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Fındık bahçelerinde damla sulama ve gübreleme, verim ve

kaliteyi etkileyen en önemli üretim faktörlerindendir.

Ağaçların su ve besin maddesi eksikliğine en hassas

olduğu çiçeklenme ve meyve tutumu dönemlerinde yağış

rejimindeki düzensizlik sebebiyle toprakta yeterli nem ve

gübrenin bulunmaması çiçek dökülmesine, meyve

kalitesinin ve verimin azalmasına neden olur.

NETAFIMTM damla sulama sistemleri toprak üzeri ve

toprak altı damla sulama yöntemleri ile bahçenizden en

yüksek verimi almanızda en büyük yardımcınızdır. Damla

sulama yöntemiyle sulanan fındık bahçelerinde bölgedeki

bitki su tüketimine ve toprak tipine göre sulama programı

oluşturulmalıdır.

Basınç regülatörlü, eğimli arazilerde kullanılabilen, 

tıkanmaya karşı dayanıklı Anti-Sifon özelliği ile dışarıdan 

kir girişini önleyen çok yıllık damla sulama laterali. 

• İş gücü masraflarını azaltır. Her sezon boruları serme 

    ve toplama ihtiyacı ortadan kalkar.

• Sulama sisteminin kullanım ömrü uzar.

• Arazide makine kullanımını ana borular vb. sebebi ile

    kısıtlamaz.

• Sulama sisteminde oluşabilecek mekanik zarar riski

    azalır; Hayvan, makine zararları ve hırsızlık zorlaşır.

• Su kullanım etkinliği artar.

• Gübreleme etkinliği artar.

• Enerji maliyetleri azalır.

• Toprak işleme gereksinimi azalır ya da ortadan kalkar,

    CO2 salınımı azalır.

• Toprak yüzeyini kuru tutar; buharlaşma kaybını azalır,

    yabancı ot çıkışını azaltır.

• Toprak sıkışması azalır.

• Toprak yüzey akışını önler.

• Karlılığı arttırır.

UNIRAM ASTM XR
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XR özelliği, damlatıcı içeriğindeki bakır ile kök girişini 

engellemede etkilidir.

1- Osman Dayan - Adapazarı - Toprak altı damla sulama

2- Recep Çelik - Düzce - Toprak altı damla sulama

3- Fehmi Yıldız - Düzce - Toprak altı damla sulama

4- Musa Öz - Samsun - Toprak üstü damla sulama

5- Sabri Engin - Ordu - Toprak üstü damla sulama

6- Osman Bayrak - Trabzon- Toprak altı damla sulama

7- Servet Aslan - Trabzon - Toprak altı damla sulama

8- Tayyip Sağır - Trabzon - Toprak altı damla sulama




