
WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

Fertigasyon/Gübreli
Sulama & ‹laçlama
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Fertigasyonda amaç bitkilerimizden
maksimum verim ve kaliteyi almak
üzere bitkiye yeterli miktarda su ve
gübreyi do¤ru zamanda ve
kontrollü olarak uygulamakt›r. 

Dosatron, sabit, eflit ve oransal
dozlama yapabilme özelli¤i ile hem
basit sistemlere hem de otomatik
sistemlere tam uyumlu olup,
kullan›c›ya bitkisel üretim s›ras›nda
gerekli buldu¤u de¤ifliklikleri
yapmas›nda büyük bir esneklik
sa¤lar.



Fertigasyonun/Gübreli
sulaman›n avantajlar›

■ Su ve gübre bitkiye düzenli
olarak verilerek su ve gübrenin
etkinli¤i artt›r›l›r

■ Az miktarda ancak s›k
aral›klarla dozlama bitkinin
ihtiyaçlar›na cevap verir.

■ Az miktarda ancak s›k
aral›klarla dozlama su ve
gübrenin toprakta y›kan›p
afla¤› kaybolmas›n›
engeller.

■ Gübreli besin çözeltisinin
sulama sistemine
verilmesiyle farkl›
parsellerde homojen
besin da¤›l›m› sa¤lan›r.

■ Bitki besin elementlerinin
etkili kök bölgesine
uygulanabilmesi ile
bitkisel üretimin her
safhas›nda bitkiye do¤ru ve
yeterli miktarda su ve gübre
sa¤lanm›fl olur.

■ Su, gübre ve iflçilikten tasarruf
edilir.

■ Sistemin otomasyon ile
kontrol edilmesine
imkan verir.

Dosatron’un
avantajlar›

■ Dosatron hidroliktir
su bas›nc› ile
çal›fl›r, elektrik
enerjisi gerektirmez.

■ Dozlama oran› ayarland›¤›
seviyede sabittir : dozlama
miktar› dosatrondan geçen su
debisine orant›l›d›r.

■ Di¤er sistemlerin tersine
oransal dozlama ile tüm
sektörlere homojen miktarda
gübre ve/veya kimyasal
uygulan›r.

■ Sulama sistemi veya kontrol
sistemi program›n›
de¤ifltirmeden, her an dozlama
oranlar›n› ve uygulamalar›n›z›
de¤ifltirebilirsiniz .

■ Kullan›m› ve bak›m› kolayd›r.
■ Montaj› kolay ve h›zl›d›r(sabit

veya mobil).
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Uygun Dosatron modelinin
seçimi
Dosatron modeli sistemde gerek duyulan su
debisine göre seçilir.
Örnek

1. Sistem için gerekli su debisinin
hesab›
Minimum sulama debisi :
En küçük parseldeki damlat›c› say›s›n› damlat›c›
debisi ile çarp›n :

1 000 x 2 litre/saat
= 2 000 litre/saat = 2 m3/saat

Maksimum sulama debisi :
Tüm parsellerdeki damlat›c› say›s›n› damlat›c›
debisi ile çarp›n :

3 000 + 1 000 + 2 000 
= 6 000 x 2 litre/saat

= 12 000 litre/saat = 12 m3/saat

2. Dosatron seçimi
Minimum debi
Seçilen dosatronun minimum debisi en küçük
parselin sulama debisi ihtiyac›na eflit veya daha az
olmal›d›r.

Örnek : 2. parsel: 2 m3/saat

Seçilebilecek Dosatron modelleri :
D 45 : 4.5 m3/saat - 100 litre/saat
D 8 R : 8 m3/saat - 500 litre/saat
D 20 S : 20 m3/saat - 1 m3/saat

Maksimum debi

Seçilebilecek Dosatron modelleri :
1° Tüm parsellerin ayn› zamanda sulanmas›
durumunda :
Maksimum su ihtiyac› yani debisi,

x ≥ 12 m3/saat :
Gerekli Dosatron 20 m3/saat kapasiteye sahip D
20 S’tir.

2° Her bir parselin ayr› zamanda sulanmas›
durumunda:
En büyük parselin su ihtiyac› yani debisi,

3 000 x 2 litre/saat = 6 000 litre/saat, yani
≥ 6 m3/saat :
Gerekli Dosatron 8 m3/saat kapasiteye sahip
D8R’dir.

Not : Dosatronun kullan›m ömrünü artt›rmak için
sulama sistemi için gerekli debi de¤erinden daha
yüksek bir debi de¤eri ile çal›flabilen Dosatron
tercih edilmelidir.

Tavsiyeler :
■ ‹çme suyu flebekesine montaj ve kullan›m›

ülkede yürürlükte olan standartlar ve
yönetmeliklere uymay› gerektirir.

■ Su kayna¤› kirlenmelerini önlemek için,
tesisat üzerinde enjeksiyon öncesi checkvalf
veya vana tertibat› yerlefltirilmelidir.

■ Su kalitesine ba¤l› olarak Dosatron önüne
300 mikronluk bir filtre monte edilmelidir.

Not : Baz› modellerde yer alan yekpare filtre
sadece emniyet tertibat› vazifesi görür, as›l filtre
amac›yla kullan›lamaz.

■ Paralel montajlarda, tüm Dosatronlar için tek
bir stok solüsyon tank› kullan›lmal›d›r

■ Hiç bir zaman emme tertibat›na bir t-borusu
yerlefltirerek iki farkl› solüsyon emilemez.

■ Dosatron iç aksam›na içinden geçen su ile
kayganl›k sa¤lan›r, iç aksama hiç bir zaman
ya¤ koymay›n›z.

Yüksek bas›nç veya hidrolik problemlerle
karfl›laflmamak için tavsiyelerimiz :
■ Yavafl aç›lan ve kapanan selenoid vanalar›

tercih ediniz.
■ Bir Dosatronun farkl› parseller için kullan›lmas›

durumunda selenoid vanalar› birbiri ard›na
çal›flt›r›n›z. (biri kapan›rken ayn› anda di¤eri
aç›lmal›)

■ Önce sulamay› bafllat›n veDosatronu (Bypass
montaj) sulama sisteminin tamam› su ile
dolduktan sonra devreye sokunuz (1-2 dakika).

Stok solüsyon tank›ndaki çözelti seviyesi hiç
bir zaman Dosatron seviyesinden yüksek
olamaz (sifonlama riski).

Asit dozlamak için kullan›lan asit bidonunu
Dosatrondan uzakta ve a¤z› kapal› flekilde
muhafaza edin.

Not : Stok solüsyon tank›ndaki asit
a¤›rl›¤› % 6-% 10 ise, PVDF modelini seçiniz
(BAKINIZ.sayfa 4).

1. sektör : 2 litre/saat
kapasitesinde 3000 damlat›c›

Checkvalf
Manuel
vanalar

2. sektör : 2 litre/saat
kapasitesinde 1000 damlat›c›

3. sektör : 2 litre/saat
kapasitesinde 2000 damlat›c›

Software-Suda çözünebilir veya s›v›
gübreler ile stok solüsyon haz›rl›¤›
Fertigasyon hesab› için Excel tablolar› fleklinde software mevcuttur.

(Suda çözünebilir gübreler ile) stok solüsyon haz›rlaman›n temel yollar› : 
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Not : Bu stok tank› haz›rlama örne¤i
tavsiye niteli¤inde verilmifl olup bizi
sorumlu k›lmaz. Daha fazla bilgi
almak için, bayinize baflvurunuz.

Daha fazla bilgi almak için,
bayinize baflvurunuz.



DOSATRON INTERNATIONAL S.A.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSES (BORDEAUX) - FRANCE
Tel. 33 (0)5 57 97 11 11 - Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85
e.mail : info@dosatron.com - http://www.dosatron.com
S.A. DOSATRON INTERNATIONAL au capital de 3 050 000 EUROS . SIRET BORDEAUX 418826 822 00011 . APE 291B . N°TVA/VAT : FR96418828822

“emifl kesici”

Emifl kesici, sulama
flebekesinde bas›nç olmad›¤›
zaman solüsyon tank›n›n
kontrolsüz emilim ile
boflalmas›n› önler. Dozlay›c›
çal›flt›r›lmadan önce monte
edilmelidir.

Pestisit uygulamas›

*Pestisit, kuvvetli asit veya klor içeren
ürünlerin dozlamas›nda PVDF tercih
edilmelidir.

Di¤er Dosatron
uygulamalar›

■ Pestisit uygulamas›*
■ fiebeke ve sulama

sistemlerinin temizlik ve
bak›m› 

■ Asit dozlama *
■ Toprak dezenfeksiyonu
■ Hasat sonras› uygulamalar›
■ Kesme çiçek muamalesi ve

muhafazas›
■ ...

Dosatron, genifl ürün
yelpazesi ve farkl› opsiyonel
özellikleri ile (yüksek debi,
mikro dozaj, agresif
malzemelerin dozlanmas›...)
tüm ihtiyaçlar›n›za cevap
vermektedir.
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Fertigasyon/Gübreli Sulama & ‹laçlama
Çal›flma prensibi Çal›flma bas›nc›

Bu belge akdî olmay›p sadece bilgi vermek amac›yla 
verilmifltir. DOSATRON INTERNATIONAL flirketi 
cihazlar›n› her an de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2005
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Su kayna¤›na inline ba¤lant›s› yap›lan Dosatron
enerji kayna¤› olarak içinden geçen suyun
bas›nc›n› kullan›r. 
Dosatron içinden geçen su ile çal›flmaya bafllar,
tanktaki çözeltiyi emerek, istenilen yüzdede
dozlama ile suya kar›fl›r. Çözelti dosatron içinde
su ile kar›fl›r ve suyun bas›nc› ile çözelti afla¤›
do¤ru yönlenir. Enjekte edilen çözeltinin dozu,
flebekenin bas›nç veya debi de¤iflimi ne olursa
olsun, daima Dozatron’dan geçen su hacmine
orant›l›d›r.

Çal›flma bas›nc›
100 l/saat - 4.5 m3/saat

Ref. dozaj:
D 45 RE 1.5 – % 0.2 - 1.5
D 45 RE 3 – % 0.5 - 3

Çal›flma bas›nc›
10 l/saat - 2.5 m3/saat

Ref. dozaj:
DI 1500 – % 0.07 - 2
DI 2 - % 0.5 - 2
DI 16 - % 0.2 - 1.6
DI 150 - % 1 - 5

Çal›flma bas›nc›:
500 l/saat - 8 m3/saat

Ref. dozaj:
D 8 R – % 0.2 - 2
D 8 R 150 – % 1 - 5

Çal›flma bas›nc›:
1 m3/saat - 20 m3/saat

Ref. dozaj:
D 20 S – % 0.2 - 2

Çal›flma bas›nc›:
10 m3/saat - 30 m3/saat 

Ref. dozaj:
D 30 S – % 0.25 - 1.25

Çal›flma bas›nc›:
10 m3/saat - 60 m3/saat

Ref. dozaj:
D 60 S – % 0.1 - 0.65

*D‹KKAT : Agresif ürünleri (asit gibi) Dosatron ile
dozlamadan önce bayinizden kullan›m uygunlu¤u
hususunda bilgi edinin.
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