Porquê controlar a pressão?
O principal objectivo do sistema de
irrigação gota a gota é de levar a
mesma quantidade de água a cada
planta no campo. Esta é a forma
mais eficiente de usar a água e
favorece a produção de plantas
fortes, saudáveis e do mesmo
tamanho e maturidade.
O gotejador pode gotejar mais
gotas de água ou menos gotas por
minuto de acordo com a pressão
dentro dos tubos.
A pressão deverá ser o mesmo ao
longo do campo.
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Terrenos inclinados e terraços, um desafio para
uma irrigação uniforme!

O que é Pressão?
A pressão no tubo é criada pelo
peso da água ao longo da
superfície, no caso de declives a
pressão é determinada pela altura
vertical, entre o tubo e o nível da
água do reservatório ou tanque.
Esta altura é a pressão medida em
metros de coluna vertical.

Agland Investment Services, Inc.
E q u i p a Té c n i c a

Coordenação:
Lizanne E. Wheeler
Coordenação Pedagógica:
Chase DuBois
Colaboração Técnica:
Patrick D. Brown, Benvindo Andrade

u m n u m a séri e de 5

Gota-Gota

www.mca.cv/pt/formacao/documentos-formacao/

Sem controlo de pressão

Como controlar a pressão e irrigar uniformemente

Enquanto descemos, a pressão
aumenta nos gotejadores produzindo
mais água por minuto. A planta
localizada a um nível mais baixo no
campo receberá mais quantidade de
água. A planta no nível mais alto no
campo receberá menos água.

Irrigue sempre junto os terraços do
mesmo nível.
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As fitas (tipo T-Tape®) obtêm melhores
resultados com pressão entre 3 a 10
metros. Mas é muito importante manter
ao longo do campo de irrigação ainda
uma pressão de 1 metro. Se a diferença
entre os terraços é de 0,5m, poderá
irrigar três terraços ao mesmo tempo e
ter ainda 1 metro de pressão.
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Se irrigar tempo suficiente para
satisfazer as necessidades das plantas
localizadas ao nível alto, as plantas de
baixo receberá uma grande quantidade
de água. Este processo não é saudável
para as plantas e há desperdício de
água e fertilizantes.
Porque tem que pagar pela água e pelo
fertilizante será também perda de
dinheiro.
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Use reguladores de pressão.

Válvulas de redução de pressão com escala.

Essas válvulas só funcionam se tiver
demasiada pressão. Regulam automaticamente a pressão aum nível constante. Normalmente se mede em bar.
1 bar = 10 metros
de coluna vertical de água
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Limita o número de plantas a serem
irrigadas ao mesmo tempo.
Se tentar irrigar muitas plantas ao
mesmo tempo, o fluxo da água será
muito rápido causando fricção e perda
de pressão. Se o tubo de irrigação for
muito longo, haverá maior perda de
pressão e as plantas no final do tubo
não vão receber água suficiente.

Os produtos de fita preferem 0,3 a 1,0
bar que é o mesmo que 3 para 10
metros. Tens que ter a certeza que válvula de regulação de pressão é o mais
correcto para o seu campo.
Mantenha os tubos curtos.
As fitas com gotejadores a cada 20 cm
devem ter menos de 100 metros de
cumprimento. Se for muito longo criará
uma perda de pressão e diminuirá a
uniformidade nas suas plantas.

