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Všeobecné zásady pre návrh
závlahy
Automatická závlaha je skvelý systém, vďaka ktorej si môžete byť naozaj
istý, že svojej záhrade poskytnete všetko, čo potrebuje a tiež, že máte tie
najväčšie predpoklady na to, aby vyzerala naozaj krásne. Predtým, ako sa
definitívne rozhodnete, že závlahu chcete, rozhodnite sa správne. Pri
budovaní závlahy a jej návrh je dôležité dodržiavať určité zásady, aby bola
vybudovaná naozaj dobre.
Každá záhrada má totiž svoje špecifiká. Konkrétne rastliny, kry, trávnik či
stromy, z ktorých takmer každých z nich potrebuje špecifickú starostlivosť.
Ak sa chcete uistiť, že všetko bude zabezpečené správne, nechajte si
urobiť návrh a automatickú závlahu profesionálom. Tu sú najdôležitejšie
všeobecné zásady pre návrh návrh závlahového systému:

1.Preveriť zdroj vody
tak, ako pri každom návrhu, aj tu je vhodné dobre si premyslieť zdroje, v
tomto prípade zdroj vody. Ak vám príde obhliadku vykonať odborník,
zvyčajne odmeria výdatnosť a tiež kvalitu vodu. Postačujúca výdatnosť na
bežný výmer záhrady je 3,0 – 3,5 m3/h. Tiež sa ako súčasť veľakrát
realizuje aj zameranie pozemku.

2.Preverenie ďalších faktorov
možno sa to nezdá, ale pri návrhu automatickej závlahy je potrebné
naozaj preskúmať množstvo detailov, aby skutočne fungovala tak, ako má.
Medzi tie ďalšie patrí tiež zameranie pozemku a zameranie stavebných
objektov, chodníka a tiež spevnenej plochy.

3.Skontrolovanie aktuálneho stavu
pozemku
na to, akým spôsobom sa závlaha rozmiestni majú vplyv aj stromy, ktoré
sa v záhrade nachádzajú, a to hlavne v prípade, že ich chcete zachovať.
Do plánu treba presne zakresliť ich výšku aj šírku koruny. Ďalším
dôležitým faktorom je aj priepustnosť pôdy, ktorá ovplyvňuje
predovšetkým dĺžku závlahových cyklov. Pokiaľ je pôda ťažká alebo menej

priepustná, zavlažuje sa na nej síce menej, ale častejšie. V opačnom
prípade sa skôr zavlažuje vo väčších dávkach. Pri návrhu sa v
neposlednom rade skúmajú aj prevládajúce vetry.

4.Rozmiestnenie postrekovačov
následne sa v návrhu automatickej závlahy rieši tiež, ako budú závlahy
rozmiestnené. Vplývajú na to už vyššie uvedené faktory, ale tiež je
potrebné dodržiavať určitý rozostup medzi jednotlivými postrekovačmi na
základe ich dosahu.

5.Výber postrekovačov
táto zásada je, samozrejme, jedna z tých najdôležitejších. Na výber
samotných postrekovačov vplýva v prvom rade veľkosť zavlažovanej
plochy, ale tiež množstvo ďalších detailov.
Ako môžete vidieť, zásad, ktoré je vhodné zohľadniť pri výbere závlahy nie
je málo, ale na druhej strane, pokiaľ si naozaj dáte záležať a zamyslíte sa,
či už vy, alebo s odborníkom nad najdôležitejšími otázkami, získate naozaj
to najlepšie pre vašu záhradu.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu média je bez písomného súhlasu majiteľa
originálu zakázané.

