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Изпълнение на проект за
осветление на alstroemeria с цел
повишаване на продукцията и
подобряване на качеството.

Цел на проекта:
Подобряване на продукцията при отглеждане на
alstroemeria през зимния сезон, месеци Ноември - Март.

Условия преди стартиране на проекта:
Поради липса на достатъчно осветление растенията
израстват високи и тънки, без наличие на цветни пъпки.
Това може да се види от приложената снимка №1.

Снимка №1

2

Проект и изпълнение на осветителна система:
За целта беше изчислен проект за изкуствено осветление.
В този проект бяха заложени необходимите светлинни
характеристики, гарантиращи нормално развитие на
растението alstroemeria през зимния период.
Доставихме необходимите тела, определени от проекта, и
ги монтирахме по получената от проекта схема.
Резултата от допълнителното осветление се вижда на
приложената снимки №2, №3,№4.
Наблюдавания резултат е получен в период от 10 до 12
дни след стартиране на проекта.

Снимка №2
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Снимка №3

Снимка №4
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Управление режима на осветление:
Проекта за изкуствено осветление цели да стимулира
процеса на развитие на растението с цел по-високи добиви
и по- добър икономически ефект.
За тази цел от голямо значение е цената на изразходваната
електроенергия.
За постигане на минимални разходи на електроенергия,
изработихме блок за автоматично управление на
процесите на осветление.
Този блок автоматично управлява процеса като:
1. Автоматично определя фото периода в рамките на
денонощието.
2. Следи мощността на естествения светлинен фон през
деня и включва и изключва осветителната система
спрямо зададена стойност от 150 W/m2 - норма за
минимална естествена осветеност посочена от (DLV,
1998).
3. Измерва консумираната мощност за пълния период
на експлоатация на осветителната система.
4. Дава информация за часовете на изкуствено
осветление през периода на експлоатация.

Снимка №5
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