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מה כדאי לשתול  /לזרוע עכשיו? מדריך שתילה וזריעה לפי
חודשים


אקולוגיה וסביבה

2.4k

 11,219 צפיות

שתפו בפייסבוק

שתפו בגוגל+

+

שיתופים

אתם רוצים לחדש את הגינה ,לזרוע ולשתול ירקות ותבלינים שיקיימו אתכם בהנאה גדולה ,אבל מה שותלים? מתי? חילקנו
עבורכם לפי חודשים את סוגי הזרעים והשתילים השכיחים בארץ כדי שתדעו בדיוק – מה כדאי לשתול עכשיו?

שתילה
ארטישוק ,כרוב סיני ,כרוב אדום ,כרוב לבן ,כרובית ,סלרי,כרישה,חסה,חסת אייסברג ,בצלים ,שורש בצל ,בצל מצרי ,בצל ירוק ,בצל
לבן ,פלפל ,תפוח אדמה ,תרד ,אבטיח
זריעה
קולורבי ,חסה ,מנגולד ,מלון ,בצלים ,בצל שורש ,בצל מצרי ,בצל ירוק ,פטרוזיליה ,פטרוזיליה מסולסלת ,פטרוזיליה עלים,
פטרוזיליה שורש ,גזר לבן ,פלפל מתוק ,פלפל חריף

שתילה
סלרי ,מלפפון ,חציל ,כרישה ,חסה ,מסת אייסברג ,מנגולד ,בצלים ,בצל שורש ,בצל מצרי ,בצל ירוק,בצל לבן ,פלפל ,תפוח אדמה,
בטטה ,תרד ,עגבניה ,אבטיח.
זריעה
מנגולד ,מלון ,בצלים ,בצל שורש ,בצל מצרי ,בצל ירוק ,בצל לבן ,פטרוזיליה ,פטרוזיליה מסולסלת ,פטרוזיליה עלים ,פטרוזיליה
שורש ,גזר לבן ,פלפל ,פלפל מתוק ,פלפל חקיף ,דלעת ,צנון ,שומשום ,סויה ,קישוא ,זוקיני ,ארטישוק ,אספרגוס ,שעועית לימה,
שעועית מטפסת ,לוביה ,סלק ,כרוב ניצנים ,תירס מתוק ,מלפפון ,קולורבי ,חסה ,אבטיח.

שתילה
סלק ,כרוב ניצנים ,עגבניה ,עגבניית שרי ,חצילים ,סלרי שורש ,חציל ,כרישה ,חסה ,מנגולד ,בצלים ,בצל שורש ,בצל מצרי ,בצל
ירוק ,בצל לבן ,תפוח אדמה ,בטטה ,קישור ,זוקיני ,אבטיח.
זריעה
שעועית לימה ,שעועית מטפסת ,שעועית ,לוביה ,סלק ,גזר ,עולש ,תירס מתוק ,מלפפון ,קולורבי ,חסה ,מלון ,בצלים ,בצל שורש,
בצל מצרי ,בצל ירוק ,בצל לבן ,פטרוזיליה ,פטרוזיליה מסולסלת ,פטרוזיליה עלים ,פטרוזיליה שורש ,גזר לבן ,פלפל ,פלפל מתוק,
פלפל חריף ,דלעת ,צנון ,שומשום ,סויה ,קישוא ,אבטיח ,עגבניה.

שתילה


סלק ,עגבניה ,גמבה ,פלפל חריף ,סלרי עלים ,סלרי שורש ,מלפפון ,חציל ,כרישה ,חסה ,מנגולד ,מלון ,תפוח אדמה ,בטטה,
דלעת ,קישוא ,סלק עלים.
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זריעה

דואר אלקטרוני

סר טו ני ם
א קו לו גי ה וס בי ב ה

אותי!
תירסזאת
סרטוני עשו
רישמו 5
מתוק ,מנגולד ,מלון ,פטרוזיליה ,פטרוזיליה מסולסלת ,פטרוזיליה עלים ,פטרוזיליה שורש ,פלפל מתוק ,פלפל
לוביה ,גזר,
פריחת הזהב הירוק |

בעצמכם לבניית גינת

תעשיית הק…
אנכית… קישוא ,תות שדה ,לפת.
צנון ,תרד,
חריף,מגדל

שתילה

סלק ,ברוקולי ,כרוב ניצנים ,כרוב אדום ,כרוב לבן ,כרובית ,סלרי עלים ,סלרי שורש ,מלפפון ,חציל ,כרישה ,חסה ,מנגולד ,מלון,
תפוח אדמה ,בטטה ,דלעת ,קישוא ,סלק עלים.
זריעה
פול ,לימה ,שעועית מטפסת ,שעועית ,לוביה ,כרוב ניצנים ,כרוב סיני ,כרוב לבן ,גזר ,קולורבי ,חסה ,מנגולד ,פטרוזיליה ,פטרוזיליה
מסולסלת ,פטרוזיליה עלים ,פטרוזיליה שורש ,פלפל מתוק ,פלפל חריף ,צנון ,תרד ,קישוא ,תות שדה ,לפת.

שתילה
כרוב סיני ,כרוב אדום ,כרוב לבן ,כרובית ,סלרי עלים ,סלרי שורש ,מלפפון ,חסה ,חסה אייסברג ,מנגולד ,מלון ,בצלים ,בצל שורש,
בצל מצרי ,בצל ירוק ,בצל לבן ,תפוח אדמה ,בטטה ,דלעת.
זריעה
פול ,לימה ,שעועית מטפסת ,שעועית ,סלק ,כרוב סיני ,כרוב לבן ,גזר ,חומוס ,חסה ,בצלים ,בצל שורש ,בצל מצרי ,בצל ירוק ,בצל
לבן ,פטרוזיליה ,פטרוזיליה מסולסלת ,פטרוזיליה עלים ,פטרוזיליה שורש ,אפונה ,פלפל מתוק ,פלפל חריף ,צנון ,תרד ,קישוא ,תות
שדה ,לפת.
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Follow

 תגובות
6
כתוב/כתבי תגובה...

פרסם גם בפייסבוק

נחמה אורון
איפה קונים זרעים?
 12אוקטובר

Tami Guy
סליחה ,אבל הרשימה הזו לא מחוברת למציאות מזג האוויר ברוב חלקי הארץ .כרוב ,כרובית וברוקולי למשל הם ירקות… עוד
 11אוקטובר
 2אנשים


רחל וקנין
רוצה להכין גינה בגן איך אתחיל ?
 · Oct 21 at 1:35pmאהבתי

דפנה תירוש
תודה ..על המידע ..עוזר מאוג
 11אוקטובר

Ariela Bar
מתי נכון לשתול פקעות של פרח הדליה?
 12אוקטובר

רחל וקנין
איפה למקם את הגינה ? מה לעשות כדי להכשיר אותה לזריעה ושתילה ?יש לי דשן וקומפוסט מה לעשות בהם?
Oct 21 at 1:39pm
 2אנשים


