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Beneficiari: 
- SOCIETÃÞI CULTIVATOARE DE LEGUME ÎN SERE ?I SOLARII

TEHNOLOGIE INOVATIVÃ DE IRIGAÞII ªI CONTROLUL CLIMEI ÎN 
SERELE LEGUMICOLE

Domeniul de aplicabilitate: 
Tehnologia inovativã este destinatã eficientizãrii consumului de apã ºi creºterii productivitãþii culturilor în spaþii protejate. Aplicarea ei 

rezolvã urmãtoarele probleme:
- irigarea înainte de efectuarea culturilor, cu scopul de a reface rezerva de apã a solului ?i a uºura efectuarea lucrãrilor;
- irigarea pentru asigurarea prinderii rãsadurilor dupã înfiin?area culturilor, cu norme mici de apã;
- irigarea în timpul vegeta?iei pentru a asigura nivelul optim de apã din sol;
- controlul  automat al necesarului de solu?ie nutritivã în func?ie de factorii climatici ?i fazele de cre?tere ?i dezvoltare ale plantelor;
- controlul ?i men?inerea cu mare acurateþe, a parametrilor de microclimat (temperatura ºi umiditate) programaþi în interiorul serei.
Operaþiile executate în cadrul tehnologiei sunt:
- extragerea apei din pânza freaticã cu pompã submersibilã solarã;
- irigarea ºi fertirigarea prin picurare ºi microaspersie;
- controlul climei într-o serã legumicolã.

Puþ de apã forat cu tuburi PVC (1), pompã solarã (2), controller 
pompã solarã (3), þeavã HDPE (4) pentru legãtura cu un rezervor (5) 
de stocare a apei, senzor de nivel a apei în puþ (6), senzor de nivel 

a apei în bazin de retenþie (7), panou fotovoltaic de 240 W (8), 
controller solar încãrcare curent (9), acumulator solar (10), 

siguranþã fuzibilã (11), panou electric(12), cablu electric pompã 
solarã (13), cablu electric senzor de nivel a apei în puþ (14), cablu 

electric senzor de nivel a apei în bazin de retenþie (15), cablu 
panouri fotovoltaice (16).

Bran?ament (1) pentru legãtura între un rezervor (2) de stocare a 
apei ?i electropompa (3) autoamorsantã, contor (4) de apã, 

manometru (5) de presiune, elemente (6) de traseu, cap control 
PVC cu tanc de fertilizare (7), filtru (8), conductã (9) cu benzi (10) 
prevãzute cu picurãtoare încorporate într-o travee (11), conductã 

(12) prevãzutã cu microaspersoare (13), traductor (14) de umiditate, 
conductivitate ?i temperaturã, Data Logger (15), convertizor (16) de 

frecven?ã ?i electrovane de apã (17).

Motor deschideri serã (1), panou de control deschideri serã (2), senzor de ploaie (3), senzor de temperaturã (4), 
senzor de vânt (5), senzor de CO2(6), ventilator axial (7), cablu electric motor deschideri serã (8),  cablu 

ventilatoare axiale (9), cablu pentru senzori (10), Data Logger (11), panou electric (12).

Instalaþia automatizatã de extragere a apei din 
pânza freaticã cu pompã submersibilã solarã

Instalaþia automatizatã de irigare ºi fertirigare 
prin picurare ºi microaspersie

Sistemul automat pentru controlul climei într-o 
serã legumicolã

Panou fotovoltaic

Pu? forat, pompã solarã, controller pompã

Rezervor apã, electropompã autoamorsantã, cap control PVC cu tanc 
de fertilizare

Conductã cu benzi prevãzute cu picurãtoare încorporate într-o 
travee, conductã prevãzutã cu microaspersoare

Motor deschideri serã, ventilator axial

Senzor de ploaie , senzor de vânt, senzor de 
temperaturã, senzor de CO2, Controller deschideri 

serã, Data Logger

Integrarea tehnologiei, într-o serã acoperitã cu folie 
dublu inflatã, de cãtre fermierii care cultivã legume în sere ºi 
solarii va asigura cantitã?i precise de apã la rãdãcinã, 
economie de apã ºi energie în condi?ii de microclimat 
prietenos, ob?inându-se astfel, optimizarea alimentãrii cu 
apã ?i fertilizan?i ?i uniformitatea condiþiilor de culturã care 
sunt esenþiale atât pentru recoltã, cât ºi pentru gust.
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