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Damcılı suvarma suyu təmizlənmiş su və gübrənin dripperlər vasitəsilə çox kiçik, lakin davamlı axınlar və ya damlalar halında torpaq 
səthinə və ya içəriyə (bitki kök zonasına) çatdıran bir suvarma üsuludur.
Damcılı suvarma metodu yüksək suvarma səmərəliliyini təmin edir, suyun yayılması üçün aşağı təzyiq tələb edir, qeyri-bərabər yerlərdə 
düzəldici iş tələb etmir, torpaq suyundakı duzların idarə edilməsinə imkan verir və dövrələr vasitəsilə suyun davamlı şəkildə təmin 
edilməsini təmin edir.
Damcılı suvarma üsulu bitkilərin yuxarı hissələrini nəmləndirməyə mane olur, bitki zonaları arasındakı torpaq sahəsi quru olaraq qalır.
Bütün damcılardan bərabər su axınını təmin etməklə ideal damcılı suvarma mümkündür. Beləliklə, suvarma dövründə mümkün qədər 
su hər bitkiyə çatır. Damcılı suvarma zamanı birgə suyun paylanması yüksək dərəcədə kök zonasından quru olan sahənin miqdarını 
azaldır və tələb olunan miqdarda suyun kök zonasına çatdırılmasına imkan verir.
Damcılı suvarma torpaqda sürtgəc qatının meydana gəlməsinə maneə törədir, buxarlanmadan su itkisini azaldır, avtomatik nəzarət 
mümkündür. Damcılı suvarma aşağı səviyyədə əmək və işçilik tələb edir ki, bu da  əməliyyat xərclərini azaldır.                                                                                                                        

STANDARTLARI VƏ TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

BORU DİAMETRİ Ø16mm-Ø20mm

20-100sm

0,9-1,2mm

1.6L-4L/saat

1-3 Bar

200-600m

DRİP ARASI MƏSAFƏ

BORU DİVAR QALINLĞI

SU VERİMLİLİYİ

TƏZYİQ

RULON
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1. Məhsulun məqsədi və Üstünlükləri:
• Su qənaətini təmin edir.
• Torpağın şoranlaşmasını qarşısı alınır.
• Bitki lazım qədərində su ilə təmin edilir.
• Su mənbəyi bitkiyə yaxın olduğundan, kök hissəsində çox, gövdə və məhsulun inkişafına müsbət təsir edir.
• Bitki xaricində torpaq sahəsi sulamadığından quru qaldıgı üçün yabanı bitkilərin artmasının qarşısı alınır.
• Bitki xaric torpağın çirklənməməsi səbəbindən səmərəli iş əldə edilə bilinir.
• Gübrə suda əridilmiş olduğundan, birbaşa bitkiyə verilir və istehlak miqdarı azalır.
• Enerji xərcləri minimuma endirilir, çünki sistem aşağı təzyiqlə işləyir.
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