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 רשימת סוג גודל ונפח אדניות לרכישה 
 

 קיר מחיצה מזרחי –מיקום במרפסת 

 ______________________________________________________________ 

 

 הערה מידות  כמות צורת אדנית 

 אורך מ'   1 1 מלבן 
 ס"מ גובה  50
 ס"מ רוחב/עומק  50

מידות הגובה והרוחב הן  
  . מידות מינימום הכרחיות

 

 

 סוג הצמח ומיקומו בתוך מיכל השתילה 

 

 מיקום באדנית  גודל רכישה  כמות סוג  שם הצמח  

 מרכז ליטר   30עד  25 1 יוריקה  לימון 

 מצד מכל צד לימון  2 12עציץ  4 משונן  לוונדר  

 לאורך חזית אדנית  12עציץ  6 ללא  חבלבל מאוריטני 

 

 

 

 

 עמוד פרגולה דרום מערבי  –מיקום במרפסת 

___________________________________________________________________ 

 

 

 הערה מידות  כמות צורת אדנית 

 ס"מ  60גובה  1 עגול 
 ס"מ   50קוטר 

מידות הגובה והרוחב הן  
  מידות מינימום הכרחיות

 

 

 סוג הצמח ומיקומו בתוך מיכל השתילה 

 

 מיקום באדנית  גודל רכישה  כמות סוג  שם הצמח  

 מרכז ליטר   10 1 סופריור  גפן 

 סביב הגפן ובצמוד לשפת האדנית  12עציץ  6 בלס  - מיליון  פטוניה צבע לבן 
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 רשימת קניותסיכום 
 דניות א

 

 ס"מ  X 50סמ'   X 50מ' 1אדנית מידות  1 •

 ס"מ  50ס"מ קוטר  60כד עגול גובה  1 •

 

 צמחים 

 ליטר  30עד  25גודל  -  ' יוריקהמזן 'לימון  1 •

   12עציץ גודל   -לוונדר משונן   4 •

 12עציץ גודל  - חבלבל מאוריטני  6 •

 ליטר 10גודל  - גפן 'סופיריור'  1 •

 12עציץ גודל   –  פטוניה פרח לבן או סגול מסוג 'מיליון בלס' 6 •

 

 השקיה 

 ערכת השקיה למרפסת של גלקון   •

 

 

 מצע שתילה )אדמת עציצים( 

 ליטרים  150  -  ל מיכלי השתילה לכמות לכ  •

 גרדן מיקס של חברת 'דשנית'    –מצע שתילה מומלץ  •

________________________________________________________________________ 

. לסוג  לא גדולים יותר   ךבמידה וגדלי הצמחים המוצגים כאן אינם בנמצא, ניתן לרכוש קטנים יותר א  –  הערה

 ם לעומת זאת מאד חשוב להיצמד. הצמחי

 

אך באותה נשימה יש  את הצמחים גשו לראות בעיניים במשתלה. לחפש את הצמחים ברשת זה נהדר,  –  טיפ

  ברשת , בתמונות  זו המציאותפער בין מה שמוצג ברשת למה שהעין רואה במשתלות. במשתלות לצין כי קיים 

 ציפיות.   זה חשוב בהיבט של תיאוםיוצגו הצמחים כאשר הם כבר בוגרים ומלאים. לרוב  

________________________________________________________________________ 

 בהצלחה 
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 תתחדשו על המרפסת!
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