


 פסתבמרירקגן
 פשרפסת, אבמר גן ירק דליםמג יים המלאים. כאשרכיו התזונתער לע דקה ושומר פניל ירק שנקטף כולאין כמו לא

 סיסיים.ב קרונותע ספר, מהבין, לשם כך. כדאי לכלפני שהוא נאט ממש לאת הסל לקטוף

 :הילשתמצע

 ה’(ילשת )‘תערובת הילשת במצע השתמשל רצוי פסתבמר
 קל כןול מהדמא בהבהרקל הילהשת מצע ה.משתלכלבכרהנמ
 פיםמשתת אינםאשר חומריםכילמ הילשת מצע אותו. לשנעיותר
 בי)סי שורשים דליםג בורמאוורכתווך ומשמשים הצמח נתבהז

גם המצעכילמ כן כמו מיקוליט(.וור ,טוף ,פרלייט ,כבול ,קוקוס
ברוב איטי(. בשחרור דשן כדוריות ,פוסט)קומ מזינים חומרים 

 .לשימוש מוכן והוא הילהשת מצעלברדהוסיףלצורך אין המקרים 
 מצע את רענןל כדאי תקופה, תועובר דלג שהצמח לאחר
הוספת ידילע ואם חדש מצעשל תוספת ידילע אם ה,ילהשת

 מים ספוחל תיכול הילהשת מצעל דשן(. ,פוסט)קומ נההז חומרי 
 המצע אם .האוורור תיכול בו תנשמר זאת, אםךא טובה, הבצור

השרותל יש ה,כברכב בו עוברים והמים ,כווץוהת חלוטיןל בשייהת
 לעצמו”. “שיחזור דבמים ע אותו 

 יתבותחסה תר בערוגה חסה
 .רהל גילצילום: אבי .רהל גילצילום: אבי

 פסתבמר ירקות גידול |2
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 ה:ילהשת מיכל

 לע משפיע הז ואילו השורשים, פחנ את קובע המיכל גודל
הדולג שורשים כתמער ליבע לצמחים הצמח. נוף פתחותהת

/פפוןמל ,פלפל עגבנייה, ,חציל לקטן: דולמהג רהסד פי)ל יחסית 
ליטר 5-10) צמח כל עבור יחסית דולג מצע פחנ רשנד קישוא(, 
)צמחי יחסית קטנה שורשים כתמער ליבע לצמחים לצמח(, 
 תוצור מופע כן כמו יחסית. קטן מצע פחנ רשנד חסה( תבלין, 

 מיכל בתוך הילהשת מרווחי את קובעים םוגודל לים()הע לווההע
מס” 30-כ של ובקוטר ליטרים השרע פחבנ דלי לדוגמא: ה.ילשת

פפון,מל צמחי שני או אחד ברוקולי צמח של גידולל מקום יספק 
 מיכל ,כללי באופן פטרוזיליה. צמחי 4 או חסה צמחי שלושה או 

מ,ס” 15-20-כ של בגובה נית(ד)א בניתמל הצור לבע הילשת
 של הילשת פשריאמ’ 1 דע של ובאורך מס” 30-40-כ ברוחב 

מים שכן ביותר חשוב הוא המיכל ניקוז הצמחים. סוגי ביתמר
ניותדא “נחנקים”. והשורשים חמצן ללא תנאים מייצרים עומדים 

רחוז בשימוש מיכל כל ךא ה,משתל כלב כושרל ניתן עציצים או 
קופסא ,דלי גית,גי וכל הז הבמקר פתחהמ היא יותתיציר יתאים. 

 במיכל שימוש שהנע אם ירקות. גידולל לשמש יכולים מיכל או 
פשוט משל(,ל כביסה כךמר של ה)אריז שונים חומרים הכיל אשר

והוא ניקוז חור בו מנקבים ,השימוש פניל המיכל את בהיט שוטפים 
 ולא בשמש פרקהתל נוטה ,PE,( )PVC סטיקשפל כורנז מוכן. 
טוןב עציץ כמו ,מאוד כבד כםשל המיכל אם ארוכות. שנים ישרוד

 ביתר בו טפלל תוכלו וכך ליםגלג עם כן לע אותו העמידו אבן, או 
 קלות.

ממוחזרים גידול  מיכלי
הלר. צילום: אביגיל

שלט ממוחזר 
הלר.  צילום: אביגיל
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הדליה:

 בהיט לצמוח כדי תמיכהל זקוקים טפסיםמ או משתרעים ירקות 
 לא כדיב דינהע הבצור שותהיעל צריכה התמיכה ת.תוצר בהניול

מחומרים תמיכה במקלות השתמשל ניתן הצמח. פיענ את בורלש
ליצור ניתן ה.קשיר חוטי או ברשתות וכן כתמת ,ץע במבוק, שונים 
 כשהצמח /ות.קשת או מקלות ספרמ באמצעות תמיכה חרוט 

 שלא הרהיז)ל נובחרש התמיכה מתקן את מקבעים דולגל מתחיל
בשורשים(. גועפל

כיםכרנ פיםענ כגון טיפוס במנגנוני מאופיינים טפסיםמ צמחים 
 כווןל טרךנצ אחרים צמחים המתקן, לע בדל ויטפסו קנוקנות או 

 וצמיחה תנועה פשרלא כדי מדי חזק לא ךא מתקןל ולקשור
חופשית.

 שעועית, פפון,מל ,פלפל עגבנייה, הדליה:ל הזקוקים המינים בין 
 .ג(, פולפונת שלפונה )אא

 הדליה
הלר. צילום: אביגיל

 הדליה
הלר. צילום: אביגיל

 הדליה
הלר. צילום: אביגיל
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 :אור

 מיכלי את העמידל כדאי כןל הצמח. פתחותהתל חיוני הוא אור
 תמוצל נושל פסתהמר אם .לשמש חשופים נושל הילהשת

אם המיכלים. או המיכל את בנצי ושם מואר חלון נחפש חלוטין,ל
דלגל דיףנע שעות, בעמאר קטנה היא לשמש נושל החשיפה 

 ,רוקט חסה, ירוק, בצל ,)קייל צעירים אותם כולולא ליםע ירקות 
ארוכי גידולים פני לע תרד( ,ריסל פטרוזיליה, ה,ברכוס ,שמיר
 לוליםע המהצלל כתוצאה אשר מה,דא פוחית או ,רזכג טווח, 

היא גם לשמש מידי הדולג חשיפה בית.מיט לא הבצור פתחהתל
 נושל פסתהמר ואם .אוגוסט – יוני החודשים בין ביחוד טובה. אינה 

וילון עם ליהע הצלל נוכל ,מקסימלי באופן לאור וחשופה רומיתד
של םשל מיום ייהנו אשר גבוהים צמחים דלגל או ,צל רשת או 

ףלעוד גישיםהר ליםע ירקות דלגל םובציל ס(ירת )חמנייה, שמש 
לשמש החשיפה רומה,ד פונה נושל פסתהמר אם כעיקרון קרינה. 

חירמז הוא פנההמ אם פחות.ל אור שעות 8 נול פויותוצ מלאה היא 
לא פוניצ פנהבמ בעונה. תלוי ,אור שעות 4-6 נול יהיו ,בימער או 

 מןבז אור שעות 2-3 יהיו בקיץ ואילו ףבחור הישיר קרינה תהיה 
הצמחים של האור רישותד מצוינות ,1 הבלטב והשקיעה. ריחההז

 כלל במתאימים הצמחים את לשתול יהיה שניתן כך השונים, 
– סלק עלים ה.פנה שלפסת והממר  מנגולד

הלר. צילום: אביגיל
 סלק 

צילום: הילית אסף.
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תות שדה 
זהבי.  צילום: נועה

תות שדה
זהבי.  צילום: נועה

מים:

את נרווה אם כןול הצמח כילצר בהתאם שותהיעל צריכה השקיה 
 השתמשל נושל הקטן יללשת ימים ספרמ ייקח ה,ילהשת בעת המצע 

 כמובן )תלוי בועש אחרי רק שוב השקותל טרךונצ כןויית המים כלב
ולא ילהשת בותביסב רק נשקה אם האקלים(. ובתנאי המיכל בגודל
רצוי כןל טוב.הר בתחום רק יישארו השורשים ,המיכל כל את נרווה 
שימוש שהיע שהצמח חכותול המיכל כל את הרוותל הילהשת בעת 
 לשים כדאי שוב. השקותל זוא ע,מגל בשי יהיה והמצע המים ברוב 

גוללג ,סולסל ,)קיפול צמא סימני מראה הוא אם ראותול לצמח בל
 העיקרית בההסי כי כורלז חשוב ה,מקר כלוב ה(.להע של שמיטה או 

 ואם השקיה ףעוד הוא בית( צמחי )דוגמת במיכלים צמחים של מוותל
 .נו לעילכרפי שהז, כבו אוויר טוב מידי- איןר המיכל

 ת צמחים:בחיר

דיםבמוע רועולז ישראליות בחנויות ברשת כושרל ניתן – רעיםז
 .1 הבלטב המצוינים 

מיןהזל אותם ואף משתלות בהבהר כיום מצואל ניתן ירקות ילישת
 סמיכותב אותם ושיתלו וחסונים בריאים יליםשת דיפוהע במשלוח. 

לע תמר ועגבניית שרי עגבנית ניז דיפוהע אותם. תםבלקי בו מןלז
משתרעים צמחים לשתול פתותת ואל ,דולג אשכול עגבנית פני 

 מאוד מתאימים ליםע ירקות טיח.אב או דלעת כמו שטח ותופסי 
 מן.ז גם לאורך בהם השתמשפסת וניתן לגינת מרל

 מןכיוון שהז, ריחן וכולי מה, חסה, בצלברלים כגון: פטרוזיליה, כוספסת ירקות עבמר דלגפה לדישנה הע
פיידי רוח. כ לידי חרקים ואם ע לאם ע רישות האבקה,ד יחסית וכן אין קצר בולהי של קטיף דרש עשנד

 .פלדוגמת עגבנייה או פל פריירקות ל גידול בעת שמתבקש 
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פוסט:תולעי קומ

צמחים. דלשמג מי כל עבור רנהד רזע כלי היא תולעים חוות 
 יאיכות דשן ספקותומ נושל המזון שאריות את אוכלות התולעים 

 פסתבמר תולעים דלגל מנת לע תולעים’(. )‘הומוס הצמחים עבור
 מיכל הנו ליוןהע .השני למע אחד העומדים מיכלים, שני טרךנצ

 נוזלי דשן נו,של ה)במקר תשטיפים לאיסוף מיכל והתחתון גידול
ימוקם בצדדיו, רמאוור יהיה הגידול שמיכל רצוי י(.ואיכות מרוכז

ינקזו אשר ניקוז י/פתח ובה מיםל טומהא יתוותחת מוצל במקום 
,הגידול מיכלל סהכמ אין אם . תחתון מיכלל הנוזלים פיעוד את 
 ממושכת בחשיפה שורדות אינן התולעים שכן ה,כז לייצר יש 

במים ספוגים טוןוקר בנייר הגידול מיכל את פדרל גם רצוי .לאור
בהן עתגל לינוע ,כך משום חה(ל בהסיב חיותל אוהבות )התולעים 

 הגידול מיכלל הוסיףל כדאי ההתחל לשם טובות.ר בידיים רק 
כך אחר תולעים.ל ראשוני כמזון ישמש אשר בשל פוסטקומ
הבמשור הוסיףול ברשת( מיןהזל )ניתן בייהר גרעין גהשיל יש 

 השאריות כמות את דילהגל ניתן .הגידול מיכלל מזון שאריות 
 תולעי גידול לע בר ידע קיים ה.דלג התולעים שאוכלוסיית כלכ

 ג.המזל קצה קצהו של לברים עפוסט והבאנו כאן את הדקומ
תוצרת הגינה פלפל

 צילום: מלקם מקונן.
ירוק תוצרת הגינה  בצל

צילום: מאיה ליבנר.
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 פסתמרמיני ירקות ל ריעה שלז די- מוע 1 הבלט
 חלי, רטלואנ , מעוזסף, הילית אחדד , יואלבנר, מאיה לירהל לגג, אביברגולד , אביהביז מים: נועהבות הצלדיבא ה הןבלהתמונות שמלוות את הט

 ., רועי קן תורסף, הילית אקציר

 /רישות אורד
פנהמ

הערות
 רישותוד הדליה, טיפול

 אחרות
 לקטיף מןז

)ימים(
 בוטני שם

 דו ,חד
 באו ר
ישנת

שם הצמח
 דמוע

 ריעהז

 רומיד

 גידולו את השורשבשנה הראשונה ל מייצר
 יריםובשנה השנייה )אם מות כלמאהראוי ל
רעים.ז חת ובהמשךפרפתח תאותו( מ  הריעה רדודז

 נביטה. לאחר דילול
120-200 

Daucus Carota 
Var. sativa 

ד”ש
 זן הגינה רזג

 יבותתר

 כל
 השנה

 החמים. בחודשי הקיץ רועשלא לז דיףע

פניםהמ כל

 תנאים שונים. ניתןנים שונים יתאימו לז
 הבצור לים התחתוניםאת הע לקטוף

 לא התארך הגבעול עוד גת כלמדור
 )לקראת פריחה(.

יליםשת לשתול דיףע
 קנויים. אם מחליטים 

 ריעהז בצערוע יש ללז
 לאחר ה ויש לדללרדוד

 נביטה.

30-50 Lactuca sativa ח”ש
 יתבותחסה תר

 נים שוניםז

בי/מערחירמז

 בעונת הגידול כן ליחסי וע זקוק לקור
 בגידול מאשר חה יותריו יש הצלב וסתאבי

 .באמצע הקיץ
 .דולג בעציץ מומלץ

90-120

 בזן תלוי 

Brassica 
oleracea 
Var. capitata 

ח”ש  כרוב הגינה

בי/מערחירמז
 דגה ערבהד פעמים או ספרזום מגניתן ל

פרוח.ל שמתחיל
עמוק. בעציץ מומלץ 50-90 

Beta vulgaris 
subsp. vulgaris

 ח”ש

 מנגולד
לים –)סלק ע

 סלק מצוי תת 
 מין מצוי(

 בי/מערחירמז
 שעות אור 5

פחותל

 .כילגם השורש א .בקיץ רועלא לז מומלץ
ב.קצירים ר ספרבצע מניתן ל השקיה מתונה.

30-50 
Petroselinum  
crispum

 ח”ש

פטרוזיליית
הגינה 

 )פטרוסילינון 
 סל(סולמ

בי/מערחירמז לים.את הע בשלצימוח. ניתן ל מהיר ריעה.ז לאחר דילול 30-40 
Raphanus 
sativus 
Var. radicul 

 ח”ש
צנונית

 זן )צנון הגינה 
 צנונית(
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 רומיד
 שעות 6-8
ביום אור

 זוםגל בים. מומלץנים רז צמח תבלין 
 בתנאים .מדי סח יותרכה, לא ללמעמל

 במהירות. ח ויסיים את חייוקשים הצמח יפר

 במהירות. משריש טנוב
ה.בקלות. השקייה סדיר

30-50 
Ocimum 
basilicum

ח”ש
 בזיליקום

 )ריחן מצוי(

 ירקות
 קיץ

רומיד
 יים. מומלץשנת לאחר החליףל מומלץ
 עמוק. בעציץ

 צמח אוהב חום,
 פרילמא ה החלילהשת

 בעציץ , מומלץיולי דוע
 פחות.ל’ ל 8 פח שלבנ

75 -55
Solanum 
melongena 

 ב”שר
דלהג

בתנאי 
 הארץ 
 כח”ש

 חציל
 נום)סול

 החציל(

 /חיררומי ומזד
 בימער

 פפון עם קליפתואת המל כוללא מומלץ
 בו.יים שכים התזונתה את רוב הערכילהמ

 צימוח. רזפריחה, השקייה תז רזהצמאה תז

 טפס )הדליה(צמח מ
 רבמיקום מאוור מומלץ
 ל’ 8 בעציץ מומלץ

 פחות.ל

40-80
 )מתקצר 

 שחם כלכ
 יותר(

Cucumis 
sativus

 ח”ש
 פפוןמל

 פפון הגינה,)מל
 קישוא הגינה(

 /חיררומי ומזד
 בימער

 דברשת נג סות את הצמחיםכל מומלץ
 חרקים.

 דורש תמיכה או הדליה.
 ל’ 8 של בעציץ מומלץ

 פחות.ל
60-80

Solanum 
lycopersicum 

 ח”ש
 עגבניה

 נום)סול
 העגבניה(

 /חיררומי ומזד
בימער

בחודש לשתול מומלץ
 מאי ותחת רשת צל 

 דורש תמיכה ,30-40%
 בעציץ או הדליה. מומלץ

 פחות.ל’ ל 8 לש

75-85 
Capsicum 
annuum 

 ב”שר
דלהג

בתנאי 
 הארץ 
 כח”ש

 פלפל
 הגינה( תפל)פל

רומיד
 .רוע וגם לשתולניתן לז

 כילים.חים אהפר

 הדלות אם כי לאניתן ל
 בצע ניקיוןב, יש למחיי
 גועים, מומלץלים פע של

 ל’. 10 בעציץ

40-60 
Cucurbita 
pepo 

 ח”ש
קישוא

 )דלעת 
 הקישוא(

רומיד
 דיבמוע נים שונים הנבדליםז קיימים

 כונות נוספות.ההנבה ות
 טפסבמקום. מ חסכוני

דורש הדליה.
50-70

Phaseolus 
Vulgaris 

ח”ש  שעועית מצויה
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רומיד  .בישול ללא הצעיר מילאת התר כולניתן לא
 טפסים.נים מחלק מהז

דורש הדליה.
30-60 Pisum sativum ח”ש

 פונהא
 בת(פון מתור)א

 מושפע מאורך הגידול
 ה. הזןטורפריום וטמ
 ריעה יקבעוהז ותאריך

.י והאם יתבצלמת
בשנה הראשונה הצמח מבחינה פיזיולוגית   ריעות שלז קיימות

תתשמור ברשהוא אי את הבצל יוצר  ונעיצות ודצמבר נובמבר

 בי/מערחירמז
 והישרדות לשנה הבאה )התבצלות( ואילו

 ה עמודלהשנייה הוא מע בשנת הגידול
 גה(.רעים )הפרחים וזפר פריחה ויוצר

 ולשתול ית הבצלאת תחת רמחזניתן ל

 .ספטמברב בצלצולים
 מהיר גידול תטרמל

 ירוק מומלץ בצל של
 ירוק בצל ניז לקנות

600-200 Allium cepa ד”ש  הגינה בצל

.מחדש  במשתלות כריםהנמ
 כביםילים המורגם כשת

נעוץרעים או לז ספרממ  ירקות
בצלצולים.  ףחור

במקום. חסכוני

 רומיד

 הראש קטיף בתנאים טובים - לאחר
 , יצמחו ראשים נוספים קטנים.כזיהמר

ביובש וחום הם דליםגראשי הברוקולי ש
 קיצוני זאת, קור קטנים ולא מוצקים. עם 

 ה קשה. ניתןבצור בברוקולי גועפל לולע
 לים.גם את הע בשלול לקצוץ

 70-110 .דולג בעציץ מומלץ
Brassica 
oleracea 
Var. Italica 

 ח”ש
ברוקולי

)כרובית הגינה 
 ברוקולי( זן 

 רומיד
 השמתחיל דשוב ושוב ע ניתן לקטוף

 יליםשת רעים שלז לשמור הפריחה. מומלץ
 נבחרים.

 חיים. . קצרב קציריר
במקום. חסכוני

40-60 
Coriandrum 
sativum

ח”ש
 הברכוס

 ה(השד ד)ג

 רומיד

ביובש וחום הם דליםגראשי הכרוביות ש
 קיצוני זאת, קור קטנים ולא מוצקים. עם 

 ה קשה. ניתןבצור כרוביתב גועפל לולע
 לים.גם את הע בשלול לקצוץ

 90-110 .דולג בעציץ מומלץ
Brassica 
oleracea 
Var. botrytis 

ח”ש  כרובית הגינה
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רומיד  ה חלקיתבהצלל בקיץ גם דלגניתן ל
 .ארוך גידול ת.רסודוהשקייה מ

 בין לשתול מומלץ
תבלינים.

120-180 
Allium 
ampeloprasum 

 ח”ש
כרישה

 גבוה( )שום 
 סה(\ פרא )לוף

 ירקות
 ףחור

רומיד ריעה.לז כילים. קללים אגם הע
 במים גם דולגל יכול

מליחים.
60-80 

Beta vulgaris 
var. esculanta 

ח”ש
 זן סלק מצוי

 דוםא

רומיד
ספרזום מגבקלות. ניתן ל זורע את עצמו

 פריחה. דבדירוג ע פעמים או 
 טורותפרטמ דיףמע

קרירות.
90-120 

Apium 
graveolens 

ח”ש
 ריסל

 פס ריחני()כר

 רומיד
 . הצמחיםדולג במיכל לשתול מומלץ

 במקלות תמוךמ’ יש ל 1.5 גובהמגיעים ל
 עם חוטים משני צידי הצמחים.

 באוקטובר זורעים
 ומתחילים נובמבר
 ב.באבי לקטוף

150-170 Vicia faba ח”ש
 פול

 )בקיית הגינה(

 רומיד
 בחטבמ "שיניים" שנשארו ניתן לשתול

 )שום בתנאי הארץ דלגורק משום ש ךא
 ישראלי(.

 גישבמקום. ר חסכוני
 הילמים. שת ףלעוד

 .באוקטובר
150-180 Allium sativum ח”ש  שום הגינה

 רומיד
 לים כתוספתבע השתמש. ניתן לצמח עמיד

 סיסהתחדש מהבל ים יכול. לעיתטסלל
 .הקטיף לאחר

 מרות מימדיו הקטניםל
מקום מרווח. דיףיע

60-90 
Foeniculum 
vulgare 

ח”ש  פשוט שומר

 /חיררומי ומזד
בימער

חיים. . קצרב קציריר 60-75 
Anethum 
graveolens 

ח”ש
 שמיר

 בת ריחני()ש

 /חיררומי ומזד
 בימער

 את הצמח לייצר השאירב ניתן להאבי סוףב
 יו ולשתולסתב יקהעתשלוחות, שניתן ל

 ה, תותספיק מים והצלל. עם ממחדש
ףבחור בהניל ויחזור את הקיץ ה ישרודהשד

 ב הבא.באבי או 

 גישבמקום. ר חסכוני
 פי מים. הפרילעוד

 ע עםבמג ריקבוןגיש לר
 כן רצוי חיפויהקרקע ול

 הילסטיק. שתפל/קש
 .מאוקטובר החל

Fragaria × 
ananassa

ב”שר  התות שד

 /חיררומי ומזד
 בימער

 דבודדים שוב ושוב ע ליםגם ע זוםגניתן ל
רעים.ז לשמור הפריחה. מומלץ

פי מים.גיש לעודר 40-60 
Spinacia 
oleracea 

ח”ש  הגינה תרד




