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 Technológia helyes megválasztása
 Növényismeret! Milyen mélyen, milyen átmérőben, sávban 

helyezkedik el a gyökérzet? Vízigény!
 Minden öntözéskor a teljes gyökérzetet át kell nedvesíteni! 

Addig tart egy öntözési ciklus, ameddig ez meg nem történik
Gyakori, kis adagokban történő öntözés hatása
    Sekély beázás, felszínközeli gyenge gyökérzet
    Gyenge pufferhatás, kicsi hiba nagy kárt okozhat

 Alacsony térfogatárammal, de megfelelő ideig öntözve 
jobban terül a víz oldalra

 Nagy térfogatárammal gyorsabban hatol mélyre a víz
 Állandóan nedvesen tartott termesztőközegben 

Gyakori kis adagokkal vegetatív hatás
Ritkább nagy adagokkal generatív hatás



Híd nélküli mikroszórók növényházi célra

Hidas mikroszórók szabadföldi célra
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Mikroszórók összeállítása



Pálcás szórófejek



 Gyártó által megadott nyomást növeljük
 Rotor  forgása felgyorsul, zúgó hangot ad
 Cseppméret csökken
 Minimális mértékben nő az átmérő, de a külső körre jutó vízmennyiség 

csökken
 Szórófej alatt túlöntözés

 Nyomást csökkentjük
 Rotor forgása lelassul
 Öntözött átmérő minimálisan csökken
 Nagyobb cseppméret
 Külső körre több víz megy, „karikázik a szórófej”
 Szórófej alatt száraz a talaj

 Szabályzó csappal nem célszerű az átmérőt csökkenteni, mert a szóráskép romlik 
és egy kört öntözünk. Kisebb átmérőhöz megfelelő rotort kell választani

 Négyszög alakú (széles sáv) terület öntözésekor egy kiegészítő betéttel 
(négyszögesítő betét vagy ködölésgátló) szándékosan köröket öntözünk, majd a 
szórófejeket a öntözött körgyűrű szélességének méretére (kb. 1-1,2m) építjük be. 
Egy adott 6-8m széles sávon belül 90% feletti egyenletességet érünk el.

 Mikroszóró öntözött átmérő 13 m-ig növelhető a rotor forgatónyomatékának, így 
a forgási sebességének csökkentésével 150-500 l/h térfogatáramnál.



Netafim Spinnet SD szórófej

Szórási kör

Spinnet SD

Szórófejek SD nélkül

Mikrofejek szórásképének változása nyomásváltozás 
hatására



Növényházi felső öntözés



Növényházi felső öntözés



Speciális mikro-, mini-, és midi szórófejek



 Nagy hatékonyság, nagy költség, nagy kockázat
 A teljes területen levő összes növényt le kell egyszerre fedni megfelelő 

hőmérsékletű vízzel (14-16°C)
 Nem lehet üzemzavar, nem lehet leállás, a jég maradéktalan leolvadásáig 

üzemelni kell a berendezésnek. Leálláskor súlyos fagykár!
 Ágak leszakadhatnak a jég súlyától
 Tavaszi vizes talajra kiöntözött „fagyvédelmi” vízzel mi történik?
    Erózió, levegőtlen talaj, tápanyagok lemosódása lehet!

 Kicsi hatékonyság, alacsony költség, nincs kockázat
 Rendelkezésre álló vízmennyiséget elosztjuk a területen. A vízben levő 

hőmennyiség így is hasznosul, de nincs jég az ágakon, így nincs szigetelő 
hatása, de nincs a jég olvadásakor felesleges fagykár

 Fagy előtti napon talaj beöntözése is segít, mert a nedves sötét talaj több hőt 
képes tárolni, majd kisugározni

Felső fagyvédelmi öntözés

Alsó fagyvédelmi öntözés



Párásítók

Gombatermesztéshez magas ez a hőmérséklet

 80 µ alatti cseppméret
 Min. 4-5 bar nyomás
 Folyamatos vagy szakaszos üzem
 28°C felett hatékony
 Zárt térben folyamatos intenzív szellőztetés

Felhasználási terület: terasz, növényház, állattartó telep

Gombatermesztéshez 
kisebb cseppméret kell



 Elsősorban öntözendő területen levő szintkülönbségek 
kiegyenlítésére szolgál

 Ültetvények hosszú sorainál is célszerű, hogy 25 mm-nél 
vastagabb csövet ne kelljen a kordonhoz rögzíteni

 Szántóföldi körülmények között sík területen látszat 
megtakarítás
  Olcsóbb vékonyabb csövekhez megnövekedett 

nyomásigény szükséges (5-5,5 bar), amihez nagyobb 
szivattyú és nagyobb energiaigény tartozik

Nyomáskompenzáció

Nyomáskiegyenlített 
fúvóka

Nyomáskiegyenlített 
csepegtető gomba

Nyomáskiegyenlített 
csepegtető betét

földalatti csepegtető csőbe

Beépíthető 
nyomáskiegyenlítő



Öntözőberendezés méretezése egyszerűen



Öntözőberendezés méretezése egyszerűen



Egyenletességi táblázat midi fejhez



 5 mm/h alatt párásítás, esetleg tavasszal hűvös időben 
kelesztő öntözés

 Nyáron még éjszaka is meleg a levegő és forró a talaj, 5 
mm/h alatt hatalmas  párolgási veszteség! Vízpazarlás, 
energiapazarlás! Víz elpárolog, vízben oldott sók ott 
maradnak! Szikesedés!!!

Öntözési intenzitás (csapadékráta)

Csövek keresztmetszetén, szórófejek kötéstávolságán, 
térfogatáramán drága dolog spórolni.

Berendezés javítása sortávolság felezésével.



Csepegtető szalagok (Tape)
 Főleg árutermelésre 6-8 mil (0,15-0,2mm)
 Kiskerti használatra 12 mil felett javasolt

Külső csatornás szalag :  csatorna kialakítása  saját anyagából Külső csatornás szalag :  csatorna kialakítása  saját anyagából 

Belső csatornás szalag : csatorna kialakítása  saját anyagából Belső csatornás szalag : csatorna kialakítása  saját anyagából 

Belső csatornás szalag : csatorna kialakítása  külön anyagból Belső csatornás szalag : csatorna kialakítása  külön anyagból 

 Lézerkivágású kilépő nyílással 
 Talajra és talajfelszín alá is fektethető
 Hosszú csatornában lelassul az áramlás és a vízből kicsapódó anyagok 

lerakódnak
 Csepegtető betétes szalagok
 Betétek szűk rövid csatornájában gyors az áramlás, jelentéktelen a 

lerakódás
 Nagyobb, akár 2 l/h feletti térfogatáramú csatorna javítja az öntisztuló 

hatást

Szalagok csak egyenes irányban fésűszerűen fektethetők. 
Üzemi nyomásra figyelni kell!



 Telepítés talajra, talajfelszín alá, kordonra rögzítve
 Kompenzáció nélküli és nyomáskiegyenlített változat

 Talajfelszín alatti változatok

 Bármely irányban hajlíthatók, üzemi nyomás tág határok között változtatható 
(0,3-3 bar). Tekercsméret 300 -500 m.

Keményfalú csepegtető csövek:

Főleg kerti, nagyüzemi használatra

FR       Flow Regulated   (hozamszabályzott)
PC       Pressure Compensated (nyomáskompenzált)

FR       Flow Regulated   (hozamszabályzott)
PC       Pressure Compensated (nyomáskompenzált)

SD       Slow Drain    (vákuumzáras)
AS        Anti-Siphon     (vákuumzáras)
CNL    Compensating Non-Leakage  
                                   (ny. kompenzált, szivárgásmentes)
ND      No Drain   (szivárgásmentes)

SD       Slow Drain    (vákuumzáras)
AS        Anti-Siphon     (vákuumzáras)
CNL    Compensating Non-Leakage  
                                   (ny. kompenzált, szivárgásmentes)
ND      No Drain   (szivárgásmentes)

Gyökérbenövés gátlása
Vegyszerrel kezelt betét (hatása talajtól függő, viszonylag rövid)
Mechanikus gyökérzár (hosszú, megbízható működés)
Fontos kiegészítő a légbeszívó szelep a vákuum megszűntetésére



Csepegtető csövek:



 Talajra vagy talajfelszín alá, kizárólag egyenes vonalban 
telepíthető

 Kicsi betétek nem gátolják az áramlást a csőben, még a 
PC típusoknál sem

 Hosszú sorok, akár 1000 m-ig telepíthetők 1 l/h 
térfogatáramú betétekkel

 Tekercsméret kicsi, mert lapított állapotban van, 
felcsévélve 500-800 m/tek 

Félkemény csepegtető csövek:

Költségtakarékos 
nagyüzemi típus



Csepegtető gombák ültetvény-, és kiskerti célra

Névleges
vízáram

(l/ó)

Gomb tető
szín 

Tömlő
mérete
(mm)

Nyomás
(bar)

Csepegtető elemek távolsága (cm)
50 75 100 125

 (m)
      2,0 223 299 366 428

2,3 fekete 20 3,0 271 365 448 523
      2,0 162 218 268 312

3,75 bordó 20 3,0 193 260 320 374



CNL Csepegtető gombák kertészeti célra



Újdonság!

 „Félkemény” 15 mil-es PC csepegtetőcső 
lézerkivágással

 16 Tape betétes csepegtető szalag lézerkivágással, 
gépi fektetés miatt hajlékony betéttel



Magyarországon forgalmazott mikroöntözés 
márkafüggetlen katalógusa, leírásokkal, 

tervezési segédletekkel, képekkel

Kiegészítő ingyenes szolgáltatás:
• Folyamatos öntözési tanácsadás
• Gyári, mezőgazdasági tervező, méretező programok hozzáférése

www.ontozesikatalogus.hu

www.toesontozes.hu



Köszönöm a figyelmet!
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