הכנת חממה נייידת
ת

ת
על מננת לאפשר לאאדם נגישות ננוחה לטיפול ולטיפוח שתיללים הזקוקים ללחממה ,או בעבור מקומות
במגירות ישנות,
מוש חוזר ג
ה ניידת משימ
פתרון קל ונוח :הכנת חממה
שאין בהם חממה ,אנו מציעים פ
קוף.
שנים וניילון שק
צינורוות השקיה יש
ם:
מרים הדרושים
החומ
רה ישנה )הגוודל לפי הבחירה או ההיצע
 מגירע(
שלושה מטרים )צינור  16עיוור דדרג (10
ש
 צינור השקיה ישן באורךים
ף  2X2מטר ם
עת ניילון שקוף
 יריעס"מ
  8ברגים לעץ בא ורך  3–2מ חוט ברזל באורךך  10ס"מעבודה:
כלי ע
רגה
 מבר מזממרה
פריים
 מספשיר חיתוך )(cutteer
 מכשדח סיכות
 אקדתיאור התהליך:
ר
חורי ניקוז בדופן ה
י
 .1בע
התחתית של המגירה.
עזרת המקדח ה נחורר

מית של המגירה
האם הדופן הקדמ
העבודה? ם
בעמדה על שולחן ה
ה
 .2נבחן את המגיררה :האם היא יציבה
מידה ואפשר ללהסיר את דופ
יוצרת שיפוע לא רצצוי? כאשר נוצר שיפוע ,במ
ת
פן חזית המגירה ,נשתמש
דה אחת ,אפש
רה בנויה כיחיד
ה .אם המגי ה
בר בין הדופן למגירה עצמה
ת הבורג המחב
רג לפתוח את
במבר
שר
מן הדפנות.
תמש במסור וולנסר את הגובה המיותר מ
להשת

חורי
המגירה אל הצד השמאלי האח
קדמי של ג
כסון מצד ימין של החלק הק
מדוד את אורךך הצינור באלכ
 .3נמ
אורך של הציננור
צינור באותו הא
שתיווצר קשת בגובה הרצוי ונחתוך אותו .נחתוך עוד צ
של המגירה ,כך ש
האלככסוני ,כך שיה יו לנו שני צינוורות באותו האורך.

פן
צינור אחד מן הדופ
ר
באלכסון,
מן הצינורות ב
בכל חיבור ,נחבר כל אחד מ
עזרת מברגה ושני ברגים ב
 .4בע
אחר
המגירה ,וצינור א
חורית של ג
מגירה אל הדוופן הפנימית השמאלית־אח
מית הימנית־קקדמית של המ
הפנימ
הימנית־אחורית.
דופן הפנימית השמאלית־קדמית אל הדוופן הפנימית ה
מן הד

שאריות חוט
ברזל .נקפיד לחתוך את ש
קשת העליונה בעזרת חוט ב
ש הצינורות בק
חזק את מפגש
 .5נח
הברזל על מנת שללא להיפצע.

ת את
קציה שבנינו .נחבר בעזרת אקדח סיכות
תאים את יריע ת הניילון כך שתכסה את ככל הקונסטרוק
 .6נת
ת
מחוברת על מנת שנוככל לפתוח את
ת
החזית נשאירר לא־
המגירה .את ה
האחורית של ה
הניילון אל הדופן ה
פול ואחזקה.
מה הניידת ש לנו לצורך טיפ
החממ

שמש .אפשר ללהכניס אל
מיד אותה במ קום חשוף לש
משים בחממה הניידת ,נעמ
בזמן שאיננו משתמ
חממה עצמה לכל תהליך גגידול
או מגשי ייחוריים ,וכן אפשר להשתמש בח
מה הניידת מגגשי הנבטה א
החממ
רה מתאים לכך )מעל  30ס"מ
הירקות ,בתנאי שעעומק המגי ה
מ(.

