הכנת "עמוד טווביה"
ח
הוא גישה נוחה לטיפול בצמח
פן אנכי .היתררון העיקרי א
של צמחים באופ
"עמוד טוביה" מאפפשר גידול ל
ד
תכופף .יתרון אחר הוא ניצול מיטבי של השטח ,שחש
שמתקשה להת
למי ש
שוב בייחוד בגינות קטנות.
פרי ממזיקים ,כיוון שהוא תלוי באוויר ואינו נוגע בקרקע.
בהגנה על הפ
ח נוסף טמון ב
בנוגע לתותים ,רווח
ע

ם:
מרים הדרושים
החומ
תרי בנייה(
הם צורך באת
 צינור  PVCבאוררך של כ־ 2מטרים )אפשר למצוא חלקי צינור שאין בהברזל בניין(
לא מוצאים במזזבלה ,אפשר להשתמש בב
מוטות ברזל באאורך של כ־ 1מטר )אם א
2מבאורך של כחצצי מטר
מוטות ברזל בצצורת פרסה ב
8ממעורבבת עם קומפוסט
מת שתילה מננוקזת היטב מ
 אדמם ,צמחי תבלין ועוד(
ם צמחים סוקולנטים ,פרחי עונה נשפכים
תים )אפשר גם
 תות צינורית טפטוף בבקוטר  8מ"מ צינור בלא טפטפ ות בקוטר  16מ"מ אביזר השקיה שייחבר בין הציננורית לצינורסגר לצינורית
 ר בד יוטה )אפשרותת(
 חוט פשתן )אפששרות(
עבודה:
כלי ע
דחה
 מקדדח כוס
 מקדוש
 מכ ש פטישפלס
 ספריים
 מספמרה
 -מזמ

לצינורית(
 מחורר )כדי לחברר בין הצינור לשתילה
 כף שחות:
בטיח
 נעליים סגורותקפי מגן
 משק כפפפות
תיאור התהליך:
ר
ההתאמה לאנשים :גישה
ה
חינת
ת העמוד מבח
 .1מיקום – נתבונן בגינה ונחליט היכן נכון למקם את
מוד ומיקום שלא יהווה מכש
נוחה לעמ
שול.
התחשב בכך
מוד ,אפשר לה
קומם על העמ
הצמחים :בתכנון הצמחים ששותלים ומיק
 .2בחירת ה
בון שהצמחים בתחתית העמ
ש .כמו כן ,יש ללהביא בחשב
חשוף יותר לשמש
ף
שחלק מ ן העמוד
מוד
תר מים מן הצמחים שבמעללה העמוד.
יקבלו יות
ה
 .3חירור הצצינור – קוטר החור
שנעשה בצינור ואף המרווחים בין החורים יהיו על פי גודלו
חור יהיה גדולל מדי ביחס לצ
של הצמח שנשתול .אם הח
העתידי ש
צמח ,תישפך האדמה מן
את השבבים
שופין נשייף א
בעזרת מקדח כוס ננחורר את הציינור .בעזרת ש
ת
הצינור ה חוצה.
ה.
שנותרו אאחרי הקדיחה
בשלב הננ"ל יש להשתמש במשקפי מגן ,אטמים וכפפות.

.4
.5
.6
.7

העמוד – בתחתית הצינור נסמן שתי נקודדות זו מול זו )קוטר( במרח
לייצוב ה
חק של כ־ 3ס""מ
משפת ה
הצינור .בניצב אליהן ובמרחק של כ־ 7ס" מ משפת הציינור נסמן עוד שתי נקודות.
בניצב זה לזה..
טות הברזל ב
שדרכם יוכלו ללעבור שני מוט
נחורר חוורים בנקודות המסומנות ,ש
נשחיל את
ת המוטות.
השקיה – בבסיס הציננור נקדח חור שדרכו יעבורר צינור ההשקיה.
הצינור.
שקיה בתוך ה
ת צינורית ההש
נשחיל את

חפור תעלות
ק של כ־ 40ס""מ וממרכזו נח
 .8במקום שבו נמקם את העמוד ,נחפוור בור בעומק
בצורת צללב למוטות הברזל.
הוא ניצב לקררקע .המהדרין ישתמשו בפ
קומו ונוודא שה
ת העמוד במק
 .9נעמיד את
פלס.
בכל קצה של
דמה ,שתיים ב
 .10כדי לקבעע את העמוד נתקע בעזרת פטיש את  8הפרסות באד
מיק את החפירה.
פרסות או נעמ
לא ,נוסיף עוד פ
מוט .נוודדא שהעמוד חזק דיו .אם א

ת הצלב באדמ
 .11נכסה את
מה.
רית שבתוך העעמוד .את הקצה התחתון ,שמחוץ לעמודד,
ליון של הצינור
ת הקצה העל
 .12נסגור את
שר להשתמש
סמוך לבסיס )אפש
ך
נחבר לציינור ,16
ש בצינור  16גם בתוך העמווד(.
קצה העמוד.
נזילות ושהמים אכןן עולים עד לק
ת
ת הברז ונבדוק שאין
 .13נפתח את
ונקשור בחוט פשתן..
ר
בבד יוטה
ת העמוד ד
מראה העמוד – לפני השתיילה נעטוף את
 .14לשיפור מ
החורים בעמוד.
ם
מספריים נחשוף את
בעזרת מ
שת עבודת צוות:
בשלב זה נדרש
ת השתילה .ב
 .15אפשר ללהתחיל לשתול – נרטיב קללות את אדמת
שתול בבסיס
חד מתחיל לש
בה ,כאשר אח
באדמה הרטוב
בהדרגה נתחיל למלא את העמוד ב
העמוד ועעולה מעלה ,והאחר ,בתיאוום עמו ,ממלא
א את האדמה מלמעלה.

ם:
עיונות נוספים
רע

זה לצד זה.
בהים שונים ה
ם עמודים בגב
ביה :ממקמים
אפשר להככין "משפחה" של עמודי טוב

חיבור של עציצי פלסטיק מעוטרים לקורת עץ אנכית בעזרת ברגים.

