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  ו'אמת בויארגקרנבל על 
  

כובע  - תובסלסילובאדניות  צמחי כובע נזירגידול 
 ,אדומה –הוא צמח חד שנתי בעל פריחה כתומה הנזיר 

הצמח פשוט וקל . הפורח מאפריל עד תחילת הקיץ
 ,זרעים של כובע הנזיר תוכלו לקנות במשתלות .לגידול

באדמה או (מ "ס 2-3זה הזמן לזרוע אותם בעומק של 
הם נובטים לאחר שבוע או . בשמש או בחצי צל )בעציץ

 .ה של אפרילישניים ומתחילים לפרוח במחצית השני
לשם זריעה בעונה  ניתן לאסוף זרעים, לאחר הפריחה

  . הבאה
 ,ניתן לאכול את הפרחים!! כובע הנזיר הוא צמח אכיל

הפרחים משמשים לתיבול הסלט . העלים והזרעים
 עלים. טעמם חרדלי משהו ,ולהוספת נגיעה צבעונית

 
 
 
 
 
 

 ,שלום רב
  

שורשיו של  .קרנבליםהחודש פברואר הוא החודש של 
, לכבוד דיוניסוס אל היין הוא בחגיגות היווניות קרנבלה

 קרנבלמשם התגלגל ה .האל שמגלם את הפריון בטבע
הפסחא נהגו יום לפני חג  40ואכן  ,לנצרות הקדומה

אולם לפני צום הבשר , הנוצרים להתנזר מאכילת בשר
המילה  .קרנבלהזהו ... התקיימו חגיגות זלילה וסביאה

   ..)בשר= קרנה(משמעה סילוק הבשר  קרנבל
  
בבהיה (של ברזיל  זההמפורסם ביותר הוא  קרנבלה

אני ש, בוונציה קרנבלה יש כמובן את ).נרו'ובריו דז
הוא היה אכזבה לפחות ינתי שמבחיכולה לספר לכם 

של  קרנבלשמח וססגוני הרבה יותר הוא ה. גדולה
בובות  עםמקסים  קרנבל, )עיר חוף באיטליה(ו 'ויארג
 ,שלנו כאן בארץ הלא הוא פורים קרנבלרק ה. ענק

   . נדחה לחודש מרץ בשל השנה המעוברת
  

המידע  ףד יםקרנבלהססגוניותם של בעקבות החודש 
בשמורת  בעקבות כלניותנצא לטיול . בסימן אדום ואה

ונזרע זרעי עגבניות עם   באדניות כובע נזירנשתול , פורה
  . ילדים

  
  ...אדום עולה

  
  שלכם 

  
  ענת
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 ,שמן, ופרחים קצוצים משביחים את טעמן של גבינות
זית בשמן  נשמריםזרעים של כובע נזיר ה. חומץ ורטבים
  . הינם מעדן

  

  ...כובע של נזיר
  

חודש פברואר הוא חודש  -זריעת עגבניות עם ילדים 
לא חייבים לקנות . מוצלח לזריעה ושתילה של ירקות

אפשר להשתמש בזרעים של עגבניות שאנו  ,בחנות
 עם הזרעיםה את המיץ ימוציאים מהעגבני. אוכלים

במיץ , מן הזרעיםשוטפים את המיץ  .בתוכושוחים ש
לאחר . הזרעים לנבוט מצויים מעכבי נביטה המונעים מן

לזרוע את זרעי העגבנייה בעציץ קטן  השטיפה ניתן
חר מספר לא .היטב מ ולהשקות"ס 1-2 -כ של בעומק 

מ "ס 15 -שבועות כאשר השתילים מגיעים לגובה של כ 
לעציץ שביניהם והגדולים  היפיםאת  להעתיק אפשר

  .בלבד מלאה הגידול נעשה בשמש. גדול או לקרקע
עגבניות  :ניתן להפיק זרעים מעגבניות מסוגים שונים

קחו בחשבון כי שימוש . עגבניות מזן תמר ועוד, שרי
בניגוד לזרעים  ,תוצרת משובחת בזרעים אלו לא מבטיח

לעגבנייה ניתן לגדל פלפלים בדומה . שקונים בחנות
  . מזרעים שנלקחו מפלפל המיועד לאכילה

  

  ....כלניות, כלניות

 12 –כ (הזעירה שמורת פורה  - כלניות בשמורת פורה
גת  תקרייבין  40בצפון הנגב על כביש  ממוקמת) דונם

י גיר גדלים מיני צומח של סלע על מחשופים .לבית קמה
חודש פברואר הינו העונה . תיכוניים ומדבריים כאחד-ים

שכן בתקופה זו היא  ,המומלצת לביקור בשמורה
, קדד, דודא, דבורנית :ססגונייםמתכסה במרבדי פריחה 

 ן האדומה שלבמיוחד פריחתבולטת ולשון הפר 
במגרש החניה את המכונית מומלץ לחנות . הכלניות

ין המתפתל בורה וללכת ברגל בשביל בכניסה לשמ
לאחר כעשרים דקות הליכה נינוחה . הגבעות הנמוכות

שהוא תוצאה של סכר שנבנה  ,קטןעונתי לאגם  תגיעו
השמורה ממוקמת על אחד מיובליו ( במורד ערוץ הנחל
טפונות ולהחדירם יכדי לאגור מי ש ,)של נחל שקמה

סביב . יםכאן פזורים שולחנות פיקניק ונטעו עצ. לקרקע
וחיטה ) חומוס(לאגמון מוריקים בעונה זו שדות חימצה 

   .והמראה מרהיב
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