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Take the “o” from root and you are left 
with “rot”. 

 ?איזה מצע גידול אידיאלי לסחלבים



 



 



 redwood BARK FIR))קליפת עץ אשוח או רדווד 

תרכובת אורגנית חומצתית  , ָטנִין, שרף, מכיל שמנים

דוחה מים ומקנה התנגדות  . ידי צמחים-הנוצרת על

 .טבעית לריקבון

 

 

 עדין בינוני גס קליפת עץ אשוח

Understanding Orchids: An Uncomplicated Guide to Growing the World's Most 

Exotic Plants 

by William Cullina  ( התמונות של המצעים מספר זה)  

http://www.amazon.com/William-Cullina/e/B001IGOIHG/ref=ntt_athr_dp_pel_1


 כבול מניו זילנד עדין בינוני:   עץ שרך 

     TREE FERNעץ שרך 

מרכז ודרום  , סיבים קצוצים מגזעים של עצי שרך מדרום מזרח אסיה

.  סיבים גמישים  Cyatheaceae .השייכים למשפחת , אמריקה

תאחיזת מים נמוכה כחומר טרי ותאחיזת מים בינונית כאשר החומר 

 .בינונית –עמידות לריקבון .  נרקב חלקית

 

  NEW ZEALAND SPHAGNUM MOSSכבול ניו זילנד 

 .בינונית –עמידות לריקבון . תאחיזת מים גבוהה



 סיבי קוקוס סיבי אסמנדה כבול

 .עמידות לריקבון בינונית. תאחיזת מים גבוהה  PEAT : כבול 

שורשים וקנה שורש  OSMUNDA FIBER : סיבי אסמנדה   

 .תאחיזת מים גבוהה. קצרים של שרכים

עמידות  . תאחיזת מים גבוהה:  COCONUT FIBERסיבי קוקוס  

 .  לריקבון בינונית



 נתחי כבול קנה סוכר פרליט גס

:  סלע וולקני שעבר תהליך של חימום מהיר ל:   PERLITEפרליט 

 .תאחיזת מים גבוהה ועמידות לריקבון גבוהה. מעלות צלסיוס  870

אין  : הפסולת היבשה שנותרת לאחר הוצאת המיץ מקנה הסוכר 

 .עמידות לריקבון

קשה להרטבה ראשונית  :  CHUNK PEAT MOSSנתחי כבול  

 . עמידות לריקבון גבוהה. אבל תאחיזת מים גבוהה



 תאחיזת מים  

 פחם דק חצץ דק טוף או חלקיקי חרסית

מגמה מעורבת בגז שהתפרצה בעוצמה רבה לכדה את האוויר :  TUFFטוף  

 .עמידות לריקבון גבוהה, תאחיזת מים טובה. והותירה נקבוביות רבה

תאחיזת מים נמוכה  . חלקיקי חרסית בעל משקל קל:  ALIFLORחלקיקי חרסית  

 .  ועמידות גבוהה לריקבון

 .  אין תאחיזת מים ואינו נרקב. לעיגון:  FINE GRAVELחצץ דק  

מיועד להפחתת ריקבון ולספיחת  , אינו אוחז מים:  FINE CHARCOALפחם דק  

 (מצע גידול לחיידקים. )מלחים ומומסים אורגנים



עץ , תערובת שווה של פרליט פרו מיקס קוקוס

 שרך עדין וכבול ניו זילנד

עמידות  . תאחיזת מים גבוהה. סיבי קוקוס:  COIRקוקוס  

 .לריקבון בינונית

תערובת של נתחי כבול ופרליט בעל   :  PRO MIXפרו מיקס  

pH 5.7  ,תאחיזת מים  . ודשן מומס, גורם הרטבה כמו דטרגנט

 .גבוהה ועמידות לריקבון בינונית

   



Peat Mix Coarse 

Cinder+Compost 

Cinder + 

Compost 

Tuff + 

Compost 





 



 



  



  



 



 



 



  



  











 גידול שונים של מצעיתכונות פיסיקליות 



parameter value 

Organic matter > 90% 

Volumetric weight (g/cm3 ) < 0.1 

Specific weight (g/cm3 ) About 1.2 

EC (ds/m) 0.5-1.5 

pH 5.0-6.0 

Water Holding capacity (g/g) 8-9 times 

Partial size (m"m) Optional 

Organic carbon 45%-50% 

Lignin 65%-70% 

C/N ratio proximal 80/1 

Cellulose 20%-30% 

Expansion ratio bales (l/kg) Approx 1:13 

Expansion ratio growbags (lit/lit)  Approx 1:4 

 נתונים על קוקוס









 .  הוספת שברירי חרסית או ּפֹוִליְסִטיֶרן  בצורה אסטרטגית לאוורור המצע

 פתחי אוורור בכלים

X 











 מים זמינים בקלות



 פרליט קוקוס M0-8 טוף  תכונה

אויר במתח של  %

 מ"ס 10

20-26 30-33 24 

מים זמינים בקלות  

 מ"ס 10-50

12-15 20-24 21 

 85-95 85-93 55-65 נקבוביות

 g/cm3 1-1.3 0.08-0.17 0.06-0.1משקל נפחי 

אויר רצוי במתח של % 

 40% - 20%= מ "ס 10

   35% - 25%= מים זמינים בקלות 



















בבחירת מצעי גידול יש להתחשב בתכונות המצע  

גודל ועומק  , (כימיות ומיקרוביאליות, פיסיקליות)

 ,של הכלי

 .   YOU FACTOR   -הוחשוב לא פחות 

יש לנסות מצעים  . מה שטוב לך לא עובד לכל אחד

למשך , שונים ושילובים של מצעי גידול בשמרנות

שנה או יותר לפני שמחליטים לשנות את מצע  

 .  הגידול

 תודה על ההקשבה
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