vybavená zodpovedajúcim množstvám prípojných miest (hydrantov). Tam, kde
nadzemní prvky môžu prekážať obrábaniu pôdy (sady, zelenina,…) nebo pôsobia
neesteticky (okrasné trávniky), možno s výhodou používať výsuvné postrekovače,
ktoré sú zabudované pod povrchom pôdy. Ich hornú časť tvoria kryt, po ktorom je
možné jazdiť bežnou mechanizáciou. V prípade, že tlak vody v systému nedosahuje
predpísané hodnoty (závlaha je vypnutá), sú výsuvné časti zasunuté. Pokiaľ je systém
uvedený do činnosti a tlak dosiahne potrebné hodnoty, dôjde k vytlačení výsuvných
častí s vlastním postrekovačom nad povrch pôdy a postrekovač začne pracovať.
Rozvody sú tvorené kovovým nebo častejšie plastovým potrubím s pracovným tlakom
v rozmedzí 200 až 900 kPa.
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Mikropostrek patrí spolu s kvapkovou závlahou k moderným spôsobom
úsporných závlah. Jedná sa o závlahu postrekom, ale s použitím mikropostrekovačov,
ktoré majú dostrek v rozsahu cca 0,5 až 10 m. Vodu rozstrekujú rovnomerne plošne
v kruhových nebo obdĺžnikových či štvorcových obrazcoch (zelenina, trávniky,…) nebo
cielene na plochy rôznych tvarov – elipsy, výseče, body, tak, že sa väčšinou jedná o
miesta v bezprostrednej blízkosti koreňového systému pestovaných rastlín (sady,
vinice, plodová zelenina,…). Ide o viacúčelový systém, pracujúci s nízkou intenzitou
závlahy (minimálny povrchový odtok, nepoškodzovanie pôdnej štruktúry, bez
nebezpečia vodnej erózie, minimálny priesak do spodných vrstiev pôdy). Závlaha
mikropostrekom môže plniť funkciu klimatizační závlahy (protimrazová ochrana), pri
použití hnojivových roztokov funkciu hnojenia. V prípade použitia vhodných
mikropostrekovačov, ktoré svojou konštrukciou nie sú príliš náročné na čistotu vody,
možno u tohto systému usporiť značné náklady na úpravu vody. V opačnom prípade je
veľmi dôležité zabezpečiť dodávku vody bez obsahu mechanických nečistôt (prípustná
veľkosť častíc závisí od konkrétnych typov a prevedení mikropostrekovačov).
Sprejer NAAN "MEDIUM RANGE ROTOR", typ
7110*
pripojenie : závit 3/8" WW
kompletný s bajonetovým konektorom
Otvor trysky
1,1 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm

Farba
červená
zelená
modrá
žltá
bledozelená
biela

Môžu byť montované aj "hore nohami". Používa sa hlavne v záhradách.
Závlahový mikropostrekový systém je tvorený podobne ako systém pro klasický
postrek, ale vzhľadom k odlišným požiadavkám mikropostrekovačov sú rozvody
menšieho prierezu a pracujú s nižšími prietokmi a prevádzkovými tlaky (100 – 500
kPa). Na povrchových rozvodoch vedených v riadkoch rastlín sú namontované
mikropostrekovače. Rozvody sú tvorené potrubím a ďalšími prvkami z plastov, takže u
nich dochádza k veľmi malým stratám tlaku. V prípade závlahy plôch s väčšou
členitostí terénu sa používajú tlakové kompenzátory nebo mikropostrekovače
s tlakovou kompenzáciou. Výhody mikropostreku:
• úspora vody,
• presnejšie dávkovanie vody,
• úspory energie a potrubného materiálu
• nízka intenzita závlahy,
• pri použití cielenej aplikácie zníženia zaplevelenia a možnosť prístupu mechanizácie
na pozemok behom závlahy nebo krátko po jej skončení,
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• základnú funkciu závlahy možno doplniť o funkciu hnojivovú a klimatizačnú.
• možnosť úspory chemických ochranných prostriedkov z dôvodu nižšieho nebezpečia
napadnutia hubovými chorobami a škodcami
• možnosť plné automatizácie prevádzky

Mikrotrysky

Mikrotrysky s bodcom

K nevýhodám mikropostreku patrí:


spravidla vyššie zriaďovacie náklady

5.3 Kvapková závlaha
Princíp spočíva v pomalom privádzaniu vody k rastlinám, resp. k ich
koreňovému systému vo veľmi malých dávkach – po kvapkách. Kvapkovou závlahu
možno v súčasnej dobe podobne ako mikropostrek využívať pri pestovaní takmer
všetkých rastlín (poľné plodiny, špeciálne kultúry na vonkajších i v krytých plochách, v
okrasnom záhradníctve,…). Prednosti a nedostatky kvapkovej závlahy sú veľmi
podobné ako u mikropostrekov.
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Koncový zavlažovač s reguláciou tlaku
Konštantná spotreba vody 2 l/h nezávisle na tlaku. Ideálne
pre svahy alebo dlhšie zavlažovacie rozvody. Pre rastliny s
podobnou potrebou vody.
U kvapkovej závlahy sa navlaží len určitá časť
objemu pôdy, zatiaľ čo okolitá pôda zostáva relatívne suchá.
Dochádza k nerovnomernému rozložení pôdnej vlhkosti.
Navlažený objem pôdy má podlhovastý tvar podobný tvaru cibule (konkrétny tvar závisí
na daných pôdnych podmienkach). Vplyvom rozdielnej vlhkosti pôdy dochádza taktiež
k nerovnomernému rastu koreňov – rastlina sústreďuje prevažnú časť koreňovej masy
do vlhšieho prostredia. S uvedeným javom je treba počítať pri inštalácii závlahy a
zaistiť optimálne umiestenie kvapkovačov. Podobne ako u mikropostreku sú rozvodné
systémy tvorené potrubím a ďalšími prvkami vyrobenými najčastejšie z plastických
hmôt. Nevýhodou kvapkovej závlahy sú vysoké nároky na kvalitu vody. Jedná sa
predovšetkým o obsah mechanických nečistôt a rozpustených minerálnych solí,
prípadne organických látok.
Radový kvapkovač
Konštantná spotreba vody: 2 l / h obsah 10 ks, 1 čistiaca ihla, 1
uzatváracia zátka automatická regulácia pre zavlažovanie
radovej výsadby s podobnou alebo rovnakou potrebou vody,
ako napr. v balkónových črepníkoch
K najdôležitejším prvkom kvapkovej závlahy patria
kvapkovače, ktoré presne dávkujú vodu k rastlinám. Prietoky
vody sa pohybujú v rozmedzí 2 až 10 l.h-1 pri prevádzkových tlakoch 50 až 400 kPa.
Kapkovače sa vyrábajú v rozsiahlom sortimente a rozdeľujú sa podľa niekoľkých
kritérií. Základné delenie je podľa regulácie výtokového množstva vody:


kvapkovače bez samoregulácie (nekompenzačné) – výtok vody u nich závisí
na tlaku vody v systému. Používajú sa v takých podmienkach, kde je v celom
systéme zaručený konštantný tlak vody (rovný pozemok, nie príliš dlhé
potrubie,…);



kvapkovače so samoreguláciou (kompenzačné) – automaticky zabezpečujú
výtok konštantného množstva vody v určitom rozmedzí pracovných tlakov
v systéme. Sú vhodné pro použitie na pozemkoch s väčšou výškovou
členitosťou a u dlhých zavlažovacích potrubí (až 900 m).
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Ovládacia sekčná zostava

Špeciálne navrhnutá sada obsahuje filter a nízkoprietokový elektromagnetický ventil.

Kvapkovače

Kvapkovacie potrubie
Ideálne pre zavlažovanie stromov, kríkov a plôch s rastlinnou výsadbou.

Koreňový zavlažovací systém (RWS) pre stromy a kríky
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5.4 Automatická závlaha
V posledných rokoch sa automatické závlahy stále viac rozširujú do našich záhrad,
ihrísk, verejných a firemných zelení. Stávajú sa tak neodmysliteľnou súčasťou
exteriérových, interiérových záhrad, skleníkov, sadov a vinohradov. Práve automatický
závlahový systém umožňuje pravidelnú a rovnomernú závlahu, šetrí náš čas a
prispieva ku skvalitneniu zelene a tím ku zvýšeniu jej estetickému vzhľadu a hodnoty.
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GARDENA 6030 Classic riadenie zavlažovania

Riadenie zavlažovania 6030 rady GARDENA Classic slúži k automatickému riadeniu väčších
zavlažovacích systémov, obvykle vysúvacích zavlažovacích systémov ako je GARDENA
Sprinklersystem. Riadenie zavlažovania 6030 rady GARDENA Classic je ideálny pre prípady,
kedy nie je dostatočné množstvo vody pre súčasnú prevádzku celého systému - bežne sa
skladajúceho z niekoľkých zavlažovacích systémov. Naviac z dôvodu rozdielnych požiadavkov
na množstvo vody jednotlivých oblastí s rastlinami riadi jednotlivé intervaly zavlažovania pro
jeden kanál a umožňuje tak samostatné a optimálne zavlažovanie. Riadenie zavlažovania 6030
rady Classic je navrhnuté pre pripojenie až šiestich zavlažovacích ventilov 24 V . Pro flexibilné
programovanie zavlažovanie možno pro každý ventil uložiť až tri programy. Dni a cykly
zavlažovania možno vyberať jednotlivo, dobu trvania zavlažovania možno nastavovať medzi
jednou minutou a 3 hodinami a 59 minútami a je taktiež centrálne nastaviteľné v rozsahu 0 až
200 %. Pokiaľ je zavlažovanie nutné začať okamžite, možno ho aktivovať taktiež ručne.
Programovanie je vďaka rozmernému a jasnému displeju so sprievodcom pre užívateľa ľahké a
intuitívne. Systém pre riadenie čerpadla od spoločnosti GARDENA
možno pripojiť
prostredníctvom hlavného kanála a čerpadlo tak možno ovládať ako alternatívny zdroj vody.
Riadenie zavlažovania 6030 rady GARDENA Classic možno používať vo vnútorných
priestoroch, napr. v garáži a v priestoroch chránených pred dažďom, a má pripojenie k 230V
napájania. Aby riadenie zavlažovania spoľahlivo a bezpečne fungovalo, je možné zaistiť
ochranu proti výpadku napájania pomocou 9V alkalického akumulátoru . Ak je to nutné, možno
pripojiť čidlo pôdnej vlhkosti nebo dažďový senzor od spoločnosti GARDENA pre prevádzku s
úsporou vody.

5.5 Prečo automatická závlaha?
Automatická závlaha má obrovský vplyv na kvalitu trávnika a ostatnej zelene. Každá
zeleň totižto potrebuje okrem ďalších činiteľov, ako je pôda, živiny a vzduch
predovšetkým vodu a to vodu, ktorú môže prijímať pravidelne a v potrebnom množstve.
Vieme že dažďové zrážky u nás nie sú schopné toto zabezpečiť.
Len
pre
názornosť
príklad
pri
trávniku:
Hlavný koreňový systém trávniku sa nachádza v hĺbke 10-20 cm. V tejto vrstve je
potreba vody najväčšia. Aby trávnik bol počas celého vegetačného obdobia, t.j. apríl –
október, zelený, mal by dostať 400-600l vody na meter štvorcový, na deň to vychádza
2-3l vody na meter štvorcový a to pravidelne najmä počas dní bez zrážok.
Nedostatkom vlahy za slnečného počasia trpia okrem trávnika aj rastliny, ovocné
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stromy, kvetiny v nádobách a skleníkoch. Široký sortiment rôznych typov
zavlažovacích trysiek umožňuje zavlažovať aj atypické plochy (skalky, záhony kvetín a
pod.).
Okrasnú zeleň a najmä trávniky je nutné zavlažovať pravidelne a rovnomerne. Rastliny
neznášajú sucho a ani premokrenie. Automatická závlaha umožňuje dodávku
požadovaného množstva vody v správnu dobu. Túto dobu a množstvo vody je možné
naprogramovať na riadiacej jednotke. Zavlažovanie sa robí najmä večer a v noci, vtedy
je odparovanie najmenšie a šetríme tým vodu o 30-40%. Zavlažovanie v túto dobu
priaznivo pôsobí na vegetáciu, pretože teplota vody je blízka teplote pôdy. Veľké
úspory vody najmä tam, kde nie je vlastný zdroj vody, ďalej úspora času stráveného pri
ručnom zalievaní. Pravidelná závlaha sa ukáže na vyššej kvalite rastlín a trávniku a ich
odolnosti voči chorobám, škodcom a iným nepriaznivým vplyvom. Dochádza k
zlepšeniu vzhľadu záhrady, čím sa zvyšuje tržná hodnota celej nehnuteľnosti.
Všetky prvky zavlažovacieho systému sú umiestnené pod povrchom, takže nenarušuje
prevádzku po ploche možno chodiť, kosiť trávu a športovať. Na podzemnom systéme
závlahy sú pripojené výsuvné postrekovače, ktoré po spustení prívodu vody sa tlakom
vysúvajú nad povrch a po skončení zavlažovania sa schovajú pod úroveň terénu.
Automatické zavlažovanie – krásna, záhrada svieži trávnik!
Trávniky a rastliny nedostávajú z prírody vždy optimálne množstvo vody.
Automatický zavlažovací systém vám zaistí:
• Pravidelné a presné dávky vody pre trávnik a výsadby
• Zdravý vývoj rastlín na Vašej záhrade
• Úsporu prevádzkových nákladov a viac času na Vaše koníčky
Prečo profesionálny systém
Profesionálne navrhnutý a nainštalovaný zavlažovací systém vytvorený z kvalitných
výrobkov je zárukou optimálneho využitia vody použitej na zavlažovanie.Automatické
ovládanie systému zaistí optimálne nastavenie a efektívnu prevádzku systému,
moderné čidlá následne znížia prevádzkové nákladyešte viac. skúsenosti z viac než 10
000 inštalácii hovoria o viac než 20 % úspore vody.
Prečo profesionálnu inštalačnú firmu
Inštalačná firma zvolí pre Vašu záhradu najvhodnejší systém v závislosti na zdroji vody,
typu terénu, druhu výsadby a zdroji energie. Kvalitná inštalačná firma poskytne
pravidelný servis systému, zazimovanie alebo prípadné rozšírenie systému.
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5.6 Obsluha závlahového systému
Obsluha závlahového systému je jednoduchá a bez akéhokoľvek zásahu. Systém je
ovládaný riadiacou jednotkou, ktorú si užívateľ jednoducho naprogramuje, v ktorý deň
(alebo denne), koľko krát za deň a v ktorú dobu a ako dlho chce polievať jednotlivé
časti záhrady. Nastaví sa reálny čas a o ďalšiu obsluhu sa už netreba počas sezóny
starať.

GARDENA zavlažovací ventil 9 V

Zavlažovací ventil 9 V od spoločnosti GARDENA aktivuje systémy pre riadenie zavlažovania
po programovaní pomocou programovací jednotky GARDENA v spojení s riadiacou jednotkou
GARDENA . Ventil využíva energeticky nenáročnou technológiu 9V elektromagnetických
ventilov. Geometrie ventilu je optimalizovaná na prietok, pre minimálnu stratu tlaku prúdiacej
vody. V prípade potreby možno ventil kedykoľvek otvárať nebo uzatvárať ručne. Zavlažovací
ventil 9 V od spoločnosti GARDENA je opatrený 1" vnútorným závitom
Riadiaca jednotka dá v nastavenom čase signál elektromagnetickým ventilom, ktorý
vpustí vodu do jednotlivých sekcií zavlažovacieho systému a nastane zavlažovanie cez
výsuvné postrekovače. Po uplynutí nastavenej doby riadiaca jednotka prepne na ďalšiu
vetvu zavlažovacieho systému. Keď je systém napojený priamo na čerpadlo riadiaca
jednotka nám najskôr zapne a potom riadi zavlažovací systém. Po prejdení celého
cyklu zavlažovania nám opätovne vypne čerpadlo a ukončí zavlažovanie. Automatická
závlaha funguje aj počas dlhšej neprítomnosti, napr. dovolenka.

5.7 Zdroj vody
Pre zavlažovací systém je možné použiť rôzne zdroje vody a ich kombinácie:
- čerpanie vody zo studní vŕtaných a kopaných
- napojenie na vodovod
- čerpanie vody z potoka, riek a jazier
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Často pri nedostatku vody v studniach sa zavlažovací systém kombinuje s vodou z
vodovodu. Vo všetkých prípadoch sa voda filtruje.

5.8 Čerpadlá a vodárne
K dispozícii sú kvalitné čerpadlá a kompletné vodárne rôznych výkonov podľa
skutočnej potreby.
Čerpadlá do:
- studní
- nádrží
- potokov
- rybníkov
Využívajú sa značkové čerpadlá od kvalitných výrobcov ako sú GRUNDFOS, WILLO,
SAER, SIGMA a ďalšie.

GARDENA vrtačkové čerpadlo

Ideálne pro flexibilné prečerpávanie alebo vyčerpávanie menších objemov vody. Jednoduchá
montáž na elektrickou vŕtačku. Hnací hriadeľ pasuje do skľučovadla ľubovoľnej štandardnej
elektrickej vŕtačky

GARDENA 6000 SP kalové čerpadlo

Výkonné robustné kalové čerpadla pre odvodňovanie, pre prečerpávanie a vyčerpávanie kalovej
vody. Max. odsávacia výška 30 mm (nie v automatickej prevádzke). S plavákovým spínačom
pre automatické zapínanie/vypínanie. Variabilné nastavenie pomocou lišty. Zásuvné zariadenie
pre jednoduché spínanie trvalej prevádzky. Neopotrebiteľné obežné koleso čerpadla pre vyššiu
životnosť. Ochranný tepelný spínač chráni motor pred preťažením. Univerzálna prípojka pre
hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1") a 38 mm (1 1/2") a hadice 38
mm (1 1/2") a 50 mm (2") u modelu 18000 SP Inox. 10 m špeciálneho prípojného kabelu.
Nesmie sa čerpať slaná voda, agresívna a ľahko horľavé látky ani potraviny. Tichý
kondenzátorový motor nevyžadujúci údržbu.
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GARDENA 4000/5 Comfort záhradné čerpadlo

Záhradné čerpadlo 4000/5 rady GARDENA Comfort má nízku hlučnosť a poskytuje väčší
komfort pre použitie na záhrade alebo v dome. Vďaka väčšiemu saciemu výkonu a tlaku je toto
čerpadlo ideálne pre zavlažovanie, zvyšovanie tlaku alebo k prečerpávaniu či vyčerpávaniu
vody z vodovodu, dažďovej vody nebo chlórovanej vody z bazénu. Integrovaný predfilter
garantuje bezproblémovú prevádzku čerpadla. Vďaka dvojitému výstupu (jeden je výkyvný)
možno súčasne používať dve zavlažovacie príslušenstvá. Čerpadlo sa ľahko obsluhuje. Veľký
plniaci otvor uľahčuje plnenie čerpadla pred použitím, a vďaka ergonomickému držadlu sa
čerpadlo ľahko prenáša. Gumové pätky zaisťujú stabilitu s nízkou hlučnosťou a vibráciami.
Pokiaľ sa blíži mráz, možno čerpadlo ľahko vypúšťať pomocou samostatného vypúšťacieho
šroubu. Pre zaistenie dlhodobej životnosti sa GARDENA spolieha výhradne na vysoko kvalitné
materiály. Vďaka keramickému tesneniu a zdvojenému systému tesnenia medzi motorom a
obežným ústrojenstvom čerpadla je zaistená bezpečná obsluha a ochrana pred poškodením.
Spínač tepelnej poistky chráni motor pred preťažením. Poznámka: čerpadlá od spoločnosti
GARDENA nie sú vhodné pre čerpanie slanej vody, agresívnych alebo ľahko zápalných látok
nebo potravín.

5.9 Rozvod vody
Všetky rozvody sú z plastového potrubia, ktoré je uložené v zemi. Pripojenie
jednotlivých prvkov s plastovým potrubím je pomocou plastových šroubovacích spojok.
Plastový rozvod je veľmi odolný voči poveternostným vplyvom a má dlhú životnosť. Na
hlavný prívod vody je napojený pod povrchový hydrant, ktorý je pod stálym tlakom
vody a je ho možné používať na napojenie hadice napr. pri umývaní auta, dlažby a
pod.

GARDENA automatický rozdeľovač vody

Automatický rozdeľovač vody od spoločnosti GARDENA riadi spolu so zavlažovacími
počítačmi C 1060
až šesť rôznych zavlažovacích kanálov, úplne automaticky. Tu sú
zavlažovacie kanále - v zmysle rôzneho sekvenčne aktivovaného príslušenstva, ako sú
zavlažovače alebo kvapkacie hadice - aktivované na základe programu v počítači. Automatický
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rozdeľovač vody je ideálny pre použitie v prípadoch, keď nie je dostatok vody pre súčasnú
prevádzku celého systému. Rovnako v prípade odlišných požiadaviek na zavlažovanie
samostatných plôch s rastlinami riadi automatický rozdeľovač vody spolu so zavlažovacím
počítačom jednotlivé zavlažovací intervaly na jeden kanál a umožňuje tak optimálne
zavlažovanie. Nepoužívané výstupy možno uzavrieť. Automatický rozdeľovač vody je
vybavený 26,5 mm (G 3/4) vonkajším závitom a dodáva sa spoločne s prípojkou na vodovodný
kohútik systému Profi , štyrmi prípojkami na vodovodný kohútik rady Original GARDENA
System a 3 koncovými krytkami.
Rozvod je umiestnený v zámrzovej hĺbke cca 20-30cm a je potrebné na zimu vypustiť
vodu z celého systému. Robí sa to jednoducho pripojením kompresora a tlakovým
vzduchom je vytlačená voda zo systému. Firmy vypustenie závlahy vykonávajú na
požiadanie zákazníka v rámci zazimovacieho servisu.

5.10 Realizácia zavlažovacieho systému
Realizačné práce vykonávame od jari do zimy. Ideálny stav je po prevedení terénnych
úprav pred realizáciou podľa projektu výstavby záhrady. Montáž je možné vykonať aj
do už existujúceho trávniku. V mieste pokládky rozvodu sa strhne trávnik, ktoré súvisia
so zavlažovacím systémom, vodo a elektroinštalačne práce. Po ukončení prác sa celý
systém vyskúša, nastaví a spolu zo zaškolením zákazníka odovzdá.
Na celý systém je poskytnutá 2-ročná záruka na prácu, na komponenty od firiem je
záruka 2-5 rokov podľa typu výrobku. Taktiež záručný a pozáručný servis je vo
všetkých firmách zaistený. Na objednávku zákazníka vykonávajú po skončení
zavlažovacej sezóny "zazimovanie" celého systému a na jar uvedienie do prevádzky a
nastavenie celého systému.

5.11 Riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka, ktorá sa dodáva v rôznych typoch má za úlohu riadiť zavlažovanie
bez obsluhy. Vzhľadom ku kapacite vodného zdroja nie je možné zavlažovať celú
záhradu, park alebo ihrisko naraz. Riadiaca jednotka rozdeľuje vodu do jednotlivých
sekcii, ktoré sa spúšťajú jednotlivo. Riadiaca jednotka sa umiestňuje do garáže, pivníc,
záhradného domu, alebo na fasádu domu. Je napájaná na sieť 230V, príkon je len
okolo 20W. V prípade výpadu elektrickej energie je napájaná na 9V akumulátor, ktorý
slúži ako záložný zdroj pre uchovanie nastavených údajov. V miestach, kde nie je
možnosť napojenia 230V, sa používa riadiaca jednotka s 9V systémom riadenia
závlahy. Riadiaca jednotka je pripojená k elektromagnetickým ventilom pomocou kábla,
uloženého v zemi napájaného 24V.

zavlažovací hodiny Duo plus zavlažovací hodiny

solar plus zavlažovací počítač
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zavlažovací hodiny s kartou

GARDENA T 1030 plus zavlažovacie hodiny

Zavlažovací hodiny T 1030 plus od spoločnosti GARDENA sú pripojené k vodovodnému
kohútiku a regulujú automatické zavlažovanie záhrady, napr. pomocou zavlažovačov, systémov
s kvapkovačmi, ako je Micro-Drip-System alebo GARDENA Sprinklersystém. Programovanie
časov zavlažovania je ľahké: pro pohodlné programovanie možno prevádzkovú jednotku
demontovať. Požadované dáta možno ľahko nastaviť pomocou dvoch veľkých, ľahko
použiteľných gombíkov. Každý deň možno vybrať až tri zavlažovacie intervaly s trvaním od
jednej minúty po 120 minút. Ak je to nutné, možno pripojiť čidlo pôdnej vlhkosti nebo dažďový
senzor od společnosti GARDENA pre prevádzku s úsporou vody. Pre prevádzku zavlažovacích
hodín T 1030 plus je nutný 9V alkalický akumulátor . Tým je zaistená bezpečná prevádzka po
dobu približne jedného roku. Integrovaný ukazovateľ úrovne nabitia batérie informuje o nutnosti
nabití akumulátoru.

5.12 Čidlo zrážok
Súčasťou automatického zavlažovacieho systému je čidlo zrážok. Umiestňuje sa tak,
aby zachytávalo dažďové zrážky. V prípade dažďa vypne zavlažovanie a po vyschnutí
opäť zapne systém.

GARDENA čidlo pôdnej vlhkosti

S čidlom pôdnej vlhkosti je pri automatickom zavlažovaní braná v pozornosť vlhkosť pôdy.
Zavlažovanie nie je začaté, alebo dôjde k prerušeniu prebiehajúceho zavlažovania, keď je pôda
dostatočne vlhká - tým je uľahčená úspora vody. V kombinácii so zavlažovacími počítačmi C
1060 solar plus, C 1060 plus a C 1030 plus je možné i zavlažovanie riadené výhradne pomocou
senzorov. Čidlo pôdnej vlhkosti je jednoducho zaradené do zeme vedľa rastlín, a vykonáva
elektronické, odolné a spoľahlivé meranie teplotných rozdielov v zemi. Požadovanú úroveň
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vlhkosti možno nastaviť pomocou otočného gombíka. Možno odčítať aktuálnu úroveň vlhkosti.
Čidlo pôdnej vlhkosti sa dodáva s 5m pripojovacím káblom. Pre prevádzku sú nutné dve 1,5V
alkalické batérie . Tým sú zaistené spoľahlivé výsledky merania po dobu približne jedného roku.
Je udávaná nízka úroveň nabití. Poznámka: čidlo pôdnej vlhkosti možno pripojiť k nasledujúcim
produktom: zavlažovacie počítače C 1060 solar plus, C 1060 plus, C 1030 plus , zavlažovací
hodiny T 1030 plus, T 1030 Duo plus, T 1030 card , systémy pre riadenie zavlažovania 4040
modular, 4030 a 6030 , riadiaca jednotka a zavlažovanie truhlíkov na kvetiny.

5.13 Dažďový senzor
Ďalší prvok, ktorý významne doplňuje zostavu automatického zvlažovania je dažďový
senzor.

GARDENA electronic dažďový senzor

S dažďovým senzorom rady electronic je automatickým zavlažovaním braný ohľad na prírodný
dážď. Zavlažovanie nezačne, pokiaľ prší, alebo sa zastaví, keď v jeho priebehu začne pršať.
Prevádzka založená na opticko-elektronickom princípe umožňuje rýchlu odozvu na začiatok
dažďa - tým je zaistená úspora vody z kohútiku alebo nádrže. Dažďový senzor možno pomocou
tŕňa zapichnúť do záhonu vedľa rastlín, alebo je možné ho umiestniť na pevný povrch. Dažďový
senzor rady electronic sa dodáva s 5m pripojovacím káblom a zástrčkou. Pre prevádzku je
nutná jedna 9V alkalická batéria . Tým sú zaistené spoľahlivé výsledky merania po dobu
približne jedného roku. Poznámka: pripojiť možno nasledujúce produkty spoločnosti
GARDENA: zavlažovacie počítače C 1060 solar plus, C 1060 plus, C 1030 plus , zavlažovací
hodiny T 1030 plus, T 1030 Duo plus, T 1030 card , systémy pre riadenie zavlažovania 4040
modular, 4030 a 6030 , riadiaca jednotka a zavlažovanie truhlíkov na kvetiny.

5.14 Príprava zavlažovacieho systému
Pre spracovanie projektu je nutný presný plán pozemku, ktorý má byť zavlažovaný s
plánom záhonov rastlinami, ďalej informácie o zdroji vody ako výdatnosť studne a jej
hĺbka poprípade tlak vody z vodovodu. Ak tieto údaje chýbajú naša firma prevedie
jednotlivé merania.
Pri osobnej návšteve u zákazníka sa dohodnú ďalšie detaily zavlažovacieho systému.
Dodávka a montáž zavlažovacieho systému sa robí tzv. "na kľúč". Spracovanie
projektu sa robí bezplatne, keď sa len pripravujete na úpravu záhrady prípadne stavbu
domu doporučujeme vopred stanoviť, kadiaľ optimálne viesť trasy potrubí a káblov cez
základy, dlažby a chodníky a pod.
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5.15 Podklady pre spracovanie rozpočtu automatického
zavlažovacieho systému
- plán pozemku alebo záhrady s uvedením mierky s udaním zavlažovaných plôch,
umiestnenie chodníkov, ciest,záhradných stavieb, zdroja vody a elektrickej energie
- množstvo vody, ktoré je k dispozícii v mieste pripojenia na vodovod a to priemer
potrubia min.32mm a v litroch za min. (pri záhradách), v prípade pripojenia na studňu
výkon
čerpadla
a
hĺbku
studne
- miesto, kde bude namontovaná riadiaca jednotka (garáž, pivnica, záhradný domček,
terasa, fasáda domu a pod.) Veľkosť riadiacej jednotky je max. 300x200mm podľa
typu, napätie 230V príkon max. 20W. V prípade vášho záujmu potrebné informácie
zistíte pri osobnom jednaní.

5.16 Cena zavlažovacieho systému
Pred spracovaním projektu ide len ťažko odhadnúť cenu, napr. koľko stojí 100 metrov
štvorcových. Cenu ovplyvňuje viacej faktorov, veľkosť a tvar pozemku a tiež
požiadavky na závlahu, zdroj vody atď. Inštalácia kvalitného zavlažovacieho systému je
spojená s nákladmi, ktoré sa však veľmi rýchlo vracajú prevádzkou, šetrením vody,
času a zvýšením hodnoty vašej záhrady a celej nehnuteľnosti.
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