
HANKKIJA OY
KASTELUVAIHTOEHTOJA



Kastelu

– Sadetintykki/puomi

– Pivot



SADETTIMET



TIPPUKASTELU



THKUKASTELU





Tihkukastelun edut

•Tasainen veden ja lannoitteidenjakelu hyötykasvin juuriston 
lähelle, kasvin tarpeiden mukaan DU 90-95%

•Ei kastella turhia rivivälejä
•Ei pintavaluntaa
•Ei kastele hyötykasvin lehdistöä/marjoja - pienempi 

tautipaine ja parempi laatu 
•Tihkut voidaan laittaa myös kasvukaudella riviväliin ja

poistaa ennen sadonkorjuuta.
•Kastelun rytmityksessä kannattaa hyödyntää 

kosteusantureita, tensiometriä tai sääasemaa sekä tietysti 
sääennustetta.



TIHKUKASTELUN EDUT

• Sopii myös rinneviljelmille ja katemuovin pariksi

• Tuulisuus ei haittaa

• Kastelu ja lannoitus onnistuu helposti vaikka päivittäin kasvin 
tarpeiden mukaan, myös huoltotoimien ja poiminnan aikana.

– Laimea lannoitelius kasteluveteen parantaa kasvin vedenottoa

• Vettä kuluu vain 30-60% sadetukseen verrattuna

– pieni haihdunta

• Pieni paine riittää, laskelmissa käytetään 0,55 bar - energiasäästö

• Parempi satotaso, sadon tasaisuus ja laatu



PIENENNÄ KASVIN STRESSITASOA
KASTELE USEAMMIN JA VÄHEMMÄN KERRALLA



KASTELUSUUNNITELMAAN TARVITAAN

• -Lohkokartta (google earth pro) tai katuosoite
– Näkee korkeuserot

• -viljeltävä kasvi, rivien suunnat ja riviväli
• Maalaji/vedenläpäisevyys
• -Vesilähde, veden laatu, riittävyys
• Olemassaoleva runkoputkisto
• Pumppu

– Sähkö-, traktori-, polttomoottoripumppu

• Toivottu lohkojako



SUUNNITELU





Veden lähde

• Laatu

–Humuspitoisuus, ym epäpuhtaudet

–Hapettunut, pH pehmeä,

–Vesitutkimus esim raskasmetallit

– lämmin

• Riittävyys, huomioitava tarve myös kuivana jaksona

• Imu ei liian läheltä pohjaa eikä pinnasta, riittävä imunkoko

• Hiekka- ja lamellisuodattimen tarve



Kastelujärjestelmän osat



HIEKKASUODATIN



AUTOMAATTINEN VERKKOSUODATIN RIVULIS F3240



universal stake 34 c 





AUTOMAATTISEN SUODATTIMEN EDUT

• Jatkuva käyttö kastelun keskeytymättä. Huhteluun esim 4” käyttää vain noin 
50l kerralla

• Huuhtelu kellolla tai myös paine-erolla
• Toimii veden paineella + ohjain paristoilla.
• Suositeltu minimipaine lähtöpuolella 2,5 bar (riittää puhdistamaan)
• Paine-ero 0,3 bar ja 25 sec huuhtelu sekä päivän päätteeksi kellolla niin ei jää 

moskat suodattimeen elämään 



RIVULIS RO DRIP

• Tihkuletku 16mm 8mil 30cm 300 l/h 2286m
– Halkaisija 16mm

–Seinämävahvuus 8mil, 1mil=0,0254mm
–30cm reikäväli
–300 l/h 100metriä kohden =3 l/h
–Rullan kokonaispituus 2286m



MENEKIN LASKEMINEN

• Hehtaarin tarve 1,5m rivivälillä tihkuletkua
 100m/1,5m=66,7
 100m x66,7=6670m hehtaarille
 6670m/2286m=2,91 eli kolme rullaa

 Veden tarve tunnissa
 6670mx3 l/m=20010 litraa =20 kuutiota
 6670mx 5l/m=33350 litraa= 33 kuutiota



Veden lähde

• Laatu

–Humuspitoisuus, ym epäpuhtaudet

–Hapettunut, pH pehmeä,

–Vesitutkimus esim raskasmetallit

– lämmin

• Riittävyys, huomioitava tarve myös kuivana jaksona

• Imu ei liian läheltä pohjaa eikä pinnasta

• Hiekka- ja lamellisuodattimen tarve



Dosmatic Lannoiteannostelija



Lannoitus avomaan tihkukastelussa

• Imupuolenkautta syöttö

–Huom! takaiskuventtiilin kunto

• Injektori

–Ei liian suuri

• Dosmatic

–Tarkin

– Vaatii esisuodattimen

• Sähköpumppu

• Huomioi lannoitteiden sekoitettavuus(seuraava kuva)

– Käytä tarvittaessa usempaa emoliuossäiliötä

– Voi olla peräkkäin - laimeat liuokset ei sakkaa 
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RIVULIS D5000 

• Paineentasaava tippuletku, AS=tippumaton
• Vadelmalle 35 mil ja mansikalle 15 mil seinämällä
• Tasainen kastelu vaikka korkeuseroa olisi 30m



D5000


