
_______________________________________________________הנבטה בצמר סלעים/ השרשה

ליטר נוספים לשימוש כתרסיס בהמשך 2+ הכן כלי עם כמות מים מספקת כך שתספיק להספיג את מספר הקוביות שברצונך להשתמש 1.

התהליך  

(אין צורך בדשן)ניתן להשתמש במוריד חומציות 5.5-6.0אזן את חומציות המים ל2.

לא לסחוט  את הקוביות שכן הן לא תחזרנה לצורתן המקורית-הספג את קוביות ההשרשה במים ולאחר מכן נקז את המים בעדינות 3.

(.ניתן להשתמש בקיסם למטרה זו)מ וסגור בעדינות את החור "ס1-הכנס את הזרעים אל החורים שבקוביות לעומק של כ4.

(מלפפון, מנגולד, עגבניה, חסה)זרעים 1-2לצמחים שרוצים מהם יחידה אחת לחור שמים * 

(  כוסברה, פטרוזיליה, רוקט, מיזונה, עלי בייבי, בצל ירוק)זרעים 8-10לצמחים שרוצים מהם מספר יחידות לחור שמים  * 

.  וכסה את המגש( מעלות20-25-כ)לאחר הזריעה מקם את המגש במקום חמים וחשוך 5.

.ימים הניצנים הראשונים יצוצו3-5-אחרי כ6.

אחרי שהניצנים הראשונים מגיחים יש להעביר את הצמחים למקום מואר אך מוגן מרוח ולדאוג להשקות אותם בהתזה פעם ביום עם המים  7.

.שהכנו בהתחלה באמצעות תרסיס

יש לדלל את הצמחים החלשים והקטנים יותר בקוביות בהן מעוניינים  ( ימים אחרי הניצנים3-5כ)כאשר יתחילו העלים הבוגרים לצאת 8.

.י גזירה ולא תלישה"ולהשאיר את הצמח החזק יותר ע( מנגולד, עגבניה, חסה)ביחידת צמח אחת 

ניתן להעביר למערכת  ( רואים את השורשים בדפנות כאשר מרימים את הקוביות)כאשר הצמח מוציא עלים ובית השורשים התבסס 9.

.ההידרופונית ולהתחיל לגדל בכוסיות השתילה

.רצוי לא לתת לצמחים לגדול בקוביות יותר מדי10.

.השרשה באים במגע עם המיםהקובייתחשוב לוודא שהשורשים או 11.

נקודות חשובות 

.במגעאיתווללבוש כפפות כאשר באים איתוצמר סלעים עשוי לגרום לגירויים בעור לכן מומלץ להרטיבו מעט לפני שעובדים • 

. רצוי לא לתת לצמחים לגדול בקוביות יותר מדי שכן הם צריכים חומרי הזנה החל משלב מסוים • 

. להתפתחות שורשים תקינה רצוי שהשורשים לא יהיו ספוגים תמידית במים• 

.  השרשההקובייתבמידה ואין מגע בין המים שתיל ניתן לגזור חריצים בקונוס בפתח התחתון או לסגור את הקונוס על • 

.  רצוי לא להוסיף דשן בשלב הקוביות שכן הדבר מוריד את אחוזי הנביטה• 

.80-90%אחוזי נביטה מוצלחים הם • 

גידול מהנה
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