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שלום רב,
פברואר הוא החודש השני בלוח השנה הגרגוריאני ,והוא
נקרא על שם האל פברואוס-אל הטוהר במיתולוגיה
הרומית .זהו הקצר מבין חודשי השנה והוא החודש היחיד
בלוח הגרגוריאני שבו משתנה מספר הימים .לרוב,
בפברואר  83יום ,אם כי לפרקים הוא כולל  81יום87.
ימים בפברואר הוא אירוע שהתרחש פעמים ספורות
בהיסטוריה .כיצד אירע הדבר? בשנת  9888כתב
המשכיל האנגלי סקרובוסקו בספרו שנקרא De Anni
Ratione ,שאורכו המקורי של חודש פברואר היה  81יום.
על פי סברתו כשאוגוסטוס קיסר קרא את חודש אוגוסט
על שמו ,הוא העביר יום אחד מחודש פברואר לחודש
אוגוסט ,על מנת שחודש אוגוסט לא יהיה קצר מחודש
יולי שנקרא על שם יוליוס קיסר ,שהיה אביו המאמץ.
לטענה זאת אין ביסוס בממצאים היסטוריים...
בחודש פברואר פורחים מרבדי כלניות וחמציצים בכל
רחבי הארץ אך אנו נערוך סיור קצר במעיינות הגעתון,
.נכיר מהו צמח יום קצר ונערוך פעילות קצרה עם ילדים
שלכם,
ענת
אתר אינטרנטwww.madmony.co.il :
דואר אלקטרוניAnat@Madmony.co.il :
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חווה חקלאית מהתקופה הצלבנית

סיור קצרצר למקורות הגעתון  -אין דבר מענג יותר
בעונה זו מאשר לחזות בנחלי ארצנו השוצפים .התענוג
גדול כפליים כשמתאפשר לשכשך רגליים במים צוננים
ללא תשלום .מכביש  07פונים בצומת כברי מזרחה
לכביש  .3388אחרי נסיעה של כחצי ק"מ פונים שמאלה
לדרך עפר עם סימון שבילים כחול .נוסעים עוד כק"מ
וחצי על פי השילוט ומגיעים לחורבת הגעתון .מן
החורבה מתחיל לזרום הגעתון ,שהוא נחל אכזב ,מרחק
 91ק"מ עד שהוא חוצה את נהרייה ונשפך לים.
ניתן לערוך סיור קצרצר בחורבה שהייתה בעבר אחוזה
מרשימה של משפחת סורסוק ,משפחה לבנונית עשירה.
האחוזה יושבת כנראה על שרידים של יישובים שהקדום
שבהם הוא מן התקופה הצלבנית .אחרי הסיור בחורבה
ובבוסתנים הסובבים אותה אפשר להתיישב לאחד
משולחנות הפיקניק הפזורים במקום ולערוך סעודה
כהלכתה.
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גידול תירס עם ילדים  -פעילות קצרה וחביבה עם
ילדים היא ליצור את האות הראשונה של שמם מגרגרי
תירס נובטים .התירס נובט תוך ימים ספורים מיום
הזריעה ,והפעילות הולמת ילדים קצרי סבלנות.

כך זורם נחל הגעתון ,ללא תשלום

צמחי יום קצר – ישנם צמחים רבים הפורחים רק
בתנאי אורך יום קצר (פחות מ 98 -שעות אור) בתקופת
החורף .מנגד קיימים צמחים המכונים צמחי יום ארוך
והם פורחים לקראת הקיץ כשהימים מתארכים .המנגנון
הפיזיולוגי הוא שאורך הלילה קובע את הורמוני הפריחה
שנוצרים בצמח .צמחי יום קצר הפורחים בחורף הם:
תירס ,דוחן ,שומשום ,בטטה ,דלעת ,אורז ,סויה ,טבק
כריזנטמה וכן זנים שונים של תות שדה.

אורך הפעילות הוא כ 54-דקות .נזדקק לפיסת קרקע עם
שמש מלאה ,מכשירי גינון ושקית גרגרי תירס -אפשר
לקנות בסופרמרקט .ראשית יש לתחח את הקרקע
ולהכין אותה לזריעה .על הילד לשרטט את האות
הראשונה של שמו בעזרת מקל ,כדאי שאורכה של
האות יהיה לפחות  47ס"מ .את גרגרי התירס כדאי
להשרות במים  85שעות לפני הזריעה .הזריעה מתבצעת
לאורך השרטוט בעומק של  8.4ס"מ ,אפשר לזרוע
בצפיפות .את הגרגרים יש לכסות ולהשקות היטב.
התירס נובט במהירות תוך מספר ימים ,כדאי לצלם את
המקום מידי יום או יומיים כדי לעקוב אחר השינויים.
התקופה המתאימה ביותר לזריעת תירס לקבלת יבולים
הוא חודש אפריל ,אך הנביטה טובה בכל ימות השנה.

גננים רבים אינם אוהבים לעבוד בגינה בחורף ,בוצי קר
ורטוב בחוץ .האלטרנטיבה היא לגדל צמחים פורחים
בתוך הבית ,כשעוצמות האור נמוכות .אלו הם בעצם
צמחי יום קצר .מוצאם של רבים מן הצמחים הללו
מהאזור הטרופי וסובטרופי .כאלו הם הביגוניה והסיגלית
האפריקנית וכן אנתוריון ,זיגוקקטוס ומינים נוספים
ממשפחת הברומליים שהם קרובים של האננס .קבוצה
נוספת של צמחים שמוצאם מן האזור הטרופי והם
פורחים בחורף הינם הסחלבים .העמיד ביניהם הוא
הפלנופסיס הלא הוא בן פרפר הפורח מרבית ימות
השנה.

שדות תירס לנצח
הראש והיכן הזנב?

פלנופסיס -מוצאו מאסיה הטרופית
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