Sommaren 2019

•
•
•

Aktuellt
Droppslangstips
Borgeby Fältdagar

TIPSET
Aqua-Traxx PBX
Aqua-Traxx PBX har under många år varit Aquadrips mest sålda
tunnväggiga droppslang. Anledningen till detta är lågt pris kombinerat med kort droppavstånd (20 cm) och hög precision i tillverkningen. Aqua-Traxx PBX används av våra kunder till jordgubbar, potatis,
zucchini mm. Aqua-Traxx PBX passar för fält utan lutning eller svag
nedförslutning (2%). Den Aqua-Traxx som Aquadrip lagerhåller har
diameter 16 mm och klarar radlängder upp till 265 meter på fält utan
lutning.
Ofta efterfrågas slang som klarar längre rader och då finns Aqua-Traxx PBX 22 mm. Denna
Aqua-Traxx PBX klarar rader upp till 465 meter på fält utan lutning. De båda dimensionerna
har exakt samma data vad det gäller flöde och droppavstånd. Aqua-Traxx PBX 22 mm finns
som beställningsvara hos oss.
Fakta
Kuperade fält: Endast 2% lutning
Flöde/m:
2,85 l/h
Förpackning: Trumma

16/0,57
Max längd*:
Arbetstryck:
1 pall=16 rullar

450340
450500

22/0,57

265 m
465 m
0,5-1 kp/cm² 0,5-0,8 kp/cm²
36 576m
29 088m

Aqua-Traxx PBX 16/0,57, 20 cm, L=2 286m
Aqua-Traxx PBX 22/0,57, 20 cm, L=1 818 m

Jämförelse av befuktning av bädd 30 cm vs 20 cm
droppavstånd på lätt jord.

Kolla trycket i slangen!
Välj den längsta droppslangen längst bort i bevattningssektionen. Montera tillfälligt eller
permanent en manometer i änden på droppslangen och kontrollera trycket. Trycket ska ligga
inom det rekommenderade arbetsområdet.
P.S. Alla typer av droppställen
demonstreras live på Borgeby
Fältdagar!

AKTUELLT!
Netaflex med gödslingsrecept
Netaflex gödselblandare har inbyggd bevattningsautomatik för önskat antal magnetventiler.
Gödsling
Vid odling av olika slags kulturer och kulturer med olika utvecklingsstadier krävs olika
näringssammansättningar. Med Netaflex kan varje enskild, eller grupp av bevattningsventiler förses med eget gödselrecept. För varje gödselrecept kan individuellt ledningstal och
pH-värde väljas. Upp till sex olika stamlösningar inklusive syra kan tillföras.
Bevattning
I modern odling med små substratmängder krävs korta och täta
bevattningar som också varierar över tiden under dygnet. Med
Netaflex finns nästintill obegränsade möjligheter att
välja bevattningsstrategi, allt från enstaka minuter
flera gånger per dygn till längre tid enstaka dagar
i veckan. Bevattningen kan ske traditionellt på tid men även på volym. Genom
att ansluta en solinstrålningsgivare kan
bevattningen anpassas till väderförhållanden.
Kontroll
Vid intensiv odling är det viktigt att ha kontroll på
bevattning och näringstillförsel. Avviker det beräknade flödet till en avdelning på grund av läckage eller att
magnetventiler inte öppnar så larmar Netaflex om detta. Likaså
är det med gödslingen om ledningstalet avviker på grund av att
exempelvis en stamlösning tagit slut.
Larm kan riktas till olika telefonnummer med GSM-uppkoppling.

Ledningstalsmätare Robust
Ledningstalsmätaren Robust är en kraftig mätare med aluminiumchassi och stor display. Mätaren har endast en knapp
för mätning och den stänger av sig automatiskt. Den sladdmonterade elektroden kan både användas som bägare och för
nedsänkning. Förvaringsväska med kalibreringslösning och
provtagningsspruta medföljer.
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Ledningstalsmätare Robust m väska

MÄSSA
Borgeby Fältdagar, 26 - 27 juni

Nu är det snart dags för Borgeby Fältdagar och Aquadrip är som vanligt på plats!
Kom och hälsa på oss för en pratstund och en kopp kaffe.
Vi visar bland annat droppslang, näringstillförsel och filtrering. Dessutom visar vi sensorstyrd droppbevattning till jordgubbar med olika droppslangstäthet i demoodlingen.
Det här året träffar ni oss i Hortotunneln, monter N21!

Tag chansen att besöka oss på Borgeby!
Vi bjuder Dig som kund på inträdet!
Kontakta Mia på 0470 71 81 92 eller mia@aquadrip.se för biljetter!
(OBS! Antalet biljetter är begränsat)

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?
Vänligen kontakta oss på 0470 71 81 91, info@aquadrip.se eller via vår hemsida aquadrip.se.
Aquadrip håller öppet hela sommaren!

Tfn 0470 71 81 91
www.aquadrip.se, info@aquadrip.se
Sommarens citat: Döm ett träd efter dess frukt, inte efter dess löv! /Euripides

