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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

http://naturetech.co.il/category/environment-ecology/
whatsapp://send?text=%D7%9E%D7%94%20%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%9C%20%2F%20%D7%9C%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95%3F%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20http%3A%2F%2Fnaturetech.co.il%2F%3Fp%3D4251
https://plus.google.com/share?url=http://naturetech.co.il/?p=4251
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://naturetech.co.il/?p=4251


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.

זריעה

לוביה, גזר, תירס מתוק, מנגולד, מלון, פטרוזיליה, פטרוזיליה מסולסלת, פטרוזיליה עלים, פטרוזיליה שורש, פלפל מתוק, פלפל

חריף, צנון, תרד, קישוא, תות שדה, לפת.

שתילה



סרטונים

5 סרטוני עשו זאת
בעצמכם לבניית גינת

מגדל אנכית…

אקולוגיה וסביבה

פריחת הזהב הירוק |
תעשיית הק…

    3

דואר אלקטרוני

רישמו אותי!

http://naturetech.co.il/videos/5-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%a9%d7%95-%d7%96%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c/
http://naturetech.co.il/environment-ecology/%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%a1/
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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.

6 תגובות

כתוב/כתבי תגובה...

פרסם גם בפייסבוק

נחמה אורון
איפה קונים זרעים?

12 אוקטובר

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

11 אוקטובר

2 אנשים

רחל וקנין
רוצה להכין גינה בגן איך אתחיל ?

Oct 21 at 1:35pm · אהבתי

דפנה תירוש
תודה ..על המידע ..עוזר מאוג

11 אוקטובר

Ariela Bar
מתי נכון לשתול פקעות של פרח הדליה?

12 אוקטובר

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

2 אנשים

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008321135830
https://www.facebook.com/tami.guy.5
https://m.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=1447691012214584&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fjb3BUxkAISL.js%3Fversion%3D41%23cb%3Dff7ce50cc%26domain%3Dnaturetech.co.il%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fnaturetech.co.il%252Ff2aa5c6ec8%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fnaturetech.co.il%2Fenvironment-ecology%2F%25d7%259e%25d7%2594-%25d7%259b%25d7%2593%25d7%2590%25d7%2599-%25d7%259c%25d7%25a9%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%259c%25d7%2596%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25a2-%25d7%25a2%25d7%259b%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%2595-%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259a-%25d7%25a9%25d7%25aa%25d7%2599%25d7%259c%25d7%2594%2F&locale=he_IL&mobile=true&numposts=10&sdk=joey&version=v2.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003008775376
https://m.facebook.com/ajax/plugins/comments/like.php?url=http%3A%2F%2Fnaturetech.co.il%2Fenvironment-ecology%2F%25d7%259e%25d7%2594-%25d7%259b%25d7%2593%25d7%2590%25d7%2599-%25d7%259c%25d7%25a9%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%259c%25d7%2596%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25a2-%25d7%25a2%25d7%259b%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%2595-%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259a-%25d7%25a9%25d7%25aa%25d7%2599%25d7%259c%25d7%2594%2F&vote=up&id=fbc_1097821636910432_1241595049199756_1241595049199756&comment_type=reply&gfid=AQALWUsexXXHK1li&fs=0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001844659490
https://www.facebook.com/ariela.bar.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003008775376



