
 
 עוברים לגינון חכם

 וחסכונית יעילהעשרת הדיברות להשקיה 
 

הרצון להמשיך לחיות בסביבה ירוקה בייחוד בארץ חצי מדברית כמו ישראל חייב להיות 
 משולב עם הקפדה על חסכון במים בהשקיית הגינון הפרטי.

 
לכיס ונעבור את הקיץ בגינה  ףנוכל לחסוך מים למדינה, כס ןעם מעט תשומת לב והרבה רצו

 ירוקה ופורחת.
 
ללא כל חשש, בכל שיטות ההשקיה בגינה.  20% –. מומלץ להקטין את מנת המים ב 1

 כלומר הורדת משך ההשקיה לכל אבזרי ההשקיה.
 

. יש להתאים את ההשקיה לסוג הקרקע. בקרקע כבדה ניתן להקטין את כמויות המים עקב 2
רקע. בקרקע חולית מומלץ לפצל את ההשקיה למנות קטנות כושר התאחיזה של המים בק

 ולא למנת מים אחת גדולה היות והמים יחלחלו אל מתחת לבית השורשים ויאבדו.

 
. ניתן לקבל את משרד החקלאות. להשקות על פי הנחיות ההתאדות החודשית של 3

 .המשרדהפרטים באתר רשות 

 
 ים:בהשקיית מדשאות יש להקפיד על הכללים הבא. 4

 השקיה רק בשעות ללא רוח 

 בחינת הפיות של הממטירים לקטעים של השקיה מלאה או גיזרתית •

 לבדוק שהממטירים עומדים אנכית •

 הדשא לא מפריע לסילון המים.לבדוק שהממטיר עולה גבוה כך ש •

 MPR –במתז ה מתזי הגיחה )סטטיים( יעילותם נמוכה ולכן מומלץ להחליפם  •
שיעילותו גבוהה יותר ואפשר לשלב אותו יחד עם השקייה בממטירים מה שלא ניתן 

 לעשות עם מתזי גיחה עקב שיעור ההשקייה הגבוה שלהם

 
. בהשקיית מדשאות קטנות מומלץ לעבור לטפטוף טמון ולחסוך בכך כמויות מים גדולות 5

לנים או משתלות שעברו וביצוע קפדני על ידי קב)המעבר לטפטוף טמון מחייב תכנון קפדני 
 (.הכשרה מתאימה בנושא

 

. השקיית שיחים,פרחי עונה ועצים מומלצת על ידי טפטפות מווסתות בלבד. טפטוף מווסת 6
 מושפע מעליית או ירידת לחץ ויוציא את כמות המים המדויקת.אינו 

 
 . מומלץ להתקין בקרי השקיה המאפשרים שליטה על ההשקיה למניעת בזבוז מים.7
 

. מומלץ להתקין ווסת לחץ בראש המערכת כדי להגן על המערכת ולקיים  רמת לחצים 8
 אחידה לאורך מהלך ההשקיה. 

 
 
 

 
 

 



 
. מומלץ לבדוק את מערכת ההשקיה ולתקן נזילות. כל נזילה גורמת לאיבוד של עשרות 9

 ליטרים המצטברים בסוף השנה למאות מ"ק מים שניתן לחסוך.
 

קרקע למניעת התאדות המים לאחר סיום ההשקיה. החיפוי יכול . מומלץ לפזר חיפוי על ה10
 להיות ניילון או שבבי עץ או כל חיפוי אחר.

 

 פתרונות מים יעילים –דובי סגל 
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