
ניתן גם לטמון פקעות לפני השמיטה. 
בשמיטה  החורף  בגשמי  ינבטו  אלו  פקעות  השמיטה,  לפני  פקעות  הטמינו 

רטוב  לא  אך  לח  באזור  לטמון  יש  הפקעת  את  שונים.  במועדים  ויפרחו 

להשקות  מותר  הנביטה  לאחר  רק  לה.  המתאימים  התנאים  על  ולהקפיד 

ולטפל בפקעות:

פקעות שפורחות מאמצע חורף: 

נרקיס, כלנית, נורית, צבעוני, כרכום

פקעות שפורחות באביב: 

נץ חלב, בת קלה, בן חצב, סייפן, היפיאסטרום 

אצטרובלנית 

דרדר מאפיר

קרוטון מאפיר

הכן גינתך לשמיטה
בשמיטה אסור לשתול ולזרוע, כדי לקבל גינה פורחת 

בשמיטה מומלץ לשתול מראש צמחים רב שנתיים. 
בקשו מהמשתלה פרחים ממינים 
שונים שיפרחו בתקופות שונות 

לאורך השנה. 

פורחים רוב השנה 

גרניום

אפטניה

פנטס

דושן- בינדס

בשמת הגינה

פטוניה מפלית

ייעוץ הלכתי:

שלבו פרחים שיפרחו בתקופות שונות 
לפניכם מספר דוגמאות: 

פורחים בתקופת החורף
או אביב

עינן מסרקני

טגטס למון

אוזן דב

כובע נזיר רב שנתי

כף קנגרו 

פעמונית בינונית )דו שנתי(

פורחים בתקופת 
קיץ-סתיו    

אגפנטוס

דיאטס גדול פרחים

הלניון סתוי

קרסולה סגלגלה

שימו לב:
לכל אחד מן 

הצמחים דרישות 
גידול שונות. בדקו 

שהצמח מתאים 
לגינתכם!

דיכונדרה

אחירנטוס 

איפומאה

ננדינה ננסית

ביצן לסוגיו

קולאוס

 שוו מראה רענן לגינה על ידי שילוב של צמחים 
בעלי עלים מגוונים, לדוגמה:



הערכו מראש למניעת עשבייה
חשוב להסיר את העשבייה כבר בערב שמיטה, כדי להפחית את בנק הזרעים   

בקרקע.

ניתן למנוע צמיחת עשבים בשמיטה על ידי חיפוי הקרקע בניילון ועליו פלריג   

שחור. לחלופין ניתן לפזר חיפוי של רסק גזם.

ריסוס של מונעי הצצה כדוגמת רונסטאר או סטומפ לפני הגשם בשמיטה   

יצמצם משמעותית את העשבייה. יש להתייעץ עם איש מקצוע לפני השימוש. 

באזורים שלא מיועדים לשתילה, ניתן להשתמש בחומרים חריפים יותר.

הערכו מראש לדישון הגינה
פזרו קומפוסט ודשנים לשחרור איטי לפני השמיטה. אל תשכחו להצניע את   

הקומפוסט והדשן לתוך הקרקע.

הדבר חשוב במיוחד בעציצים ואדניות שבהם ללא דישון מראש ייווצר חוסר   

במהלך השמיטה. 

דשן בשיחרור איטי יש לפזר לפי הוראות התווית. מומלץ במיוחד לשימוש   

בעציצים.

כמויות הקומפוסט משתנות בהתאם לנתוני הקרקע והצמח. באופן כללי מקובל:   

 להכנת קרקע: 5-20 ליטר למ"ר  תגבור שטח קיים: 2-5 ליטר למ"ר. 

  עציצים: 5-10% קומפוסט באופן אחיד במצע. 

יש להתאים את הכמויות המדויקות בהתאם לקרקע ולצמח   

אותו אתם מדשנים.   

חשוב שהקומפוסט יהיה איכותי ויפוזר באופן אחיד, כדי להימנע מצריבת   

שורשים.

לפרטים נוספים - מכון התורה והארץ

machon@toraland.org.il     toraland@org.il     08-6847325 

ייעוץ הלכתי

שימו לב, השתילה ערב השמיטה מותרת עד: 
)המלצה חמה- אל תחכו לרגע האחרון(

ט״ו באב: עצי פרי חשופי שורש

כ״ט באב: עצי פרי בגוש

ט״ו באלול: עצי סרק חשופי שורש

כ״ו באלול: צמחי נוי חד שנתיים  

כ״ט באלול: שתילה בגוש של: עצי סרק/צמחי נוי/ירקות


