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"הראה לי קהילה בריאה עם כלכלה בריאה, ואראה לך 
קהילה שתשתיתה הירוקה מסודרת, ושמבינה את 

מערכת היחסים בין הסביבה הבנויה והבלתי בנויה".

 — וויל רוג'רס, נשיא לשעבר, 
The Trust for the Public Land

םיצע תייקשה
םיאירב םיצע סוסיבל רתויב תובוטה היקשהה תוטיש



 פתרונות השקיה 
לעצים בכל שלבי הצמיחה

 ROOT ZONE WATERING SYSTEM
 לשתילים חדשים, לעצים קטנים 

ולקרקע כבדה עד בינונית
RZWS(   Root Zone Watering System( הוא פתרון מוכן 

לשימוש, שנותן תמיכה בעצים צעירים,על-ידי העברת מים 
לאזור השורשים כולו.

טפטפות BUBBLER עם ריבוי זרמים 
 לשתילים חדשים, לעצים קטנים עד 

בינוניים ולקרקע קלה עד בינונית
פיות באבלר עם ריבוי זרימות על גופי ריסוס מתקפלים של 
Pro-Spray נותנות פתרון מקיף ליצירה ולקיום של עצים. 

פיזור המים על פני השטח מאפשר למים לנוע אנכית ואופקית 
באדמה תוך עזרה, ובמקביל לעזור בסילוק רעלים.

גופי הריסוס של Pro-Spray נועדו לתמוך בפיות שאפשר להחליף, מה שמאפשר 
התקנה של פיות גדולות יותר ככל שאזור השורשים גדל.

אפשר לכבות את RZWS או לשנות את המערכת עם ראשי ריסוס מתקפלים, 
להשקיה נאותה של צמחים צעירים.

StrataRoot™ Baffle System מעבירה 	 
מים דרך עמוד האדמה

מקדם צמיחת שורשים עמוקה לרוחב	 

 מאפשר זרימת חמצן אל הקרקע, 	 
לשורשים בריאים

עמיד לשימוש בשטח	 

 מכוון מים הלאה מבסיס	 
העץ, כדי למנוע ריקבון שורשים

 מקדם צמיחת שורשים באמצעות 	 
תנועה אופקית של המים

עמיד לשימוש בשטח, עם מגביה מתקפל של 	 
Pro-Spray Sprinkler Body, עם שסתום אל-נגר 

FloGuard™  וטכנולוגיית

Pro-SprayTM 

PRS30-CV-F
 MSBN פיית

Bubbler 
חיבור מפרקי 

SJ

Root Zone Watering System



עצים הם נכסים יקרים מפז עבור הקהילות שלנו. הם מספקים יופי ומשאבים לסביבות בנויות 
ולא בנויות. מערכת השקיה שתוכננה כראוי תבטיח את בריאותם ואריכות חייהם של העצים 

כדי למקסם את היתרונות שלהם. המשמעות היא יצירת יישומים ממוקדים בהתאם לגיל 
ולתנאי הסביבה של כל עץ.

השקיית מיקרו 
 לעצים בכל הגדלים ושלבי החיים 

ולקרקע בינונית עד כבדה
HDL Dripline הוא פתרון השקיה רב-תכליתי, שמפזר מים 

בגובה פני הקרקע או מתחת לו, בקצב איטי ויעיל. המים נעים 
אנכית ואופקית בכל אזור השורשים.  

  MP ROTATOR™  פיות
לעצים גדולים ולכל סוגי הקרקע

כאשר נעשה שימוש עם גופי ריסוס מתקפלים, הפיות היעילות 
של MP Rotator מייעלות את ההשקיה העילית. הותקן אותן 

קרוב לבסיס העצים, כשגופי הריסוס פונים הלאה מהגזע, לכיסוי 
מלא של שטח השורשים.

אפשר לשנות בקלות את הסידור של HDL כך שיתאים לטפטוף המשתנה ולצורכי 
המים של עצים בוגרים.

אפשר לשנות RZWS ופיות באבלר לפיות MP Rotator על גופי ריסוס מתקפלים, 
לפי צורכי פיזור המים של עצים מתבגרים.

 מכוון מים הלאה מבסיס 	 
העץ, כדי למנוע ריקבון שורשים

 השקיה עילית מיטבית עדינה 	 
נותנת מים לאזור השורשים

עמיד לשימוש בשטח, עם מגביה מתקפל של 	 
Pro-Spray Sprinkler Body, עם שסתום אל-נגר 

FloGuard  וטכנולוגיית

פיות וצורות Arc ניתנות להחלפה	 

אפשר לעצב ולהגדיר זאת בכמה פריסות שונות, 	 
כדי להתאים לכל סביבה כמעט

להתקנה על הקרקע, מתחת לחיפוי הקרקע או 	 
בהחדרה לקרקע לעומק 5 ס"מ

צינורות עמידים וגמישים נותנים ביצועים מובילים 	 
בתנאים קשים

HDL צינור טפטוף

 MP פיית
 Rotator

חיבור מפרקי 
SJ

Pro-Spray 

PRS40-CV-F
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הכוח שמניע אותנו הוא הרצון לאפשר ללקוחותינו להצליח. לצד התשוקה שלנו לחדשנות ולתכנון בכל מה שאנו 
עושים, אנחנו מחויבים גם למתן תמיכה ברמה מעולה ומקווים שתישארו במשפחת הלקוחות של Hunter שנים רבות.
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הסימנים המסחריים הם קניינה של Hunter Industries, הרשומה בארה"ב 
ובארצות אחרות.           נא למחזר.

עצים בשטחים מהונדסים
 אדמה מבנית מעודדת צמיחה בריאה של עצים בסביבה עירונית, אבל השקיית העצים בסביבה כזאת עשויה להיות מאתגרת. 

לתוצאות מיטביות, כדאי לשלב שיטות יישום ברמת יעילות גבוהה עם השיטות המתאימות לחלוקת מים.  

עצים עושים למעננו כל כך הרבה ― הם מספקים לנו חמצן, נותנים לנו צל, ומוסיפים יופי לעולמנו. עם הבחירה בפתרונות השקיה חזקים 
מבית Hunder Industries, יש לך אפשרות לעזור לשמור על בריאות העצים והאנרגיה שלהם בכל שלבי מחזור החיים /–.  

הערה: פתרונות השקיה מורכבים כמו אלה מפזרים את המים ישירות באזורי השורשים של העצים.
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שיטה
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שיטה 1 )קרקע בנויה(: יש להשתמש ב-RZWS ביחד עם צינור פיזור 
המים, כדי לספק מים לשורשים באדמות המתרוקנות במהירות. 

שיטה 2 )מבנה קרקע(: התקן את HDL Dripline בשרוולי פיזור או 
ב-Eco-Wrap™ System, במטרה לפזר את המים לאט באזור 

השורשים.

שיקולים נוספים
אסטרטגיות להבטחת הצלחה לאורך זמן

 יש לפתח פתרונות הוליסטיים כדי לקדם צמיחה בריאה של עצים בסביבה הבנויה, 
לכל אורך מחזורי חייהם.

 כלול בתכנון כמה פתרונות השקיה לכל עץ, כדי לפזר את המים ביעילות ובאפקטיביות 	 
באזור השורשים, במהלך צמיחת העץ.

 חלק את כל השטחים החיצוניים לאזורי מים בהתאם, והשקה את העצים בנפרד מדש ומעשבים. 	 
זכור גם להפריד בין אזורים של פתרונות השקיה שונים.

כלול חיישני לחות בקרקע, לניטור ולניהול של המים באזור השורשים.	 

 יש להתחשב ביחס שבין הצמח, הקרקע והמים ולתכנן אספקה נאותה של מים, חומרי מזון 	 
חיישן  ™Soil-Clikוזרימת אוויר באזור השורשים.


