
חסכון בהוצאות. חסכון בזמן. פתרון ידידותי לסביבה.

מערכת ריסוס ייחודית 
לטיפול עלוותי במטעים

החקלאות המודרנית עוברת בעשור האחרון מהפכה טכנולוגית עצומה המונעת משני גורמים 
עיקריים: מצד אחד הרצון להשיג יבול מרבי ואיכותי מאמצעי הייצור העיקריים - קרקע ומים, 

ומצד שני הרצון לצמצם ככל האפשר את התלות בכוח אדם. 
בתי  מנהרות,  )חממות,  למיניהם  צמיחה  בבתי  בעיקר  ויושמו  פותחו  החדשות  הטכנולוגיות 
מרחקי  למטעים.  ובעיקר  השדה  לגידולי  גם  התרחב  בהן  השימוש  האחרונות  ובשנים  רשת(, 
בכל  דרמטי  ושינוי  רצינית  פנים  מתיחת  עברו  השטח  ותכנון  העצים  עיצוב  הזנים,  הנטיעה, 
הנוגע לתפעול המטע מהבחינה האגרוטכנית. מרכיב יישום עלוותי כטיפול בעצים הוא אחד 
מבלי  הניתן  ככל  ויעיל  נוח  טיפול  לאפשר  מנת  על  העץ  בעיצוב  ביותר  החשובים  השיקולים 

לפגוע בעצים או בפרי.
מערכת הריסוס של חברת נען דן ג’יין פותחה כדי להתמודד עם הצורך הכפול של חיסכון בכוח 
אדם, בזמן, עלויות תפעול ומיקסום איכות הטיפול תוך כדי שמירה על איכות הפרי ועל איכות 

הסביבה והאדם, מזעור הידוק הקרקע.

CROP CARE 

SOLUTIONS



שיטות גידול

הפתרון
מערכת סטטית ליישום עלוותי מותקנת באופן קבוע בשטח המטע 

ומאפשרת יישום חומרים שונים בטיפול עלוותי מעל הנוף וכן טיפול 
מיוחד בגזע ובעלווה הפנימית - לפי סוג המטע, הגידול ושיטת 

הנטיעה.
החומר מוחדר באמצעות מערכת הזרקה חיצונית, שאינה מצריכה 

נוכחות בתוך השטח המטופל. היתרון הוא חיסכון עצום בכוח 
אדם ובעלויות התפעול וכן שמירה על איכות הסביבה ועל בריאות 

העובדים!

תיאור המערכת
מערכת ריסוס סטטית היא מערכת קבועה הנפרשת וממוקמת על כל 

השטח המטופל. המערכת מתחשבת בסוג העצים, בגובהם, בשיטת 
הנטיעה ובמרחקי הנטיעה. תכנון השטח כולל דרכי גישה ושירות 

ונותן מענה מקסימלי לתפעול נוח ויעיל. המערכת בנויה לטפל בסוגי 
מטע שונים, כגון קיווי, ענבי מאכל, עצי פרי ובננות, בשיטות גידול 

שונות ובסוגי תמיכה והדליה שונים. 

המערכת מבוססת על אביזרי יישום מיקרו השקיה שפותחו במיוחד 
כדי לתת מענה למגוון רחב של יישומים וחומרים תוך התחשבות 
מקסימלית בטיפולים הדורשים נפח תרסיס ולחץ שונים בהתאם 

להתפתחות העצים.

את מערכת ההזרקה מפעיל אדם אחד, מחוץ לשטח המטופל, ללא 
סכנת היחשפות כלשהי לחומרים.

המערכת מותאמת לטיפול בחלקות של קיווי וענבי מאכל בשתי 
שיטות ההדליה הנפוצות.

מערכת ריסוס סטטית ליישום עלוותי מותאמת לטיפול בחלקות של קיווי וענבי מאכל בשתי שיטות ההדליה הנפוצות - סוכה ושורה.

סוכה2 שורה1

השיטה

הכנת החומרים וקביעת הכמויות נעשית בהתאם להנחיות 
ומתחשבת בכללים הנהוגים בכל מדינה, הכול בהתאם לסוג הגידול 

ולדרישות המגדל. כל מגדל מקבל מחברת “נען דן ג’יין” את ההנחיות 
והחישובים הרלוונטיים בכפוף לפיקוח אגרנומי.

הזרקת החומר נעשית בעזרת אמצעים מכניים יעודיים כגון:
מערכת DSM מתוצרת איטליה )פתרון יעיל ומועדף( או מערכת 

דומה נגררת )ניידת או נייחת( .
יתרון משמעותי למערכת ה-DSM בעלת יכולת הזרקת אוויר לניקוי 

שאריות החומר בגמר בטיפול.

במטעים של קיווי, ענבי מאכל ומטעי תפוח המעוצבים בשיטת 
ה”FRUIT WALL” החלקה הנבחרת מחולקת לתתי-חלקות 

שגודלן  1.5-2.5 דונם.

במטעי בננות מחלקים את החלקה לתתי-חלקות שגודלן 5-10 דונם. 

בכל תת-חלקה יש נקודת התחברות מרכזית, שדרכה מוזרק החומר 
לתוך צנרת הנפרשת בהתאם לתכנון קפדני של קטרים, גובה ומספר 
השלוחות. בחירת המפזרים נעשית גם היא לאחר תכנון והדמיה כדי 

להגיע ליעילות מרבית ובמטרה להביא להצלחה מקסימלית של 
הטיפול המומלץ.



יתרונות המערכת

מערכת סטטית וקלה להתקנה המותקנת במטע וניתנת להפעלה 
בכל זמן נתון.

ניתן ליישם גם כאשר השטח רטוב, בקרקע בוצית ובתנאי רוח 
בינוניים.

העירפול נעשה בלחץ של 6 בר, לחץ גבוה במיוחד, המייצר גודל 
טיפה קטן שמבטיח הגעה טובה של החומר לכל נקודה בצמח.
זמן ההפעלה קצר מאוד - כ-80% חיסכון בזמן לעומת שיטות 
מקבילות. ניקוי המערכת לוקח דקות ספורות לכל תת-חלקה.
המערכת מופעלת על ידי אדם אחד או שניים וחסכונית מאוד 

בעלויות כוח אדם ואנרגיה.
מערכת בטיחותית לשימוש - בטוחה למפעיל המערכת הנמצא 

מחוץ לשטח המטופל ומופעלת בנפרד ממערכת ההשקיה )בהתאם 
לתקנת משרד הבריאות(. 

מערכת אל-נגר ייחודית דואגת לפתיחה בלחץ שווה וממקסמת את 
דיוק הטיפול.

המערכת מודולרית בהפעלתה וניתן להיעזר בה גם לשימושים 
נוספים:  הגנת קרה, צינון וטיפולים שונים במטע הדורשים מים.

השימושים הנפוצים

	 דישון עלוותי 
	 טיפול בחוסרי דשן כגון אבץ, ברזל וכו’

	 יישום של חומרים הורמונליים לוויסות הצמיחה הנדרשים במהלך הגידול
	 יישום של חומרי הדברה כנגד חרקים ופטריות

HADAR SPRAYER

הדר 7110
שילוב של ממטירון 
ופיות ללחץ גבוה לכיסוי 
מושלם עם חיבור ביונט

HADAR SPRAYER

 הדר 7110
שילוב של מערפל 
ופיות ללחץ גבוה לכיסוי 
מושלם עם חיבור ביונט

בכל תת-חלקה יש נקודת התחברות מרכזית - מניפולד, שדרכה 
מוזרק החומר לתוך צנרת הנפרשת בהתאם לתכנון  קפדני של 
קטרים, גובה ומספר השלוחות.

מערכת DSM מתוצרת איטליה )פתרון יעיל ומועדף(. 
או מערכת דומה נגררת )ניידת או נייחת( . 



רב- מערכת  היא  עלוותיים  לטיפולים  הסטטית  המערכת 
לשימוש.  ונוחה  מאוד  בטיחותית  לתפעול,  פשוטה  תכליתית 
היא מהווה קפיצת מדרגה בטיפול במטעים פתוחים ומיישמת 
עלווה. ליישומי  עזר  מערכות  של  ופיתוח  ניסיון  של  שנים 
ייחודה. ובזה  כיום  המקובלות  מהשיטות  מהותית  שונה  היא 

ליישם  אפשר  ואיך  המערכת  יתרונות  על  יותר  ללמוד  בכדי 
דוא”ל: לכתובת  קשר  עימנו  צור  שלך,  בכרם  או  במטע  אותם 

ndjccs@naandanjain.com 
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