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Abstrakt 

V práci jsou zpracovány výsledky testování postřikovačů Micro Sprinklers (Sunstream, 

Turecko) s tryskami o vydatnostech 30, 40, 50, 60, 70, 100 a 160 l.h
-1

 na ploše kontejnerovny 

Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 

v Lednici s ohledem na jejich vydatnost, rovnoměrnost postřiku a ztrát vody způsobených 

výparem kapiček a jejich odnosem větrem. Bylo zjištěno, že zejména při nižších vydatnostech 

trysek je množství dodané vody v závislosti na tlaku v rozvodné síti vyšší v průměru o 43 % 

než nominální, u nejvyšších vydatností se odchylka snižuje. Významné jsou i ztráty 

způsobené odnosem kapiček větrem a jejich výparem do atmosféry, v závislosti na 

povětrnostních podmínkách dopadlo na zavlažovanou plochu od 98 do pouhých 53 % 

emitovaného množství vody. Se zvyšující se rychlostí větru vzrůstá i nerovnoměrnost 

postřiku. To vše ukazuje na to, že pokud má být dosaženo úspor závlahové vody bez vlivu na 

růst pěstovaných rostlin, je zapotřebí provádět řízení závlahy na základě skutečného množství 

vody, které rostliny obdrží, na rozdíl od zavlažování na základě určitého časového schématu a 

zavlažovat za příhodných povětrnostních podmínek. 
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Abstract 

The paper presents the results of testing of Micro Sprinklers sprayers (Sunstream, Turkey) 

with nozzles application rate 30, 40, 50, 60, 70, 100 and 160 l.h
-1

 on the container production 

site of Department of breeding and propagation of horticultural plants, Mendel University in 

Lednice with regard to their spreading power, uniformity of spraying and water losses caused 

by droplet evaporation and their removal by wind. It has been found, that especially at low 



 

 

spreading rate of nozzles, the amount of water supplied depending on the pressure in the 

distribution network is on average 43% higher than the nominal value, with the deviation 

decreasing at the higher yield. There are also significant losses due to wind loss of droplets 

and their vapors into the atmosphere, depending on the weather conditions on the irrigated 

area fell from 98 to 53% of the emitted quantity of water. As the wind speed increases, spray 

irregularity increases. All this shows that if it is to achieve savings of irrigation water without 

affecting the growth of cultivated plants, irrigation control is required based on the actual 

amount of water, that the plants receive, as opposed irrigation based on a certain timing and 

irrigation under favorable weather condictions. 

Key words: irrigation of container production, micro-sprayers, nursery production, irrigation 

efficiency 

 

Úvod 

Mikropostřikovače, poskytující oproti klasickým úderovým postřikovačům nižší intenzitu 

dodávané závlahové vody na menší plochu, jsou poměrně častým závlahovým detailem 

v kontejnerovnách. Při menších pořizovacích nákladech oproti kapkovacím jehlám umožňují i 

operativnější manipulaci s jednotlivými kontejnery. Při jejich používání je však nutno 

zejména při stanovení závlahového režimu vzít v úvahu nejen nároky na množství vody 

zavlažovaných rostlin, ale také případné nerovnoměrnosti a ztráty při dodávce vody 

mikropostřikovači v provozních podmínkách, tj. s proměnlivým tlakem v závlahové síti a 

nejrůznějšími povětrnostními faktory. Tím může docházet k odchylkám v dodaném množství 

vody oproti teoreticky vypočítanému na základě vydatnosti postřikovačů a jejich plošného 

rozmístění, takže může docházet buď k nedostatečnému zavlažení rostlin, popřípadě voda 

nezasákne hlouběji do kontejneru a omezuje se tím vývoj kořenového systému sazenic. Anebo 

naopak dochází k převlažení a zbytečnému plývání závlahovou vodou, což se projeví jednak 

v její zvýšené spotřebě a další ztráty jsou následně způsobeny vyplavením živin ze substrátů. 

Jak uvádí např. Molle a kol. (2012), ztráty vody od okamžiku jejího výstřiku z trysky 

postřikovače a jejího dopadu na porost mohou být tvořeny z 30 – 50 % evaporací kapiček a ze 

zbývajících 50 – 70 % jejich odnosem větrem mimo zavlažované území, přičemž kapičky o 

průměru menším než 1 mm jsou těmito ztrátami ohroženy nejvíce. Záleží proto na spektru 

kapiček, jež produkuje konkrétní typ postřikovače, jak velké tyto ztráty budou. Uvedené 

rozsahy ztrát odnosem větrem a evaporací se v závislosti na podmínkách měření u 

jednotlivých autorů v některých případech i dosti podstatně liší, přehled výsledků udává např.  

Udin a kol. 2010. 



 

 

Cílem prováděných měření a následného zpracování bylo poskytnout kvalifikované odpovědi 

na následující otázky: 

- jaký je vztah mezi teoretickou vydatností jednotlivých trysek udávanou výrobcem a 

skutečně naměřenou průtokoměrem umístěným v závlahovém řádu 

- jaký je poměr mezi dodaným množství vody a skutečně dopadlým na plochu 

kontejnerovny za různých povětrnostních podmínek a různých vydatností použitých 

trysek 

- jaká je rovnoměrnost postřiku při různých povětrnostních podmínkách a vydatností 

použitých trysek 

Materiál a metodika 

Testování probíhalo na ploše kontejnerovny Ústavu šlechtění a množení okrasných rostlin 

Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici v období od 22.8. do 10.10.2018. Byly 

použity nové postřikovače Micro Sprinklers (Sunstream, Turecko) s tryskami o vydatnostech 

30, 40, 50, 60, 70, 100 a 160 l.h
-1

. Jejich rozmístění bylo ve sponu 4 x 4 m. Voda na jejich 

provoz byla odebírána ze závlahového řádu po provedené filtraci. Za účelem stanovení 

množství dopadlé vody na plochu kontejnerovny a rovnoměrnosti postřiku bylo na ploše mezi 

nimi i vně umístěno celkem 28 plastových misek o průměru 18 cm (Foto 1). Rozmístění 

postřikovačů a měřících misek je na Obr. 1. Za různých povětrnostních podmínek byly 

postřikovače osazeny vždy tryskami o stejné vydatnosti a po dobu jedné hodiny se simulovala 

závlaha. Během té doby se měřila dráha větru součtovým anemometrem (Foto 2) a z ní byla 

vypočítána průměrná rychlost větru, z údajů blízké meteorologické stanice pak byla zjištěna 

teplota a vlhkost vzduchu. Po uplynutí doby trvání závlahy bylo změřeno množství vody 

v jednotlivých miskách a převedeno na milimetry. Průtok vody tryskami byl odečten na 

vodoměru. Pro komplexnost dodáváme, že během žádného měření se nevyskytovaly srážky. 

Celkem bylo provedeno 28 měření s různými tryskami a za různých povětrnostních podmínek 

Termíny jednotlivých měření a parametry trysek a meteorologické údaje jsou přehledně 

sestaveny v Tab. 1. 

Pro každé měření byla vypočítána hodnota DU (Distribution Uniformity), která se stanoví 

jako poměr průměru hodnot z dolního kvartilu naměřených množství jednotlivými miskami a 

celkového průměru ze všech misek.  Rovněž byl na základě údajů o průměrné teplotě vzduchu 

a jeho relativní vlhkosti vypočítán pro každé měření sytostní doplněk, aby byla alespoň nějak 

kvantifikována výsušnost atmosféry. 



 

 

 

Foto 1 – Rozmístění postřikovačů a měřících misek na ploše kontejnerovny 

 

Foto 2 Měření průměrné rychlosti větru součtovým anemometrem 



 

 

 

Obr. 1 Schéma rozmístění postřikovačů a měřících misek 

 

Tab. 1 Termíny provedených měření a velikost použitých trysek včetně meteorologických 

podmínek během měření  

datum 

č. 

měření 

počátek 

měření 

(hod.) 

konec 

měření 

(hod.) 

vydatnost 

trysek 

(l.h
-1

) 

teplota 

vzduchu 

(°C) 

vlhkost 

vzduchu 

(%) 

rychlost 

větru 

(m.s
-1

) 

22.8.2018 1 09:58 10:58 30 28.7 42 0.55 

22.8.2018 2 11:27 12:27 60 30.3 38 1.34 

22.8.2018 3 12:50 13:50 40 31.9 36 0.47 

22.8.2018 4 14:09 15:09 50 33.0 34 0.42 

23.8.2018 5 09:29 10:29 70 29.5 45 1.99 

23.8.2018 6 11:00 12:00 100 32.0 38 2.49 

23.8.2018 7 12:32 13:32 160 32.4 37 2.50 

6.9.2018 8 08:56 09:56 160 21.8 59 0.90 

6.9.2018 9 10:48 11:48 50 24.5 47 1.53 

6.9.2018 10 12:15 13:15 40 25.4 45 1.55 

6.9.2018 11 13:39 14:39 60 25.3 43 0.80 

7.9.2018 12 08:35 09:35 100 18.7 71 0.21 

7.9.2018 13 10:12 11:12 70 22.5 60 0.58 

7.9.2018 14 11:43 12:43 30 24.3 52 1.16 

19.9.2018 15 08:44 09:44 30 21.1 66 0.68 



 

 

19.9.2018 16 10:04 11:04 50 23.0 62 1.10 

19.9.2018 17 11:10 12:10 60 24.2 58 1.18 

19.9.2018 18 12:42 13:42 40 25.6 56 1.01 

20.9.2018 19 08:42 09:42 100 21.1 70 0.34 

20.9.2018 20 10:12 11:12 70 23.8 62 0.49 

20.9.2018 21 11:36 12:36 160 27.3 52 0.53 

9.10.2018 22 08:28 09:28 160 11.1 88 0.02 

9.10.2018 23 10:01 11:01 70 16.7 68 0.67 

9.10.2018 24 11:27 12:27 100 21.8 57 0.59 

9.10.2018 25 14:09 15:09 50 22.6 57 1.11 

10.10.2018 26 07:26 08:26 30 9.3 96 0.00 

10.10.2018 27 08:47 09:47 40 13.8 84 0.30 

10.10.2018 28 10:04 11:04 60 20.7 58 1.23 

 

Z této tabulky je zřejmé, že pokusy probíhaly za poměrně širokého rozpětí povětrnostních 

podmínek, kdy se teplota vzduchu pohybovala od 9,3 do 33,0 °C, relativní vlhkost od 34 do 

96 % a rychlost větru ve výšce 2 m nad zemí od nuly do 2,5 m.s
-1

. 

 

Výsledky a diskuse 

Vztah mezi vypočítaným a skutečným množstvím dodané závlahové vody 

Výrobce trysek deklaruje jejich vydatnost v určitém rozpětí tlaků závlahové vody. U námi 

použitých trysek jsou uváděny provozní tlaky od 0,15 do 0,25 MPa (1,5 - 2,5 bar). Zejména u 

menších průtokových množství je problematické provést redukci z vyšších tlaků na tyto 

hodnoty, proto byly většinou provozní tlaky větší než doporučované. Porovnáním teoretické 

spotřeby (Qteor) vypočítané na základě parametrů trysek a době provozu a skutečné spotřeby 

zjištěné vodoměrem (Qskut) bylo zjištěno, že dodané množství vody bylo vždy vyšší, než by 

odpovídalo parametrům trysek, přičemž v nejméně příznivých případech bylo dodáno až 

téměř o 70 % více vody. Průměrný údaj pro všechna měření je 43 %. Obrázek 2 naznačuje, 

v jakém rozpětí a s jakou četností se pohybovaly jednotlivé poměry. U větších vydatností 

trysek jsou rozdíly většinou menší, neboť jsou zde vyšší průtoky a tudíž dochází i k většímu 

poklesu tlaku v závlahovém rozvodu, jež se tak více přibližuje nominálním hodnotám.   



 

 

 

Obr. 2 Vztah mezi vydatností trysek a poměrem mezi jejich skutečnou a očekávanou 

vydatností 

 

Lze z toho usuzovat, že je nutno závlahový rozvod včetně jednotlivých linek dimenzovat tak, 

aby byl při použití daných trysek zajištěn tlak vody pro všechna výtoková místa 

v nominálních hodnotách, aby byla zaručena deklarovaná vydatnost závlahy. K tomu je nutno 

zabezpečit i správnou regulaci tlaku na vstupu jednotlivých sekcí.  

Dodání většího než deklarovaného množství na plochu kontejnerovny není v podstatě na 

závadu, pokud je toto množství nějak měřeno a je s ním počítáno při stanovení délky a 

frekvence závlahy. Pokud je závlahová dávka stanovená výpočtem a není přihlédnuto ke 

skutečnému množství dodané vody, z provedených měření vyplývá, že správným řízením 

závlahy by se dalo ušetřit až 70 % závlahové vody, v průměru kolem 40 %. 

Vztah mezi emitovaným množstvím vody a skutečně dopadnuvším na zavlažovanou plochu 

Po výstřiku z postřikovače začnou na kapičku působit vnější síly, mezi něž lze především 

zařadit výsušnost atmosféry a vítr, jež mají za následek zmenšení její velikosti a případný 

odnos mimo zavlažovanou plochu. Ze znalosti velikosti zavlažované plochy, dopadnuvšího 

množství vody zachyceného v miskách a celkového množství proteklého vodoměrem lze 

poměrně spolehlivě stanovit podíl emitovaného a skutečně dopadnuvšího množství vody na 

zavlažované rostliny. Tomuto problému jsme se podrobně zabývali rovněž v práci 



 

 

Litschmann, Salaš (2015), nyní je však k dispozici více měření, což umožňuje provést větší 

zevšeobecnění. V závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách na plochu dopadlo od 

53 do 98 % emitovaného množství vody. Hodnota 98 % byla naměřena za bezvětří a vlhkosti 

vzduchu 96 %, takže nedocházelo ani ke ztrátám výparem a odnosem větrem, zároveň tato 

hodnota může sloužit i jako potvrzení správnosti měření a na ně navazujících výpočtů. 

Výsušnost atmosféry lze vyjádřit pomocí sytostního doplňku (SD), což je rozdíl mezi tlakem 

nasycených vodních par a jejich aktuálním tlakem. Z Obr. 3 vyplývá, že existuje poměrně 

těsná závislost mezi ztrátami vody a touto veličinou. 

 

 

Obr. 3 Závislost mezi ztrátou vody během postřiku a sytostním doplňkem – všechny trysky 

Jak dokládá Obr. 4, existuje rovněž o něco méně těsná závislost mezi ztrátou vody během 

postřiku a rychlostí větru (RV). Kombinací obou těchto veličin lze dospět ke vztahu 

vyjadřujícímu poměr dopadnuvší vody (Idop) k množství emitované vody (Iemit) 

 

100(Idop/Iemit) = 89,744 - 0,961261SD - 2,92528RV       (%) 

 

Tento vztah objasňuje více než 72 % variability poměru dopadnuvšího a emitovaného 

množství vody, takže se jedná o poměrně těsnou závislost.  



 

 

 

Obr. 4 Závislost mezi ztrátou vody během postřiku a rychlostí větru  - všechny trysky 

 

Tento pokus dokumentuje, že u mikropostřiku může za určitých situací docházet ke značným 

ztrátám vody při její cestě z postřikovače k zavlažovanému povrchu. Toto množství je závislé 

na sytostním doplňku a rychlosti větru. Snížení těchto ztrát lze dosáhnout zavlažováním 

v době, kdy je vysoká vlhkost vzduchu a nízká rychlost větru, což většinou bývá v nočních a 

časně ranních hodinách, avšak zvyšování vlhkosti vzduchu a prodloužení doby trvání 

ovlhčení listů v této době závlahou může vést ke zvýšenému nebezpečí rozvoje houbových 

chorob. Kadam a Deshmukh (2011) uvádějí, že velikost těchto ztrát se snižuje se 

zmenšováním průměru trysek a na základě jejich měření vychází rozsah ztrát odnosem větrem 

a evaporací v rozsahu 5 – 30 %. Yazar (1984) uvádí velikost celkových ztrát způsobených 

odnosem větrem a evaporací v rozsahu 1,7 – 30,7 %, přičemž nejtěsnější závislost je na 

sytostním doplňku a rychlosti větru.  

I v tomto případě ztrát vody během postřiku se ukazuje, že se nelze příliš spoléhat na 

nominální údaje postřikovačů, neboť za příhodných podmínek mohou být sníženy až téměř na 

polovinu. 

Vztahy mezi množstvím vody dopadnuvší na plochu mezi postřikovači a vně 

Použité postřikovače zavlažují celý kruh kolem sebe, při jejich umístění do sponu se jimi 

zavlažované plochy vzájemně překrývají. Proto lze očekávat, že množství dopadnuvší vody 



 

 

uvnitř mřížky tvořené postřikovači bude odlišné od okrajových částí vně této mřížky. 

Měřením bylo zjištěno, že na vnější plochu, kde byly v pokusu umístěny měřící misky, 

dopadá v průměru 62 % závlahové vody dopadající na plochu mezi postřikovači. Toto 

množství se pohybuje zřejmě v závislosti na rychlosti větru od 80 do 40 %, jak dokládá Obr. 

5. Tato závislost však není příliš těsná, do značné míry zde bude hrát roli i směr větru, 

unášející kapičky s postřikovačů na různé strany. 

 

 

Obr. 5 Závislost mezi poměrem množství závlahové vody dopadlé vně a uvnitř plochy 

ohraničené postřikovači, a rychlosti větru 

 

Problematiku přestřiku krajních trysek mimo vnitřní plochu vymezenou postřikovači lze řešit 

buď sektorovými postřikovači 90 a 180° s čtvrtinovou a poloviční vydatností, avšak na 

základě praktických zkušeností se ponechávají i v těchto místech kruhové postřikovače a 

rostliny se umísťují pouze mezi postřikovače, aby se zabránilo při vyšších rychlostech větru 

nedostatečnému zavlažení krajních řad v důsledku odnosu kapiček ve směru větru. Menší 

závlahové množství, jež se vyskytuje vně plochy omezené postřikovači, by se tak přesouvalo 

na krajní řady kontejnerů.     

Rovnoměrnost postřiku 



 

 

O kvalitě postřiku rozhoduje rovněž i jeho rovnoměrnost na zavlažované ploše v závislosti na 

parametrech použitých postřikovačů. K určení míry rovnoměrnosti postřiku se většinou 

používá veličina označovaná DU (Distribution Uniformity), která se stanoví pro každé měření 

jako poměr průměru hodnot z dolního kvartilu naměřených množství jednotlivými miskami a 

celkového průměru ze všech misek. Hodnoty této veličiny menší než 0,7 jsou považovány za 

nevyhovující, v intervalu 0,7 – 0,9 za dobré a nad 0,9 za vynikající. U námi zkoumaných 

postřikovačů bylo dosaženo pro celou zavlažovanou plochu, tj. i s jejich okraji mimo mřížku 

postřikovačů, průměrné hodnoty 0,59, což potvrzuje výše uvedené závěry o odlišném 

množství závlahové vody vně a uvnitř mřížky. Uvnitř mřížky tvořené postřikovači byla 

průměrná hodnota DU 0,74, což lze považovat ještě za dobrou rovnoměrnost postřiku, 

pohybovala se v rozmezí od 0,58 do 0,86. I zde je zřejmě závislost na rychlosti a 

pravděpodobně i směru větru, popřípadě jeho nárazovitosti (Obr. 6). Uspokojivých hodnot 

DU je na základě tohoto obrázku dosahováno při rychlostech větru do 1 m.s
-1

, při rychlostech 

vyšších se pak již pohybují pod hodnotou 0,7. 

 

 

Obr. 6 Závislost mezi DU plochy uvnitř postřikovačů a rychlostí větru  

 

Rovnoměrnost postřiku ukazuje na značné rozdíly mezi centrální plochou a okrajovými 

plochami mimo plochu postřikovačů. I z tohoto důvodu je proto lepší na okraje umísťovat 



 

 

rostliny s nižšími nároky na vodu, popřípadě snášejícími občasný přísušek. Jiné možnosti 

řešení, např. zvýšit závlahové dávky tak, aby i na okrajích dopadlo dostatečné množství vody, 

vede k plýtvání vodou a k přemokřování rostlin v centrální části včetně proplachování živin 

z kontejnerů. Rovněž ponechání okrajových částí bez rostlin vede k plýtvání vodou v těchto 

částech. 

Trojrozměrné zobrazení na Obr. 7 až 9 plasticky znázorňuje rozložení vydatnosti zálivky na 

celé zkoumané ploše za různých situací. V případě průměrných hodnot ze všech měření (Obr. 

7) je zřejmé, že nejvíce vody dostává centrální část pozemku uzavřená mezi postřikovači, což 

je zřejmě logický důsledek toho, že ať vane vítr z kterékoliv strany, vždy jsou kapičky 

z okrajových postřikovačů sneseny do centrální části. Názorně je vidět, že za okrajovými 

postřikovači je velikost závlahy podstatně menší. V konkrétních jednotlivých případech se 

pak může obrazec znázorňující množství dopadnuvší vody na plochu kontejnerovny podstatně 

lišit od průměrných hodnot, na Obr. 8 je znázornění měření v případě nejnižší hodnoty DU, na 

Obr. 9 naopak při dosažení nejvyšší hodnoty DU. Při nejnižší hodnotě DU je patrný posuv 

dopadnuvšího závlahového množství vlivem působení větru z pravého horního rohu do 

centrální části a následně směrem k levému okraji, méně vláhy obdržely okrajové oblasti 

v dolní části obrazce. Během měření s nejvyšší hodnotou rovnoměrnosti postřiku DU byly 

rovněž oblasti s maximální vydatností závlahy posunuty z horní krajní části obrázku směrem 

k dolní, toto maximum však bylo poměrně ploché a k výraznějšímu poklesu došlo následně až 

za posledními postřikovači mimo jejich mřížku. 

 

Závěr 

V předložené práci bylo na základě četných měření potvrzeno, že při závlaze mikropostřikem 

je zapotřebí brát v úvahu některé další faktory, ovlivňující velikost a rovnoměrnost dodané 

závlahové vody a tím i její hospodárnost a kvalitu postřiku. V závislosti na povětrnostních 

faktorech a popřípadě i změnách tlaku v rozvodné závlahové síti může docházet k značným 

odchylkám mezi teoretickým a skutečným množství dodané závlahové vody. Při vyšších 

tlacích, zejména u trysek s nižší vydatností, může být množství dodané vody až o více než 

polovinu větší, než udává jejich nominální údaj. Naopak za nepříznivých povětrnostních 

podmínek množství vody, dopadlé na plochu, může dosahovat pouze poloviny množství 

emitovaného postřikovači. Rovnoměrnost závlahy je rovněž do značné míry ovlivněna 

rychlostí a směrem větru.  



 

 

Pokud má být dosaženo úspor vody při závlaze kontejneroven postřikem, je zapotřebí tuto 

závlahu provádět nejlépe v časných ranních hodinách, kdy jsou obvykle vysoké vlhkosti 

vzduchu a nízké rychlosti větru. Množství, dodané rostlinám, je nejlépe měřit vhodným 

snímačem umístěným přímo v kontejneru, neboť oproti teoreticky stanoveným údajům se 

může lišit nejen množství, dodané substrátu závlahou anebo deštěm, ale v závislosti na 

povětrnostních podmínkách a vývoji rostlin se mění i jejich samotná vláhová spotřeba.  

 

 

 

Obr. 7 Rozložení průměrných hodnot zálivky na celé zkoumané ploše v mm 



 

 

  

Obr. 8 Rozložení hodnot zálivky na zkoumané ploše v případě minimální hodnoty DU dne 

23.8.2018 (měření č. 5) 

 

Obr. 9 Rozložení hodnot zálivky na zkoumané ploše v případě maximální hodnoty DU dne 

9.10.2018 (měření č. 23) 
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Summary 

Microsprayers, which provide lower intensity of the delivered irrigation water per smaller 

area than the classical pivot sprayers, represent a relatively common detail of irrigation 

systems used in container nurseries. However, irrigation regime using microsprayers requires 

the considering of not just the plants’ demands of irrigation water volume but also the 

potential irregularities and losses of water delivered by microsprayers in the given conditions 

of operation, i.e. depending on the varying pressure in the irrigation grid as well as various 

factors pertaining to weather. This may lead to irregularities in the delivered amount of water 

against the theoretical one calculated from the yield of the sprayers and their distribution 

across the area. 

The purpose of the measurements and their processing was to provide qualified answers to the 

following questions: 

- what is the relation between the theoretical yield of the individual nozzles as defined 

by the manufacturer and as actually recorded by the flowmeter placed in the irrigation 

line;  

- what is the relation between the supplied volume of water and volume of water 

actually delivered to the container nursery area under different weather conditions and 

various yields  of the nozzles used; 

- what is the uniformity of spray irrigation under different weather conditions and yields 

of the nozzles used. 

The testing took place on the area of the container nursery of the Department of Ornamental 

Plant Breeding and Propagation, Faculty of Horticulture of Mendel University in Lednice 

between 22 August and 10 October 2018. The experiment used new Micro Sprinklers 

(Sunstream, Turkey) with nozzles yielding 30, 40, 50, 60, 70, 100 and 160 l.h
-1

. The nozzles 

were distributed in a 4 x 4 m grid. The water was taken from the standard water main and 



 

 

filtered. To determine the volume of water delivered onto the surface of the container nursery 

and the uniformity of the spray irrigation, 28 plastic bowls 18 cm in diameter were placed on 

the surface within the sprinkler grid and outside it. Under various weather conditions the 

sprinklers were equipped with equal yield nozzles to simulate irrigation for one hour. During 

this time, wind path was measured using a sum anemometer upon which the average wind 

speed was calculated. Temperature and atmospheric humidity were recorded by a 

meteorological station located nearby. After the passing of the irrigation time, the volume of 

water in each of the bowls was measured and converted to millimetres. The data pertaining to 

the flow of water through the nozzles was obtained from the water gauge. The total of 28 

measurements were performed with various nozzles and under various weather conditions. 

For each of the measurements, DU (Distribution uniformity) value was calculated along with 

saturation deficit derived upon the average atmospheric temperature and humidity data for 

each measurement. 

Relation between calculated and actual volume of irrigation water delivered 

The manufacturer of the nozzles declares yield within a defined pressure range of the 

irrigation water. The working pressure of 0.15 to 0.25 MPa (1.5 – 2.5 bar) was declared for 

the used nozzles. As for smaller flow quantities it is difficult to reduce pressure to these 

values, the working pressures were mostly higher than the recommended ones. The 

comparison of theoretical consumption (Qteor) calculated upon the nozzle parameters and the 

time of operation against the actual consumption recorded by the water gauge (Qskut) showed 

that the delivered amount of water was always higher than that corresponding to the 

parameters of the nozzles, while in the most adverse cases the volume of the water delivered 

was higher by almost 70 %. The average figure for all the measurements was 43 %. The 

differences tended to be smaller for nozzles of higher yield as their flow rates are higher and 

therefore there is greater pressure drop in the irrigation grid that is nearer to the nominal 

values. 

For situations where irrigation dose is determined upon calculation without consideration of 

the actual volume of water delivered, the performed measures show that a correct 

management of irrigation could save up to 70 % of the irrigation water used, i.e. 40 % on 

average. 

 

 

 



 

 

Relation between the emitted volume of water and water actually delivered onto the irrigated 

surface  

After being ejected from the sprinkler, a water droplet is affected by external forces, mainly 

atmospheric drying and wind that reduce its size and may take it outside the irrigated surface. 

Depending on the current weather conditions, between 53 and 98 % of the emitted volume of 

water was delivered onto the defined surface. The 98% figure was achieved in windless 

conditions with 96 % humidity. A relatively close relationship was found between the water 

loss and saturation deficit. A slightly less close relationship between water loss during 

spraying and wind sped had been detected as well. 

This experiment documents that under certain circumstances, considerable amounts of water 

may be lost while the water is transported from the sprinkler onto the irrigated area. 

 

Relationships between the volume of water delivered by the sprinklers to the ground within 

the studied area and outside it  

The applied sprinklers irrigate a circular area around the nozzles. If arranged in a pattern, they 

cover the entire area while the individual circles overlap. Therefore it is likely that the volume 

of the water delivered onto the surface within the grid will differ from the peripheral parts 

where there are no overlaps. The measurements had revealed that the catchment bowls placed 

alongside the perimeter received on average 62 % of the irrigation water volume delivered 

onto the area between the sprinklers. This volume ranges, probably depending on wind speed, 

between 80 and 40. This relation is not too close and to a great degree it is affected by the 

direction of the wind that takes the droplets away in various directions from the sprinkler. 

 

Spraying uniformity 

For the entire irrigated area, i.e. including the peripheral parts outside the grid covered by the 

overlapping spray circles, the studied sprinklers achieved an average value of DU 0.59, which 

confirms the above conclusions regarding the different volume of irrigation water delivered 

within and outside the grid. Within the grid of sprinklers the average DU value achieved was 

0.74 (from a range of 0.58 - 0.86), which can still be considered a good spraying uniformity. 

This is also likely to depend on wind speed and probably also on wind direction, possibly also 

on wind gusts. Satisfactory DU values are achieved under wind speed up to 1 m.s
-1

; under 

higher wind speeds the uniformity range falls below 0.7. 

 


