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כל כלי בעל
פתחי ניקוז 

מתאים להנבטה

 ממלאים עציצים ומכלים 
קטנים באדמת שתילה לחה.  

שומרים על אדמה לחה
במשך כל תקופת הנביטה.

ץ  טומנים בכל עצי
זרע. עומק הזריעה: 
פי 2 מגודל הזרע.

 כשהשתיל מפותח 
דול:  רים לשטח הגי  מעבי
ץ גדול. נה או לעצי לגי
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עלים צעירים. פקעות  
כ-6 חודשים אחרי 

שתילה

כשהפרי כתום 

כשהפרי עוד קל 
ומבריק

לפני שהפרי מתחיל 
להתנפח

כשהפרי בשל - הופך 
מירוק למלא צבע

בזמנים שונים. טעים 
ואכיל גם אחרי ייבוש

בזמנים שונים. טעים 
ואכיל גם אחרי ייבוש

לפני שהפרי מתחיל 
להתנפח

 עלים וגבעולים 
רכים

תרמילים ירוקים

עלים ופריחה צעירה

 תרמילים. 
אפונת שלג - תרמילים 
שלמים, גינה - אפונים

חיזום = קטיף של עלים 
חיצוניים / ראש שלם

חיזום = קטיף של עלים 
חיצוניים

כשהצמח מפותח, חותכים 
חלק מהעלים בגובה האדמה

תרמילים / פולים

חיזום = קטיף של עלים 
חיצוניים / חיתוך אחיד קרוב 

לבסיס השורש

קוטפים עלה עלה

חיזום = קטיף של עלים 
חיצוניים

עלים - שבועות ספורים 
 משתילה. 

 פקעות: כשהן מפותחות, 
4-6 חודשים מהשתילה

כשהתות מלא בצבע

לגידול עלים - מספיק מעט 
שמש ומקום. לגידול בטטות 

נדרש הרבה מקום ושמש 

רב שנתי. נובט בקלות

דו-שנתי

דורש הדליה והאבקה 

דורש הדליה

רב שנתי. נובט יחסית 
בקלות

דורש האבקה

להוריד פריחה כדי לעודד 
המשך צימוח

נאכלת חיה או מבושלת

 הפרי מכיל צבע 
שאפשר לצייר איתו. 
נשטף בקלות במים

 זקוקה להדליה. 
מניבה הרבה

לאחר קטיף החסה תמשיך 
לצמוח ולהניב עוד עלים

צמח חורפי, שעם הצללה 
בקיץ יכול להיות רב שנתי 

מרחיקה מזיקים. מתאימה 
לתיבול ולבישול

זריעה צפופה

גיזום הפריחה מהבסיס 
יעודד צמיחת עלים חדשים

 בתנאים נוחים יכול לחיות 
5 שנים ברצף

רב שנתי. בקיץ: פחות שמש. 
הפרחים אכילים וטעימים

 אפשר לאכול גם את 
 העלים הירוקים, חיים 

או מבושלים

 אפשר גם בקיץ. אמנם 
לא יניב פרי בשיא הקיץ, 

אך יוציא שלוחות, שיתבססו 
לקראת האביב הבא

 שעות 
שמש*

 שעות 
שמש* ירקירק

 ** ברוב המקרים יש התאמה בין גודל הצמח שנראה מעל האדמה 
      לבין גודל השורשים. צמח גדול = שורשים גדולים. מכל גדול 

     יאפשר לשורשים ולצמח להתפתח היטב מעל ומתחת לפני השטח.

* מינימום שעות שמש ישירה ביום.

 גודל 
המכל**

 גודל 
ליקוט וקטיףהמכל** הערותליקוט וקטיף הערות

המדריך לגידול ירקות במכלים
בשיתוף עם בוסתניקה

קיץחורף

מהעסקים הראשונים בתחום גינות המאכל בערים. 

מקימים ומתכננים גינות מאכל פרטיות בלב העיר,  

 ועוסקים בלימוד והנגשת ידע על גידול מזון.

www.bustanika.co.il

קורס דיגיטלי - גינת מאכל באדנית

 קורס שפיתחנו על בסיס הכלים והניסיון שלנו בהקמת 

גינות מאכל בגגות ובמרפסות. הקורס כולל את עקרונות 

הבסיס כדי שתוכלו לגדל צמחי מאכל במכלים ואדניות 

בהצלחה, ולהנות מתוצרת טריה מהגינה לצלחת.  

טיפים לגידול צמחי מאכל במכלים ובאדניות:

 1. מצע שתילה הינו תערובת מתכלה. יש לדאוג להוספת דשן 
    וריענון המצע מדי עונה.

2. ככל שנפח המכל גדול יותר - לנו ולצמחים טוב יותר: 
    יותר מקום לשורשים להתפתח; יותר מים, חמצן וחיים יכולים 

     להישאר לאורך זמן. בשל כך גם תדירות ההשקיה 
    והטיפול יורדות.

3. ממקמים את האדנית במקום שטוף שמש - הצמחים יודו לכם.
4. גידול צמחים למאכל במכלים הינו פתרון נהדר המאפשר לנו 
   להיות מחוברים למזון שלנו, לירוק, לצמיחה, לעצמנו ולמעגלי 

    שפע נוספים.

הכנת שתילי ירקות

בוסתניקה  - יוצרים תרבות של גינות מאכל 
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