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 ה כך לצד זזה ) A( כלי הבסיסמהציבו את שני  -1

  שפתחי הניקוז בשני המכלים יהיו באותו צד.

 

  משטח.על ) F( ניקוזמגשי שלושה הניחו פכו וה -2
 ידי-עלביחד  מגשי הניקוזקשרו את שלושת 

דרך שלושת החורים  )K( קטןכבל קשירה השחלת 

  .הנמצאים בקו אחד בצידי המגשים, ומשכו בחוזק

כל בבסיס הניחו סדרה אחת בת שלושה מגשים קשורים 

  אחד מהמכלים, כשצידם השטוח מופנה כלפי מעלה.

  

בין שני המכלים ונעלו אותם  )G( גומיחיבור מרצועת הניחו  -3

לתוך ארבעת החורים  )I( מהדקי חיבור 4 במקום תוך השחלת

   הפנימיים, כשהם יוצרים מעין גשר מעל רצועת החיבור.

 אל תשחילו את מהדקי החיבור   חשוב)I(  ריקים. אותםהשאירו  - בקצוותלחורים  

  

 -הרכבת דפנות המסגרת ההיקפית מעל המיכלים -4

  דפנות כאשר כל שתי דפנות מקבילות זהות. 4המסגרת בנויה מ 

  ,)C(מחבר צד עם שפה ביניהם ו) B( פנליםמשני ות במורכראשונות שתי דפנות 

  (ראה תמונות). )D( שפה ללאמחבר צד ביניהם ו) B( פנליםמורכבות משני ושתי הדפנות האחרות 

 

  

  

  

  

 

חברו ), D -ו Cלאחר שחיברתם את הפנלים באמצעות מחבר צד ( -5

 עם שפה פינהחברי המבאמצעות ארבעת  יחד, הדפנותאת ארבעת 

)E(,  לפי שלב כך) מחברי הצד וש ) יהיו מקבילות4שהדפנות הזהות

(ראו יהיו על הצלע המשותפת של שני המכלים  )D(ללא שפה 

 .)תמונה

 הרחיבו , פינהקלה של מחברי ה להרכבה -טיפ

באמצעות פינה את החלק הפנימי של מחבר הקלות 

  היד. 

 מחבר צד 
 ללא שפה

הצלע המשותפת 
 של שני המכלים

 המוצר הסופי
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  .מיכלהשל  הפנימי ובחלק נמצאת כל המסגרתה של פודאו שהש -6

  

  :הווג'יפוד רוקיפחשוב ל

שחררו  .כפי שמופיע בתמונה קטנים מהדקי שחרורל אחד ממחברי הצד יש לכ

 אלו כדי לפרק את הווג'יפוד.  םמהדקי

  

  

חפו הרימו מעט את המסגרת, ד, )Dצד ללא שפה ( מחברעם  )Hלוח התמיכה (כדי לחבר את  -7

עד שהחורים והורידו  לוח התמיכה לתוך מחבר צד ללא שפה שלאנכי את שני השקעים שבחלק ה

  .שבמיכליםיהיו בקו אחד עם אלו 

  

  

  

 

 

 

 

 

דרך שני החורים  )J( הכניסו שני ברגים -8

(המסומנים  )H( מלוחות התמיכהשבכל אחד 

  עיגולים). ב

 ,אל תבריגו את הברגים בשלב זה. חשוב  

  

 

ם שנשארו לחורי )J( הברגיםהכניסו את  -9

הפנימיים של הדפנות (המסומנים ע"י 

 חצים). 

כדי שהברגים  הדפנותהרימו מעט את טיפ: 

  . כנסו בקלותיי

 אותם הבריגו והדקו ורק לאחר מכן  מסגרת הפנליםבמקומם סביב ודאו שכל הברגים , חשוב

 אום כנף.באמצעות 

 .שימו לב, הברגת יתר עלולה לשבור את הברגים 

  

  

  
  
  
  
  

 מהדקי שחרור
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  מיקום

צריך. בימים חמים במיוחד המכסה יגן על הצמחים שלכם. שלכם שמש, שמש ועוד שמש, זה מה שהווג'יפוד 

אור לצמיחה מהירה. מקמו את המתקן לפני שאתם ממלאים ו חוםוודאו שהצמחים שלכם מקבלים מספיק 

משקים, שותלים פתחו את המכסה אך ורק כאשר אתם אחרת הוא יהיה כבד מידי להזזה. , אותו באדמה

 .השאירו את המכסה סגור. בכל זמן אחר או גוזמים את הצמחים

  

  מילוי 

(אדמה, תערובת עציצים,  שמם שונה ממדינה למדינה. ווג'יפודהמתאימים ל מילוימספר סוגים של  קיימים

  מיכלים. בתערובת שמתאימה לגידול ב להשתמש יש). וכו' אדמת עציצים, קומפוסט

  .יותר תבטיח תוצאות טובותתערובת איכותית תשמש אותכם זמן רב יותר מתערובות עם איכות ירודה ו

  

  במילוי שמקורו אדמת קרקע.  אין להשתמש* 

 

באיכות טובה בתערובת מילוי ליטר תערובת מילוי. חשוב להשתמש  125 מכיל) מטר 1X0.5( קטן ווג'יפוד

ערובת המיועדת לגידול ירקות. ודאו שהנחתם את מגשי הניקוז בבסיס הווג'יפוד ומלאו את המיכל ורצוי בת

 30עד בגובה של  שמעליהם לאדמהמיועדים לספק מים  מאגרי המים שבבסיס הווג'יפודבתערובת מילוי. 

   .ס"מ

  

 תחזוקה שוטפת -דישון 

  גידולסבב לאחר כל עם זאת, . בדישוןדשן ולכן אין צורך מכילות באיכות טובה מילוי ת ותערוב באופן כללי

 הדשנים הטבעיים הטובים ביותר הם זבל. חודשים) מומלץ להפוך את האדמה ולהוסיף מעט דשנים 3-6(

  .השונים לגינון על סוגיו קומפוסטו תולעיםקומפוסט , (דשן אורגני)

  

  פרלייט

אנו ממליצים על  ואתם רוצים להשתמש בפרלייט ככלהפרלייט הוא חומר געשי בעל תכולת מים גבוה. 

 2.5שכבה של פרלייט (בעובי של כ  הניחומנפח תערובת המילוי.  25%הוספתו לתערובת המילוי בשיעור של 

יט שנותרה עם תערובת המילוי ושפכו מעל יס"מ)  על מגשי הניקוז בבסיס הווג'יפוד. ערבבו את כמות הפרל

  יט. ישכבת הפרל

  

  הזריעה ושתיל

ירקות. אפשר גם לזרוע את הזרעים ישירות  הדרך הקלה והמהירה ביותר לגידול היאשתילת שתילים 

  באדמת הווג'יפוד או לחלופין להשתמש בערכת גידול זרעים ואז לשתול בווג'יפוד.

  כדי למנוע צפיפות יתר. לאחר ההנבטהכששותלים ישירות בווג'יפוד יש לדלל את הצמחים 
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 מרווח

ללמוד  כך תוכלוזה בסדר,  -המגדלים המתחילים נוטים לשתול יתר על המידה בפעמים הראשונותרוב 

ידי ניסוי וטעייה. עגבניות, קישואים, מלונים, מלפפונים וכדומה לרוב יצמחו -מה עובד ומה לא עלולהבין 

לזה אם אתם  אז תהיו מוכנים –ווג'יפוד מספק השמכיוון שהם אוהבים את התנאים  ללא שליטהויגדלו 

 משתמשים בצמחים אלו. 

כרוב קייל , תרד, מנגולד, כרוב סיניעם ירקות עלים כמו חסה,  ילוהתח, חדשים בגידול ירקות אתםאם 

  '. וכו

  

  

  השקיה

יש להשקות  שנשתלו רק עתה. צמחיםצמחים מבוססים יכולים לאתר מים בצורה יעילה יותר מאשר 

במזג אוויר קריר יש להשקות פעם  -ימים)  10 - 7(שיתבססו דקות עד  3 -מדי יום במשך כשתילים חדשים 

   אחת כל יומיים.

 תצטרכו להשקות כל יום שני או שלישי.ייתכן שבשבוע. באקלים חם  אחת פעם כשהצמחים יגדלו השקו

למרות  שבועות ללא השקיה. 6 במשךיעילים ביותר ויכולים לתמוך בצמחים ווג'יפוד ב מאגרי המים

  ים. דמה עשויה להיראות יבשה בשכבתה העליונה, היא לחה בשכבה התחתונה באזור שורשי הצמחשהא

. אל תשקו, בשכבה העיליונהאם האדמה רטובה  – את קצב הצמיחה השקיית יתר עלולה לעכב לב: שימו

 והשאיר. במקרים כאלה רטוב מדיווג'יפוד זה בדרך כלל סימן לכך שה ,או פטרייה עובש /אם מופיעים טחב

 ללא מים למשך שבועיים לפחות.את הווג'יפוד 

מנצלת כל טיפה. מכסה הווג'יפוד ומעולה  מנהלת את המים בתוכו בצורה הווג'יפודמערכת ההשקיה של 

קחו את זה בחשבון כשאתם מאפשר לכמות מסוימת של גשם לחדור למתקן ולפרק את הגשם לרסס דק. 

  משקים.

עד  השקו עזיבתכם.ועיים ומעלה, מומלץ למלא את המאגרים לפני לנסוע למשך שבננים מתכ םאם את

 4-ליספיקו בערך מלאים מאגרי מים אז  מבוססיםאם הצמחים שלכם  .ניקוזשתראו דליפה מחורי ה

שעות ביממה אל זכרו לא  24(תלוי במזג האוויר). ניתן בנוסף לחבר טיימר השקייה  השקיהשבועות ללא 

  להשקות יותר מדי!

  

  3-5 של במשך שטח הזרוע במערכת הערפול מדי יוםבמהלך השבוע הראשון השקו את המ -ראשוןשבוע 

  דקות [תלוי בעונה].

  

פעמים  4-5במזג אוויר חם יש להשקות כ  הפחיתו את ההשקיה כתלות במזג האוויר. -ואילך שניהשבוע מה

עשויה להיראות יבשה  למרות שהאדמה -זכרובשבוע. בימים קרירים יותר יש להשקות פעם בשבוע. 

  .בשכבתה העליונה, היא לחה בשכבה התחתונה באזור שורשי הצמחים

  

  
  


