
 

H! TH"NG T#$I NH% GI&T NETAFIM 
ISRAEL – KH' N(NG )NG D*NG CHO 
VÙNG +,NG B-NG SÔNG C.U LONG 
VÀ VÙNG N#$C B/ XÂM NH0P M1N 

 
V2 Kiên Trung  
Công ty CP Công Ngh3 T45i Khang Th6nh  
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Phần 1: Khái quát chung lợi ích 
của giải pháp tưới nhỏ giọt  
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BIỂU ĐỒ SO SÁNH ẨM ĐỘ ĐẤT GIỮA TƯỚI NHỎ 
GIỌT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯỚI KHÁC 
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                   VÙNG ƯỚT: 

•  Duy trì độ ẩm liên tục dọc theo rễ cây, cho phép duy 
trì không khí trong vùng ướt 

•  Tập trung bộ rễ trong vùng ướt, phát triển khối lượng 
rễ tích cực. 

•  Ngăn chặn sự phát triển độ mặn của đất trong vùng 
ướt 
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                   VÙNG KHÔ: 
● Giảm sự phát triển của cỏ dại, tiết kiệm nhân công và chi 

phí diệt cỏ dại. 
● Tạo điều kiện cho nhân công và máy móc cơ giới di 

chuyển dễ dàng. 
n  ● Ngăn chặn sự xói mòn của đất giữa các cây trồng 

LỢI ÍCH TƯỚI NHỎ GIỌT 
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NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TƯỚI NHỎ GIỌT 

• Độ ẩm đất đồng đều và tối ưu 

• Vùng rễ tơi xốp, tăng khả năng 
hô hấp của rễ 

• Tăng hiệu quả hấp thu nước và 
chất dinh dưỡng qua nước tưới 

• Tăng khối lượng của bộ rễ tích 
cực. 



Sự phân bổ của bộ rễ cây vùng nhiệt đới  

Duy trì ẩm độ vừa đủ trong tầng rễ tích cực 0-30cm là 
biện pháp giúp sử dụng nước và phân bón hiệu quả nhất 
đối với cây trồng  



 

 
 

Vùng r% tích c!c phát tri3n t4p trung  

- Trong vùng '0t )m c-c b$ t5o ra b6i dây nh7 gi8t, b$ r% 
tích c!c c#a cây s9 phát tri3n v(i Kh1i l.:ng t4p trung dày 
';c nh< )m '$ '0t duy trì "n '=nh, '0t x1p nhi>u oxy, dinh 
d.?ng '.a qua n.(c t.(i th.<ng xuyên. Qua 'ó giúp cây 
tr2ng hút n.(c và h0p thu phân bón hàng ngày nh. tiêm 
thu1c b" vào t@nh m5ch. 



T()I PHÂN LÀ GÌ? 

S- d.ng phân bón Hòa tan tr/n vào n01c theo li2u 
l03ng và t4 l5 xác 67nh và 60a qua h5 th8ng 8ng 
nh9 gi:t cung c;p tr<c ti=p vào vùng r> tích c<c 
c?a cây. Nhu c@u dinh d0Ang trong tBng giai 6oCn 
sinh tr0Dng c?a cây trEng 603c chia thành nhi2u 
l03ng nh9 có thF cung c;p hàng ngày cho cây 
      

T!"I PHÂN LÀ CUNG C#P DINH D!$NG THÔNG QUA H% TH&NG T!"I 

Vùng r> tích c<c c?a t;t cG cây trong 
v0Hn nhIn 603c N()C + PHÂN 
BÓN v1i li2u l03ng bJng nhau trong 
cùng thHi gian. 

K 

N 

P 

T



"! NKng su;t cây trEng và h5 s8 s- d.ng 6;t t8i 6a: 
"!NKng su;t và ch;t l03ng cao 

"!NhLng vùng 6;t rìa, nh0 6;t cát, 6;t 6a k=t c;u, 6;t có t@ng canh tác nông 
và 6;t mMn 62u có thF thành công khi 60a vào canh tác. 

"! Hi5u quG c?a phân bón t8i 6a: 

"!Cung c;p phân bón chính xác và 6Eng 62u. 

"!Li2u l03ng và nEng 6/ c?a dinh d0Ang 6áp Nng 6? cho nhu c@u c?a cây 
và 6i2u ki5n khí hIu. 

"!Gia tKng s< có mMt và h;p th. dinh d0Ang. 

"!   GiGm quá trình th;t thoát dinh d0Ang do b7 b8c hOi và thPm lIu.  

"! Chi phí sGn xu;t là th;p nh;t: 

"!Ti=t ki5m 603c thHi gian, vIn chuyFn, nhân công và nhiên li5u. 

T4I SAO PH5I T67I PHÂN ? 
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Phần 2: Cấu tạo hệ thống tưới 
nhỏ giọt  
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ĐẦU NHỎ GIỌT ĐẦU TIÊN PHÁT MINH 1965 



CU%C CÁCH MRNG T()I NH* GI+T - 51 NSM PHÁT 
TRI!N CÔNG NGHT CHU TRO "QU NH* GI+T NETAFIM  



CO ch= hoCt 6/ng c?a 6@u nh9 gi:t t< bù 
áp l<c  
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CMU TNO CKA +OU NH% GI&T BÙ ÁP DRIPNET PC  GPN 
CHÌM TRONG "NG NHQA LDPE

•!L)u l)2ng: 1,0L/h, 1,6L/h 

•!Kho-ng cách !8u nh9 gi:t g;n 
chìm bên trong (ng: 0,4M, 0,5m  

•!T3 bù áp l3c trong kho-ng bi<n 
thiên 5m-25m 

•!  Có c+ ch< t3 làm s=ch !8u 
nh9 gi:t 

•!S> d?ng (ng nh9 gi:t ch=y d:c 
theo hàng cây  



!@u nh9 gi:t bù áp lVp ngoài 8ng PCJ  
•!L)u l)2ng: nhi'u lo=i t@  2l/

h-30l/h  

•!L)u l)2ng s> d?ng cho h& tiêu; 
20L/h  

•!T3 bù áp l3c trong kho-ng bi<n 
thiên 5m-35m 

•!  Có c+ ch< t3 làm s=ch !8u 
nh9 gi:t 

•!K<t n(i d* dàng v0i (ng nh9 
gi:t Microdrip cu"n vòng quanh 
g(c cây  

24 

Labyribth 

Diaphragm 

Base  



Dripper lines of max 12.5m 
length each. 
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S! d"ng n#i t$ %&u bù áp PCJ cu'n vòng 
quanh g#c cho cây công nghi(p, cây )n qu*, 
kho*ng cách l+ nh, gi-t 20cm, l.u l./ng 
%&u nh, gi-t 2l/h,  

Wng nh9 gi:t Micro drip 8mm 
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B4 châm phân 5”, Hút 
120 L/H 

B4 châm phân 
2”. Hút 1.200 L/

H 

B4 châm phân t# 
*4ng, 5 c6ng, *i+u 

khi$n b7ng máy tính 

THIUT BX CHÂM PHÂN BÓN  
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THIUT BX L+C N()C T()I  

-! TuR theo chHt l48ng nguSn n45c 
sT d@ng kiCu L<c Màng, L<c >Ua, 
L<c giá thC,  L<c tách cát 

-! TuR theo mVc >7u t4 ch<n v3 sinh 
lõi l<c bWng tay hay tE >?ng   
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S, "# C&U TRO M%T HT THWNG T()I 



MÁY B,M & HEADCONTROL CHO DITN TÍCH 1-5 HA 

B&n chAa phân 

B" hút phân 

B" l:c 

Máy b+m 

 



Bộ trung tâm đơn giản cho nông hộ 1-2ha  

22 



Van khu vực sử dụng ống và vật liệu trong 
nước + van điều chỉnh áp của netafim   
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VÍ DZ V[ THIUT KU HT THWNG T()I  
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Phần 3.  
 

TẠI SAO cây trồng vùng đồng 
bằng sông Cửu Long thừa nước 

nhưng rất cần tưới nhỏ giọt. 



Lên liếp trồng Cây – Nước khắp nơi  
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Từ gốc cây (mặt líp) đến mực nước dưới mương chỉ từ 60-80 cm, nên chỉ 
cần tưới thường xuyên khi cây còn nhỏ, khi cây lớn, rễ cọc và rễ xiên dễ 
dàng hút được nước thấm ngang vào trong líp. Bà con thấy cây vẫn xanh 
nên không tưới thường xuyên, thường chỉ tưới khi bón phân. 
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Rễ cây dưới ảnh hưởng của điều kiện 
môi trường nước và tập quán canh tác  

Do tưới không thường xuyên nên hệ thống rễ tích cực ( còn gọi là rễ cám, rễ 
bàn, rễ tơ… ) là hệ thống rễ làm nhiệm vụ hút nước và dinh dưỡng nuôi cây 
không phát triển, Vì vậy khi bón phân cây không “ăn “ được phân bón vì 
không có nhiều rễ tích cực, hiệu suất hập thu phân bón chỉ khoảng 25-30%, 
làm cây ngày càng suy kiệt, năng suất giám hàng năm. Càng bón phân càng 
gây ngộ độc đất.  



R> tích c0c c?a Cây 
phát triFn tIp trung , 
s8 l03ng nhi2u  



!" sâu c#a Vùng r$ tích c%c 
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Phần 4: Khả năng ứng dụng hệ 
thống tưới nhỏ giọt cho cây trồng 

trong vùng nước nhiễm mặn 



Tưới nhỏ giọt thay đổi vùng sa mạc Arava 
– Israel  
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Sử dụng nước từ 60% từ 
nguồn nước tái xử lý từ nước 
sinh hoạt dẫn về từ các thành 
phố xung quanh trộn với 40% 
mước nhiễm mặn từ nguồn 
nước ngầm tại chỗ khoan sâu 
hơn 500m. 

Sử dụng công nghệ tưới nhỏ 
giọt kết hợp với chương trình 
dinh dưỡng phù hợp để kiểm 
soát độ mặn của vùng rễ cây, 
tại ra hàng nghìn hecta sản 
xuất nông nghiệp tập trung, 
đóng góp hơn 50% sản lượng 
rau quả xuất khẩu của Israel. 



Trồng Nho bên bờ biển chết, biểu tượng 
kỹ thuật nông nghiệp Israel  
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Biển chết có độ muối hơn 
30%, không có sinh vật 
nào sống được trong 
nước biển chết, hàng năm 
cạn dần do bị cô lập 
không có nguồn nước 
ngọt bổ sung. 

Sử dụng công nghệ tưới 
nhỏ giọt kết hợp với 
chương trình dinh dưỡng 
phù hợp để kiểm soát độ 
mặn của vùng rễ cây, tạo 
ra những vườn Nho trĩu 
quả ngay cạnh bờ biển 
chết là vùng đất bị nhiễm 
mặn nhiều nhất trên thế 
giới.. 



TrEng Nho trên ";t ki2m Natri – Ninh thuIn - 2003 
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";t canh tác g:i theo ng0Hi 
67a ph0Ong là loCi 6;t mMn 
Cà dan, pH g@n 10 do b7 
nhi>m ki2m Natri, không 
trEng cây 603c. 

 "F x- l_ 6;t m`i nKm c@n 5 
t;n CaCO3 cho 1000m2 k=t 
h3p v1i l03ng n01c r;t 
nhi2u 6F xG tràn ngIp ru/ng, 
và sau 6-8 nKm m1i x- l_ 6;t 
6Ct yêu c@u. 

S- d.ng t01i nh9 gi:t k=t 
h3p t01i phân và acid 
phosphoric thay cho Lân, 
th<c hi5n th0Hng xuyên 6F 
6i2u chYnh c.c b/ pH 6;t 6Ct 
yêu c@u chY trong vùng r> 
tích c<c c?a cây chCy d:c 
theo 8ng nh9 gi:t, trEng Nho 
thành công và có nKng su;t 
r;t cao 
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KhG n#ng Nng d.ng T01i nh9 
gi:t cho vùng ";t nhi>m mMn 
và n01c b7 xâm nhIp mMn   

- B/ r> phát triFn tIp trung giúp cho thF tích 
(kh8i l03ng) 6;t c@n x- l_ nh9, vi5c 6Gm 
bGo duy trì Pm 6/ phù h3p và kiFm soát 6/ 
mMn c?a 6;t 603c th<c hi5n d> dàng.   

- H5 th8ng t01i có công su;t nh9 và có thF 
vIn hành t01i toàn b/ v0Hn trong 1 thHi 
6iFm, giúp cho chúng ta có thF chH lúc 
n01c l1n, 6/ mMn trong n01c không 6áng 
kF 6F bOm t01i cho cây, và t01i v1i 1 l03ng 
nh9 nh0ng duy trì t01i hàng ngày. 

- S- d.ng các phân bón có tính acid qua h5 
th8ng t01i 6F kiFm soát pH 6;t. 

- S- d.ng các phân bón hLu cO chuyên 
d.ng qua h5 th8ng t01i 6F tKng sNc khoc 
b/ r> giúp ch8ng ch:i t8t hOn v1i 6;t nhi>m 
mMn 

- Lên líp 6F tCo 6i2u ki5n t8t cho r-a mMn t< 
nhiên trong mùa m0a. 
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Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt 
với các dịch vụ hỗ trợ của  
Khang Thịnh - Netafim 



36 

-  Giải pháp về hệ thống tưới: 
+ qui mô nông hộ nhỏ 
+ hệ thống tưới “cộng đồng”   

-  Hỗ trợ về nông học tại Vườn 
+ phân tích đất, nước 
+ chương trình tưới và dinh dưỡng 
+ kỹ thuật canh tác & BVTV  

-  Giải pháp tài chính cho dự án 
+ nghiên cứu khả thi 
+ xây dựng kế hoạch tài chính   
+ cấp tín dụng   
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Tensiometer 

Dụng cụ đo sức căng của đất. Với thiết bị này 
đi kèm với hệ thống tưới nhỏ giọt cây luôn 
được đảm bảo đủ ẩm để  sinh trưởng và 
phát triển. Thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, 
không sử dụng điện hay Pin.  

Tưới theo tính toán độ bốc hơi hàng ngày (theo điều kiện 
khí hậu) và kiểm soát bằng kiểm tra ẩm độ vùng rễ bằng 

Dụng cụ đo độ ẩm của  đất 



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  THANH	  LONG	  TRỒNG	  THEO	  GIÀN	  	  



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  THANH	  LONG	  TRỒNG	  THEO	  GIÀN	  	  



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  THANH	  LONG	  TRỒNG	  THEO	  KIỂU	  
TRUYỀN	  THỐNG	  	  	  



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  CÂY	  CÓ	  MÚI	  TRÊN	  VÙNG	  ĐẤT	  NHIỀU	  
SỎI	  ĐÁ	  



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  CÂY	  CÓ	  MÚI	  VÙNG	  NGHỆ	  AN	  



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  CÂH	  XOÀI	  VÙNG	  ĐẤT	  CÁT	  VEN	  BIỂN	  	  



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  CÂY	  CHUỐI	  	  



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  CÂY	  XOÀI	  	  



HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  CÂY	  XOÀI	  	  
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HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  CÂY	  XOÀI	  TRÊN	  ĐẤT	  CÁT	  	  
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HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  XOÀI	  TRÊN	  ĐẤT	  CÁT	  	  
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HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  VÒNG	  QUANH	  GỐC	  XOÀI	  	  
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HÌNH	  ẢNH	  THAM	  KHẢO	  	  
TƯỚI	  NHỎ	  GIỌT	  CHO	  XOÀI	  TRÊN	  ĐẤT	  ĐỒI	  	  




