
Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. od 3 lat zajmuje się sprzedażą i instalowaniem systemów nawadniania. 
Specjalizujemy się w systemach nawadniania kropelkowego. Jesteśmy dystrybutorem największej światowej 
�rmy w dziedzinie nawadniania  – Rivulis. Zrealizowaliśmy już wiele projektów nawadniania w różnych upra-
wach. Nasze urządzenia z powodzeniem działają w sadach, w truskawkach, w malinach, w borówce amery-
kańskiej, w ogrodach, ale również w ziemniakach i kukurydzy. 

Dzięki wyposażeniu w specjalistyczne urządzenie, jesteśmy przygotowani do układania linii kroplujących 
zarówno na powierzchni gleby jak i pod powierzchnią ziemi, w zależności od potrzeb klienta. Produkty, które 
mamy w ofercie są najwyższej światowej jakości, sprawdzone w różnych uprawach i różnych regionach na 
świecie.

Oferujemy:

Linie kroplujące.

- z kompensacją ciśnienia - Hydro PC, Hydro PNCD, 
D5000. Linie kroplujące mają grube ścianki. Prze-
znaczone są na pola o dużych różnicach wysokości 
oraz w przypadku bardzo długich rzędów. Wytrzy-
mują 10 lat eksploatacji.

- bez kompensacji ciśnienia – Hydrogol, Hydrodrip 
super. Mają grube ścianki. Doskonałe na równe 
pola. Wytrzymują 10 lat eksploatacji.

Taśmy kroplujące.

- T-Tape, Ro-Drip, Hydrolite, Hydrodrip. Taśmy 
posiadają cienkie ścianki. Tanie rozwiązanie. Przy 
ostrożnym użytkowaniu wytrzymują kilka lat 
eksploatacji.

Rury LDPE.

Pompy. Elektryczne, spalinowe.

Filtry.

Złączki i inne akcesoria.

Zraszacze, zamgławiacze, kroplowniki.

Deszczownie szpulowe.

System nawadniania kropelkowego, to najbardziej efektywny sposób dostarczania
roślinom potrzebnej ilości wody.
Charakteryzuje się:

Największą równomiernością nawodnienia 
powierzchni.

Dostarczaniem wody tam gdzie jest ona najbar-
dziej potrzebna, jak najbliżej systemu korzenio-
wego.

Mniejszym, w stosunku do innych systemów, 
zużyciem wody. Woda bez strat związanych z 
parowaniem, dostarczana jest do warstwy 
korzeniowej gleby.

Mniejszymi nakładami energii na dostarczenie 
wody. Systemy nawadniania kropelkowego nie 
wymagają dużego ciśnienia wody.

Linie kroplujące nadają się do układania na 
powierzchni lub pod powierzchnią gleby.

Możliwością nawożenia mineralnego. Tym 
sposobem dostarcza się nawozy w formie najle-
piej przyswajalnej dla roślin dokładnie w strefę 
korzeniową. Dzięki dużej efektywności takiego 
nawożenia można znacznie zaoszczędzić na 
dawkach nawozów.

Zajmujemy się:

Projektowaniem systemów nawadniania.

Dostarczaniem wszelkich elementów 
systemów nawadniania.

Montażem systemów nawadniania.

Serwisowaniem.

Nawadnianie stało się obecnie podstawo-
wym czynnikiem stabilizującym wysokość 
plonu oraz zapewniającym jego wysoką 
jakość, bez względu na warunki pogodowe.

Systemy nawadniania pod powierzchnią 
gleby.

Korzyści:

40 % oszczędności wody,

Brak chorób grzybowych,

Najwyższe, powtarzalne plony.


