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Obszary działań ŁUKOMET-u

• Kompletacja systemów do nawadniania 

upraw polowych

• Kompletacja systemów do gnojowicy

• Produkcja urządzeń z zakresu mechaniki 
maszyn rolniczych, ślusarstwa, mechaniki, 
elektromechaniki i elektroniki

• Usługi w tym również kooperacyjne na 
unikalnych maszynach 



Oferta ŁUKOMET-u
• Doradztwo dla inwestora, projektanta, wykonawcy

• Opracowanie koncepcji (ogólnych i szczegółowych)

• Opracowanie dokumentacji wykonawczej i eksploatacyjnej  (technologia, 
instrukcja montażu i obsługi, certyfikaty, dopuszczenia)

• Sprzedaż maszyn, urządzeń, podzespołów, elementów, części

• Produkcja urządzeń wg własnych i powierzonych dokumentacji

• Kompletacja całych systemów nawadniających – instrukcje montażu

• Dostawa na miejsce przeznaczenia

• Pokierowanie montażem (szef montaż) lub pełny montaż

• Uruchomienie, odbiór powykonawczy, instruktaż właściwego użytkowania 

• Serwis gwarancyjny

• Wsparcie techniczne i technologiczne w okresie eksploatacji

• Wsparcie w podejmowaniu decyzji nawodnieniowych

• Konserwacja, naprawy i serwis pogwarancyjny

• Modernizacja i unowocześnianie systemu w okresie użytkowania

• Demontaż i utylizacja po wycofaniu z eksploatacji
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Stosunki wodo – powietrzne w glebie

Polowa Pojemność Wodna
Początek Hamowania Wzrostu

W warstwie ornej gleby piaszczysto  - gliniastej      25 – 28 % woda        17 – 20 % powietrze

Polowa Pojemność Wodna  - zdolność zatrzymywania wody przez konkretną glebę 

10 – 16%  - piaszczyste

14 – 24% - piaszczysto-gliniste

20 – 30% - gliniaste



Potrzeby wodne roślin w polskich 

warunkach klimatycznych

• 2 000 000  do ponad  5 000 000 litrów wody na każdy hektar

• 1 ha roślin potrzebuje średnio 30 m3 wody na dobę  (3 mm)

• Tygodniowa dawka polewowa to 250 000 l/ha  (25 mm) 

• W sezonie z nawadniania dajemy 1000 - 2500 m3/ha

• Na wyprodukowanie 1 kg s. m. potrzeba 300 – 600 l wody

• 70 – 90 % masy rośliny to woda

• Dawka 25 mm nawilża glebę piasz-glin na głęb. 25 cm

• Do głębokości ½ systemu jest 70% masy korzeniowej

• Prędkość wsiąkania wody w piasku  ponad 50 mm/h

a w glinie ciężkiej poniżej 15 mm/h











Pomidory polowe w warunkach nawadniania
Zapotrzebowanie na wodę w okresie wegetacji to 350 - 400 mm  (3 500 000 – 4 000 000  l/ha)

Jeżeli przed siewem lub wysadzeniem rozsady gleba jest sucha to trzy dni wcześniej nawodnić 

dawką zapewniającą zwilżenie na głębokość 10 cm  (nie schłaodzić gleby poniżej 12 oC)

Jeżeli spodziewamy się małego przymrozku nawodnić dawką 5 mm

Aby ochronić przed przymrozkiem poniżej -3 oC nawadniać non-stop z intensywnością 3 mm/h

Największe zapotrzebowanie na wodę jest od fazy tworzenia zawiązków do pierwszych czerwonych

W czasie suszy deszczowanie raz w tygodniu dawką 25 mm  a na glebach lekkich co 4 dni 15 mm

Kropelkowo nawadniamy dawką 4 l/roślinę co 3 -4 dni.



Opracował: mgr inż.. Krzysztof Łuszczyk

ŁUKOMET 1995



Opracował: Krzysztof Łuszczyk  ŁUKOMET 1995



Które rośliny i na jaki rynek  warto nawadniać

Skąd brać wodę, jakie będą jej ilości i koszty pozyskania

Które pola warto nawadniać a których nawadnianie nie ma sensu

Jaki system nawadniający był by najekonomiczniejszy a jaki można zastosować

Jaką technikę zastosować; jakie ujęcie, pompy, rurociągi, urządzenia aplikujące

Kiedy nawadniać, na jakiej podstawie ocenimy konieczność nawadniania

Jakimi dawkami będziemy nawadniać   

Ktoś musi znać odpowiedzi na te pytania przed zainwestowaniem poważnych pieniędzy

Sens inwestowania w nawadnianie



Ankieta
1. Dane teleadresowe

2. Dane o gospodarstwie (plany na przyszłość)

3. Oczekiwania i możliwości inwestora

4. Mapy pól lub numery działek do nawodnienia

5. Dane o możliwościach poboru i ujęciu wody

6. Dane o roślinach, zmianowaniu

7. Dane o glebie, technologii uprawy

8. Istotne w nawadnianiu ciekawostki prawne,

sąsiedzkie, klimatyczne, geograficzne, 

siedliskowe dla  interesującego nas terenu





MAPA KATASTER



MAPA ORTO



MAPA TOPO







Woda do nawodnień
Wody podziemne

- Podskórne

- Głębinowe

Wody powierzchniowe

- Jeziora, rzeki, stawy, żwirownie, glinianki

- Sadzawki i rowy melioracyjne z wodami podskórnymi

- Zbiorniki retencyjne do gromadzenia wód 

powierzchniowych lub podziemnych

Woda pitna z wodociągu komunalnego

Woda z wodociągu nawodnieniowego  (marzenie ?? !!)

Woda odzyskana z kopalń oraz z oczyszczalni 

ścieków bytowych  lub poprodukcyjnych 



Jakość wody

• Wody głębinowe   (żelazo, wapń, mangan, 
solanka, ropa, siarkowodór)

• Wody podskórne  (związki organiczne, 
chemikalia, nawozy, środki ochrony, fekalia)

• Wody powierzchniowe (zanieczyszczenia 
mechaniczne, nasiona chwastów, biologiczne 
w tym patogeny i choroby w tym glony, 
grzyby, bakterie, wirusy, związki organiczne, 
chemiczne)

Kwasowość  ( pH )      Zasolenie  ( EC )

W każdej wodzie używanej do nawodnień sprawdzić:



Podstawowe regulacje prawne 

obowiązujące przy budowie i 

użytkowaniu systemów 

nawadniających

• PRAWO WODNE

• PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

• PRAWO BUDOWLANE

• PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE



Korzystanie z wód do celów 

nawadniania upraw reguluje

PRAWO WODNE
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r  ze zmianami z 20 lipca 2018 r.

- reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego

rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych,

korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Prawo własności wód, obowiązki właścicieli wody i nieruchomości

Zasady korzystania z wód, ich ochrona, strefy ochronne

Budownictwo wodne, regulacja koryt, budowle melioracyjne

Ochrona przed powodzią i suszą

Zarządzanie zasobami wodnymi     Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie

Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i hydrogeologiczna

Zgoda wodnoprawna, pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnopr.

Odpowiedzialności za szkody

Przepisy karne 



Art. 32.

1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego 
korzystania z publicznych śródlądowych wód 

powierzchniowych, …

2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania 

potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez 

stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do 

wypoczynku, …. 

3. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały będącej 

aktem prawa miejscowego, powszechne korzystanie z wód 

powierzchniowych innych niż wymienione w ust. 1, służące 

zaspokajaniu wyłącznie potrzeb osobistych, gospodarstwa 

domowego lub rolnego i ustalić dopuszczalny zakres tego 

korzystania. 



Art. 33. 1.

1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego
korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód 

podziemnych znajdujących się w jego gruncie. 

2. Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do 

wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody 

wodnoprawnej. 

3. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego 

gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. 

4. Zwykłe korzystanie z wód obejmuje: 

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości       

średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę   (1825 m3 na rok)

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości 

nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę



Art. 34. 

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód 

wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz 

zwykłe korzystanie z wód, obejmujące: 

1) odwadnianie gruntów i upraw; 

2) użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach; 

7) przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych; 

8) … wycinanie roślin z wód lub brzegu; 

12) nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż 

średniorocznie 5 m3 na dobę;         1825 m3 na rok

13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 

14) rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 

5 m3 na dobę;



Art. 35.

1.Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom 

możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza 

zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z 

wód oraz szczególnego korzystania z wód. 

3. Usługi wodne obejmują: 

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; 

2) piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i 

wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód; 

3) uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich 

dystrybucję; 

7) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych 

lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach 

administracyjnych miast; 

8) trwałe odwadnianie gruntów, …



Art. 197. 

1. Urządzeniami melioracji wodnych są:

1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

2) drenowania, 

3) rurociągi, 

4) stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, 

5) ziemne stawy rybne, 

6) groble na obszarach nawadnianych, 

7) systemy nawodnień grawitacyjnych, 

8) systemy nawodnień ciśnieniowych, o których mowa w art. 195. 

2. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych stosuje się do: 

1) budowli wstrzymujących erozję wodną; 

2) dróg dojazdowych do użytkowania obszarów zmeliorowanych; 

3) fitomelioracji oraz agromelioracji; 

4) systemów przeciwerozyjnych; 

5) zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk; 

6) zagospodarowania nieużytków na trwałe łąki lub pastwiska.



Art. 199. 

1. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. 

2. Urządzenia melioracji wodnych mogą być wykonywane na koszt Skarbu 

Państwa, w tym przy udziale środków, za zwrotem, w formie opłaty 

melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia 

wywierają korzystny wpływ, zwanych dalej „zainteresowanymi właścicielami 

gruntów”. 

3. Urządzenia wodne inne niż urządzenia melioracji wodnych, służące celom, o 

których mowa w art. 195, mogą być wykonywane na koszt osób prawnych lub 

osób fizycznych, a także współfinansowane z: 

1) publicznych środków wspólnotowych 

2) innych środków publicznych, 

4. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 2, dokonuje, w drodze 

decyzji, właściwy organ Wód Polskich w uzgodnieniu z właściwym wojewodą, 

na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów. 

5. W przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych w trybie, o którym 

mowa w ust. 2, są wymagane wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów, 

których grunty stanowią co najmniej 75% powierzchni gruntów planowanych 

do zmeliorowania. 

6. Zainteresowany właściciel gruntów jest obowiązany umożliwić wejście na grunt 

oraz do obiektów budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania urządzeń 

melioracji wodnych. 



Art. 212.

1. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych 

stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują: 

1) Wody Polskie – w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz 

wód podziemnych 

Art. 214. 

Śródlądowe wody stojące, woda w rowie oraz 

woda w stawie, który nie jest napełniany w ramach 

usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi 

lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, 

znajdujące się w granicach nieruchomości 

gruntowej stanowią własność właściciela tej 

nieruchomości.



Art. 274. 

Górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne wynoszą: 

1) za pobór wód w formie opłaty stałej: 

– wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w 

pozwoleniu wodnoprawnym

3) za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od 

ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego :

b) do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i 

zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym 

korzystaniem z wód: 

– 0,10 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych, 

– 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych, 

c) do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby 

nawadniania gruntów i upraw, pobieranej za pomocą 

urządzeń pompowych – 0,15 zł za 1 m3 pobranych wód 

podziemnych;



Art. 388. 

1. Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez: 

1) wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

2) przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego; 

3) wydanie oceny wodnoprawnej; 

2. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub 

przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje 

przed uzyskaniem: 

1)decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz 

decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót 

budowlanych 

2) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji



Operat wodnoprawny - sporządzony przez osobę lub firmę uprawnioną

1.Część opisowa

- dane ubiegającego się o pozwolenie

- cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

- rodzaj urządzeń pomiarowych

- stan prawny nieruchomości objętych oddziaływaniem

- charakterystyka wód  i określenie oddziaływania na nie

- określenie dobowego poboru wody, bilansu rocznego 

- opis zainstalowanych urządzeń do poboru wody 

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych

2. Część graficzna

- plan urządzeń wodnych na mapie sytuacyjno-wysokościową

z zaznaczeniem urządzeń i nieruchomości w strefie oddziaływania

- zasadnicze przekroje poprzeczne i podłużne

- schemat funkcjonalny, technologiczny i urządzeń pomiarowych

Wody powierzchniowe



Wody podziemne

Projekt robót geologicznych - opracowany przez uprawnionego hydrogeologa

1.Część opisowa

- dane ubiegającego się o pozwolenie

- cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

- charakterystyka morfologiczna i hydrogeologia terenu

- projekt techniczny otworu - zakres prac i badań w trakcie wiercenia

- próbne pompowanie - badania hydrologiczne

- określenie dobowego poboru wody, bilansu rocznego 

- opis zainstalowanych urządzeń do poboru wody 

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych

2. Część graficzna

- mapa ewidencji gruntów z zaznaczeniami w strefie oddziaływania

- mapa topograficzna

- projekt geologiczno-techniczny otworu



Tomografia elektrooporowa



Funkcje systemów nawadniajacych

• Nawadnianie wegetacyjne

• Nawożenie (fertygacja)

• Ochrona przeciwprzymrozkowa

• Obniżenie temperatury w czasie upałów

• Deszczowanie zabiegowe (siew, herbicydy, 

zbiór)

• Zagospodarowanie gnojowicy



Budowa systemu nawadniającego

• Ujęcie wody z pompownią

• Rurociągi doprowadzające wodę

od ujęcia do pola 

• Urządzenia aplikujące wodę pod rośliny

na polu przeznaczonym do nawadniania









Prowizoryczne ujęcia wód powierzchniowych





Kosze z zaworem stopowym



Kosz ssący pływający  Qnom = 350 m3/h

Przyłącze średnicy - 250 mm       Szczelina - 2,5 mm   Powierzchnia chłonna – 0,47 m2

Średnica – 1250 mm







Szczelina w – od 0,1 do 10 mm
Najczęściej stosowana  0,8  i  2,5  mm





Ujęcia wody podziemnej







Do 250 l/min

Do 500 l/min

Do 1000 l/min

Do 1500 l/min

Do 2000 l/min

Do 3000 l/min

Do 4000 l/min

Maksymalna

wydajność 

pompy









Dobór pompy

Dobór kabla zasilającego













Pompownie spalinowe

do studni głębinowych







POMPOWNIE CIĄGNIKOWE WAŁOWE



POMPOWNIE

CIĄGNIKOWE

Q do 300 m3/h

H do 1,6 MPa



POMPOWNIE CIĄGNIKOWE 

WIELKICH WYDAJNOŚCI





Przepustowość rur ssących

Średnica wewnętrzna  Dopuszczalny przepływ

63 mm                           14  m3/h

75 mm 22  m3/h

110 mm 56  m3/h

125 mm 75  m3/h

150 mm  108  m3/h

200 mm 210  m3/h

Pompownie 

ciągnikowe





N = Q x H x h

10 m – 1 bar – 1 kg/cm2 – 0,1 MPa – 1 atm – 14,3 psi

Jednostki ciśnienia





Pracuj przy parametrach zapewniających największą sprawność energetyczną



Pracuj przy parametrach

zapewniających największą 

sprawność energetyczną





Przepustowość rur ssących

Średnica wewnętrzna  Dopuszczalny przepływ

63 mm                           14  m3/h

75 mm 22  m3/h

110 mm 56  m3/h

125 mm 75  m3/h

150 mm  108  m3/h

200 mm 210  m3/h

250 mm                         340  m3/h

300 mm                         510  m3/h

400 mm                         900  m3/h

500 mm                       1400  m3/h

600 mm                       2200  m3/h







POMPOWNIE

ELEKTRYCZNE





Zapotrzebowanie mocy

pomp do nawodnień

ciśnieniowych 
przeciętnie wynosi

0,5 – 1  kW/ha

Kropelkowe  od 0,2 kW/ha

























Przepustowość przy

stratach 2,5 m/100m

PVC 160 – 120 m3/h

PVC 225 – 300 m3/h

PVC 280 – 580 m3/h

PCV315  - 800 m3/h

PCV400  - 1500 m3/h 

PE63 – 10 m3/h

PE75 – 18 m3/h

PE90 – 30 m3/h

PE110 – 60 m3/h







Przepustowość przy

stratach 2,5 m/100m

PVC 160 – 120 m3/h

PVC 225 – 250 m3/h

PVC 280 – 480 m3/h

PCV 315 – 900 m3/h

PCV 500 – 2500 m3/h





www.inhort.pl



Systemy nawadniania do stosowania w 

uprawach polowych rolniczych,  

warzywniczych i sadowniczych

• Nawadnianie zalewowe i grawitacyjne bruzdowe

• Nawadnianie podsiąkowe drenażem melioracyjnym

• Deszczownie mostowe frontalne i centryczne

• Deszczownie szpulowe 

• Deszczownie zraszaczowe stałe i półstałe

• Nawodnienia mikrozraszaczowe

• Nawodnienia kropelkowe naglebowe

• Nawodnienia rozsiąkowe podpowierzchniowe



Trudno mówić o precyzji nawadniania systemem zalewowym 

czy bruzdowym



Systemy zalewowe

bruzdowe, grawitacyjne





Nawodnienie podpowierzchniowe podsiąkowe

Krzysztof Łuszczyk  ŁUKOMET 2014

























DESZCOWNIE MOSTOWE

FRONTALNE
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WYPRODUKOWANO W 
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ŁUKOFAMA 110 / 450





SZPULOWE GIGANTY
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Zraszacze z kilkoma sektorami pracy









DALEKOSIĘŻNE DZIAŁKO

NISKOCIŚNIENIOWA

KONSOLA









NAKŁADY NA NAWADNIANIE   

DESZCZOWNIĄ SZPULOWĄ

ŁUKOMET 2018
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Ochrona przeciwprzymrozkowa do -7 C  podając 35 m /ho 3

na każdy hektar do czasu rozmycia lodu na roślinach 



Budowa systemu nawadniania

kropelkowego i mikrozraszaczowego

1. Ujęcie wody z pompownią

2 lub 3. Linia przesyłowa od ujęcia wody  

do nawadnianego pola

3 lub 2. Stacja oczyszczania wody z fertgatorem

4. Instalacja z emiterami aplikującymi

wodę pod rośliny



INSTALACJE 

KROPELKOWE



I0



Rz. Glomma

Friland
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Filtr piaskowy
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700
900



STACJE OCZYSZCZANIA WODY, FILTRY









http://filtertech.com.pl/technologie_i_produkty/media_mx/filtry_samoczyszczace/obudowa_filtr_samoczyszczacy_asf.jpg


FERTYGATORY









DOSATRON  i  DOSMATIC

do fertgacji upraw polowych





Rewelacyjna taśma kroplująca 

LDTape

tylko 250 ml/h z emitera

Średnica  16 mm

Grubość ścianki 0,15 mm

Rozstaw emiterów  0,2 m

Ciśnienie pracy 0,3 – 0,7 bar

Długość jednego ciągu do 300 m 



Instalacja nawadniania kropelkowego

50 ha ziemniaków

4800 – 8200 zł/ha  w tym taśma kroplująca 

za   2700 zł/ha do wymiany co rok







Spotykane rozstawy emiterów kroplujących:  

15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150  cm 

Spotykane wydajności emiterów kroplujących: 

0,25  0,6   1,1   1,4    1,6     2,0     2,2      3,5      4,0    lt/h





Wpływ ukształtowania terenu na usytuowanie kolektorów

i dopuszczalne długości linii kroplujących



Linia kroplująca zwykła a rozmieszczenie kolektorów

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia – emitery PC

Zastosowanie zaworu redukcyjnego





















System wspomagania decyzji nawodnieniowych





Bilans dostępnej wody w glebie 

wyznaczany na podstawie 

danych meteorologicznych ze 

stacji pogodowej Łukomet P121 

oraz parametrów gleby, gatunku 

roślin i ich fazy wzrostu.

Bilans aktualizowany jest 

codziennie zaś zestawienie 

deficytów wody na 

prowadzonych uprawach 

wysyłane jest za pośrednictwem 

poczty e-mail. Dane historyczne 

dostępne są po zalogowaniu na 

portalu www.nawadnianie.info



Uprawa pomidora gruntowego 

na glebie piaszczysto-gliniastej

Nawadnianie:     6 dawek    po 20 i 25 mm

W sumie w całym okresie wegetacji  125 mm

Bez nawadniania

Stacja pogodowa Całowanie 2016

Początek Hamowania Wzrostu



Bez nawadniania

Uprawa cebuli 

na glebie piaszczysto – gliniastej

w warunkach nawadniania

Nawadnianie 7 dawek po 20 – 15 mm

w sumie 135 mm w całym sezonie wegetacyjnym

Stacja pogodowa Całowanie 2016

Początek Hamowania Wzrostu



IUNG Puławy
dr Rafał Wawer

Aquastrateg



3161 – 5945  zł/ha



3090 – 4740 zł/ha



25 ha

3960 – 12750 zł/ha



6105 – 8200  zł/ha w tym do wymiany co rok za 3360 zł/ha



Porównanie kosztów różnych systemów nawadniających

POMPOWNIA + LINIA PRZESYŁOWA + SYSTEM APLIKACJI



Roczne koszty eksploatacji:

Parametr

Stawka Koszty

Zużycie energii 0,45 zł/Kw  x  15 kW  x  720 h 4860 zł/rok

Robocizna 50 zł/rbh   x  240 h 12000 zł/rok

Amortyzacja pompowni i szpuli 20%  od    15100 + 33000 9620 zł/rok

Amortyzacja rurociągów 10%  od    27000 2700 zł/rok

Opłata za wodę 0,20 zł/m3 6000 zł/rok

RAZEM 35180 zł/rok

Sezonowa dawka polewowa  - 150 mm/rok

20 ha x 1500  =>  30 000 m3

6 nawodnień po 25 mm  =>  150 mm

Jedno rozwinięcie 300 m x 70 m =>  2 ha

Na 2 ha trzeba wlać 500 m3 wody (na tydzień)

Przy wydajności 42 m3/h trzeba nawadniać 12 h

Cykl nawadniania będzie powtarzany 60 razy

System będzie pracował 720 h na rok

Obsługa 4h na cykl  => 240 h na rok

Koszt eksploatacji na 1 ha  =>    1759 zł/rok

Koszt jednego zabiegu na 1 ha   =>  293 zł

Koszt aplikacji wody     => 1,17 zł / m3

Bez amortyzacji:

Koszt eksploatacji na 1 ha  =>    1143 zł/rok

Koszt jednego zabiegu na 1 ha   =>  190 zł

Koszt aplikacji  wody     => 0.76 zł /  m3

Dla ziemniaka uprawianego na frytki

Plon handlowy bez nawadniania 25 t/ha

Plon handlowy z nawadnianiem  40 t/ha

Zwyżka plonu  15 t/ha   x  20 ha =>  300 t

300 t  x  300 zł/t   =>  90 000 zł / rok



Zagrożenia i negatywne skutki nawadniania

Przyspieszenie kiełkowania i wzrost chwastów

Zwiększenie zapotrzebowania na nawozy

Wyższe koszty produkcji

Zniszczenia mechaniczne i utrudnienia w pielęgnacji

Większa podatność uprawy na choroby grzybowe

Wprowadzenie wraz z wodą niepożądanych zanieczyszczeń

Opady po nawodnieniu  powodujące zatopienie plantacji

Rozmywanie redlin 

Zaskorupienie gleby

Spłycenie systemu korzeniowego

Spływ erozyjny

Pozostałości taśm kroplujących w glebie





Nawadniać kiedy potrzeba 

Nawadniać tam gdzie potrzeba

Nie dopuścić do spływu powierzchniowego

Nie dopuścić do przesiąkania poniżej systemu korzeniowego nawadnianych roślin

Stosować dawki polewowe maksymalnie duże dla konkretnej gleby i roślin

Wykorzystać nawet małe opady naturalne do zsumowania dawki 

Unikać nawadniania przy dużym nasłonecznieniu, temperaturze i wietrze

Nawadniać najniższym ciśnieniem nie powodującym niszczenia roślin i struktury gleby

Stosować pompy o najwyższej sprawności w punkcie pracy deszczowni

Stosować rurociągi przesyłowe o optymalnych średnicach

Nawadniać tylko te rośliny których przyrost plonu zapłaci za nawadnianie

11 PRZYKAZAŃ EKONOMICZNO - EKOLOGICZNYCH

DLA NAWODNIENIOWCA

Krzysztof Łuszczyk 

ŁUKOMET 2009



Pompy do odwodnień powodziowych z oferty ŁUKOMET-u

Q = 750 l/s

H = 3 m

Q = 120 l/s

H = 25 m

209



Pompy do odwodnień powodziowych z oferty ŁUKOMET-u

Q =70 l/s

H = 28 m

Q = 140 l/s

H = 20 m

Q = 60 l/s

H = 25 m

Q = 65 l/s

H = 42 m

Q = 175 l/s

H = 110 m
210



dla

SANECO

Q - 800 l/s

H - 40 m

N – 280 kW

m – 10 t



Nowości ŁUKOMET-u  2010 r

w pompowniach powodziowych

Q = 140 l/s

H = 4 m

Q = 60 l/s

H = 6 m

212



Pompa pływająca z pędnikiem strugowodnym ŁODZIOPOMPY

Q = 400 l/s

H = 8 m

www.lukomet.pl
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Inne urządzenia ŁUKOMET-u przydatne w produkcji warzyw gruntowych



Dziękuję za uwagę

Zapraszam do rozmów 

i realizacji 

indywidualnych projektów

Mgr inż. Krzysztof Łuszczyk

ŁUKOMET 2019

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

Prezentacja publiczna, powielanie oraz 

inne wykorzystanie całości, części lub

elementów składowych prezentacji 

bez pisemnej zgody autora zabronione !!! 


