קורס שתלנות בדגש של גינון טיפולי והנגשה
אנו שמחים להציע לכם קורס בן שלושה מפגשים בשיתוף הגן הבוטאני האוניברסיטאי בגבעת רם בירושלים

הקורס יתקיים אחת לחודש בחודשים ינואר ,פברואר ומרץ 2012
כל מפגש יכלול :היבטים בשתלנות :סיור ,מידע עיוני וסדנת התנסות מעשית
ע"י מאיה אבוטבול ויונית נדרה  -מנחי הגן הבוטאני.
היבטים יישומיים טיפוליים :התאמות דוגמאות וכלים יישומים בהנחיית חברי צוות עמותת "אדם צומח".
ייתכנו שינויים קלים בהתאם לשיקולי צוות הקורס.
התכנים המרכזיים בקורס:
מפגש  :1ריבוי מיני -זרעים ונביטה – התעוררות התחלה חדשה
מבוא טקסונומיה ,חלקי הצמח והפרח ,ריבוי מיני ואל מיני ,זריעה.
סדנת הכנת מגש זריעה ,זרעים שונים וזריעתם ,זריעה אישית .על זריעת צמחי הבר ,עונתיים וירקות.
היבטים טיפוליים :התאמת אופני זריעה מונגשים ועזרים לבעלי צרכים מיוחדים .התעוררות התחלה חדשה,
הפליאה.
מפגש  :2ריבוי אל מיני – מהחלק לשלם  -צמיחה והתחדשות
ריבוי אל מיני – עקרונות בהכנת ייחורים מחלקי צמח שונים.
סדנת הכנת ייחורי מגש ,חיתוך ,אמירי ותת-אמירי ,משטר השקיה .ערכה ביתית .טכניקות של חלוקה .על צמחי
הבית
היבטים טיפוליים :כלים ,עזרים וסביבת עבודה מונגשת .מהחלק לשלם – התגברות גיוס אנרגיות התחדשות.
מפגש  :3גינון במיכלים – הנגשה ,התאמה וחוויית הצלחה
סדנת העתקות בשלבים ,סוג מיכל ,סוג מצע ,צורת מילוי ,דישון והשקיה.
שתילה למיכל סופי :הקשחה ,קיטומים ,משטר השקיה ודישון ,אורך חיים במיכל ,שילוב צמחים ע"פ צורה ,גודל.
הכנת ערוגה במיכל  -שכבת ניקוז והתקנת נקז ,המצע הדשן והשתילה בהתאמה לתנאי רוח ואור.
טיפול שוטף  -תמיכה והדלייה ,השקיה ודישון ,בקרת מזיקים ,גיזומים .
היבטים טיפוליים :על הנגשת מיכלים ,מיכלים בכל מקום .אנלוגיות ודוגמאות.
הקורס יערך בשלושה מפגשים בימי רביעי אחת לחודש בין השעות  16.30- 9:00בתאריכים הבאים:
במפגש הראשון תחולק התכנית המפורטת
הקורס יתקיים בכל מזג אויר כי יש פתרונות לימי גשם
הקורס מותנה בהשתתפות של מינימום  18משתתפים .ההרשמה הינה לכל הסדרה.
מחיר מלא₪ 550 -
לחברי הגינון הטיפולי ולידידי הגן ₪ 500 -
להרשמה לחצו על טופס הרשמה

הקדימו להרשם!
בציפייה לראותכם,

הוועדה להעשרה מקצועית

18.1.12
15.2.12
14.3.12

מקום המפגש :במשתלה בחלק העליון של הגן

הוראות הגעה:
ברכב פרטי  :הכניסה מרח' הרצוג )דרך תחנת הדלק ניות(
מהכניסה הראשית של הגן ויעלו למשתלה.
בתחבורה ציבורית  :באמצעות קווי אגד32 ,1719 :
וכן קווי האוטובוס שמגיעים לקמפוס בגבעת רם:
קו 24
קווים  9ו - 68 -מהתחנה המרכזית
ולהיכנס לגן הבוטני דרך שער הקורסים שנמצא מתחת לבית צרפת.

הוראות מדויקות ניתן למצוא באתר WWW.BOTANIC.CO.IL

