
 המדריך המהיר 
 

 לתכנון טיפוח ותחזוקת הגינה במרפסת
 

 עשו זאת בעצמכם

 @Eyal Melyon 2018  כל הזכויות שמורות ל 

מליוןאייל : מאת   

'… חיסלתי עד שצמחו לי אצבעות ירוקותלכם מושג כמה צמחים אין '  

 מחיסול צמחים לאדניות פורחות בשישה ימים

https://www.facebook.com/groups/1550381721688964/requests/


, ספינת האם)לענת נשוי , אני אייל –אם עוד לא נפגשנו אז 
אבא לשתי בנות מדהימות , (המפרש וחוף המבטחים, הרוח

מנהיגה הבלתי מעורער של כלבתנו האהובה העונה  , נעם ורוני

 … וגם אנאבללשם 
 

וגינון במרפסות  חובב צמחיה מושבע , אדריכלות נוףהנדסאי 

שנים בייעוץ תכנון ובנית  23ניסיון של למעלה מ בפרט עם 

 . ל'ובחומאות גינות בארץ 
 

מייסד . חלומותסדרתי ואופטימי חסר תקנה המגשים יזם 

  GrowEat וחברת  www.handpruning.com אתר 
 מתנדב עם קבוצות נוער בסיכון  מדריך 
 להירדם סופר צמחים כדי ובלילה 

 

  את רק לכם לומר אוכל …לי שהצליח עד "חיסלתי" צמחים כמה מושג לכם אין - אישי

  אבל צמחים מעט לא תהרגו עוד אתם .ולהתנסות לנסות ,לחקור תעזו ,לטעות תעזו ,זאת

   .תגיעו אליהם והתוצאות מהיכולת מאושרים תהיו אתם הזמן עם

 

  תמשיכו ,תוותרו אל ?מה אז ?שרדו לא הם ?למטבח בזיליקום ?למרפסת פטוניה קניתם

 .שיצליח עד שוב ותטעו הלאה

 

  כשזה כי בקלות כך כל תוותרו אל .אדיר וכיף פשוט ,קל זה ואדניות בכדים צמחים גידול

 .ולהקשיב לתמוך כאן אני הקשים וברגעים ,מזו נפלאה תחושה אין מצליח

 
 תיהנו מהמדריך ותתחילו ליישם

 
 שלכם

 
   מליוןאייל 

 על עצמי 

 ממני אליכם
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 מבוא קצרצר
 למחסל הצמחים הסדרתי

 

 ימים 6  ב פורחות לאדניות סדרתי צמחים מחיסול

 למשתלה יציאה כולל המדריך את שליישם תגלו מאד מהר .שלב מציין ימים המונח

   .זה על עופו ,ימים 6 מ פחות הרבה נדרשים ושתילות הביתה חזרה ,הקרובה

 

   ,לנו שיצליח כדי

    הבאים הכללים4 על לשמור רק עליכם ,הבאים הימים בששת ואני אתם זה כי

 

 האדנית תעמוד בו במקום יש אור שעות כמה יודעים אתם – 1

 מים לנקז מעולה יכולת יש שלאדנית לכך דאגתם – 2

  Waze ב Home תלחצו אז לא ואם בארץ אתם גאוגרפי אזור מאיזה יודעים  אתם – 3

 שצריך וכמה מתי רק להשקות למדתם – 4

 

  אתם איפה ?במרפסת אור שעות כמה למשתלה היציאה לפני רגע תדעו לא אם ?מבינים

  האפשר ככל מהר המים ניקוז ביכולת טמון הצמח התפתחות להצלחת ושהבסיס ?גרים

   .שקניתם החדשה הפרחים מאדנית תיפרדו כנראה שבועות 3 תוך אז .מהאדנית

 

 .למטה שמאל צד / האדום בפרח תפגשו המדריך אורך לכל :האדום הפרח טיפ

  שלי Facebook ה בקבוצת חפשי באופן לשאלות לכם יאפשר האדום הפרח על לחיצה

 

   נתחיל בואו

www.adanit.co.il   כל הזכויות שמורות ל  Eyal Melyon 2017@ 

http://www.adanit.co.il/
https://www.facebook.com/groups/1550381721688964/requests/


 תוכן העניינים

   7 – 5' עמ[ רגע לפני שיוצאים למשתלה –מתכננים : ]'יום א
 ?כיצד משפיע מבנה האישיות שלכם על הצלחת הגינה –מי אתם •
 ?כיצד לחשב –שעות שמש ישירה במרפסת •
 

 10 - 8' עמ[ ?במרפסתלהצלחת הגינה מהו הסוד  –מבינים : ]'יום ב
 ?האם רק חורים בתחתית האדנית יספיקו –ניקוז מים •
 ?  איזו אדמת גן מתאימה לאדניות שלכם•

 

 19 - 11' עמ[ ?כיצד בוחרים -יוצאים למשתלה : ]'יום ג
 אל תצאו למשתלה בלי להכין שיעורי בית –רשימת חובה •
 ?  איך תדעו מה מתאים לכם –מאות סוגי כדים ואדניות •
 ? גן מתאימה לאדניות שלכםאיזו תערובת  -אדמה •
 ?  זה מתאיםלעשות בהן שימוש ולמי מתי  –תחתיות לאדניות •
 

 44 - 20' עמ[ ?מה מתאים למרפסת שלי –צמחים  : ]'יום ד
 ? הכל? שיחים? פרחים? תבלינים? עצי פרי? ירקות, מה מתאים למרפסת שלכם –צמחים •
 המלצת השף   –צמחים מומלצים למתחילים •

 

 47 - 45' עמ[ ?כמה איך ומתי –משקים : ]' יום ה
 ?כיצד להשקות צמחיה חדשה או צמחיה קיימת ואיך משקים בחופשה –השקיה •

 
 50 - 48' עמ[ שתילה וחידוש אדניות –מטפחים ומצליחים : ]'יום ו

 טיפים לצמצם הופעתם -מזיקים •
 טיפים לגיזום מעודד צמיחה והתחדשות –גיזום •

 

   51' תעודת הצטיינות עמ –הסמכה 
 55 – 52' עממילון  –מילון מונחים וטבלאות עזר בגינון 

 57' עמ –לנושאים מעניינים נוספים אינדקס קישורים 
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 יום ראשון
 מתכננים  

 

 זה שבא לכם לגדל גפן במרפסת לא אומר שזה מתאים 
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?  או זוג קרייריסטים? זוג פנסיונרים? וחציילד בן שנתיים  1צעיר פלוס או זוג ? רווקים

בין אם אתם  , תכנון הגינה במרפסת חייבת להלום את האופי שלכם? למה זה חשוב

יש הבדל עצום והשפעה עצומה על נראות הגינה במרפסת  , חובבי גינון או כלל לא

 .  בדוגמאות שהצגתי 

מן הצד השני  , מצד אחד המשפחה הצעירה מעוניינת במעט צבע וירק - הזוג הצעיר

המרפסת היא חלק מהבית לתפיסתם וזה אומר שהילד בן השנתיים וחצי יצא החוצה  

להניח חפצים שעשויים  .. נכון? מה אסור שיקרה. למרחב הקטן הזה לא מעט פעמים ביום

שלא לדבר על רגליים קטנות שעלולות לדרוך על  , סמוך למעקה" מדרגה"להפוך ל

מרחב המרפסת כה קטן כך שאם נמקם אדניות או עציצים על הרצפה  , בנוסף. הצמחייה

כל זה בשילוב עניין הבטיחות מביא אותנו  . נקטין משמעותית את מרחב המחיה

איך עושים שימוש במרחב הזה לאור התנאים ועדיין מרוויחים גינת מרפסת  , ליצירתיות

אגב אני מביא בחשבון שבני הבית אמנם רוצים גינה אך די ברור  . מיד ניגש לכך? פורחת

 .  שלשניהם אין זמן ותשומת לב לטיפוח צמחיה

 

אוהבי צמחיה מושבעים אך  , זמן בשפע, ללא ילדים קטנים לטפל בהם –זוג הפנסיונרים 

עם אפס רצון לטפל בגינה המעוניינים רק ליהנות מיופייה והנה לכם מודל שלא רק  

 .  אלה אף על צורת ההשקיה והטיפול בה, שישפיע על אופי הצמחייה

ל למשל זוג זה יעדיף גנן שייטפל וישמור את המראה היפה כולל מערכת  "במקרה הנ

 .  השקיה ממוחשבת כמובן שתסיר מעל הזוג הבוגר את ההתעסקות עם נושא המים

 

ההבנה מי הם דיירי הבית ואופיים היא עוגן ראשון לפני שמתניעים את הרכב : סיכום

 .ויוצאים למשתלה
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 , ממש פשוטזה טוב 
עט  , הבאה הדורשת ניירלשיטה נצמדים •

 .  מעוררואולי שעון 
 ,  מכינים רישום כמו בטבלה למטה•
בבוקר עד   08:00מדידה משעה מתחילים •

 .  בערב 20:00
שעה  מציצים החוצה למרפסת בכל •

  - 10:00שמש  09:00 - 08:00: כך ורושמים 
הבנתם  טוב , צל 13:00 - 12:00צל  11:00

 .  הרעיוןאת 
צפו במרתון  , שבת קיצית אחתתפסו •

משחקי הכס או סמי הכבאי ובכל שעה  

 .צל או שמש? מה במרפסתרשמו 
 .מדידה אחת תשרת אתכם מכאן והלאה

 ,  עם בגד ים וקנקן מים קרים 07:00צאו למרפסת בשעה "

 .  18:00באותה הנקודה עד שעה שבו 

 " במרפסת שמש שעות  תהיו שרופים אבל לפחות תדעו כמההיום בסוף 

פ רוב "ע)כאן היא מהרגע בו עצמת האור היא החזקה ביותר הכוונה  –שמש מלאה 

שעות עצמה חזקה ישירה   6ל  5כלומר בין . 16:00ונמשך עד ( 11:00מתחיל בערך בשעה 

 .עונה להגדרה שמש מלאה
 

החשיפה אך לא לקרני ( 6ל  5בין )פחות או יותר אותו הדבר בכמות שעות  –חצי צל 

 …וכיובשיחים , מפרגולה הסתרותאלו לרוב מקומות עם . שמש ישירה כי אם לאור בלבד
 

אלו נקודות במרפסת שלא מגיע אליהן לא קרינה ישירה וגם  . די פשוט ס'תכל –צל מלא 

 .כלומר עצמת אור נמוכה ביותר, לא קרינה נמוכה

 כיצד לחשב שעות שמש במרפסת

?   למה הכוונה? חצי צל? שמש מלאה  
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 יום שני

 מהו הסוד להצלחת הגינה במרפסת   –מבינים 
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אם תפזרו  מריצה או , בפחיתתשתלו בין אם 

תהיה  ליכולת ניקוז המים בסוף , המון דשן

ביותר על בריאות  המשמעותית ההשפעה 

 .  הצמחיםומראה 
 
ישנו  האדנית על כך שבתחתית הקפידו •

אחד או כמה אבל תמיד חייב להיות , חור

 .פתח לניקוז המים
 

ממליץ לכסות חורי הניקוז במעט טוף  •

י  "למניעת אפשרות סתימת חורי הניקוז ע

 .שורשים בעתיד

 עדיף למקם חורי הניקוז בתחתית האדנית

 ולא בדופן האדנית הקרובה לתחתית

תמצאו בכל משתלה  )דק טוף *גס או טוף *כיסוי חורי הניקוז הם חומרים מומלצים עבור 

 .  ניתן לעשות גם שימוש בחלוקי נחל קטנים אבל דאגו שהם שטופים מסיד וגיר( ובזול
 

חרס גם ניתן לקנות במשתלות ואם יש לכם כד חרס ישן לא שימוש בית תוכלו שברי 

בשום מקרה לא  . לשבור חלקים ממנו לחתיכות קטנות עם פטיש ולפזר כשכבת ניקוז

 . לעשות שימוש בחצץ
 

 .אבני לבה קטנות אותן ניתן למצוא בשקים בכל משתלה ללא יוצא מהכלל –טוף * 
 
 

להצלחת הגינה במרפסתהכלל הבסיסי  -ניקוז            
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זו שתכניסו לאדניות שלכם ותשתלו , אדמת גן

מכונה בשמה המקצועי תערובת שתילה או  , בה

אדמה זו מכונה תערובת שתילה . מצע שתילה

מאחר והיא מיועדת לגידול צמחיה במכלים 

 .סגורים והיא שונה בתכלית מאדמה רגילה
 

 סוגי תערובת שתילה 
 
ניקוז מהיר יותר  מאפשרת  –תערובת קלה •

אגב תערובת שתילה קלה אינה  . של מים

אלו , קלה יותר בסחיבה מהרכב למרפסת

 .המרכיבים שיוצרים את ההבדל
 

מדובר  . ניחשתם נכון, יפה –תערובת כבדה •

על תערובת שתילה שמאפשרת אחיזת  

 .מים גבוהה יותר מהתערובת הקלה
 

 

 ?איך אדע איזו תערובת שתילה מתאימה לי 

ליטר   25, ליטר 10אדניות , בליטריםבמשתלות מצוין ניפחן על מרבית הכדים והאדניות 

 :כזוהיא ולכן המלצתי . הלאהוכן 
 
 קלהליטר תערובת  50אדניות בעלות נפח עד •
 כבדה יותרליטר תערובת  50אדניות בעלות נפח מ •
 

שימוש באדמת חמרה ולא  . מהגינהי הבאת חמרה "בשום אופן אל תנסו לחסוך ע: חשוב

אף  , משיקולי בריאות הצמחבעיקר משנה איזה שם נתנו לה ומי המליץ לכם היא טעות 

 .הבאתם מהחצר לגינה במרפסתמחלות ומזיקים ' זבל'פעם לא ניתן לדעת איזה 
 

 אדמת גן לאדניות
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 יום שלישי
 סוף סוף יוצאים למשתלה

  

 כיצד לבחור אדניות וצמחים
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מינימלית שרק , הכנה פשוטה. אפילו כדי להגיע למראה כמו בתמונה הבאה נדרשת הכנה

שלב האצבעות  , תקל עליכם ועל המוכרים במשתלה את החיים ותביא אתכם לשלב הבא

 .  אז הנה הרשימה בלעדיה אל תצאו למשתלה.  הירוקות

 ?רוצים כזה אצלכם בחלון או במרפסת

.  איךאסביר מדהימה ולגינה הזדמנות לצאת למשתלה בלי הרשימה בדף הבא זה פספוס 
ת  /להסביר למוכרואתם מנסים נתונים מקדימים הגעתם למשתלה בלי פעם אחת כאשר 

או היא יבינו ומקווים שהוא במשתלה את מה שאתם חושבים שאתם זוכרים מהבית 

ויספקו לכם מענה הולם ועם כל הפער הזה בנתונים אתם גם מנסים להסביר איך  

 .  נראיתהמרפסת שלכם 
 

עם הידיים בשילוב מלל  תיאורים . במשתלהמעט מתישים את המוכרים בצורה זאת אתם 

מה אתם רוצים הם מתכון למפח נפש שבסופו תגלגלו בניסיון להסביר שהוא זיכרון חלקי 

 .הוגןלא ממש , אותו על המשתלה וזה איך לומר
 

 ....מלאו הרשימה הבאה ואתם על הגל הנכון 

 רשימת חובה 

 אל תצאו למשתלה בלי להכין שיעורי בית 
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 ?מיקום גאוגרפי? מאיפה אתם בארץ•
 

 ?לאיזה כיוון פונה המרפסת•
 

 '?היקף המשטח המרוצף במר•
 

 ?קומה•
 

 .שעות שמשלמדידת  6בעמוד היעזרו בטבלה ? כמה שעות שמש ישירה ביום•
 

 ?אתם או בעל מקצוע, מי יטפל בגינה•
 

 ?ידני או אוטומט, כיצד תתבצע או מתבצעת ההשקיה•
 

 מידות אורך ורוחב מרפסת כללי מידות גובה ואורך המעקה•
 

 גוון קירות וריצוף•
 

 (5תחת גיל )האם יש ילדים קטנים בבית •
 

 ?באיזו מידה מפריעה לכם נשירת עלים או פריחה על הרצפה•
 

 .כדי לבדוק התאמה( אם ישנם כאלו)ציינו צמחים אהובים עליכם •
 

 ?מעוגלים או בעלי קוים ישרים? איזה סגנון צורות כדים ואדניות אהובים עליכם•
 

 ?אילו גוונים של כדים ואדניות אהובים עליכם•
 

 (מחיצה עם שכנים למשל)ציינו במידה ויש אזורים אותם אתם מעוניינים להסתיר •
 

 ?שטחים פתוחים? בניינים –תארו את הנוף הקיים הניבט מבעד למרפסת •
 

 ציינו מיקום ריהוט גן קיים או מתוכנן•

לקראת יציאה למשתלה  –רשימת חובה   
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.  ועציציםאלפי סוגים שונים של אדניות כדים 
איך בכלל ניתן לבחור בין שלל , באמת מבלבל

צבעים , האפשרויות של אדניות מכל הגדלים

. למען האמת די בקלות? וחומרים אדניות למרפסת
 ?איך זה אתם שואלים

 
 הנה כמה כללים

 
זוכרים את עניין מי הם דיירי הבית  . בטיחות•

עיצוב עצם הנחת  נאמר שמבחינת ? 6מעמוד 

האדניות למשל על הרצפה לאורך מעקה  

'  טאצהמרפסת זה מענה מושלם אשר נותן 
למראה הבית אבל על אדניות אלו יכולים 

הקטנים לטפס ומשם לעלות על  " זוחלי הבית"

 .  שאסבירטוב אין צורך … המעקה 
אז אחריי שמילאתם את חלל  . מקום פנוי•

סט שולחן וכיסאות  , המרפסת במחסן גינה

תבדקו כמה  … זוג אופניים וגלשן, קומפלט

 .מקום נותר

הצמחים  כמו בקרקע מעמיד את ואדניות שלא כדים , צמחיה במכליםגידול  –סוג החומר 

גם  הם , במיכל" כלואים"הם חומרים מזינים כי להם לא זו בלבד שאין . מאתגרבמבחן 

החיצונית  ' בינם לטמפהאולטימטיבי כאשר הדבר היחיד המפריד ' במבחן הטמפניצבים 

, לרגע את כמות שעות השמש הישראליתדמיינו עכשיו ! זהו, האדניתהגבוהה זו דופן 
התריסים והכל ישירות מכה בדפנות  , מעקות הזכוכית, הקרינה הכפולה המגיעה מהקירות

 .  מתכון קלאסי למרק שורשים, את תכולת האדניתהאדנית ומרתיחים 
 ?  אילו חומרים לבחור למרפסות שמש אז 

 
את תכולת האדנית  " מרתיח"אינו החומר וקלות  -טעמים משני מבחינתי עדיף פלסטיק 

, למעט פלסטיקבכל זאת התעקשתם על חומרים שונים אם . חוםמבפנים ולא אוגר שעות 
 .בהיר והכי איכותיות שתוכלו למצואאדניות בעלות צבע וגון בחרו 

 
כבדים  , כל אלו כבדים לנשיאה לרכב, מצופה גלזורה חימר, טרקוטה, בטון – משקל

.  צמחים ומים, להעלות למרפסת ועוד יותר כבדים כאשר הם מלאים בתערובת שתילה
 .  ועוד לא דברתי על נושא המשקל על רצפת המרפסת

 

 מאות סוגי אדניות 

'חלק א? איך תדעו מה מתאים לכם  
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 אין אדניות טובות או לא טובות
 

יש את אלו המתאימות או לא לצרכים ולנתוני  

 .המרפסת שלכם 
 

 ?צר וגבוה
 

.  בתמונה משמאלנאמר שאהבתם את האדנית 
בדיוק  בעלת מבנה צר וגבוה והיא גם אדנית 

 .  עד כאן מגניב, במרפסתלכם פינה סוגרת 
כולל ספוגה מים שתילה היא מכילה אדמת , אבל

עכשיו  . משקל ובסיס צרחתיכת שזה צמח מרשים 

את כל הדבר הזה שיש לו מרכז כובד גבוה 

.  'מ 1ובתוכה אתם מתכננים לשתול עץ פרי בגובה 
 ? במרפסת חשופה לרוחותהאם את זה תציבו 

זה יפה אבל לא בטיחותי ובוודאי לא  . לא בטוח

 .מספיק רחב לעץ פרי למשל
 

 ?מרובע או  עגול
אישית אעדיף לעשות שימוש באדניות עגולות  

לשורשי עץ אותם לא דאגתם   -1. מכמה שיקולים

קשה יותר לשבור דופן , לחתוך בזמן מאלף סיבות

אדנית עגולה מדופן אדנית מרובעת והרגע הזה  

תמיד  – 2 .תמיד מגיע במיוחד אם שתלתם עץ

  - 3. אין דופן יפה יותר או פחות, ניתן לסובב אותן
המרפסת   קויעיצובית זה נחמד לשבור מעט את 

 .הישרים ממילא

 מאות סוגי אדניות 

'חלק ב? איך תדעו מה מתאים לכם  

 
המעקה הוא המקום היחיד עליו נותר למקם אדניות אחרי  אם   -אדניות תלויות על מעקה 

ששימוש לא בטוח " פיוז קצר"לשכן מלמטה יש אבל  במרפסת שדחסתם את כל הבית 

להסתכן בהתזת מים עליו או בגידול צמחיה נשירה שתפיל עלים  באדניות תלויות למעקה נכון 

אדניות תלויות הן פתרון מעולה אך קחו בחשבון שהנפח הקטן שלהן  . בטריטוריה שלו

 מאפשר שתילת צמחיה קטנה יחסית ואם תזניחו את הטיפול באדניות הללו
 מהר מאד תגלו כמה לא אסטטי זה אלמנטים מפלסטיק צבעוני 

 .  תלויים ריקים על מעקה המרפסת
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 אדניות בעלות כתפיים רחבות
 

ישנן לא מעט אדניות ובעיקר  –שימוש נכון 

' כתפיים רחבות'כדים שהמבנה שלהם בעל 
כדים ואדניות מסוג זה  . אך הפתח העליון צר

למשל אינם מתאימים לשתילת עצים או שיחים  

 . בעלי שורשים המתפרשים לצדדים
 

בדף הקודם נגעתי בכך שתמיד מגיע רגע  

במקרה של האדנית  . חידוש תכולת האדנית

דן , ל חידוש תכולה כאשר עץ שתול בתוכה"הנ

 .  את האדנית לשבר
הפתח העליון והצר לא יאפשר לכם לשלוף את  

התכולה החוצה כי השורשים התרחבו ותפסו  

נפח בחלקה הרחב של האדנית ואז הוצאת  

 .הצמח מתוכה הופכת בלתי אפשרית
 

 .  מושלם? שימוש לפרחים כמו בתמונה
 

 מאות סוגי אדניות 

'חלק ג? איך תדעו מה מתאים לכם  

 
, נאמר שמאד אהבתם אדניות מבטון או אבן  -אדניות בעלות טקסטורה פנימית חלקה 

או המרקם ממנו עשוי , מעבר לעובדה שהן כבדות לסחיבה תמיד יש את עניין הטקסטורה

ככלל תמיד  . מדברים על חלקה הפנימי של האדנית( שוב)זה חשוב בעיקר כאשר . החומר

 . העדיפו טקסטורה חלקה
 

שורשי עצים ושיחים נתפסים בקלות יחסית ונאחזים בטקסטורה מחוספסת כמו אגן או בטון  

וגם כאן ביום בו תצטרכו לחדש תכולת האדנית תמצאו את עצמכם נאבקים בלנסות להפריד  

 .  שיח מדפנות האדנית/את שורשי העץ
 

אם תבחרו לשתול באדניות בעלות טקסטורה מחוספסת צמחיה עדינה יותר  , יחד עם זאת

 .  משיחים ועצים אזי שיחקתם אותה ותיהנו מהתוצאות ומהתחזוקה בהמשך
 

 .יש מתאימות לצרכים שלכם או לא, אין אדניות טובות או פחות טובות – ?זוכרים
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 ?מה חשוב
 

 .דאגו שיהיו קלות משקל1.

 .  חלקות מבפנים2.

 .  חורים לניקוז בתחתית כמובן3.

 (.במפנה דרומי)בעלות גוון בהיר 4.

 .בעלות נפח גדול מספיק  לשנים קדימה, במקרה של עצים5.
 
 

 

 מאות סוגי אדניות 

 סיכום
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הרעיון בבסיסן של התחתיות לעציצים , אז ככה

לשמר מעט מים ולחות עבור  , הוא מצוין

מערכת השורשים של הצמח ובו זמנית למנוע  

מעודפי מי ההשקיה לטפטף ישירות על  

 .  הרצפה
זה טוב ויפה רק כאשר אתם משקים באופן  כל 

אבל בינתיים חשוב להבין , ידני וכבר אגיע לזה

אילו דברים מתרחשים לעתים קרובות כאשר  

 :עושים שימוש בתחתיות
 

 .  האצת תהליך המלחת האדמה1.

 .טחב2.

 .עודף רטיבות לשורשי הצמחים3.

 .יתושים4.
  

מערכת השקיה אוטומטית  : ראו התמונה מימין

לא  )אין טוב ממראה עיניים ? בשילוב תחתיות

 (.  נראה טוב בכלל

 לצמחים הרבה פחות, זה אולי נעים לעין? תחתיות לאדניות

עכשיו דמיינו  ', דק 7ביום ובכל פעם פעמים  2ההשקיה שלכם משקה נאמר שמערכת 

וכמה מהר תיראה רצפת המרפסת שלכם כמו כמה מהר תתמלא תחתית העציץ במים 

 .בתמונה למעלה
 

 תחתית לעציץ 

?צריך את זה ולמה זה באמת מיועדמי   
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 יום רביעי

 בוחרים צמחים למרפסת  
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אז אחרי שהתשתי אתכם  .  דפים מרשימות הצמחים המתאימות לכם 2אנחנו מרחק , נפלא

עצי  , ירקות, יכול להתאים למרפסת שלכם הכללכאורה , אז כן. בהכנות וחפירות הנה זה מגיע

הלו יש מבחר  ' משפחות'שיחים ומטפסים אך מאחר ולכל אחת מה , פרחים, תבלינים, פרי

 :ההגדרות הבאות 3עצום בחרתי לעשות שימוש ולהציג צמחים העונים ל 
 קלים לגידול 1.
 חזקים ביותר הדורשים מינימום תחזוקה2.
 קשים לחיסול , הצלחה או במילים אחרות 100%הכי קרובים ל 3.

 תתחילו מאדנית אחת או שתיים  

 תחוו הצלחה 

 היתר כבר יקרה מעצמו  

תחת כל  . משפחות צמחים, הדפים הבאים יחולקו לפי סוג צמחים או במינוח המקצועי

 .  ההגדרות שהצגתי למעלה 3משפחה תופיע רשימת צמחים העונה על 
 

תוכלו לבדכם לגשת למשתלה ובכל פעם  , הניסיון והביטחון שיעלו במקביל, עם הזמן

 .לנסות צמח חדש
 

 קדימה לרשימות הצמחים  

מה מתאים למרפסת שלכם -צמחים   

?'מטפסים? תבלינים? עצי פרי? ירקות? פרחי עונה  
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 שתילת צמחיה בכלל 
 

 '  קר מדי –בחורף לא שותלים ' –ראשון מיתוס 
 

כמה  כן בחשבון לפני לקחת יש . בוודאי בארצנו הקטנטונת, בחורף הכללשתול כמעט ניתן 

בטוח שמה שאתם מחפשים  לא )סוג הצמח  –כיוון מרפסת  –גאוגרפי נתונים כמו מיקום 

 . לשתול שותליםאבל  –( קיים בכלל בעונה הזו

 'חם מדי –בקיץ לא שותלים ' –מיתוס שני 
 

שתילה קיצית בהחלט תקשה עליכם ועל הצמחים אם  . לשתול לאורך כל הקיץניתן 

זה עדיין לא אומר שייגרם  , ותשתלו 16:00ל  11:00תעמדו במרפסת דרומית בין השעות 

 .  לשתול בשעות נעימותפשוט תדאגו , נזק סופני לצמחים
 

 שתילת פרחי עונה  
 

ככל  , פשוטההמשוואה . מאי -אוקטובר מתחילה בחודש שתילת עונתיים של חורף 

 .שתקדימו לשתול כך תרוויחו יותר חודשי פריחה חורפיים
 

 .  עם אותה התייחסותאוקטובר  -אפריל  –פרחי עונה של קיץ שתילת 
 

 ,העונהעונה חורפיים או קיציים הרבה זמן לפני ניתן להשיג פרחי : טיפ
 .  שלהםדרך לעשות עד העונה יש להם תתפתו אל 

 צמחים למרפסת 

?מתי שותלים  
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אדניות פרחים למרפסת זה הסיפור שלי ואני  

 .  הסיפור של כולנו, מרשה לעצמי לומר
זה  ? מה זה משנה… צהוב או לבן, סגול, אדום

 (.-:גם אני , ברור? רוצים גם. יופי? פורח
להציג לראווה כאלו מראות בארץ הקודש כל כדי 

 דברים   4מה שצריך זה לשמר 
 כבר דיברנו על זה –בסיסי ידע 1.
 גם על זה דיברנו –לתנאים הצמח התאמת 2.
 ל"כנ –ראויה תשתית 3.
 .חובה בתום שתילה - טובה בירה 4.

ויש , אה כן. תאמינו כמה זה פשוט נגיש וישיםלא 

? ואצלנו". טוב אצלם זו תרבות: "את משפטי ה
 ..  הנה? רוצים עובדות, בטח שזו גם תרבות 

.  או מחוץ לביתצמח בבית ישראלי שני מגדל כל 
 ?  אז מה העניין, תרבות ישכלומר 

 .בשביל זה הורדתם את המדריך הזה, אין עניין

 .יצליח לכם' אדנית פורחת'כללים בסיסיים כדי שמבצע  3
 

כל . מ רוחבן"ס 20מ עומק ו "ס 20לא פחות מ , עמוקות מספיקחשוב שתהיינה  – אדניות

 .אך זה הבסיס יותרמה שלמעלה מכך תמיד יהיה טוב 
 

של טוף  מ "ס 2ניקוז שתכסה את תחתית האדנית בלפחות דאגו לשכבת  –אדנית תכולת 

 .מהיר של מיםלטובת ניקוז 
 

,  דרוםבכיוון גם , בשיא הקיץבבקשה גם , בין אם תשקו ממוחשב או תשקו ידנית – השקיה
 .קרקע/תשמרו רק על לחות בתערובת השתילה. אל תציפו את האדניות

 
 כך-יכולים לקפוץ לשם כעת או אחר, בפרק השקיה אסביר כיצד להשקות נכון#

 צמחים למרפסת 

 פרחי עונה 

 גם האדניות שלכם יכולות להיראות כך בקלות 
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 חורף
 

 מרפסת דרומית יהיה מושלם< חרצית 
 

 מרפסות בכל הכיוונים למעט צד צפון< כובע נזיר גדול או ננסי 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  לובליה
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< סלסלי כסף 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< לוע ארי גדול או ננסי 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< ננסי + אמנון ותמר גדול 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< פטוניה 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< ציפורן סיני 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< פטוניה מיליון בלס 
 

 מרפסת דרומית יהיה מושלם< תורמוס 
 

 קיץ
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  לוניה'אנג
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< צרפתי  טגטס
 

 .  עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב< פטוניה 
 

 כל הכיוונים למעט צד צפון< ציניה 
 

 כל הכיוונים למעט צד צפון< הישראלי מלכת הקיץ זו , זוחלתזקופה או < וינקה 
 

 דרוםעדיפות לצד < כל הכיוונים למעט צד צפון <  פורטולקה

 צמחים למרפסת 

 רשימת פרחי עונה 
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אז אחרי שלב פרחי העונה הגיע העת לעבור  

צמחים שיהוו את הצמחייה מרכזית  לרשימת 

 .  באדניות המרפסת
להחליף אותם ולעתים הם יכולים כאלו שאין צורך 

לעמוד בפני עצמם ללא כל שתילה סביבם ולעתים  

עניין של טעם ומקום , סביבםבהחלט ראוי לשתול 

 . בתוך האדנית כמובן
כחלק מהקו המנחה  חזקים ועמידים הללו הצמחים 

 .  במדריךמבחינתי לכל אורך הדרך 
אבל מהווים את המרכז  , גבוהים פעם נמוכיםפעם 

 .  באדניות שתבחרו
שאת הצמחים הללו מחליפים רק בתנאים  כמובן 

סיבות אפנתיות  , או שנמאס לכם מהם: הבאים

או שהם פשוט מתו או נראים רע וללא  … 'וכד

' לנקיכולת שיקום למשל או שגודל האדנית הגיע 
שאינו יכול להכיל יותר את הצמח ואז נדרש שיפוץ 

 .או חידוש

מגוון הצמחים הוא עצום וניתן ליצור גינות מרהיבות עם אין סוף צבעים מבלי , זה ממש כך

 .במיוחד באדניות. לעשות שימוש ולו בפרח עונתי אחד
 

הנפח  , הרקע, הם מהווים את הצמחים הגבוהים יותר, לצמחים אלו אני קורא עוגנים

הם אינם מתחלפים ומרביתם ממילא פורחים בשלב זה או אחר במהלך  . וכמובן הגוון

 .  השנה
 
 

 צמחים למרפסת 

 שיחים וצמחיה רב שנתית 

 צבע גודל וגוון מנצחים לעתים את פרחי העונה
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 מרפסת דרומית יהיה מושלם<  אגפנטוס
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב< איריס על סוגיה השונים 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< רובי  ביצן
 

 .מרפסת דרומית יהיה מושלם<  גאורה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  דיאטס
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  דיאנלה
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  סנסיוויריה
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב< (  זו מהתמונה למעלה) ליריופה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  סטרליציה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  פורמיון
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  שבטבט
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< אקורוס
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  בולבוסן
 

 צמחים למרפסת 

('חלק א)שנתית –רשימת שיחים וצמחיה רב    
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 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  אבליה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< אוג 
 

 .מרפסת דרומית יהיה מושלם<  בוגונויליאה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  בוהיניה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< בן עוזרר 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  בראניה
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  ברונפלסיה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  דודונאה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< על סוגיה השונים  דורנטה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< הדס 
 

מרפסות כל < ממליץ על היביסקוס שסוע < ( סתריהלמעט היביסקוס )< היביסקוס לסוגיו 

 .הכיוונים למעט צד צפון
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  חבושית
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< מורן 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  מירסינה
 

 .מרפסות כל הכיוונים כולל צד צפון<  ננדינה
 

 .מרפסות כל הכיוונים כולל צד צפון<  פיטוספורום
 

 .מרפסות כל הכיוונים כולל צד צפון<  שפלרה

 צמחים למרפסת 
('חלק ב)שנתית –רשימת שיחים וצמחיה רב    
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בשפה .  צורה'תשפכתם להם , בחום הקיץ וללא השקיה אלו בהחלט צמחים נשפכים

לכסות שטח כמו  .. ניחשתם נכון? מטרתם... 'וכומשתרעים , המקצועית הם נקראים צמחי כיסוי

 .מעקה ומה שבא לכם, דופן אדנית
 

חברות ייצור אדניות וכדים . צמחי כיסוי אכן מכסים ולעתים הן מכסות אדנית בעלת עיצוב ייחודי

ללא  החברות הוא בין התחרות רק בנושא העיצוב ובשדה זה מיליונים העולם משקיעות בכל 

 .  ספק הרווח הנקי שלנו הצרכנים
 

,  אם יש לכם אדנית או כד יפים ולא בא לכם להסתיר ולכסות עם צמחיה את יופיים ועיצובם
וזו . לעקור ולחדש אם זה לא הצלחתם, כמובן שתמיד ניתן לגזום. וותרו על שימוש בצמחי כיסוי

,  היכוסיגם אם זו אדנית יפה אני מציע בחום לנסות לעשות שימוש באחד מצמחי ', הנקבדיוק 
לעתים כמו שתראו בתמונה למטה זה מוסיף המון חן ושובר מעט את המראה הנקי והקווים 

 .הישרים
 .  תנסו, בקיצור

 צמחים למרפסת 

 צמחי כיסוי או צמחים נשפכים 
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 .מרפסת דרומית יהיה מושלם<  אבולבולוס
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  קרקפתית ארכובית
 

 .הכיווניםמרפסות כל < זוחלת או כסופה  דיכודרה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  וידליה
 

 .מרפסות מזרחיות מערביות כולל צד צפון< ( שנתי על סוגיו השונים –הסוג הרב )וינקה 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< חבלבל מאוריטני 
 

 .מרפסות מזרחיות ומערביות בלבד<  ליסימכיה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< מקור חסידה 
 

 .מרפסות מזרחיות מערביות כולל צד צפון< סיגלית אוסטרלית 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  סקיבולה
 

 .מתאימה לכל הכיוונים כול צד צפון< הודית  תותית

 צמחים למרפסת 
 רשימת צמחי כיסוי  
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הטרקטור שלכם עדיין חונה במטע עצי הפרי במרפסת בואו נניע אותו ונצא לחרוש יחד אם 

 .  הירקניאת הטרנד בצד נניח בואו , במרפסת אבל רגע רצינותמזימה חשאית לגידול ירקות 
באמת חושב שלגדל אפילו סוג ירק אחד לשם הניסיון והחוויה במיוחד אם חלק מדיירי  אני 

 .  הבית הם ילדים יש ערך עצום
אם השקעתם וטיפחתם ולבסוף יצאו רק שתי עגבניות שרי או מלפפון אחד בגודל של גם 

אם לא יצא לכם שיח מלא בעשרות עגבניות אל תתנו לנפשכם  . אבטיח זו הצלחה משמעותית

 .  זה עדיין שווה את התהליך, החקלאית להיפגע

 צמחים למרפסת 

 ירקות

 תנאים לגידול
.  הדף הזה עומד לאכזב מעט את אלו אשר להם מרפסת בעלת מפנה צפוני, התנצלותי מראש

יונקי שמש ידועים ולכן יפיקו תועלת מרבית מהרשימה הם אלו הפונים לדרום מזרח  הם ירקות 

 .  ודרום מערב –דרום  –
'  שליט יחיד'לשתול ירק מזן מסוים כ( וגם בקור)מציע בחום , מנושא צפיפות האוכלוסיןנתחיל 

בו תגדלו ירקות זהה לחלוטין לתכולת מיכל בו אתם מגדלים פרחי  המכל תכולת . במיכל משלו

וקדימה הרטבה , תערובת שתילה מעל, עונה וזו תכלול טוף כשכבת ניקוז בתחתית האדנית

 .לשתול לפי הרשימה בדף הבא
 

 .השקיה ותערובת השתילה חלים באופן זהה על אדניות עם ירקות, כללי הניקוז: חשוב
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 רשימת ירקות חורף 
 

 ליטר 8< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 25< מרחק שתילה בין שתילים באדנית < חסה 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 15<  מרחק שתילה בין שתילים באדנית < קולרבי 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 30<  מרחק שתילה בין שתילים באדנית < כרוב 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 5< מרחק שתילה בין שתילים באדנית < צנונית 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ"ס 5< מרחק שתילה בין שתילים באדנית < גזר 
 

 קיץרשימת ירקות 
 

 ליטר 10<  עציץ / נפח מיכל < מ "ס 25< מרחק שתילה בין שתילים באדנית מלבנית < מלפפון 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 15< מרחק שתילה בין שתילים באדנית < ( שרי)עגבנייה 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 30< מרחק שתילה בין שתילים באדנית < פלפל 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 5< מרחק שתילה בין שתילים באדנית  < חציל 
 

 :טיפים לגידול ירקות
 

.  אישית אני ממליץ לשתול ופחות לזרוע –הרשימה מתייחסת לשתילה של שתילי ירקות 1.
 .סיכויי ההצלחה בשתילה גבוהים משמעותית מזריעה ודורשים הרבה פחות זמן המתנה

 .באדניות מלבניותשתילה השתילה המוצגים כאן מדמים מרחקי 2.

נפח מיכל המוצג כאן מתייחס לשתיל ירק אחד והוא מציין את הגודל המינימלי המומלץ   3.

 .ירקעבור אותו 
שבכה או  , לשתול את ירקות הקיץ סמוך לקיר ולסייע להם לטפס על סוג של גדרממליץ 4.

 .כל מתקן אחר שאתם מוצאים לנכון
 

 
 !בהצלחה

 

 צמחים למרפסת 
 רשימת ירקות  
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לבוסתן עם מקום ' מר 14או  9כ "בסהלנו הישראלים יש חלום להפוך את המרפסת שגודלה 

נסו  , אם כל התנאים מאפשרים לכם לנטוע פרדס במרפסתגם ? איפה האתגר. להחנות טרקטור

 ! ?רגע לחשוב על ההתמודדות עם כמות הפרי שמפיק עץ מוצלח אחד
 

אם לא בא לכם  , בגודלה מגודל השתיל שרכשתם 8חייבת להיות לפחות פי  –גודל אדנית 

, הקפידו על הנוסחה הזו. להחליף אדנית כל שנה או לצפות בעץ דועך כי גודל המכל לא מתאים
 .היא חוסכת כסף ועוגמת נפש

 
נוף רחב בשילוב רוח לא חזקה במיוחד , בעתיד כשעץ יגדל כך גם יתרחב הנוף שלו – רוחות

 .  תדאגו לקבע את העץ ואת האדנית לקיר או למעקה. וקיבלתם ספינת מפרש שטה במרפסת
קחו בחשבון  , מאחר והעץ תמיד יהיה מוגבל בהתפתחותו בגלל היותו שתול במיכל – פרי

 .שתמיד יגיע הרגע בו הצמיחה תיפגע ותנובת הפרי תרד

 צמחים למרפסת 
 עצי פרי 

. בואו נהיה פרקטיים, טוב די חפרתי לכם בעציץ המחשבות  

 

בשלב הראשון כמתחילים לכו על  ? סוגי עצי פרי כן מתאימים למרפסותאילו 

פרי חזק  , צימוח אטי, יחסית קטניםשורשים . למיניהםההדרים הננסיים עצי 

או  , כגון הדריםלגבי עצים . תותיתננסי וגויאבה לימון , סיניתפוז . ומרהיב

.ב לכו עליהם בשלב הבא כשתרגישו מנוסים יותר"נשירים כמו תפוחים וכיו  
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פנתה אליי אחת  , המתאימים למרפסות בישראלבאחת הסדנאות שהעברתי בנושא צמחים 

אתה בעצם אומר לנו לעזוב  , רגע': לי בין הצלעות בעזרת המשפט הבאוהכניסה המשתתפות 

אני כל כך אוהבת צמחיה ופתאום אני  " צפוןאת הדירה החדשה שקנינו כי היא פונה לכיוון 

 . השתתקתי?' מבינה שאין לי כל סיכוי לגדל משהו בכלל במרפסת צפונית
 

ה בעליה של מרפסת צפונית  /להתעלם או להעביר מסר שבעצם אם אתלהעז בכלל יכולתי איך 

הדף הבא הוא  , אז תודה ענקית על כך שהארת והערת את עיניי אז עדיף שתגדל ריהוט גן 

 (פשוט אינני זוכר אותו, השם לא שמור במערכת. )בזכותך

 צמחים למרפסת

 צמחים לצל חלקי ולמרפסת צפונית 

 השקית צמחים במרפסת צפונית

,  השקית צמחים במרפסת צפונית שונה מעט בגלל העובדה שיש פחות אידוי

בסופו של דבר אלו  . אבל יחד עם זאת זה לא אומר שמזניחים את עניין המים

.יותר. עדיין מכלים ואדניות הנמצאים בחוץ וחשופים לרוחות  

 

 סבלנות

צמח שיטפס מהר  "אתם בעליה של מרפסת צפונית מסע החיפוש אחר אם 

עצלבצל הקצב . חייב להיעצר כאן ועכשיו" ויכסה לכם את הפרגולה  
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 שנתייםרב 
 

 איריס
 

 תעשה עבודה טובה אך תפרח מעט פחות< ביגוניה 
 

 תעשה עבודה טובה אך ייתכן שתפרח מעט פחות< בשמת 
 

 גיניאהבשמת ניו 
 

 דבוקית
 

 דיאנלה
 

 דיכונדרה
 

 יהודי נודד
 

 ירכא
 

 כידונן
 

 ליריופה
 

 סיגלית אוסטרלית
 

 פוקסיה
 

 צמחים למרפסת

 צמחים לצל חלקי ולמרפסת צפונית 

תחליף עירוני למשתלות  –חנות צמחים בברצלונה   
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 שיחים
 

 ננדינה
 

 (קרפטגרין )קריסה 
 

 שיפלרה
 

 מטפסים
 

 גפנית
 

 מטפס מעניין אך עם צימוח מאד אטי<  טרכלוספורמון
 

 מילנבקיה
 

 מטפס מעניין אך עם צימוח מאד אטי<  סטפנוטיס
 

 קיסוס
 

 פומילהפיקוס 
 

 שווה לנסות במקרים מסוימים< לפופית הבטטה 

 צמחים למרפסת

 צמחים לצל חלקי ולמרפסת צפונית 
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 צפוניתצמחי בית שמתאימים למרפסת 
 

 אנגלונמה
 

 פיקוס גומי
 

 פוטוס
 

 מרגינטה דרצנה
 

 יאנה'מנסיג
 

 על סוגיו השונים פילדנדרום
 
 מייקה'ג
 

 פפרומיה
 

 שרכים למיניהם

 צמחים למרפסת

 צמחים לצל חלקי ולמרפסת צפונית 
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שיטפס על קיר מכוער  נאמר שאתם מעוניינים במטפס  -הנה דוגמה , זה עשוי להיות מאד שונה

 .  זה כבר עניין אחרלעומת זאת מטפס שיעלה על גג הפרגולה ויצל . עניין אחדזה , אותוויסתיר 

 

ואם יש צד אחד במרפסת אותו אתם מעוניינים להסתיר וצד שני אחר  ? שניהם באותו צמחאולי 

בדיוק כפי שתכננתם את עיצוב הבית . אתגר אבל פתיר? לחלוטין אותו אתם רוצים להצל

כך הקדישו רגע מחשבה לעניין הגינה  ? ורצתם לחפש ולהתאים סלון ומטבח לפנים הבית

?  חלקם יהיו יפים מאין כמותם בקיץ אבל בחורף. במרפסת במיוחד כאשר מדובר במטפסים

 .  פתאום ייחשף הקיר המכוער שטרחתם להסתיר וכן הלאה
המטפס כצמח משתרע למטרת כיסוי  –בתמונה ניתן לראות שימוש מעניין למטפס במרפסת 

 .גג השכנים מלמטה

 צמחים למרפסת

 לאיזה שימוש   –מטפסים    

תבדקו בעת הרכישה את גודל . אין מאושר ממני ומכם, יופי? רכשתם מטפס

לא  ? אולי יש לכם כבר מוכן בבית)בו נמצא המטפס כעת ורכשו עבורו  המיכל

בו נמצא המטפס כעת הוא   המיכלנאמר שגודל . 3מיכל שגודלו לפחות פי ( יודע

לכך יתרון עצום  יש . ליטר 35לא פחות מ  חפשו מיכל שגודלו, נהדר? ליטר 10

.המטפסשל מרחב התפרשות נוסף לשורשי   
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העמידים ושאינם  , בחרתי את אלו החזקיםהרבה יותר כמובן אך היא גדולה רשימת המטפסים 

בסוף סובב סביב חוויית ההצלחה וזה כמו   הכל. שתלטנים במיוחד הדורשים תחזוקה מינימלית

 .תמיד הקו המנחה מבחינתי

 

 למרפסתרשימת צמחים מטפסים 

 

 ולהכווין לאן שרוציםלקשור חזק < קיר הערה + פרגולה < שימוש <  הודי אלמון

 

 בבגרותאין צורך לקשור רק לתמוך < הערה < קיר או פינה רחבה < שימוש < בוגונויליאה

 

 מעלהצמחים מטפסים זה לא רק כלפי < הערה < קיר או כצמח נשפך < שימוש <  גפנית

 

 משתוללתמעט < הערה < פרגולה + קיר < שימוש <  הרדנברגיה

 

 מיותרתאהובה עליי מכולם כל מילה < הערה < פרגולה + קיר < שימוש <  סינית ויסטריה

 

 מדהימה בחורף גם ללא העלים< כל מילה מיותרת < הערה < פרגולה < שימוש <  גפן

 

 עצמומעט משתולל ומסתבך סביב < הערה < קיר או כצמח נשפך < שימוש <  יסמין

 

 עצמונשפך מעט משתולל ומסתבך סביב < הערה < פרגולה + קיר < שימוש <  סולנום יסמיני

 

 כגדר נמוכה במרפסת  < שימוש <  פסיפלורה

 

 מעט משתולל ומסתבך סביב עצמו  <הערה < עדיפות כצמח נשפך < שימוש <  תונברגיה

 

היתרון הגדול בכך  . הבוגונוליאהבחודשי החורף למעט עלים ל משירים "מטפסים הנכל : טיפ

בחורף ניתן לראות  , הוא העובדה שבניגוד לחודשי הקיץ בהם הענפים מכוסים בעלווה ופריחה

את הגיזום אגב אני ממליץ  . את הענפים החשופים ולבחור מה לגזום לקראת העונה הקרובה

או  , מתחילים לצאת" פקעים"ברגע בו תוכלו לראות . לבצע ממש רגע לפני פרוץ האביב

 .זה הרגע המתאים ביותר לגזום, חדשות עומדות לפקוע" עיניים"

 בהצלחה

 צמחים למרפסת

 מטפסים
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 רשימת המומלצים
 רשימת תמהיל צמחים למתחילים  

 

 המלצת השף  
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 למרפסתצמחים מומלץ תמהיל 

 

לצמחים ספציפיים בהם אני ממליץ לעשות שימוש עם שמירת הקו אתייחס . המלצת השף 
לי חשוב . פוטנציאל מקסימלי להצלחה –תחזוקה מינימלית  –המנחה של צמחיה עמידה 

 .הוא מיועדכיווני מרפסות /סוגישתשימו לב להערות הרשומות תחת כל צמח ולאיזו 

 

 הפריעצי קטגורית 

 
אין  , חודשי פרי בשנה 10. הוא בוודאי המלך הבלתי מעורער( שנתי-רב ) –( יוריקהמזן )לימון 

 .צורך שארבה בשבחים עליו תמיד טוב לי לדעת שהוא שם

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול לעבוד . מיועד למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5כל זמן שהוא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
יש לי חיבה מאד גדולה לנשירים אך יחד עם זאת אלו דורשים טיפול  ( נשיר) –תפוח מזן ענה 

ענה היא מלכת הנשירים מבחינתי כאשר זה מגיע לגידול , ופינוק מתמיד ומנות קור ובקיצור

 .במכלים במרפסות

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול לעבוד . מיועד למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5כל זמן שהוא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
צימוח אטי ולכן , ים תיכוני, ישראלי, עמיד, חזק. לא ממש? יש מה לומר –( רב שנתי)זית 

ממש מבקש שתמנעו מלגזום ולעצב אותו בצורת חיה  , (גדולים בבקשה)קלאסי לגידול במכלים 

 .הניחו לו הוא נראה יפה בלי תספורות, או דמות מסרט מצויר

 

תזכרו שכל עץ התחיל , אל תוותרו על חלום גידול עצי פרי אם אין לכם מקום לעץ ענק: טיפ

עציץ  = עץ קטנטן . מגודל זעיר ולכן אתם יכולים לגדל עץ בכל גודל בהתאם לכל גודל מרפסת

 .לא לוותר. קטן

 

 צמחים למרפסת
קטגורית עצי פרי  –צמחים עמם הייתי מתחיל   
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היופי והלכלוך על רצפת  , העמידות, מלכת הפריחות( רב שנתי) –אהובתי  בוגונויליאה

 .צמח מדהים? שורה תחתונה. מי שזה מפריע לו אני יכול להבין.. המרפסת בעונת הפריחה

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול  . למרפסות בכיוון דרום או דרום מערבמיועדת •

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהוא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
 .גם בחוץ וגם בפנים( ונשירת פריחה)מרוויחים נוף  –פינתי  –לשימוש בכד גדול •

 
מעבר לעובדת . לטעמי כל אדם חייב לגדל גפן במרפסת( נשיר)עם פרי או ללא פרי  – גפן

 .'לקרקע'יש בגפן משהו שמחבר את כולם , הוויית אגן הים התיכון

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול  . מיועדת למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
אין   –פחות מוצלחת לדעתי לכיסוי עמודים וקירות  –סכך / מעלה לכיסוי פרגולה  –? מה עוד•

 .יפה ממנה בחורף כאשר עומדת ריקה מעלווה חושפת גזע מדהים ביופיו

 
אבל כשהיא פורחת אני סולח על  , מלכלכת בעונת הנשירה, אטית( נשיר) –סינית  ויסטריה

 .אפילו שהיא סינית, פצצת אירופה אצלכם במרפסת , הכל

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול  . מיועדת למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
אין   –פחות מוצלחת לדעתי לכיסוי עמודים וקירות  –סכך / מעלה לכיסוי פרגולה  –? מה עוד•

 .יפה ממנה בחורף כאשר עומדת ריקה מעלווה חושפת גזע מדהים ביופיו

 

 צמחים למרפסת
קטגורית מטפסים  –צמחים עמם הייתי מתחיל   
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הפעם יש מקום עבורכם בעלי המרפסות  . חגיגת פריחות מגוונת על שיח אחד – ברונפלסיה

 .הוא פשוט יסבול ואתם יחד אתו, דרומים תוותרו על השיח הזה. מזרחיות ומערביות, הצפוניות

 
,  חזקה, עמידה, פריחה סגולה מרהיבה בעונה, מבנה צימוח יפהפה –( מזן גיישה) דורנטה

 .עצמהבולטת ויודעת לעמוד בפני 

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול  . למרפסות בכיוון דרום או דרום מערבמיועדת •

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
 .פסל סביבתי של ממש –אחד היפים אם לא הכי יפה  –היביסקוס שסוע 

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול לעבוד . מיועד למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
,  ירוקת עד, מוצלחת תמיד. בקטגורית עצי פריבעקרון יכולה לעמוד גם  – תותיתגויאבה 

 .בקיצור עוד אחת לרשימה

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול  . מיועדת למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
ירוק , ללא פריחות כלל. צומח לאט אבל שווה את ההמתנהאמנם , אמתישורד  – גלאוקהאוג 

 .רק סבלנות ותפוצו. ויפה אישיות בפני עצמה

 צמחים למרפסת
קטגורית שיחים –צמחים עמם הייתי מתחיל   
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 זקופהזוחלת או וינקה  -קיץ 

 

,  הכלהקשוחים בישראל עם מופע שאפשר לומר עליו  לחודשיהיץוהנראות העמידות מלכת 

 .זיקוקים של ממש. אבל אי אפשר לקחת מנה את הפריחות היפות והמגוונות

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול לעבוד כל . מיועדת למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
 (פרח גדול או ננסי)  אמנון ותמר –חורף 

 

 .במקרה הזה זה לחורף, בקיץ לוינקהאו יותר אותה התייחסות כמו פחות 

 

 

 כיסויצמחי 

 
משתלבת בכל צורה עם כל צמח בכל , צמח חובה בכל מרפסת – 'מרגריטה'הבטטה לפופית 

 .אביב היא תמיד תהיה שם עבורכם, סתיו, קיץ. כל מילה מיותרת. אדנית ובכל כיוון מרפסת

 
משתלבת בכל צורה עם כל צמח בכל אדנית  , צמח חובה בכל מרפסת  – כסופה דיכונדרה

 .אביב היא תמיד תהיה שם עבורכם, סתיו, קיץ, חורף. כל מילה מיותרת. ובכל כיוון מרפסת

 
 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון – מאוריטניחבלבל 

 
משתלבת בכל צורה עם כל צמח בכל אדנית  , צמח חובה בכל מרפסת – אוסטרליתסיגלית 

 .אביב היא תמיד תהיה שם עבורכם, סתיו, קיץ, חורף. כל מילה מיותרת. ובכל כיוון מרפסת

 צמחים למרפסת
קטגורית פרחי עונה וצמחי כיסוי –צמחים עמם הייתי מתחיל   
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 חורףירקות 

 
 .הכי קלה בעולם לגידול, טעימה, ישראלית –חסה 

 
 .אל תפספסו. רק בשביל הצבע ותחושת החקלאי שווה את המאמץ –גזר 

 

 

 ירקות קיץ

 
.  דורש מינימום תחזוקה ביחס ליתר ירקות הקיץ. כל מילה מיותרת, יש לו את זה –פלפל 

 .תמיכה ותקבלו אותו אדום או צהוב מלא, השקיה טובה

 
.  דורש מינימום תחזוקה ביחס ליתר ירקות הקיץ. כל מילה מיותרת, יש לו את זה  –חציל 

 .תמיכה ותחגגו, השקיה טובה

 

 

 

 שימו לב  

 

 .אלו הכיוונים בהם תקבלו את תוצאות הטובות ביותר, מרפסות בכיוון דרום או דרום מערברק 

 צמחים למרפסת
קטגורית ירוקת –צמחים עמם הייתי מתחיל   
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 יום חמישי
 השקיה

 

 ?קיימת ואיך משקים בחופשה, כיצד להשקות צמחיה חדשה
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באדנית קיימת ומבלי שנדרשתם להחליף את כל  במקרה של הוספה או החלפת צמחיה 

אני ממליץ מיד עם הוצאת הצמח  , התכולה אלה רק להוסיף מעט תערובת שתילה חדשה

שכבת שורשים כפי שמופיע בתמונה למעלה ורק  " לגרד"מהעציץ עמו הגיע מהמשתלה 

. נזק לא ייגרם אלה בדיוק להפך, אל תחששו מכך. אז לשתול  

 

הן אצל , גדול מהמקרים הצמחים שרכשתם במשתלה כבר שהו שם זמן מהבחלק 

ולהתפתח וסביר  עצר מלגדול הזמן הזה הצמח לא בפרק . במשתלההמגדל עצמו והן 

. להניח ששורשיו הגיעו כבר לדפנות העציץ  

 

הסיבה שכאשר שולפים את הצמח החוצה מהמעטפת ניתן לראות מערכות שורשים זו 

המעבר לבית החדש בתוספת אוורור עדין של מערכת השורשים (. מראה מדהים בעיניי)

חיתוך  / גיזום ?  איך זה עובד. ותערובת השתילה רק יסיעו לצמח להיקלט טוב יותר

שורשים מאלץ את הצמח להצמיח חדשים ואלו פשוט יחדרו לתוך קרקע האדנית החדשה  

.נהדר? קפיש. בצורה מהירה יעילה וקלה יותר  

 שתילה

www.adanit.co.il   כל הזכויות שמורות ל  Eyal Melyon 2017@ 

 ?רגע לפני שניגע ב איך שותלים
 .לציין עניין מהותי נזכרתי 

 

בתוכו הגיע  ' עציץ'אין זה משנה כמה יפה ה

לעולם אל  , הצמח או השתיל מהמשתלה
 תמשיכו לגדל בבית את הצמח שרכשתם  

 .במשתלה בתוך העציץ עמו הגיע

 

עציצי הפלסטיק בהם גדלים הצמחים  

במשתלה נועדו רק למשתלה ולא אליכם  

 .  הביתה

 

אל תנסו להמשיך לגדל את  , בקיצור

הפטוניה או עץ הלימון שקניתם בעציץ 

תגלו די מהר  , אם תעשו זאת. המשתלה

   שחזרתם למעגל המחסלים הסדרתים 
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 ?הואאחד בעולם ' מסתמותת צמחים גורם 
אגב זה ברוב המקרים בדיוק מה  . יתרהשקית 

 .סדרתיים' מחסלי צמחים'שהופך אותנו ל
 .  משקים רק כשצריך? איך נגמלים

דוחפים אצבע בשני  ? איך יודעים מתי צריך

תערובת  )מקומות שונים באדנית לתוך אדמת הגן 

 . וחשים( ?זוכרים, השתילה
 .דלגו עוד כמה ימים ובדקו שנית? אדמה לחה

הוסיפו מים באופן שווה בכל שטח  ? אדמה יבשה

פשוט משקים עד שמזהים יציאת ? כמה להשקות

 .  מים מתחתית האדנית ואז עוצרים
 .שמרו הקרקע לחה ולא מוצפת: טיפ להצלחה 

 השקיה

שמרו על אדמה לחה ולא מוצפת , כדי שצמחים יפסיקו למות לכם  

 השקית צמחיה חדשה
תערובת  , כדאי להרטיב מעט את תערובת השתילה לפני שתילת הצמחים באדנית

 .שתילה יבשה מלאה באוויר
 
 
 

 השקית צמחים בחופשה
אם השכנים מוכנים  ! ?זמן לבחון עד כמה מערכת היחסים עם השכנים באמת טובה

שמרו על דפוסים  . דאגו לכך שהם משקים באותה תדירות בה אתם משקים, לגבות אתכם

 .זה חשוב, זהים
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 יום שישי
 מטפחים ומצליחים
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לא ניתן להשמיד אותם  . להישארכדי המזיקים כאן 

אבל , לחלוטין וזה גם לא ממש טוב אם היינו עושים זאת

 . לרגע נניח לנושא האקולוגי
 

החלש מיד , בדיוק כמו בטבע –צמחים חלשים יותקפו 

זה  , זה שמושקה יתר על המידה? מהו צמח חלש. מותקף

שכבר לא נותר לא מקום להתפתח כי מידות האדנית  

 .כבר קטנות עליו
 

,  אבק, קרבה לאתרי בניה, פיח –גורמים סביבתיים 
כל אלו מזמינים את החברים לחגוג לכם  , לחות גבוהה

,  מה שאתם יכולים למנוע ובשליטתכם יופי. על הצמחים
 !מה שלא לא

 מטפחים ומצליחים

?כיצד לצמצם הופעת מזיקים  

בחירת צמחיה נכונה והימנעות מהשקית יתר, ניקיון  

 בסיס לצמצום תופעת המזיקים  

 ?  מה עוד ניתן לעשות
 

אני מדבר על האדניות הקטנות  )עונה באדנית שאתם מחליפים פרחי פעם בכל  -ניקיון 

 .וחוץרוקנו אותה לחלוטין ורחצו אותם עם מים וסבון פנים , אל תתעצלו( יותר
,  טובה וייבושגשו למקלחת לרחיצה ? השתילהאם המזמרה או עם כף סיימתם לעבוד 

 .היא אחד הכלים המופלאים בעזרתם מזיקים נודדים משיח לשיחמזמרה 
 

הזמן שתלמדו להכיר את משתלות המותגים הוותיקים  הגיע  –צמחים במשתלה  בחירת 

 .  יצרני הצמחים ורכשו רק מותג מוכר/והמוכרים גם בתחום מגדלי
 

חפשו עלים מתים או  , בכל פעם שאתם יוצאים לבדוק מה קורה עם הצמחים – תחזוקה

 .  סלקו אותם מהגן. כאלו שעומדים למות או ענפים שנראים רע והסירו אותם
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אם יש דבר שצמחים מאושרים ממנו יותר ממנת מים הגונה זה  , בואו נתחיל מהסרת החשש

כל עוד הגיזום הוא  , רובנו מה לעשות חוששים לגזום פן נפגע בצמח אך ההפך הוא הנכון. גיזום

 .  נכון ומתבצע בזמן אתם רק תברכו על כך
 

במצבים  בהם הצמח נמצא במצבים , ששאלתםשמח ? מתי גיזום אינו מאיץ חיים אלה הפוך

כמו יובש או עודף מים ממושכים מחלישים את הצמח באופן טבעי אז עכשיו אתם גם רוצים  

הוא בריא  , רגע לפני שאתם גוזמים בדקו שמצבו של הצמח טוב? להעמיס עליו עוד התמודדות

 .אבל את המסר הבנתם, (סתם)ולחץ הדם והדופק שלו תקינים 
 

 ?מתי –צמחים באדניות גיזום 
ב ניתן "צמצום נפח בקטנה וכיו, פריחות יבשות, בגדול אם זה למטרות הסרת ענפים מפריעים

בניה ועיצוב הצמח או גיזום  , אם מטרת הגיזום היא התחדשות. לגזום לאורך כל ימות השנה

לשם העתקת הצמח ממקום למקום אז לכל קבוצת צמחים יש משמעות גיזום נפרדת ותוכלו 

 .  לבצע זאת בהתאם לעונה המתאימה לכל צמח
 

העולה יפה על הפרגולה שלכם במרפסת  ( שייך למשפחת המטפסים הנשירים)גפן : לדוגמה

אך עם גיזום למטרות  , ניתן לגזום ולהסיר ענפים סוררים או לחתוך קצוות שמפריעים כל השנה

זמן  , פברואר –עיצוב הגפן ובנייתה מחדש לקראת העונה הבאה תאלצו להמתין לחודשים ינואר 

 .  בו הגפן ללא עלים עליה וכל המערכות שלה בתרדמת
 

 ?איך גוזמיםאז 
כאמור לכל צמח הנחיות משלו ולשם כך בניתי בשנה האחרונה את המדריך  , שאלה ענקית

פ המשפחה אליה הוא מסווג בקישור  "העולמי לגיזום צמחים בו ניתן למצוא כמעט כל צמח ע

האתר אמנם באנגלית אך מבטיח שהשנה אתרגם אותו   www.handpruning.com: הבא

 .לעברית
 

 כללים לשמור עליהם
 .לא לגזום צמחים שנמצאים במצוקה כפי שכבר ציינתיזכרו 1.
עונות וצמחים בהם  , זה נכון שיש מקרים. גובה הצמח 2/3תגזמו יותר מ / תסירו אל 2.

 (.למעלה)בהחלט ניתן ואף מומלץ לעשות זאת אבל כל אלו במדריך הגיזום שלי 
 .הבאפרי הקפידו לגזום רק לאחר קטיף הפרי רגעים לפני תחילת סבב הפריחות עצי 3.

 מטפחים ומצליחים

 גיזום צמחים
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 תעודת הסמכה 
 

 ת המרפסת  /כי בעל

 

 ימי ההדרכה בנושא   6ה /סיימ

 

 תכנון טיפוח ותחזוקה המרפסת

 

 עשו זאת בעצמכם  

 סיימת בהצטיינות 

.....נכתב ופורסם על ידי   
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 מילון מונחים וטבלאות
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מעולה לשימוש כשכבת ניקוז בתחתית  –טוף 

' גס'ישנו טוף , כפי שמופיע בתמונה. האדנית
 .קטן ופחות גס' דק'עבה וגדול וישנו טוף 

 
אין לי , עניין אישי וניסיון –? מה נכון לכם

בשני המקרים עבודת הניקוז  , העדפות

 .תתבצע באופן מושלם

 מילון מונחים בהם השתמשתי במדריך

,  אדמת גן, מצע השתילה –תערובת שתילה 
החומר בו תמלאו את האדנית מעל אבני  

 .ובו תשתלו את הצמחייה הטוף
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  למשתלהחובה לקראת יציאה רשימת 

 לא/ כן ? האם התנסית בעבר בגידול צמחיה באדניות

 שם יישוב  + קו חוף  / מזרח / מרכז / צפון / דרום ? מאיפה אתם בארץ

 'מע' צפ: דוגמה? לאיזה כיוון פונה המרפסת

 ?  קומה

 (היעזרו בטבלה בהמשך)? כמה שעות שמש ישירה ביום

 ?ידני או אוטומט, כיצד תתבצע או מתבצעת ההשקיה

 (5תחת גיל )? האם יש ילדים קטנים בבית

 ?האם יש בעלי חיים בבית

 ?האם מפריעה לכם נשירת עלים או פריחה על הרצפה

 מלבן/ צילינדר / מרובעים / עגולים ? איזה סגנון וצורות כדים ואדניות אהובים עליכם

 ?  אילו גוונים של כדים ואדניות אהובים עליכם

 (מחיצה עם שכנים למשל)ציינו במידה ויש אזורים אותם אתם מעוניינים להסתיר 

 שילוב/ שטחים פתוחים / בניינים  –מהו סוג הנוף הניבט מבעד למרפסת 

 למתכננים מרפסת חדשה

 מידות אורך ורוחב מרפסת כללי מידות גובה ואורך המעקה

 '?היקף המשטח המרוצף במר

 גוון קירות וריצוף

 אהובים עליכם רשמו אותם  / במידה וישנם שמות צמחים מוכרים 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

http://www.adanit.co.il/
https://www.facebook.com/groups/1550381721688964/requests/


www.adanit.co.il   כל הזכויות שמורות ל  Eyal Melyon 2017@ 

 חלון/ במרפסת טבלה לרישום ומדידת שעות שמש ישירה וצל 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

כי פעולת מדידת שעות השמש והצל מתבצעת פעם אחת ותשרת אתכם מרגע זה  זכרו •

מדידה נוספת תידרש רק אם עברתם דירה או שהחלטתם להוסיף  . לכן אל תתעצלו, ואילך

 .  פרגולה
 
עשו שימוש בטבלה לכל , לאלו מכם הנהנים מכמה מרפסות הפונות לכיוונים שונים, בנוסף•

 .אל תוותרו עליה, המדידה היא אירוע חד פעמי, גם כאן. מרפסת בנפרד

 

אחת מהמשבצות תחת ה שעה המופיעה רשמו האם  בכל  -כך תעשו שימוש נכון בטבלה •

 '  שמש'או ' צל'

נתון זה  , שעות שמש ישירה 5 -ל נהנית מ "פ הטבלה הבאה ניתן להסיק כי המרפסת הנ"ע•

 .מאפשר בצורה ברורה לדעת מהו מגוון הצמחים העשויים להתאים למרפסת
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 טבלאות מדידה להדפסה
  

 מרפסת צפונית

 

 

 

 

 

 מרפסת מזרחית 

 

 

 

 

 

 מרפסת דרומית

 

 

 

 

 

 

 מרפסת מערבית
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 אינדקס קישורים לנושאים נוספים

 
 לחיצה על כל אחד מהקישורים תעבירו אתכם לדף הנושא מאמר באתר שלי

 
 כיצד לחשב משקל אדניות

 

 מים מומלצת להשקיה' טמפ

 

 כיצד לקשור ולהכווין מטפסים

 

 ציוד וכלי עבודה מומלצים לגינה במרפסת  

 

 כיצד לתמוך עצים באדניות

 

 רשימת צמחים מתאימה לקומות גבוהות  

 

 כיצד לטפל בתופעת המלחת אדמה בעציצים

 
 למי זה מתאים   –אדניות ענק 

 
 חובה בכל מרפסת   –אדנית ניסיונית 

 

 איך יודעים מתי לרענן תכולת אדנית וכיצד לעשות זאת

 

 גיזום

 

 כיצד לצמצם תופעת מזיקים באדניות המרפסת

 

 המלצה לפעילות באדנית עם ילדים

 

 אדניות בהשקיה עצמית  
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 ברכותיי

 

 קריאת המדריך הסתיימה 

 

 ,  באתרהדרכה נרחבת נמשכת כרגיל 

 
   Facebook -בקבוצת ה 

 

 ובפגישות ייעוץ  

 

 בחרו את הערוץ המתאים לכם ואשמח לעזור

 

   מליוןאייל 
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