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Tradycyjny sposób podlewania, na przyk ad

w em ogrodowym, coraz cz ciej jest za-

st powany przez system automatycznego na-

wadniania, gdzie ogród nawadniany jest za 

pomoc  zraszaczy, mikrozraszaczy lub linii 

kropluj cych, dobranych do rodzaju ro linno-

ci. Ich prac  kieruje odpowiednio zaprogra-

mowany sterownik. Rozwi zanie to nie jest 

tanie, ale ma istotne zalety:

praktycznie nie wymaga obs ugi, dzi -

ki czemu pozwala zaoszcz dzi  czas, któ-

ry musieliby my po wi ci  na podlewanie 

ogrodu;

 umo liwia racjonalne zu ycie wody, nawet 

o 50% mniejsze w stosunku do tradycyjnego 

podlewania (system mo na bowiem zaprogra-

mowa  tak, by dozowa  ro linom w a ciw

ilo  wody).

 System automatycznego nawadniania war-

to za o y  nawet w ma ym ogrodzie, o pow. 

200 m2. Mo e obejmowa  ca  jego powierz-

chni  b d  tylko jej cz , np. trawnik.

Jak to dzia a?
Elementy nawadniaj ce (zraszacze czy li-

nie kropluj ce) systemu zamontowanego 

w ogrodzie zgrupowane s  w sekcje. W ka -

dej z nich znajduj  si  elementy nawad-

niaj ce tylko jednego rodzaju (np. zrasza-

cze), po czone ze sob  rurami. Podlewaj

one fragment ogrodu z okre lon  ro linno-

ci  (rabaty kwiatowe, ywop ot, trawnik). 

Sekcje uruchamiane s  przez elektrozawo-

ry, prac  których kieruje sterownik wspo-

magany przez czujniki. System pod czo-

ny jest do uj cia wody: kranu lub studni 

z pomp .

Aby system dzia a  prawid owo i zra-

szacze w a ciwie podlewa y teren, odpo-

wiednie musi by  ci nienie statyczne i wy-

dajno  wody w uj ciu (decyduje bowiem 

o tym, ile zraszaczy mo e pracowa  w tym 

samym czasie, czyli ile zraszaczy mo e znaj-

dowa  si  w sekcjach, a tak e ile b dzie sek-

cji).
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Automatyka w ogrodzie? – Czemu nie!

System automatycznego nawadniania

jest wszak prawie niewidoczny

i w cza si  w odpowiednim

czasie, dozuj c w a ciw

ilo  wody poszczególnym

grupom ro lin.

OGRODY
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Kiedy wykona  monta ?
System automatycznego nawadniania naj-

lepiej zamontowa , zanim za o ymy ogród; 

podziemn  cz  instalacji – po wykona-

niu prac ziemnych, a przed rozpocz ciem 

prac budowlanych (jak u o enie nawierzch-

ni ogrodowych czy budowa elementów ma-

ej architektury). Monta  nadziemnej cz ci 

systemu (zraszaczy czy linii kropluj cych) 

wykonujemy po posadzeniu ro lin i za o e-

niu trawnika. System automatycznego na-

wadniania mo na tak e zamontowa  w ist-

niej cym ju  ogrodzie, ale w tym przypadku 

konieczna mo e by  ingerencja w znajduj -

ce si  w nim obiekty. 

Samemu czy z firm ?
Wykonanie projektu i zainstalowanie sys-

temu automatycznego nawadniania s  do

skomplikowane. Aby unikn  b dów, pra-

ce te najlepiej zleci  fachowcom. Je li mon-

ta  zamówimy w profesjonalnej firmie, 

otrzymamy gwarancj  na dzia anie instala-

cji, mo emy równie  liczy  na fachowy ser-

wis i darmowe przygotowanie systemu do 

zimy w pierwszym roku. Za projekt prawdo-

podobnie nic nie zap acimy, je li zamówimy 

go w tej samej firmie, gdzie kupimy elemen-

ty do wykonania automatycznego nawad-

niania.

Dobór i rozmieszczenie 
elementów systemu
Wszystkie elementy systemu automatyczne-

go nawadniania, ich rodzaj i rozmieszcze-

nie przedstawia projekt instalacji nawad-

niaj cej. Aby go wykona , na planie dzia ki 

(najlepiej wykonanym w skali 1:100, gdzie 

1 cm na papierze odpowiada 1 m w terenie) 

zaznacza si : dom, podjazd, cie ki, oczko 

Kiedy wykona  monta ?
S jS t t t d i i j

 Zraszacze wynurzalne szczególnie polecane s

do nawadniania trawnika, gdy  nie stanowi  utrud-

nienia dla pracy kosiarki. Trzeba jednak uwa a ,

by nie uszkodzi  zraszaczy podczas wykonywania 

aeracji

G ówne elementy systemu
Elementy nawadniaj ce – to z nich wyp ywa woda. Zalicza si  do nich: zraszacze, mi-

krozraszacze, linie kropluj ce i systemy nawadniania dokorzeniowego.

Sterownik – urz dzenie elektroniczne, które odpowiednio zaprogramowane kieruje w -

czaniem i wy czaniem podlewania w poszczególnych sekcjach zgodnie z harmonogra-

mem nawadniania.

Elektrozawory – otwieraj  i zamykaj , na sygna  ze sterownika, przep yw wody przez in-

stalacj . Uruchamiaj  zraszacze w poszczególnych sekcjach. Po czone s  kablami elek-

trycznymi (ziemnymi) ze sterownikiem i rur  – z uj ciem wody.

Studzienka rozdzielcza – specjalna skrzynka, w której zamontowane s  elektrozawory.

Rury – wszystkie elementy instalacji nawadniaj cej czy si  ciemnymi (aby ograniczy

rozwój glonów) elastycznymi rurami z polietylenu. Wytrzyma o  rur: 6–10 barów.

Czujniki – wilgotno ci i deszczu. S  to urz dzenia elektroniczne, dzi ki którym system 

nie pracuje w czasie opadów i du ego uwilgocenia gleby. Bardziej z o one systemy czujni-

ków mo emy pod czy  do stacji pogodowych, które na podstawie aktualnych warunków 

atmosferycznych wp ywaj  na bie co na program nawadniania.
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 Za pomoc  sterownika mo na w razie potrzeby 

uruchomi  podlewanie wybranych sekcji na dowol-

ny czas, nie zmieniaj c zaprogramowanego, sta e-

go trybu podlewania

fo
t.
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 Studzienka rozdzielcza z elektrozaworami. 

Liczba elektrozaworów jest zawsze równa liczbie 

sekcji
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Czujnik deszczu

i wilgotno ci. Umieszcza 

si  go na wolnym

powietrzu, poza 

zasi giem zraszaczy, 

i pod cza

do sterownika
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Ogrody

wodne, elementy ma ej architektury, drze-

wa, krzewy, rabaty, trawnik i inne obiek-

ty znajduj ce si  w ogrodzie (czyli wszyst-

kie elementy, które mog yby przeszkadza

w prowadzeniu ruroci gu lub podlewaniu 

ro lin) oraz uj cie wody. 

Nast pnie okre la si  liczb  sekcji i do-

biera elementy systemu (przede wszystkim 

liczb , rozmieszczenie i rodzaj zraszaczy 

oraz d ugo  i rednic  rur). Pod uwag  bie-

rze si  przy tym rodzaj ro linno ci oraz pa-

rametry wody w uj ciu. 

Aby zmierzy  ci nienie statyczne wody, 

nale y w miejscu jej poboru zamonto-

wa  manometr i przy maksymalnie otwar-

tym zaworze odczyta  jego wskazanie. 

Najprostszym sposobem pomiaru wydat-

ku wody jest zmierzenie czasu, jaki jest po-

trzebny na nape nienie naczynia o okre-

lonej pojemno ci (np. 10 l wiadra). Mo na 

równie  skorzysta  z przep ywomierza. 

Je eli ci nienie wody jest za ma e, mo na 

zastosowa  hydrofor lub pomp  podnosz c

ci nienie. Parametry wody w uj ciu mo na 

te  poprawi , stosuj c kran i rury o wi kszej 

rednicy. Straty ci nienia rosn  wraz z od-

Elementy nawadniaj ce

Kiedy i jak obficie podlewa ?

Mikrozraszacze umieszcza si  przy gruncie 

i w a nie dzi ki temu warto nawadnia  nimi ro liny, 

które nie lubi  podlewania z góry

fo
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System automatycznego nawadniania 

umo liwia mniejsze nawet o 50% zu ycie wody 

w stosunku do tradycyjnego podlewania

Podlewanie za pomoc  linii kropluj cych 

jest bardzo efektywne, poniewa  woda trafia 

bezpo rednio do korzeni ro lin, nie zraszaj c ich 

górnych cz ci (polanie li ci lub kwiatów w upalne 

dni mo e spowodowa  ich poparzenie, a nadmierne 

zawilgocenie niesie ryzyko wyst pienia chorób 

wywo ywanych przez grzyby)
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Zraszacze 

Mog  by niewynurzalne lub wynurzalne. Te pierwsze to sztywne rury wystaj ce ponad 

poziom gruntu. Stosuje si  je na rabatach i w ród grup ro lin, tam gdzie nie u ywa si  ko-

siarki i gdzie nie s  zbyt widoczne. Zraszacze wynurzalne umieszcza si  tu  pod ziemi .

Pod wp ywem ci nienia wody wysuwaj  si  z obudowy ponad powierzchni . Gdy nie pra-

cuj , s  niewidoczne i nie ma ryzyka, e zostan  uszkodzone przez nadepni cie.   

Zraszacze mog  by  tak e statyczne (stosowane w mniejszych ogrodach lub na mniejszych 

fragmentach terenu) – daj  równomierny strumie  wody, skierowany w jedno miejsce, lub 

rotacyjne (z uwagi na du y zasi g, o promieniu do 30 m, i du e zu ycie wody stosuje si

je w wi kszych ogrodach i parkach). Zale nie od rodzaju dyszy i jej wyregulowania mog

podlewa  teren o kszta cie ko a lub jego wycinka (25–360°).

Mikrozraszacze

S  to zraszacze o niewielkim zasi gu i s u  g ównie do nawadniania pojedynczych ro lin. 

Na czas prac ogrodowych mikrozraszacze mo na atwo zdemontowa .

Linie kropluj ce

S  to rury z polietylenu z otworami, przez które s czy si  woda. Podlewaj  pas szeroko ci

ok. 60 cm. Stosuje si  je wi c do nawadniania w skich dzia ek oraz rabat i ywop otów. 

Linie uk ada si  najcz ciej na  ziemi i przykrywa warstw  kory (trzeba jednak pami ta , by 

nie uszkodzi  ich podczas prac w ogrodzie). Je li natomiast umieszczone s  w g stwinie 

ro lin, nie trzeba ich przysypywa . Na terenie pagórkowatym stosuje si  linie z tzw. kom-

pensacj  spadków ci nie , dzi ki której woda p ynie tak e pod gór  (w przypadku braku 

takich linii potrzebny jest reduktor ci nienia).

Systemy nawadniania dokorzeniowego

Je li na dzia ce znajduj  si  m ode drzewa i krzewy, warto zastosowa  system nawadnia-

nia dokorzeniowego, który dostarcza wod  i powietrze bezpo rednio do systemu korzenio-

wego ro lin. W jego s siedztwie wkopuje si  specjalny cylinder z przegrodami, które emi-

tuj  wod  na ró nej g boko ci.

Ro liny najlepiej podlewa wczesnym rankiem. System automatycznego nawadniania 

mo na uruchamia  ju  o godzinie 3 nad ranem. Podlewanie o tej porze ma swoje zalety: 

oszcz dno  wody jest wi ksza, bo paruje ona wolniej, a ponadto nie ma problemu z ni-

skim ci nieniem wody, bo wodoci g nie jest obci ony.

Ro liny, które naturalnie rosn  na wilgotnych kach i w miejscach bagiennych oraz te 

o du ych, mi kkich li ciach, potrzebuj  bardzo wilgotnego pod o a, a ro liny, które natu-

ralnie rosn  na glebie piaszczystej – le znosz  du  wilgotno . Rzadziej, ale za to wi k-

sz  ilo ci  podlewa si  ogród na glebie piaszczystej, poniewa  woda szybko przesi ka do 

g bszych warstw pod o a. W przypadku gleby gliniastej podlewa  nale y cz ciej, ale 

mniej.
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dalaniem si  od uj cia, odleg o  od ród a

wody do jej wylotu powinna by  wi c mo -

liwie ma a (dobrze, gdy uj cie znajduje si

w centralnej cz ci ogrodu, a rury cz -

ce je ze zraszaczami biegn  w linii prostej). 

Przy s abych parametrach wody w du ym 

ogrodzie warto te  wydzieli  wi cej sekcji 

(o mniejszej liczbie zraszaczy). 

Elementy nawadniaj ce

Najpierw dobieramy elementy nawadnia-

j ce w obr bie poszczególnych sekcji. Ich 

rodzaj i liczb  dobiera si  odpowiednio 

do rodzaju ro linno ci, wielko ci i kszta -

tu sekcji oraz parametrów ród a wody. 

Lokalizacj  zraszaczy na planie terenu za-

znacza si  punktami, a ich zasi gi oznacza 

okr gami.

Zraszacze. Podczas wyboru trzeba zwró-

ci  uwag  na ich parametry techniczne:

ci nienie robocze (mierzone w barach lub 

atmosferach)

wydajno  (l/min lub m3/h)

 stopa opadu (mm/h)

zasi g (m)

Aby nie dosz o do przeci enia hydrau-

licznego, suma wydajno ci zraszaczy w da-

nej sekcji (praca poszczególnych sekcji od-

bywa si  pojedynczo), czyli ich czne 

zapotrzebowanie na wod , nie mo e prze-

kroczy  wydajno ci ród a wody. Im wy -

szy jest wydatek wody, tym wi cej zraszaczy 

mo e pracowa  w jednej sekcji. 

W jednej sekcji mog  znajdowa  si  tyl-

ko zraszacze tego samego typu. Nie nale-

y te  zestawia  ze sob  zraszaczy statycz-

nych z ruchomymi, ze wzgl du na ró ny 

opad wody.

Rozmieszczenie zraszaczy powinno za-

pewnia  równomierne nawadnianie wy-

znaczonej powierzchni. Maksymalna od-

leg o  mi dzy nimi mo e wynosi  60% 

rednicy ich zasi gu. Ponadto powinny 

by  tak zlokalizowane, aby nie spryski-

wa y murów czy cie ek. Je li teren ma 

kszta t nieregularny, najpierw planujemy 

rozmieszczenie zraszaczy na jego kraw -

dziach, nast pnie bli ej rodka i w central-

nej cz ci.

K t podlewania zraszaczy w poszcze-

gólnych miejscach ogrodu nale y ustawi

w nast puj cy sposób: 

90° – naro niki dzia ki;

180° – boki dzia ki;

270° – naro niki przy budynkach lub 

tarasie;

360° – centralna cz  ogrodu.

Linie kropluj ce. Dost pne s  z emiterami 

o ró nym wydatku cieczy. Linie dobieramy 

tak, by ilo  emitowanej wody by a odpowied-

nia dla danego rodzaju ro lin. Wydajno  linii 

w danej sekcji nie mo e by   oczywi cie wi k-

sza ni  wydajno ród a wody.

System nawadniania dokorzeniowego.

Nale y go zaprojektowa  jako osobn  sekcj

lub kilka sekcji. 

Sterownik

Bior c pod uwag czn  liczb  sekcji, zde-

cydujmy, czy ma to by  sterownik:

montowany bezpo rednio na zaworze

znajduj cym si  w ogrodzie, doprowadza-

j cym wod  do systemu  (je li system na-

wadniaj cy obejmuje ma y teren i sk ada si

z 1–2 sekcji);

montowany w budynku, np. w piwnicy 

(je li sekcji jest wi cej) – sterowanie pole-

ga na wysy aniu sygna u ze sterownika do 

elektrozaworów, które otwieraj  lub zamyka-

j  dop yw wody do danej sekcji.

Rury

Ich rednic  nale y dobra  odpowiednio do 

wielko ci sekcji i liczby elementów nawad-

niaj cych w danej sekcji. 

Monta
Zaczynamy od roz o enia wszystkich cz ci 

systemu nawadniaj cego w terenie, w miej-

scach, gdzie maj  by  wkopane (pozwoli to 

nam upewni  si , czy system jest komplet-

ny) i po czenia ich. Nast pnie rury umiesz-

cza si  w rowkach o g boko ci 20–40 cm. 

Zraszacze powinny znajdowa  si  na 10 cm 

warstwie wiru. Linie kropluj ce uk ada 

si  na powierzchni ziemi i przykrywa war-

stw  kory lub zakopuje na g boko ci kilku 

cm. Studzienk  z zaworami tak e umiesz-

cza si  na warstwie wiru, a nast pnie ob-

sypuje piaskiem, który nale y potem zag -

ci . Pami tajmy, e studzienka powinna 

by  dobrze wypoziomowana. Kiedy wszyst-

kie elementy systemu s  zainstalowane, 

zraszacze

rury cz ce 

zraszacze

uj cie wody, 

sterownik, 

elektrozawory

zraszacze

rury cz ce 

zraszacze
uj cie wody, 

sterownik, 

elektrozawory

Jak czy  zraszacze w obr bie sekcji?

Je li teren ma kszta t kwadratu lub prostok ta, 

najpierw planujemy zraszacze w naro nikach (a). Ich 

zasi g to 90°. Nast pnie zraszacze o zasi gu 180° (b). 

W przypadku du ej powierzchni zraszacz/zraszacze 

umieszczamy tak e w centralnej cz ci terenu (c)

ry
s
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DOBRZE LE
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Ogrody

trzeba wyregulowa  zraszacze (ustawiaj c od-

powiedni zasi g) i zaprogramowa  sterownik. 

Zanim zasypiemy rowki z elementami systemu, 

koniecznie sprawd my, czy dzia a on prawi-

d owo. Ziemi , któr  zasypali my rowki, nale-

y ugnie  (je li grunt polejemy wod , osi dzie 

szybciej).

Uwaga! Je eli system montujemy w obr bie 

istniej cego trawnika, przed wykopaniem rowka 

dar  nale y rozci  i roz o y  na boki (pas tra-

wy mo na tak e zdj  szpadlem), a po zasypaniu 

wykopu u o y  ponownie na swoim miejscu.

Koszty
Wykonanie systemu automatycznego nawad-

niania (materia y i robocizna) w ogrodzie o po-

wierzchni ok. 1000 m2 to koszt

10–15 tys. z . Zale y on od wielko ci terenu (im 

wi kszy, tym ni sza cena), jego ukszta towania 

oraz rodzaju ród a wody.

 Cena materia ów potrzebnych do wykonania 

systemu automatycznego nawadniania docho-

dzi do 14 z /m2 (np. koszt zraszacza to 50–70 z ).

Uwaga! Warto za o y  oddzielny licznik na 

wod  z sieci wodoci gowej wykorzystywan

do automatycznego podlewania ogrodu, by nie 

p aci  za odprowadzenie zu ytej w ten sposób 

wody do kanalizacji. 

Jak dba  o system automatycznego 
nawadniania?

Wiosn , przed uruchomieniem systemu, nale y przeczy ci  dysze i wyregulowa  za-

si g zraszaczy oraz wykona  przegl d elektrozaworów. Zanieczyszczenia znajduj ce si

w wodzie maj  bowiem negatywny wp yw na poszczególne cz ci instalacji.  

Jesieni  wy czamy system i zabezpieczamy go przed mrozem, montuj c w tym celu:

zawory odwadniaj ce, które odprowadzaj  wod  z instalacji po ka dym cyklu na-

wadniania. Zawory umieszcza si  w najni szym miejscu instalacji, w obr bie danej 

sekcji. Ka dej sekcji odpowiada jeden zawór;

kompresor, za pomoc  którego instalacj  przedmuchuje si  spr onym powietrzem, 

usuwaj c z rur pozosta o ci wody.

Po czenie zraszacza

wynurzalnego z rur  zasilaj c

zraszacz umieszczony 

pod powierzchni

trawnika

wir

z cze

rura zasilaj ca

REKLAMA
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