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כל גינון איכותי מתחיל בביצוע השקיה נכונה
כמו כל יצור חי אחר ,גם הצמחים זקוקים לנוזלים כדי לצמוח ולשגשג ,וכל מי שעושה את צעדיו הראשונים
בעולם של גינון וגינות יודע כי השקיה נכונה של הירוק ירוק הזה ,היא חשובה למדי .יתרה מזאת ,חוסר
השקיה או השקיה מרובה מדי של הגינה ,הם הגורמים הנפוצים ביותר לכשלונו של גינון ולמפחי הנפש
הכרוכים בו .בנוסף ,בימינו השקיה היא כבר לא פעילות טרוויאלית כל כך בשל מאזן המים הנמוך בכנרת,
ולכן במאמר זה ננסה להבין מה חשיבותה של השקיה וכיצד יש לבצעה נכון.
חשיבותה של השקיה
בכל הנוגע אל גינון ואל השקיה ישנם מספר כללים שחשוב מאוד להקפיד עליהם כדי להבטיח גינה פורחת
תוך התחשבות בהגבלות המים .חשוב להבין את תנאי השטח בהם מבצעים גינון ולהתאים בין כמות ,משך,
ואופיה של השקיה אל הצמחים והפרחים המבוקשים ,אל גודלם ,אל הטמפרטורה והלחות במרחב הגידול,
אל מצב האדמה ,אל כמות הדשנים שהכנסו אליה ,ועוד ועוד פרטים .חשוב להבין ,כי עיתוי של השקיה הוא
קריטי ,ויש להתמצא בהגבלות שמציבה העיריה בנוגע לכמות המים המיועדת לטובת השקיה ולמצוא
פתרונות חלופיים במידת הצורך ,דוגמת דשא סינטטי או גידול של צמחים ,שאינם דורשים השקיה מרובה
על מנת לשגשג.
צעדים ראשונים של גינון ושל השקיה
עבור מי שמתחיל את דרכו בעולם של גינון עומדות מספר אפשרויות של השקיה לבחירה .כיום ישנן
מערכות השקיה ממוחשבות שניתן להתקין בגינה או בחצר הבית .ישנה אפשרות לבצע השקיה עצמאית
בעזרת ציוד השקיה כמו צינור או משפך גדול ,עבור מי שלא תכנן נקודת מים בחצר .ישנה אפשרות של
ביצוע השקיה בעזרת ממטרות או משאבות ,מחשבי השקיה מתוחכמים או מסננים ,וחשוב לבצע התאמה
מלאה בין הצרכים שלכם ,תנאי השטח בגינה שלכם ,כמות הזמן שיש לכם להשקיע לטובת גינון וכן
הגבלות המים במדינה.

כאשר אתם מחפשים לעצמכם פתרונות השקיה חשבו לא רק כמה זמן יש לכם להשקיע לטובת גינון אלא
גם כמה כסף אתם מעוניינים לייעד לצורך העניין ,האם תעדיפו מערכות השקיה או אולי ביקור קבוע של גנן
שיבצע עבורכם גינון שוטף ,וכן חשוב להתאים בין צורת השקיה רלוונטית ובין האיזון המבוקש של הצמחייה
שלכם ,בשל העובדה כי כל צמח דורש השקיה נפרדת ,כמות מים שונה ,תדירות השקיה שונה בהתאם
לעונה וללחות ,וכן הלאה.

מומלץ להתייעץ עם מומחי גינון שיוכלו לכוון אתכם בצורה המיטבית לעבר ציוד או מערכת השקיה שתתאים
לכם ביותר ,וידעו בדיוק מה רצוי שתקנו ,איפה רצוי שתתקינו אותו ומה מתאים לכם .כך תבטיחו גינה
פורחת.
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