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خطوات التركيب

مهم: إذا كان الطراز يتضمن وصلة متحركة من هنتر، . 1
فقم بتبسيط التركيب عن طريق تثبيت التجهيزات التي 

على شكل حرف T أو الكوعية الشكل على الوصلة 
المتحركة قبل التوصيل بالخط الجانبي )الشكل 1(.

بعد وضع الشجرة أو الشجيرة في حفرة زراعة . 2
مجهزة، ضع وحدات RZWS على مسافات متساوية 
حول كرة الِجذر في نفس مستوى ارتفاع التربة.يجب 

أن يكون لكل شجرة أو شجيرة وحدتي RZWS على 
األقل )الشكل 2(.

بالنسبة إلى ُطرز RZWS التي يتم بيعها دون معدات . 3
داخلية، أضف معدات ري حسب الحاجة.

قم بتوصيل كل وحدة بنظام الخط الجانبي.. 4

قم بردم الحفرة حول وحدات RZWS. في التربة . 5
الرملية، استخدم جلبة فلتر قماشية لمنع ارتشاح التربة.

.RZWS SLEEVE :رقم قطعة هنتر

اتبع إرشادات الزراعة ألنواع األشجار المحددة . 6
 والظروف المحلية.

الشكل 1

للتركيب ألشجار أو شجيرات جديدة

الشكل 2

للتركيب ألشجار أو شجيرات موجودة

 خطوات التركيب

احفر ُحفًرا إلى القطر والعمق المطلوبين. ينبغي أن . 1
يبلغ قطر كل حفرة 5 بوصات على األقل وأن يسمح 

العمق المطلوب بتركيب وحدة RZWS في نفس 
 RZWS مستوى ارتفاع التربة. يمكن قص وحدات

إلى أعماق غير مقدمة خصيًصا.

ضع الوحدات على مسافات متساوية حول الشجرة، . 2
بحيث توجد عند منتصف المسافة بين جذع الشجرة 

وحافة ظلّة الشجرة )الشكل 3(. تختلف وحدات 
RZWS المطلوبة حسب متطلبات ري األشجار.يجب 

أن يكون لكل شجرة وحدتي RZWS على األقل.

 بالنسبة إلى ُطرز RZWS التي يتم بيعها دون معدات . 3
داخلية، أضف معدات ري حسب الحاجة.

قم بتوصيل كل وحدة بنظام الخط الجانبي.. 4

قم بردم الحفرة حول وحدات RZWS.في التربة . 5

الرملية، استخدم جلبة فلتر قماشية لمنع ارتشاح التربة.
.RZWS SLEEVE :رقم قطعة هنتر

اتبع إرشادات الزراعة ألنواع األشجار المحددة . 6
 والظروف المحلية.

مالحظة: لصيانة وحدة RZWS، استخدم أداة 
للوصول إلى حلقتي اإلطباق من الغطاء وتحريرهما 

)الشكل 4(.

الشكل 3

الشكل 4

حافة 
ظلّة 

الشجرة نقطة المنتصف

منطقة نمو الجذور الجديدة

حلقات اإلطباق

RZWS نظام ري منطقة الجذور من السلسلة
 إرشادات التركيب 


