
חשוב! אין להפעיל את המשאבה מחוץ למים. הפעלת המשאבה מחוץ למים תגרום לה 
נזק בלתי הפיך.

כדאי לדעת: טיפולי אחזקה שוטפים יאריכו את חיי המשאבה שלכם. לסרטונים בקרו:

(לשימוש ב-QR קוד כוונו את המצלמה של הנייד אל הריבוע, המכשיר יציע  ללחוץ על קישור שיוביל לעמוד) 

הוראות הפעלה ותחזוקה_______________________________________________________

H 1 2 3

 (G) מלאו מים (כ - 50 ליטר) במכל ההזנה
וחברו את המשאבה (K) לחשמל. 

 הפעילו את המשאבה רק כשהיא טבולה במים. 
כעת מים אמורים להסתחרר הלוך ושוב בין 

מכל ההזנה לתעלות הגידול. 
השתמשו בברז (N) על מנת לווסת את 

 הספיקה לזרימה עדינה (אין להכניס ידיים למים
כאשר המשאבה מחוברת לחשמל).

קפלו את כוסיות השתילה (H)  לצורת קונוס כמתואר.

הניחו בכל כוסית שתיל. מומלץ להשתמש בשתילי סטרטר 
אשר ניתן להשיג כמעט בכל משתלה או להנביט בעצמכם.

מקמו הכוסית בחורי השתילה בתעלות הגידול. ודאו כי קצהו 
התחתון של השתיל נרטב מזרימת המים בתעלת הגידול. 

_______________________________________________________

כדאי לדעת: זרימת המים בתעלות הגידול היא זרימה דקה בתחתית התעלה – כך הצמחים שלכם ייהנו 
מאספקת מים עם חומרי הזנה אך גם יקבלו חמצן לסביבת בית השורשים.
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מים ומשאבה

כוסיות ושתילה

בצדדי כל כוסית שתילה ישנם שני חריצים המיועדים לתפיסת הכוסית בשולי חור השתילה. כך תבטיחו שגם 
ברוחות חזקות הצמחים שלכם יישארו במקום.



חשוב לדעת > אזנו את רמת הדשן במערכת לפני איזון החומציות, מאחר שהדשן עצמו משפיע על חומציות 
המים. יש לערבב בעזרת כלי את התמיסה בין המדידות.

באופן שבועי/ דו שבועי

מים- יש להוסיף מים במכל ההזנה על מנת לפצות על המים שנצרכו ע"י הצמחים או התאדו.
דשן- למדוד את רמת המוליכות של הנוזל ולהוסיף בעדינות דשן עד הגעה לערך הרצוי. 

pH- יש למדוד ולתקן את רמת ה- pH, להוסיף בעדינות.

גידול מהנה וטעים!
לעוד טיפים, קורס אונליין ומידע למגדל ההידרופוני בקרו באתר 

www.livingreen.co.il :שלנו

מוזמנים להצטרף לפורום המגדלים בפייסבוק ולהתייעץ עם עוד 
 אלפי מגדלים: "הידרופוניקה-הפורום הישראלי להידרופוניקה

ואקוופוניקה"

הפעלה ראשונה

איזון המוליכות החשמלית באמצעות דשן

בשימוש במד מוליכות חשמלית( EC)- לתוצאות גידול מיטביות נמדוד את 
רמת הדשן באמצעות המד. נוסיף דשן ( להוסיף עשרות מ"ל בכל פעם, 
ניתן להיעזר בכוסית מדידה או בפקק הדשן ) עד שהמד יציג את הטווח 

הרצוי: 
 1500-2000µS :עבור עלים ירוקים

 2500-3000µS :עבור צמחים פירותיים

 pH תיקון חומציות המים

אין חובה בתיקון החומציות בגידול הידרופוני אך צמחים קולטים טוב יותר את חומרי ההזנה שבמים ברמת חומציות 
מעט נמוכה (5.5-6.5). ניתן למדוד חומציות באמצעות מד pH או ערכת בדיקה. במקרה הצורך ניתן לתקן את רמת 

החומציות באמצעות מאזני חומציות (להוסיף מ"ל ספורים בכל פעם,  ניתן להיעזר בפיפטה). 
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_______________________________________________________

איזון מערכת וטיפול שוטף

ללא מד מוליכות- נוסיף 4  מ"ל דשן עבור כל ליטר מים (200 מ"ל למיכל של 50L), אחת לחודש יש להחליף מחצית 
מתכולת מכל ההזנה ולהוסיף דשן בהתאמה.

פעם בחודש- חודשיים או בעת הצורך

 כדאי לבצע ניקוי של המערכת, ניקוי משאבה מאבנית, ניקוי שורשים, החלפת כל המים ועוד. 
_______________________________________________________

טיפולי אחזקה שוטפים 
 יאריכו את חיי המשאבה

והמערכת שלכם!
 

לסרטונים בקרו >

https://livingreen.co.il/
https://www.facebook.com/groups/842342595865001/
https://www.facebook.com/groups/842342595865001/

