Porque é importante
fazer a manutenção?
Um sistema de irrigação bem
cuidada dura mais tempo e não
precisará repor as partes em
curtos períodos de tempo.
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A distribuição de água é uniforme
ao longo do campo. Terá plantas
mais saudáveis e com menos
gasto de agua. Plantas saudáveis
precisam de menos pesticidas.
Porquê?
• As partes são substituídas com
menos frequência
• Menos uso de água
• Plantas mais saudáveis
• Menos uso de pesticidas
• Mais produto para ser colhido
Como gastará menos na substituição de partes, menos água e terá
um produto de qualidade, terá a
oportunidade de ganhar mais
dinheiro.
Manutenção em três passos fáceis:
1. Limpar o filtro
2. Limpar os tubos
3. Verificar a pressão
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Um filtro limpo permite manter uma pressão
adequada no seu sistema.
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Lave os tubos

Limpar o filtro

Um filtro sujo reduz o fluxo de água e
permita que partículas de detritos
chegam ao seu sistema de irrigação. O
filtro deve ser verificado pelo menos
uma vez por semana até que se sinta
satisfeito com a qualidade da água.
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Fecha a válvula principal e abra o
filtro. O filtro é selado com uma
cinta que poderá ser aberto sem
qualquer ferramenta.

Todos os filtros permitem a passagem
de materiais orgânicos para o seu
sistema de irrigação. Estes materiais
deverão ser retirados do sistema
regularmente (a cada 2 a 3 semanas)
prevenindo assim o entupimento dos
gotejadores.
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Retira os elementos do filtro e lave
num balde com água limpa.
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Com cuidado coloque o filtro no
lugar e verifique se está bem selado.
Abra a válvula principal.

Abra as linhas principais e as
secundarias. Deixe a água escorrer
por 2 a 3 minutos até que a agua
saia limpa.
Lave as linhas laterais. Abra apenas
uma ou duas linhas de cada vez
para que o sistema possa ganhar
pressão para limpar as linhas
abertas. Deixe a água a escorres por
2 a 3 minutos.

Pode escorrer a água num balde e usalo para regar outras plantas. O uso de
um recipiente transparente ajuda a
observar se água já esta limpa ou se
precisa escorrer por mais tempo.

Verifique a pressão

Para se manter uma alta uniformidade
na aplicação da água, o seu sistema de
irrigação deverá ter uma pressão
especifica.
As fitas (T-tape) devem funcionar com
0,5 a 1,0 bar de pressão (5 a 10 metros
de coluna vertical da água).
Tubos com gotejadores geralmente
funcionam com uma pressão entre
1 bar e 1,5 bar (10 a 15 metros de
coluna de água).
Verificar a pressão é rápido e fácil. Abra
um dos tubos laterais coloque um
manómetro. É so isso!
Se a pressão no seu sistema estiver
fora do padrão voçe precisa saber o
porquê e como vai resolver o problema.

