Porquê injectar
fertilizantes?
Quando aplica fertilizantes através
do sistema de gota a gota, cada
planta receberá a mesma quantidade de fertilizantes. Isso ajudará
todas as suas plantas a crescer ao
mesmo ritmo com uniformidade de
tamanho e maturidade. Plantas
uniformes são mais fáceis de
colher, transportar e vender.
Quando se aplica fertilizante na
água de irrigação, a planta recebe
pequenas quantidades de nutrientes na sua raiz — sempre que
precisar. Deste modo usará menos
fertilizantes e gastará menos
dinheiro.
É importante usar apenas fertilizantes que são solúveis na água
quando injectar através do sistema
de gota a gota. O seu vendedor de
fertilizante poderá aconselha-lo a
seleccionar o fertilizante apropriado para o seu cultivo.
Existem diferentes tipos de injectores. Esta brochura descreve três
que não precisam de bombas.
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O Venturi pode injectar fertilizantes no sistema
de irrigação sem uma bomba mecânica.
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O tanque de pressão e o injector Venturi.
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Injector Venturi
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Um sistema simples de injecção é um
tanque ou um bidão com mistura de
fertilizante localizada acima da pressão
da coluna vertical de água do sistema
de irrigação gota a gota e conectada
com um tubo de polietileno de 16mm.

ao campo

O sistema Venturi aproveita uma queda
de pressão para criar sucção. A sucção
leva fertilizantes até aos tubos de
sistema de irrigação gota a gota.

No exemplo acima, porque usamos
uma válvula de redução de pressão de
0,6 bar, a pressão na fita é igual a 6
metros de coluna vertical de água.

Estes injectores só funcionarão se tiver
no seu sistema de irrigação uma
pressão de 2 a 3 bar. Sem uma boa
pressão de entrada, não haverá
pressão suficiente e consequentemente
não haverá sucção.

Se o tanque de fertilizantes estiver
localizado a 10 ou 12 metros acima do
sistema de irrigação, o fertilizante
chegará ao seu sistema de irrigação
gota a gota através da força de
gravidade.

No exemplo acima, temos 3 bar de
pressão do reservatório e usa uma
válvula de redução de pressão de 1 bar
para irrigar o seu campo. Esta queda
de pressão é suficiente para fazer
funcionar um sistema Venturi.

O injector de tanques de pressão é
uma alternativa prática para grandes
sistemas. Fertilizante seco é colocado
no tanque e depois é fechado. Uma
mangueira é conectada no lado de alta
pressão do regulador de pressão até a
entrada do tanque, e uma outra
mangueira no lado de baixa pressão do
regulador de pressão até a saída do
tanque. Uma parte do fluxo da água
chega ao tanque e lentamente dissolve
o fertilizante, que depois é injectado
novamente no sistema de irrigação.
No exemplo acima, temos 3 bar de
pressão do reservatório e usamos uma
válvula de redução de pressão de 1 bar
para irrigar. Esta queda de pressão é
energia suficiente para fazer funcionar
o injector de tanque de pressão.

