טיפים להשקייה
איך תדעו מתי להשקות? הסתכלו על דפנות הכלי .אם יש בועות המעידות על לחות ,אין צורך להשקות .תגעו בחלק
העליון בעדינות .במידה והאדמה יבשה ,טפטפו מעט מים.
יותר מידי מים :הרימו את הכלי בעדינות והסתכלו על התחתית .האבנים הגדולות מנקזות מים עודפים אליהן .באם יש
מים בתחתית שימו את הכלי במקום יבש (בקיץ – באוויר הפתוח לכמה שעות .בחורף–מול מזגן).
 .6היכן להניח? במקום מואר .גם תאורת מטבח חזקה תתאים.
המלצות לפי עונות :בחורף  -בשמש ישירה .בקיץ  -בצד צפון המוצל ,לא חשוף לשמש.
 .7עיקבו אחר הצמיחה :תוך  3עד  8ימים יחלו לצמוח הנבטים .זה כיף ומרגש.

במידה והזרעים נבטו רק בחלק מהכלי ,או לא נבטו כלל ,ניתן לחזור על הניסוי שוב :זירעו את השקית השניה ותדאגו
שיש הפרדה בין הזרעים ,שהם לגמרי מכוסים באדמה (שכבה דקה) ,שאתם משקים מעט כל יום ודואגים לאור
או שמש תלוי בעונה.
תאהבו ותחשבו על הנבטים שלכם כל יום .זה עוזר ):

הוראות
ילדים יקרים
אתם עומדים לתת חיים לצנצנת שבחרתם ולהפוך אותה לעולם קטן ובו שכבות קרקע וסלעים,
מערכת ניקוז ,צמחים אמיתיים ושלל קישוטים.
אז מהו טרריום? גינת אקווריום המאפשרת ליצור מערכת אקולוגית שלמה ולהתנסות בכל שלבי החיים
של הצמח! הצנצנת המכילה את הגינה עמידה בפני רוח ושינוי טמפרטורה ,שומרת על לחות וחמימות
ומעודדת נביטה.
איך מתחילים? ביחרו צנצנת שקופה ונקיה
(זכוכית/פלסטיק) שבה תרצו להכין את הטרריום.

הערכה של טרי&סול
מספיקה לצנצנת אחת בנפח
 1/2ליטר ,או ל 4-צנצנות
צרות וארוכות ,בנפח  125מ"ל.

ספרו לנו :צלמו את עבודת ההכנה ,הטרריום
המוכן ,הנביטה ,ושלחו לנו!
שלחו שאלות ,רעיונות ,הצלחות ותמונות של
נבטים חמודים כמוכם,
בפייסבוק/אינסטגרםTerriandSol@ :
במיילinfo@shimshiya.co.il :
או באתרShimshiya.co.il :

להוראות אונליין ודוגמאות של ערכות
טרי&סול מוכנות
הכנסו לshimshiya.co.il :

כך נראית
ערכה מוכנה

תכולת הערכה
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קדימה לעבודה:
.1בניית השכבות :השתמשו בכף/כפית ארוכה והתחילו לבנות את השכבות לפי התמונה בעמוד  ,3כאשר
אתם דואגים לשים שכבה דקה מכל חומר .היו עדינים מאוד כדי שהשכבות לא יתערבבו.

דגלון
טיפים להצלחה
טיפ :להשאיר לפחות רבע צנצנת ריקה .כדי להינות מאפקט החממה שמספקת הדופן השקופה של הטרריום ,יש למלא
את הצנצנת רק עד  3/4גובהה ,ולא יותר.
מילאתם את הצנצנת עד הסוף? לא נורא ,הזרעים עדיין ינבטו.
אבנים גדולות :שימו כ 2-ס"מ אבנים .משמשות כניקוז של מים עודפים.
אדמה  -לחלק ל 3-שכבות:
• מעל האבנים :שימו מעט מאוד אדמה ,רק לכדי כיסוי.
• מעל הקריסטלים :הוסיפו כ 1-ס"מ אדמה.
• לשמור אדמה לשלב הבא ,במידה ותצטרכו לכסות את הזרעים.
טיפ למזיגת חול צבעוני וקריסטלים :מלאו את הכפית והצמידו אותה לדופן הכלי .כך יראו את החול והקריסטלים באופן מיטבי.
 .2זירעו :את הזרעים שבחרתם יש להניח מפוזרים ולדחוף מעט עם קצה של עיפרון או עם האצבע כדי שלא
יראו אותם כלל.

מדבקות ,בובה
אדמה (לכדי כיסוי)
זרעים (שני סוגים)

אדמה

קריסטלים
פחם פעיל (מטהר)

טיפ להצלחה
יש לדאוג שהזרעים יהיו מכוסים לגמרי .אם הזרעים מבצבצים ,כסו אותם במעט אדמה.
 .3תעדו :כיתבו על הדגלון את שמכם ,מה זרעתם ומתי ,תיקעו את הדגלון באדמה.
 .4קשטו :הדביקו מדבקות ,הוסיפו את הבובה בקדמת הכלי (כדי שהנבטים שיצמחו לא יחביאו אותה).

חול צבעוני (שני צבעים)

הוסיפו קישוטים מכל הבא ליד :קליפת עץ ,אבן יפה או חלוק נחל ,איצטרובל קטן ,צדפים ,בובות קטנות מהאוסף האישי,
או כל אלמנט דקורטיבי שעולה בראשכם.
אדמה (לכדי כיסוי)
.5השקו :כמה טפטופי מים כל יום/יומיים – כדי שהאדמה תישאר לחה .אפשר להשקות עם שפריצר ,עם בקבוק
ספורט או עם האצבעות .חשוב לא להשקות יתר על המידה כי המים נשארים בכלי.

אבנים גדולות (ניקוז)
התחילו מלמטה למעלה
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