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Definição:

 O kit de irrigação é o conjunto de equipamentos de 
irrigação, dimensionado para irrigar uma certa área. 

 Desta maneiro podemos definir que o kit é um projeto 
de irrigação que será replicado diversas vez

 Assim como todo projeto de irrigação, os aspectos 
ligados a uniformidade da irrigação, operação e manejo 
devem ser atendidos plenamente 



Oportunidades:

 Os kit são ideais para pequenas áreas

 Em local com dificuldade com peças de reposição

 Com baixa disponibilidade de mão-de-obra

 Que necessite ganhar escala para reduzir custos

 Que demande disponibilidade imediata

 Frete otimizado

 Montagem simplificada e orientada



Requisitos: 

 Os kits são elaborados a partir de premissas

 Atendidas essas premissas, os kits devem apresentar 
eficiência igual ou superior a projetos customizados

 As premissas utilizadas para a elaboração dos kits 
devem ser respeitadas para a sua indicação de uso

 As premissas mais utilizadas são: Área irrigada, 
comprimento e largura, desnível, espaçamento entre 
linhas, cultura irrigada entre outros



Principais kits disponíveis:
 Kit de irrigação por gotejamento 500m²

 Kit de irrigação por mini aspersão para pastagem 1ha

 Kit de irrigação por aspersão para pastagem 3ha

 Kit para irrigação por mini aspersão para HF 0,66ha

 Kit para irrigação por gotejamento para fruticultira 1ha

 Kit para irrigação por gotejamento totalmente móvel 2,5ha



KIT DE IRRIGAÇÃO POR 
GOTEJAMENTO 500M² 



KIT PARA FRUTICULTURA FAMILIAR 
1Ha por gotejamento



KIT MINIASPERSÃO PARA PASTAGEM 
1HA



KIT POR IRRIGAÇÃO MOVEL         
2,5HA



MOVIMENTAÇÃO DO KIT



Apresentações:



Manuais:



Resultados:

 Milho verde em kits de 500m² - Bolsa de estudo

 Pastagem nos kits de 1ha
Em locais com temperatura base acima de 13°C chegamos 
a 18 ua/ha

Média de propriedades atendidas 13 ua/ha com valor 
nutricional suficiente para produzir até 14 litros de leite

186 L/ha x 4 L/ha que é a média nacional



“Somos felizes, pois podemos melhorar a vida de 
produtores e consumidores  conservando o meio ambiente” 



OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO 

Estamos a disposição para o que pudermos ajudar:
Leandro@Naandanjain.com.br
Telefone: 19 9 81130724

mailto:Leandro@Naandanjain.com.br

	Slide 1
	Definição:
	Oportunidades:
	Requisitos:
	Principais kits disponíveis:
	KIT DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO 500M²
	KIT PARA FRUTICULTURA FAMILIAR 1Ha por gotejamento
	KIT MINIASPERSÃO PARA PASTAGEM 1HA
	KIT POR IRRIGAÇÃO MOVEL 2,5HA
	MOVIMENTAÇÃO DO KIT
	Apresentações:
	Manuais:
	Resultados:
	Slide 14
	Obrigado pela participação

