
 לגינון ציבורי / פרטימילון מושגים 

  אדמה גננית

 שם כולל לאדמה שהובאה במיוחד למטרות גינון. 

 

  אדמה כבדה

כלפי מתאפיינת בחלחול איטי של מים  .אדמה עם מרכיב גבוה של חרסית

כהה.מומלץ להתיעץ עם מומחה השקייה או  מטה. לרוב צבעה יהיה חום

  זו. לקרקעמערכת השקייה התאמת אגרונום לגבי 

 

  קלה אדמה

 .אדמה עם מרכיב גבוה של חול. מתאפיינת בחלחול מהיר של מים כלפי מטה

מומלץ להתיעץ עם מומחה השקייה או אגרונום  .לרוב צבעה יהיה צהוב בהיר

 זו. לקרקעמערכת השקייה  התאמתלגבי 

  ברז גן

להיות נגישה להשקיה  כה. כל נקודה בגן צריותפרטי ינותברז לשימוש בג

 .בעזרת ברז גן עם צינור

 טפטפות אינטגרליות.

מווסתות המרותכות לחלק הפנימי של שלוחת הטפטוף.  /טפטפות לא מווסתות 

משמשות להשקיית שיחים, ערוגות תבלינים, פרחים,אדניות ועוד מגוון שלם של 

בין  ל'ש המרווח 3.5ל'ש עד  1.6צרכי הגן. ספיקת הטפטפות היא בין 

 ס"מ 60ס"מ עד  20הטפטפות בין 

  טפטפות נעץ

טפטפות קיימות . מיועדות לעצים, שיחים או אדניות טפטפות הננעצות בצינור

. השימוש בסוגים השונים של הטפטפות בהתאם / מווסתות נעץ לא מווסתות

 ל'ש 24ל'ש עד  1לתנאי הגן.הספיקות מ 

  יחסית משאבת דשן

 השקיה. מים להמחדירה דשן למערכת ההשקיה ביחס לכמות  משאבה

 אזהרה!!!

שימוש במערכת דישון לגן הציבורי או לגן הפרטי מחייב התקנת מז"ח 

. אי התקנת מז"ח גוררת עבירה )מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת(

 פלילית.



  יציאותמספר מחשב השקיה עם 

מספר היציאות של המחשב מראה  זמן.מחשב השקייה הפועל בדרך כלל על פי 

שמחשב זה יכול להפעיל. בגינון בישראל יש מחשבים עם  על מספר הברזים

 .יציאות 4,6,8

 גיחה מתז

אין לחבר באותה הפעלה  . אחידהסטטית לא שמפזר את המים בצורה  אביזר

 ממטירי גיחה ומתזי גיחה

 

 גיחה ריממט

 .לממטיר הלגזרה שנקבעבהתאם מפזר את המים בגינה ה אביזר דינמי

  ידאסולונו

/ הידראולי הופך פקודה חשמלית לפקודה הידראולית ומפעיל את  ברז חשמלי

 . ברז ההשקייה

  פיזור השקיה )אחיד(

השטח תהיה אחידה. אחידות  שאיפה של כל משקה שחלוקת המים על פני כל

זו מותנית בלחץ ההפעלה באנכיות הממטיר בגובה הממטיר מעל הדשא 

 סילון מים יציבוב

דף זה מכיל את ההגדרות המיועדות לגנן המקצועי ופחות לצרכן הביתי. 

 בכל מקרה מומלץ להתקשר ולהתייעץ

 דובי סגל

 052-5013780נייד 

 dubiseg77@gmail.com מייל:

 

 

 

 


