
מהפכה בגידול הדשא שלך

"כדי שהדשא 
שלך יהיה ירוק 

יותר..."

"אחידות פזור מים,  חסכון של 20-30% במים 
הגנה על שלוחות הטפטוף,  השקיה ללא תלות ברוח,

השקיה אחידה,  תחזוקה מינימאלית , 
דישון דרך מערכת הטפטוף"



מאפיינים ותכונות
ליריעת הבד יש מוליכות הידראולית נמוכה ונימיות גבוה, )מבטיח יעילות השקיה מרבית וחיסכון במים(  •

היריעה עמידה לתנאי הקרקע ואיננה מתכלה  •
 AS מוגן מפני חדירת שורשים לטפטפת(, כולל מנגנון( XR סוג הטפטוף המוטמן הנו: יונירעם  •

למניעת יניקה של חלקיקי קרקע לתוך טפטפת ומונע סתימות
המרווח בין הטפטפות ובין השלוחות הוא 50*50 ס"מ  •

•  הספיקה הנמוכה ופיזור הטפטפות, מאפשרים שיעור השקיה נמוך, לא יותר מ 4 ליטרים מ"ר

שימושים ויישומים:
מתאים ליישום בגינות ציבוריות ופרטיות  •

נועד למדשאות חדשות, הנחת התשתיות  תתבצע בזמן הקמת הפרויקט  •
פתרון מומלץ ויעיל במיוחד באיי ומעגלי תנועה, ברשויות הציבוריות ו/או גינות קטנות  •

כל מגדל דשא בישראל מתמודד עם משאבים טבעיים מוגבלים ועלויות מים שהולכות ומתייקרות. בנטפים 
לאחר ניסיון מוכח ורב שנים אנחנו בטוחים כי בעזרת טכנולוגיית ההשקיה בטפטוף טמון, תוכל לחסוך 

בכמות מים ודשן באופן משמעותי בהשוואה להשקיה בהמטרה ולקבל דשא יפה ומוריק בכול עונות השנה.

שטחי המדשאות בישראל מוערכים ב- 35,000 דונם ברשויות הציבורית., צריכת המים השנתית הממוצעת 
לדונם בישראל נעה בין 450-1,000 מ"ק.  עלות שנתית של השקיית דונם מדשאה בישראל, יכולה לנוע בין 

 .₪ 3.000 - 8,000

שעורי ההשקיה הגבוהים והדרישה ללחץ גבוה בהמטרה מייקרים מאד את עלות ראשי המערכת ואת עלות 
צנרת ההולכה, לצד  פגיעה משמעותית ביעילות ההשקיה, עקב אידויי רב במיוחד בימות הקיץ, בנוסף לבעיית פיזור 
והצורך לכוון את הממטירים לפחות פעמיים בשנה.  וכן גם השפעה חמורה באחידות פיזור המים כאשר 

משקים, ולרוב משקים בתנאי רוח.

נטפים השקיעה משאבים רבים ופיתחה עבורך שיטה חדשנית להשקיית מדשאות בטפטוף טמון: בשילוב 
יריעת בד גאו-טכני המיוצר מסיבים פולימריים בצפיפות גבוהה. היריעה עוטפת כמו שמיכה את שלוחות 

הטפטוף הטמונות מלמעלה ומלמטה ומביאה לאחידות הרטבה ופיזור של המים, באיכות וברמה יוצאת דופן, 
הבד נרטב עד לנקודת רוויה בכל שטחו ומותיר את המים רק באזור האפקטיבי של השורשים. 



יתרונות
אחידות פיזור מים מיטבית ביחס להמטרה או להתזה   •

יש חסכון של לפחות 20-30 אחוז בכמות המים השנתית הנדרשת להשקיית מדשאה   •
הציוד טמון באדמה ומוגן היטב מפני פגיעות חיצוניות ונדליזם  •

ניתן להשקות בכל שעות היממה בלחצים נמוכים ובספיקות נמוכות, ללא תלות ברוח   •
ניתן לשבת או לשחק בדשא בזמן ההשקיה )בהמטרה צריך להמתין מספר שעות אחרי(  •

איכות השקיה טובה, מדויקת ואחידה גם בשיפועים וטופוגרפיה משתנה   •
נדרשת תחזוקה מינימאלית בלבד )טיפול כימי פעם בשנה כדי להגן מפני חדירת שורשים(  •

ניתן לדשן דרך מערכת הטפטוף, המאפשר צמצום את כמות הדשן ביחס להמטרה  •

שלבי התקנה



WWW.NETAFIM.CO.IL

התקשר עוד היום לנטפים ונציג מטעמנו ייצור עמך קשר בהקדם האפשרי
טלפון: 08-6473666

בוא נגדל יחד...


