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 ככה מגדלים היום 

 

 כולל אוורור  1GreenBox-G– הוראות

 

 אדמה כלל!  גידול ללא – הידרופוניקהה בשיטת וצמחי תבלין ירקות    תוכלו לגדל 1GreenBox-gערכת  בעזרת

 . ערכהסופק עם ה, אשר LivinGreen או תוספים אחרים למעט דשן אינו דורש ידע מוקדם בערכההגידול 

 במיוחד בעלי בית שורשים הערכה מיועדת לגידול צמחים גדולים 

 

   :תכולת הערכה 

o ליטרים   20כ  מיכל גידול 

o 1 לשימוש רב פעמי   5רשת בקוטר "שתילה  ת כוסי 

o 1  מבית ליטר דשןLivinGreen 

o כוסית מדידה   

o  יציאה אחת  אויר  משאבת 

o  אוויר המחובר לאבן אויר ושסתום חד כיווני  צינור 

o ם(דגם הקוד בד הערכה בצשקוף צינור  *) פקק לבדיקה 

o (מ"קס  200-)כ מצע הידרוטון לשתילה 

  
 

 הפעלה:  ות  ראהו
 

o ל.  ובקרבת נקודת חשמ עם אור שמש חזק,  את הערכה באזור יציבמקמו הערכה ו רכיביאת כל  יאוהוצ 

o  לקו העליוןבח מיכלה פאותב  עד לגובה החורים ליטר. 16: נפח המים הכולל הנדרש, את המים במיכלמלאו  . 

o מ"ל דשן    60  יפוהוסLivinGreen  הוספת הדשן  את המים לאחר  ולערבב היטב    , שימושה. יש לנער היטב את בקבוק הדשן לפני

 למיכל הגידול. 

o   השחילו דרך החור  של צינור האוויר    השני  דו יצואת    למיכל הגידול   האחד   בצידו יר  והמחוברת לצינור האו   , את אבן האווירהכניסו

 .  ת האוויר. חברו את משאבת האוויר לחשמל אותו לפייה הכסופה של משאב צרה של מיכל הגידול וחברו ההממוקם בצד הפאה 

o  למים.  ת יש מגע בין הכוסיכי  ו ווודא  ,המיועד אל החורבמצע המלאה השתילה  תאת כוסי הכניסו את המכסה על מיכל הגידול. הניחו 

o אף מבצבצים.  בתחתית כוסית השתילה ו  יםנוגע)ככל הניתן(  השורשיםכאשר קצות  ,במרכז הכוסית שתיל את ה הניחו 

o   כחודש  ♥שימו שנמשך  אחד  גידול  למחזור  נועדה  זו  סבב  לכן,    .חודשים  3עד    ערכה  הערכה גידול  הלאחר  את  לרוקן  יש 

 ולהתחיל את התהליך מהתחלה.  

o   סיף דשן.  להו ן צורך לרוב אי  בשלב זה אין ♥ שימו .  יש להשלים את כמות המים המתאדה/נצרכתבמהלך מחזור הגידול 

o דוגמת ים גדול ל צמחי ירקות הערכה מתאימה בעיקר לגידו 

 בעונת הקיץ   –  לים, חציפפוניםעגבניות, מל

 בעונת החורף   –חסה, פטרוזילה, רוקט, בצל ירוק, עירית קולי כרוב, ברו
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   !תמונות שלכם מגדלים בערכהאיתנו  ושתפו אחרינו בפייסבוק עיקבו

 LivinGreen - האקוופוניקה והידרופוניק 

 

 YOUTUBE : https://www.youtube.com/c/LivinGreenHydroponicsAquaponics 
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