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לכל היבול, התוצרת וההנאה שתפיקו מהמערכת 
ההידרופונית שלכם לא יהיה ערך כל עוד לא 

 תקפידו על הוראות הבטיחות! 
הנחיות אלה הן ערך עליון בכל הקשור לטיפול 
אחזקה ותחזוקת המערכת ההידרופונית, כמו 

SAFETY FIRST :שנאמר

אין לחבר את משאבת המים לחשמל כאשר אינה 
 טבולה במים.

בעת ניתוק וחיבור המשאבה לחשמל וודאו כי ידיכם 
 יבשות והינכם נועלים נעליים.

במידה והנכם עומדים להכניס יד או חפץ מוליך 
חשמל למאגר המים, יש לנתק את המשאבה 

מהחשמל.
יש להגן על השקע בקיר ותקע המשאבה מפני 

 חדירת מים.

במידה והינכם משתמשים בכבל מאריך שימו לב 
 שהינו מוגן מים ויעודי לתנאי חוץ.

בידקו תקופתית שכבל החשמל של המשאבה אינו 
 פגום או בלוי ובמידת הצורך החליפו.

יש להמנע מהכנסת אצבעות לפתחי המשאבה 
כאשר הינה פועלת.

קיראו היטב את הנחיות הבטיחות והאזהרות על 

דשנים וחומצות שבהם אתם משתמשים ונהגו 
 לפיהן.

הסתירו היטב את מיכלי הדשן וחומרי איזון 
החומציות, עדיף במקום מוצל וקריר, רחוק מהישג 

 ידם של ילדים.

יש להדריך ילדים ולהמנע ממשחק שלהם או מגע 
 במאגר המים.

בעת איזון חומציות ודשנים יש לעבוד עם כפפות 
גומי ומשקפי מגן.

בעת איזון תמיסת ההשקיה אין לערבב את החומרים 
בעזרת ידיים חשופות אלא בעזרת חפץ כלשהו 

 שאינו מוליך חשמל.

במידה וזוהתה פגיעה מחומרי הדישון או מאזני 
החומציות שיטפו היטב בהמון מים  ופנו לקבלת יעוץ 

 וטיפול רפואי. בריאותכם מעל הכל!

יש לוודא כי המערכת יציבה ומעוגנת היטב. אין 
לעמוד, לטפס, לטלטל או לשחק על המערכת 

 ההידרופונית.

במידה והמערכת מוצבת סמוך למעקה, יש לוודא 
כי איזור המעקה שצמוד למערכת יוגבה כדי למנוע 

 טיפוס ונפילה!

בהצלחה תהנו ושימרו על עצמכם.

SAFETY FIRST 



 בדיקת EC – מוליכות חשמלית
קודם כל מוסיפים דשן הידרופוני משום 

 שהוא מוריד חומציות.
 מד EC דיגיטלי - AP2-HM דיגיטלי לבן 
טווח מוליכות רצוי - 1900-2500 לירקות 

 פירותיים )קיץ(
 ו- 1500-1900 לירקות עליים )חורף(.

צמחי נוי לצל מלא- 1500-1900

להסיר את הפקק – הדלקה ע"י לחיצה על כפתור 
ה- POWER, יש להכניס את המד עד ה"מדרגה של 

הפקק", כשכל האלקטרודה שקועה בנוזל )לא עמוק 
יותר( ולנער קלות את המד בכדי לשחרר בועות 

אוויר, יש להשאיר את המד בתמיסת ההשקיה עד 
שהקריאה קבועה על הצג )כעשר שניות(, כיבוי 

על ידי לחיצה על ה- POWER, בסיום הבדיקה יש 
לשטוף את איזור האלקטרודה במי ברז, להוציא את 

שאריות הנוזלים ולסגור עם הפקק - אין ליבש את 
האלקטרודה במגבת / נייר.

במידה ויש צורך בהוספת דשן הידרופוני, נוציא 
את משאבת המים מהחשמל כך שבמידה וטעינו 

לא נגרום נזק לצמחים, נוסיף בכמויות קטנות 
)כחצי כוס חד פעמית(, נערבב בעזרת מקל/ נמתין 

מס' דקות על מנת שהדשן יתפזר היטב בתמיסת 
ההשקיה ונמדוד שוב, במידה ולא הגענו לערך 

הרצוי, נחזור על התהליך.
במידה והקריאה עלתה מעל 3000 יש להוציא מים 

מהמיכל ולהכניס חדשים ולאזן שוב.

לא לשכוח לחבר חזרה את המשאבה לחשמל!

בדיקת  PH - חומציות
מד חומציות דיגיטלי HM PH-80 מד 

 דיגיטלי כתום
טווח חומציות רצוי 5.5-6.5  

להסיר את הפקק – הדלקה ע"י לחיצה על 
כפתור ה- POWER, יש להכניס את המד עד 

ה"מדרגה של הפקק", כשכל האלקטרודה 
שקועה בנוזל )לא עמוק יותר( ולנער קלות 

את המד בכדי לשחרר בועות אוויר, יש 
להשאיר את המד עד שהקריאה קבועה על הצג 

)כעשר שניות(, כיבוי המד על ידי לחיצה על לחצן ה- 
POWER. בסיום הבדיקה יש לרחוץ את האלקטרודה 

במי ברז, לנער קלות, להוציא את שאריות הנוזלים 
וליבש את הפלסטיק סביב האלקטרודה באמצעות 

נייר/ מטלית יבשה – זהירות- לא לייבש את 
האלקטרודה עצמה )זכוכית עם נוזל בפנים(

יש לשים לב כי הספוגית שבפקק רטובה וספוגה 
בנוזל שימור האלקטרודה.

במידה וישנו צורך בהורדת ה PH נשתמש בחומצה 
הזרחתית 85% )בקבוק ליטר שקוף, מרוכז מאוד! 

חובה להשתמש בכפפות(- נוציא את משאבת 
המים מהחשמל כך שבמידה וטעינו לא נגרום נזק 

לצמחים, נוסיף טיפות בודדות )עד רמת רבע פקק(, 
נמתין מספר דקות על מנת שהמים במערכת יתאזנו 

ונמדוד שוב. במידה והחומציות ירדה מתחת ל 5.2, 
יש להוציא מים מהמיכל ולאפשר למים חדשים 

להכנס עד להגעה לטווח החומציות הרצויה.

לא לשכוח לחבר חזרה את המשאבה לחשמל!

איזון תמיסת ההשקיה 
 PH פעם בשבוע יש למדוד את ערכי תמיסת ההשקיה ולאזן

)חומציות( ו-EC )מוליכות חשמלית = כמות החומרים המומסים(
בזהירות: )רצוי להשתמש במשקפי מגן וכפפות( 



 PH - חומציות נדרשת במערכת הידרופונית 
חומציות הינה נושא חשוב במערכות הידרופוניות וגידול 

צמחים בכלל. רמת החומציות במי הברז בארץ הינה 7-8 
ולכן חשוב לבדוק ולאזן כל כמה ימים או בכל מילוי.

)חומצי   0 שבין  בטווח  נמדדת  החומציות  רמת  כעיקרון: 
7 נחשב לניטרלי )מים  ביותר( ל-14 )בסיסי ביותר( כאשר 

מזוקקים לדוגמא(.

)חומרי  הנוטריינטים  את  לספוח  יוכל  שהצמח  מנת  על   
הזנה( הדרושים לו מתמיסת ההשקיה בצורה אופטימלית 
החומציות הדרושה במערכות הידרופוניות הינה 5.2 עד6.5 
)בהתאם לצמחים שבחרנו לגדל( –רוב הצמחים יחיו היטב 

בטווח שבין 5.8 ל 6.2 ולכן זהו הטווח הכללי עליו נמליץ.

לספוח  הצמח  ביכולת  פוגעת  מאוזנת,  לא  חומציות  רמת 
נוטריאנטים וע"י כך תיגרם עקה לצמח ויחלו להופיע סימני 

חוסר.

את החומציות מאזנים לאחר הוספת הדשנים לתמיסת 
את  יורידו  ולכן  נמוך   PH לדשנים  שבד"כ  מכיוון  ההשקיה 

חומציות התמיסה.

 PHה מד  בעזרת  בודקים  במערכת  המים  חומציות  את 
הדיגיטלי ומאזנים בהתאם.

 )PH DOWN-( להורדת החומציות
אנו משתמשים בחומצה זרחתית .

חומציות  להעלאת  חומרים  ישנם 
אך  הידרוקסידי(  אשלגן  )דוגמאת 

מים  למלא  החוצה,  השקיה  מתמיסת  חלק  לשפוך  עדיף 
חדשים, לדשן שוב ולאזן חומציות על פי ההוראות. 

איזון תמיסת ההשקיה לרמה האידאלית יביא לכך שהצמח 
ובכך  וביותר  הטובה  בצורה  המזינים  החומרים  את  יספח 

יתפתח באופן האופטימלי.

הידרופוניקה- חומציות אופטימלית 
של תמיסת ההשקיה



 EC -שימור מד ה
בעדינות  לרחוץ  יש  המוליכות  מד  את 
במים זורמים )עדיף מזוקקים( ולנער את 
ממנו.  העודפים  המים  להסרת  עד  המד 
ניתן ליבש את הפלסטיק החיצוני בעזרת 

נייר אך אסור לגעת באלקטרודה עצמה.
חובה לשמור את פקק המדיד סגור כאשר 

מאחסנים.
או  ישירה  בשמש  המדיד  את  לאחסן  אין 

במקום החשוף לחום מעל 30 מעלות.
יש להמנע מאחסון המדיד במקום רטוב.

וניתן  מגנטי  הינו   AP2 שהדגם  לב  שימו 
להצמיד לכל משטח מתכתי לשם אחסנה נוחה.

EC -כיול מד ה
רצוי  זאת,  למרות  מכויל.  מהמפעל  יוצא   EC- ה  מד 

לבצע כיול נוסף בהקדם בכדי לודא זאת.
.POWER -הדלקה- לחיצה על כפתור ה

הורדת הפקק.
הכנסת המד לתוך נוזל הכיול )המתאים לערך המד 
שאולי  אוויר  בועות  לשיחרור  קל  וניעור  הספציפי( 

נצמדו לאלקטרודה.
החזק את כפתור ה-MODE כ-4 שניות, עד שתהבהב 

המילה CAL  על הצג.
  HOLD או  MODE )חץ למעלה(  ה   לחיצה על מקש 
)חץ למטה( לקביעת ערך הכיול בהתאם לנוזל הכיול 

שברשותנו.
 ברגע שהגענו לערך הכיול הרצוי, נלחץ שוב על כפתור 
הטמפרטורה  תצוגת  להופיע  שתשוב  עד   MODE ה 

במקום היבהוב, כדי לנעול את הערך.
מזוקקים(  )עדיף  זורמים  במים  בעדינות  לרחוץ  יש 

ולנער קלות עד להסרת המים העודפים ממנו.

:PH כיול מד
מזיגת נוזל כיול צהוב )PH-7( לכוס 

חד פעמית עד לגובה הרצוי )2 ס"מ 
בערך(

הדלקה ע"י לחיצה על כפתור ה- 
.POWER

הכנסת המד עד שכל האלקטרודה/ 
ה"מדרגה של הפקק" בתוך נוזל 

הכיול  ולנער קלות את המד בכדי 
 לשחרר בועות אוויר.

במידה והמד קורא את תמיסת הכיול 
שבה אתם משתמשים נכון )4/7/10(, 

כנראה שהוא מכוייל. ניתן להסתפק 
בקריאה או לכייל בכל זאת...

 CALיש ללחוץ לחיצה ממושכת על הכפתור
)האמצעי( עד להבהוב המילה 'CAL', נראה גם 

הבהוב של אחת הספרות 4, 7 או 10, יש ללחוץ על 
החיצים עד למספר 7 )במידה והנכם מכיילים לפי 

נוזל כיול 7 כמובן(.
לאחר בחירת מספר נוזל הכיול שבו נמצאת 

האלקטרודה יש ללחוץ על הכפתור ENTER. לאחר 
C—CA— ,תהבהב באות אחר אות CAL מכן, המילה

CAL – אשר מעידה על תהליך הכיול. לא לגעת 
במד כלל בזמן זה, המד מכויל כאשר תופיע על הצג 

.END המילה

PH שימור מד
 PH'( חובה להשתמש בנוזל שימור האלקטרודה

ELECTRODE STORAGE SOLUTION'( על מנת 
לשמור על המד. יש להרטיב את הספוג שבפקק 

הכתום ולהוציא את יתרת הנוזל החוצה. לאחר מכן 
יש להעמיד את המד כשהמכסה למעלה – וכך גם 

לאחסן אותו.
על אלקטרודת המד )זכוכית עגולה עם נוזל בפנים( 

להיות לחה וסגורה כל הזמן ולעולם לא יבשה!
אין לגעת באלקטרודה, יש 

לשטוף אותה בעדינות במים 
זורמים ועדיף מזוקקים.

אין לאחסן את המדיד בשמש 
ישירה או במקום החשוף לחום 

מעל 30 מעלות.
יש להמנע מאחסון המדיד 

במקום רטוב.

EC -שימור וכיול מד ה

כיול ושימור מד 
PH חומציות



א. הנבטה - משיגים זרעים של הצמח הרצוי 
ומנביטים בהתאם להוראות ההנבטה הספיציפיות 

לאותו צמח במצע כלשהו, נותנים לצמח לגדול עד 
למינימום 4 עלים ומכניסים למערכת כאשר שורשי 

הנבט ארוכים דיים ונוגעים בתמיסת ההשקיה 
שבמערכת )להסתכל דרך חור השתילה הסמוך / 

להרים את כוסית השתילה ורואים שמים מטפטפים 
מקצוות השורשים(.

ב. ייחור/השרשה - אהבתם צמח כלשהוא ואתם 
רוצים את אותו הדבר בדיוק? ישנה אופציה לקחת 

ענף או גבעול של הצמח הרצוי, לחתוך בצורה 
חלקה )סכין /מספריים חדות( בזווית של 45 מעלות 
מעל מפרק, לשים בכלי עם מים ולצפות בו מפתח 

שורשים- יתכן ויקח זמן עד שנשים לב לשורשים 
אך, כל עוד הצמח נראה טוב ולא נובל אתם בדרך 

הנכונה. )במידה והחלק מהצמח שלקחנו ארוך 
מספיק ומגיע למים הזורמים במערכת ההידרופונית 

ניתן לשים ישירות במערכת( ניתן לטבול בג'ל / 
אבקת הורמון השרשה על מנת לזרז את הצמח 
לפתח שורשים. לעיתים רצוי להוריד את העלים 

העליונים ולהשאיר רק זוג עלים תחתונים על מנת 
לאפשר לצמח לחסוך באנרגיה ולהשקיע אותה 

בפיתוח שורשים.

ג. שטיפת מצע הגידול – אפשר לקפוץ למשתלה 
הקרובה, לרכוש לעצמנו את הצמחים שאנו רוצים 

לשתול במערכת, לשטוף בעדינות את מצע הגידול 
שבו נמצא הצמח )אדמת שתילה(בעזרת זרם 

מים עדין או בתוך דלי מים לעסות את השורשים 
בעדינות כדי לחשוף אותם, להעביר לכוסית שתילה 

כאשר מוודאים שהשורשים חשופים לחלוטין ולא 
נותרה עליהם אדמה, )אדמה רטובה לאורך זמן 

מפתחת ריקבון וגורמת לפטריות וחיידקים לא 
רצויים להכנס למערכת, מה גם שאדמה שנותרה 

על השורשים ותסתובב במערכת עלולה במוקדם או 
במאוחר לגרום לסתימת המשאבה והפסקת פעולת 
המערכת(. ניתן לפתוח חור בגודל המתאים למעבר 

שורשים קיימים בתחתית כוסית השתילה ולוודא 
שהוצאנו את כל שורשי הצמח דרך תחתית כוסית 

השתילה ושהם באורך המתאים )5 ס"מ בערך( 
ומגיעים לתמיסת ההשקיה הזורמת במערכת, לאחר 

מכן יש למלא את כוסית השתילה במצע אינרטי 
כאשר אנו ממרכזים את הצמח ולהכניס למערכת.

ד. רכישת צמחים מוכנים למערכת הידרופונית – 
ניתן לרכוש מאיתנו שתילים אורגניים עונתיים וצמחי 

נוי מוכנים למערכות הידרופוניות שעברו איקלום 
וכבר נמצאים בכוסיות שתילה עם מצע הידרופוני.

שתילת צמח חדש 
במערכת הידרופונית

מתחשק לנו לשים צמח חדש במערכת ההידרופונית שלנו, אם בגלל 
רצון לחדש/ צמח סיים את תפקידו/ חילופי עונות, מה עושים?

אז, ישנן מספר אופציות:

בהצלחה ובקרוב... בתיאבון !


