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 דישון האקולוגיים של נחל    הערכים  .1

מהמורדות הצפוניים של הר מירון הנחל משתרע  .  נחל דישון הוא אחד הנחלים הגדולים בגליל העליון המזרחי
שמורת  -  כאשר חלקו מוגן בשמורות טבע  ק"מ  31  -כך הנחל  כאור.  עד שפכו לנהר הירדן ממזרח לקיבוץ חולתה

. אל הנחל נשפכים שלושה יובלים יער ברעם ושדה אליעזר -ויערות קק"ל ,נחל דישון ושמורת נחל חצור
משתנה   בעל אופיהינו נחל עונתי  נחל דישון  .  (2018ליגמ,  )  צבעוןונחל    , חצורמרכזיים: נחל אביב, נחל גוש חלב

בנחל ניכרים  ודרמטי ובמורד מישורי וחוצה עמק חקלאי אלוביאלי. הרריבמעלה הנחל  –בין המעלה למורד
 .העוצמתיות לזרימות החלשות בסמוך למעיינותיוהבדלים בין זרימת החורף ה

אשר יוצרים נוף טרשי,   גיאולוגי רב, החל מסלעי גיר ודולומיט מחבורת יהודה,  בעל עושראזור    והדישון מהו  אגן
וטרשי מתצורת  השדרך סלעי גיר ק יחד עם מצוקים מרשימים, דרך סלעי קרטון וחוואר מחבורת הר הצופים,

 .(2017ליגמ, )  בר כוכבא, ועד בזלות צעירות ברמת יראון ורמת ברעם

מצוקים, חורש צפוף, בתה, בריכות חורף, מעיינות ומקטעי נחל זורם  מגוון בתי גידול כגוןמצויים  לאורך הנחל
 .וצמחים בהם מגוון ועושר של מיני בעלי חיים

 

  

 צילום: ליגמ.              ה בסביבת הנחלנטוע ת אקליפטוסיםחורש
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   חי 

הנחל   באזור החורש והיער וכן הימצאות מים במקטעיהיחסית נוח אקלים עושר בתי הגידול השונים, תנאי ה
האיתנים, במעיינות ובבריכות החורף מאפשר את קיומם של בעלי חיים רבים. מרבית המינים הינם מינים 

 .שמוצאם טרופי, אתיופי ואוריינטליצפוניים אליהם מצטרפים מינים 

פעילות ורבייה של ציפורים רבים המהווים מינים קיימת  ביער הנטוע, בחורש הטבעי ובחלקות חקלאיות    -עופות
בסתיו ובאביב ומתעכבים באיזור מרחב  מינים של עופות נודדים חולפים מעל ה  200  -יציבים. בנוסף אליהם כ

נצפה   מורדות הנחלבין העופות שנצפו ב .(2016)ליגמ, קייצים באזורמסויימים חורפים או מלזמן קצר. מינים 
(  CRרחם ונשר מקראי אשר מוגדרים בספר האדום של עופות בישראל כמינים ב'סכנת הכחדה חמורה' )

 (2017)מרוז,  (.VUמצוי המוערך כמין ש'עתידו בסכנה')בנוסף לשרקרק 

יימת פעילות ואף קינון של עופות דורסים כגון עקב במצוקים בשמורת טבע נחל דישון מתק -עופות דורסים
עיטי, עורב שחור, בז מצוי, אוח ולילית. בעונת הקיץ ישנה פעילות וקינון בעיקר של חיוויאי. קינון אוח, לילית 
ותנשמת לא נצפו אך נצפו פרטים בוגרים במשך כל עונות השנה. במערות במצוק הר אביתר פעילים ויתכן 

, עקב עיטי, רחם, עורב שחור, בז מצוי, תנשמת מצויה, חיוואי מקראי דורסים ביניהם נשר אף מקננים עופות
וגידרון. בשנים האחרונות נרשמה ירידה בקינון הדורסים הגדולים במצוקים שבאגן הנחל ובפרט באזור 

 (2014, גרנט)שמורות הטבע דישון וחצור, ככל הנראה עקב פגרים מורעלים. 

נחל דישון מתקיימות אוכלוסיית עטלפים במערות ובסדקים בין הסלעים. בהוטת   בשמורת טבע  -עטלפים
מינים   10  -מריש עטלפי חרקים ועטלפי פירות. מערת עלמה מאכלסת את מגוון מיני העטלפים הגדול ביותר )כ

)עמיחי,  ית העטלפים מאלפי פרטים לעשרות בלבד.יביניהם פרסף חיוור(. באתר זה חלה קריסה באוכלוס
2013) 

באפיק הנחל ובחורש הצפוף בשמורת טבע נחל דישון יונקים קטנים וטורפים כגון שועל, תן, גירית,  -יונקים
סמור, נמייה, דורבן, דלק וצבוע מפוספס. ישנם סימנים ודאים לקיום אוכלוסיית זאבים פעילה בסביבות מושב  

ים וחזירי בר במדרונות ונראה כי  עלמה וסבירות גבוהה לנוכחותם בשמורה. מידי פעם נראים עדרי צבא
ת צבאים מרשימה המונה פרטים רבים ובשמורת טבע יאוכלוסייתם יציבה למדי. ברמות דלתון ועלמה אוכלוסי

יה צפופה של צבאים. המצוקים משמשים בית גידול לשפני סלע. בעמק החולה נפוצה הנוטריה יחצור אוכלוס
 (2014)גרנט,  את האיזון האקולוגי.במקטעי הנחל האיתנים ומהווה מין פולש, המפר 

(, 1200( )בוסקילה,  VUכפגיע )המוגדר  באזור החשוף או חשוף למחצה זוחלים כגון נחשים, צב יבשה    -זוחלים
 ושוכני קרקע קטנים רבים.

סלמנדרה מצויה  :החיים בישראל -בבתי הגידול הלחים השונים באגן הנחל מתקיימים כל מיני דו - חיים-דו
בסכנת  ניםמימעורכים כטריטון הפסים וחפרית מצויה  ,(ENת בסכנת הכחדה )והמוגדרוקרפדה ירוקה 
)גפני, (  NT)  ך, מין בסיכון נמווצפרדע הנחלים  (VU), מין ש'עתידו בסכנה'  אילנית מצויה,  (CR)  הכחדה חמורה

. בשנים האחרונות חלה ירידה חדה במספר האוכלוסיות ובגודלן של הטריטונים והסלמנדרות בישראל, (2002
 (2016)ליגמ, בשל פגיעה בבית גידולם. 

גוש   -בנחל דישון מתקיימים מיני דגים שונים, ככל הנראה מהסוג בינית. דגים נצפו במפגש נחלים דישון    -דגים
 (2014)גרנט,  ות.חלב ובעין ערב

 :משמעות מונחי דרגות הסיכון של המינים
 LC- ,לא בסיכוןNT-קרוב לסיכון ,VU- ,עתידו בסכנהEN-בסכנת הכחדה, CR- ,בסכנת הכחדה חמורהRE - 

 (.2002 גפני,) נכחד -EXנכחד באזורינו, 
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   צומח 

מסלע, קרקע  שלפיסיים שונים אגן נחל דישון עובר בשלוש חטיבות נוף שונות אשר בכל אחת מהן תנאים 
כיוון שהפרויקט המוצע כאן מתייחס למרחב עמק החולה,   מרום הגליל, מזרח הגליל ועמק החולה. :ואקלים

   מרחב העמק.ל יתמקד מסמך זה בערכי הטבע ש

בסביבתו   חורשות נטועותאת רצועת גדות הנחל ווכולל  דליל    הינו  המלווה את נחל דישון בעמק החולהצומח  ה
.  (סמוך לחולתה ובחורבת תלילבחורשות אורנים ואקליפטוסים ביציאה משמורת הטבע נחל דישון,  )למשל

הצומח הטבעי בנחל דישון באזור זה מדוכא בשל צמצום מסדרון הנחל )עקב שטחי חקלאות ודרכי עפר 
לאורך הנחל ישנם צמודות גדה(, חורשות נטועות, רעיית יתר באיזור הר אליעזר, ממשק חקלאי וממשק ניקוזי.  

 אזורים בהם גדות הנחל חשופות עקב ריסוס חקלאי באזור.

ח הטבעי בערוץ כולל מיני חובבי לחות כגון שיח אברהם וטיון דביק, מינים עשבוניים, רוב הצומיתר על כן, 
הכוללים מינים סגטאלים ורודראלים ומינים פולשים של בתי גידול לחים. בעין אליעזר וסמוך לשפך נחל דישון 

הנשלטת על רצועה ניתן לצפות בקיבוץ חולתה  תמקוטעת בערוץ. בקרבאשר לירדן צמחיה אקווטית עשירה 
אלה אטלנטית בשילוב עם יער פארק נטוע של רחבי  -ידי הצומח שאפיין בעבר את האזור: חברת אלון תבור 

 (2016)ליגמ, עלים. 

, אירוס (X) בצת מרחק-, בן(RR): מושיובית הגלילמתוך תצפיות שנערכו באזור נמצאו המינים הבאים
(, געדה  O, ישרוע מאוגד )(RRכרכם גירדו, טופח דביק ) (,RR, דבקה זנובה )(O)  , וליסנריה סלולה(RP)הדור

 (BIOGIS 2019) . (RP(, נענת המים )RR) עלים-טורגניה רחבת(, RP(, כשות גס )RRקוצנית )

 :מקרא לרמת שכיחות
CC - ,נפוץC - ,מצויF -  ,תדירR - (אתרים בארץ 100מעל )נדיר למדי ,RP -  (אתרים בארץ 100-31)נדיר ,RR 

 (1999, ספיר-פרגמן) נכחד.- X, (אתרים בארץ 3עד   1)על סף הכחדה  -O, (אתרים בארץ 30-4)נדיר מאוד -
 

  

 צילום: ליגמ.               מורדות נחל דישון
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 באזור בתי גידול לחים

מקטע קצר עם זרימת מים שמקורם בעין אליעזר. תשתית הערוץ עפר ובולדרים. לאורך  -אזור עין אליעזר
הערוץ צמחייה אקווטית עשירה נשלטת על ידי יער גדות מפותח של ערבה ומעט עצי אקליפטוס ותאנה מלווה  

שכיח   בשנית גדולה, פטל קדוש, ערברבה שעירה, גפן, קנה מצוי, חנק מחודד, דבשה לבנה, סוף מצוי, עבקנה
 וטיון דביק. מינים פולשים: שיטה מכחילה. 

זרימת מים איטית באפיק תעלתי ברובו. מקור המים במי תהום   -בית הקברות של חולתה עד השפך לירדןאזור  
גבוהים, תשתית הערוץ עפר. צמחייה אקווטית עשירה מלווה את הערוץ: קנה מצוי, פטל, טיון דביק, ערברבה 
שעירה, שנית גדולה, סוף מצוי, חנק מחודד, אשל הירדן, הרדוף הנחלים, עבקנה שכיח ומעט עצי ערבה, דולב  

ות בהם השדות מגיעים עד לערוץ הצמחייה דלילה מאוד ככה''נ בשל שטיפת חומרי ריסוס. ותות. במקומ
לקראת השפך חלקים מהגדות נסחפו בשל מחסור בצמחיה כתוצאה מריסוס קוטלי עשבים. המורכבות 

 המבנית ברוב המקטע נמוכה בשל ההסדרה הניקוזית של הערוץ. מינים פולשים: איזדרכת וקיקיון.

   קישוריות 

אקולוגי ארצי )שקדי,  ןציר מסדרוהנמצא ברובו על  נחל דישון מהווה מסדרון אקולוגי חשוב באזור הגליל
הדישון מהווה   נחל  על כן מתקיים הצורך לשמר עד כמה שניתן את מראו הטבעי ואת ערכיו האקולוגיים.(.  2000

ם וצמחים וכן קשר בין אוכלוסיות. מעבר של בעלי חיי  תמאפשרהמירון    בין עמק החולה לגוש הרי  תמקשרחוליה  
דישון בתור אתר רבייה של דגים ממשפחת הקרפיוניים באזור שפך הנחל   בעבר נודעה חשיבות מיוחדת לנחל

 .(1992, דימנטמן)  ומעלהולאגם החולה 
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 מרחב התוכנית הפרות והשפעה על המערכת האקולוגית ב  .2

מטר בשפכו לירדן  60-הנחל ועד לרום כ מעלהמטר ב 1,200 -מרום של כשל נחל דישון הירידה התלולה 
התחתרות חזקה של הנחל בשכבות  גורמת לעוצמות זרימה גבוהות וק"מ,  31-ולאורך מרחק קצר של כ

מצב זה הינו טבעי אולם ערוץ הנחל הינו צר ו"חנוק" על ידי השטחים החקלאיים. בשל כך    המסלע של ההרים.
 ת. הנחל סובל מהתחתרויות וקריסת גדו

תנועה בצמוד  קיימים מקטעים בהם כבישי עפר המאפשריםהתחתון לאורך נחל דישון  -  תנועת כלי רכב 
. גדותצמחיית    קיומו של כביש העפר בצמוד לאפיק מצמצמם את מסדרון הנחל, מגביל התפתחות של.  לאפיק
הפרעה אשר , מטרד רעש לחיומהווים  תנועה של בע''ח לאורך מסדרון הנחל יםהעפר מגביל יכבישבנוסף 

כלי הרכב בסמוך לגדות  מעלים את   ומגבילה תנועה וקיום של בע''ח בגדות ובמסדרון הנחל. מערערת
המים או בית הגידול הלח ליערות   -בעיקר דו חיים החוצים את מסדרון הנחל בין מקווה  אירועי דריסה,    תייתכנו

 בים מפיקה מטרדי אבק כתוצאה מנסיעה על תוואי כביש עפר. אבק מגבילתנועת הרככמו כן, ולחורש. 
 התפתחות של צומח בכך שמעכב את תהליך הנשימה וההטמעה של צמחים.

ולעיתים מכרסמים   הגובלים בערוץ    ,גד''ששטחי  מטעי פרי ו  כוללת  נחל  זה של המקטע  החקלאות ב  –   חקלאות 
כתוצאה משימוש לאפיק הנחל חומרים מזהמים  נשטפים . יתרה לכך, משטחים אלומסדרון הנחלמשטחי 

לאורך הנחל מקטעים בהם הגדות חשופות מצמחיה כמעט  חומרי הריסוס יוצרים בחומרי דישון והדברה. 
צמחיית  ביסוס פגיעה במהווה נושא זה  או לחלופין מהווה קרקע פוריה למינים פולשים/מתפרצים. לחלוטין
 טפונותיבזמן שאדיר סחף קרקע וד האינטנסיבי של שדות הגד"ש יוצר באזור הטבעיים.  כמו כן, העיבהגדות 

 .(2016ליגמ, )

 ;הםי, בינריכוז גדול של מינים פולשיםבמרחב התוכנית נמצא המצויים  בבתי הגידול הלחים -  מינים פולשים
 .חסונה , שיטה מכחילה וושינגטוניהמצוי , קיקיוןמצויה איזדרכת

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 צילום: ליגמ.    פולשים לאורך הנחלהצמחים  צילום: ליגמ.      הצמחייה הדלה בסמוך לשטחים החקלאיים
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 התייחסות לתוכנית המוצעת   .3

יוצא אל עמק החולה ליד הר  ה של הנחל קטע התחתוןהמ  הואמקטע נחל דישון במרחב התוכנית המוצעת 
 השדות החקלאיים עד נהר הירדן, ללא כניסה של יובלים נוספים.אליעזר, האפיק מתמתן ומתפתל כתעלה בין  

מיתון  של התוכנית המוצעת עוסקת בהסדרת רצועת נחל, מיתון וייצוב גדות. התוכנית כוללת בתוכה פעולות
 . בבולדריםמשולב  ים ייצוב תיובאזורים נקוד הבעיקר על ידי צמחיגדות  ביסוסו

  ת, החקלאי  פעילותטבעית, על ידי מתן הגנה על ערוץ הנחל מההתוכנית המוצעת תתרום לשיקום המערכת ה
.  בצמחייה מקומיתוייצוב הגדות הצפוי להקטין את חתך הזרימה, הסדרת השיפוע האורכי של הנחל  על ידי

המוצעות פעולות  ,היות והריסוס בשטחי החקלאות הסמוכים פוגע בצמחיית גדות הנחל ופוגע ביציבותו
אזור חייץ בין הממשק החקלאי למסדרון הנחל אשר צפוי להפחית את צרו יבצמחיה ו בתוכנית יתרמו לביסוס

 . ך הנחללביסוס בתי גידול לאור םויתר סחף הקרקע שטיפת חומרי הריסוס מהשדות,השפעת 

לפעולות ההסדרה הכלולות בתוכנית תרומה רבה להשבת הנחל לתפקד כמערכת אקולוגית המשרתת את  
  . ותקוד המערכת האקולוגיתדמנות להתפתחות צומח טבעי ומהוות הז  הטבע והאדם

 :)שלבי תכנון מפורט וביצוע( במסגרת התוכנית לפעולותנוספות להלן המלצות  

יש לבצע את פעולות הסדרת הניקוז באפיק תוך שמירה על עקרונות שימור בתי גידול לחים  •
וערכיות בתי הגידול ע''פ דוח רגישות סביבתית לפעולות ניקוז של הערוצים באגן ניקוז כנרת  

  (.2010צפוני )ע''פ סבר נ. 
לוב בחלק הלח של הערוץ ובגדות הגבוהות על ידי שי ,ומותאם העשרת צומח טבעי •

שתילה/זריעה של מיני צומח מקומיים שייבחרו על פי רשימת צמחייה שתיערך על ידי בוטנאי 
יש בכך חשיבות גם כגורם מווסת של המינים הפולשים/ המתפרצים הצפויים  או אקולוג.

  להופיע לאחר העבודות.
הרחפת   אשר ימנעועל הגשרים האירים במרחב התוכנית,  ציפוי חלוקי אבן טבעי    לבצעמומלץ   •

 הקרקעית, העכרת המים ויצירה של בורות עמוקים בנקודות החצייה.
באזור התוכנית  הקיימים פולשים הבוגריםבפרטים היש לטפל  –מניעה של התפרצות מינים פולשים  •

 (.  1מתאים בשלוש השנים הראשונות )ראה נספח  ממשק תחזוקהלקיים ו)על פי המלצות אקולוג( 

 , כדי לאפשר התבססות צומח והגנה על החי.צמודי גדה במידת האפשר  רכבישי העפיש להרחיק את   •
 יש להימנע מגידור בכל מרחב התוכנית כדי לאפשר מעבר חופשי של בעלי חיים בתחום הנחל.  •

בשטח ינועו על בסיס צירי תנועה ודרכי אפר קיימים ולמנוע דריסה של העבודה  יש להקפיד כי כלי •
 שטחים טבעיים.

 

 

 

 .2020, ינואר ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ –ואיתי אושינסקי  , בקרה: נעה עיניכתיבה: 
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 רשימת ספרות  .4

סקר מצב קיים. רשות ניקוז  –. תוכנית אב לניקוז אגן כנרת 2018ליגמ פרוייקטים סביבתיים בע"מ.  .1
 ונחלים כנרת.

סקר מצב  –תכנית אב לשטחים פתוחים מ.א. גליל עליון . 2017ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ.  .2
 . מ.א גליל עליון.קיים

 . ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ. סביבתי –נספח נופי  נחל דישון אגן. 2014גרנט, י.  .3

דלתון סקר טבע, נוף, -דישון. 2018פרלברג, א., ערד, א., מנדלסון, ע., רון, מ., אורן, א., רמון, א.  .4
 ומורשת האדם. מכון דש"א.

של אגם  –. אגם החולה שיחזור עולם החי וההידרוביולוגיה    1992פ.    ,ה. דב פור  ,ח. , ברומלי  ,דימנטמן .5
 אבוד. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

להגנת   . החברה 2013. סיכום סקר עטלפי חרקים בצפון ישראל  2013ע.  ,ע., יידוב ש. דולב ,עמיחי .6
 הטבע מרכז יונקים.

מיפוי וסקירת ניטור קיים והצעה  -. סקירת ניטור בעמק החולה2014ליטאור, א. רייכמן, א., קפלן, ד.,  .7
 לתוכנית ניטור. המארג.

 . תוכנית ממשק נחל דישון. רט''ג.2006א.  ,סקוטלסקי ,מ., גלילי .8

תוכנית מוצעת לטיפול  -נית אב לנחל דישון. תוכ2016ליגמ פרויקטים סביבתיים, אורבניקס בע"מ.  .9
 באגן הנחל. 

. הספר האדום  2017א, וין ג, לבינגר ז, שטייניץ ע, הצופה א, חביב א, פרלמן י, אלון ד, לידר נ.  ,מרוז .10
 של העופות בישראל. החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

. מדיניות רשות הטבע והגנים הלחים בישראל :הגידול  שיקום ושימור הנחלים ובתי. 2010אוזן, א.  .11
 רשות הטבע והגנים.

 . דוח מצב הטבע: בתי גידול לחים בישראל. המארג.2014קפלן, ד., פרדמן, ר.  .12

  ישראל וסביבותיה. -רשימת צמחי הבר של ארץ. 1999 .א ,שמידע .,ד ,, הלר.ע ,, פליטמן.א ,פרגמן .13
 מחלקת אס"א, האוניברסיטה העברית בירושלים.

העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע  . הצמחים הפולשים בישראל. 2010דרור, ז., מ. -דופור .14
 . במזה"ת

. בין הרצוי למצוי דו"ח איומים על המסדרונות האקולוגיים. החברה להגנת  2019גבאי, ע., זנזורי, א.  .15
 הטבע.

טבע. פרסומי חטיבת .מסדרונות אקולוגיים בשטחים פתוחים כלי לשמירת  2000א.  ,שדות, שקדי, י. .16
 .רשות הטבע והגנים 2000/01המדע 

הציפורים בישראל. בתוך: מולראני, ק., סוונסון, ל., צטרסטרום, ד., וגרנט,  .2003מירוז, א. , אלון, ד. .17
מיפוי והוצאה לאור והוצאת הקיבוץ  -המדריך השלם לציפורי אירופה וישראל. מפה -פ.ג. הציפורים

 המאוחד.

חיים. בתוך: דולב, ע., ופרבולוצקי, א. )עורכים(, הספר האדום של -מחלקת דו. 2002ש.  גפני, .18
 החולייתנים בישראל. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. 

 . מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל. כתר הוצאה לאור.2001בוסקילה, ע. , אמתי, פ. .19

 . סביבהלהגנת ה  הנחל והעיר, המשרד .2011 י.רוזנר,  ,מ.קפלן,  .20

21. BioGIS.( 2019). Israel Biodiversity Information System. [http://www.biogis.huji.ac.il]  
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 נספחים  .5

 הנחיות ראשוניות לשתילה, טיפול ואחזקה   : 1  נספח

 :בשנים הראשונות לשתילה, טיפול ואחזקהכלליות הנחיות להלן ה 

  לפחות עונה אחת כדי לאפשר התבססות גדות לפני השתילה רצוי לאפשר לשטח טיפול מקדים של  .1
 ושליטה על הצמחייה הרודרלית.

 מועד השתילה, צריך להיות מכוון לעונות הביניים בעדיפות לאביב, זמן ההתעוררות של צמחי המים, .2
 במידה והשתילה מתקיימת בסתיו יש לאפשר מספיק ימי התבססות בטמפרטורות נוחות ובמצע

 רטוב/לח.

 איכות המים וזמינותם., ובגדה התחתונה אינו מצריך השקיה, זאת בהתאם ללחותשתילה בקו המים  .3

שתילה שנעשית בחלקים היובשניים של הגדה מחייבת השקיית עזר לאורך תקופה של שתי עונות  .4
 לפחות, עד להתבססות שורשים בגובה המים. יובש

 , יש להשתמש בדרגיםתכנון ההשקיה צריך להתחשב בפגיעות הנובעות מבע"ח ומפעילות אנושית .5
 .16גבוהים ולהמעיט שימוש בצינור 

למשל אזור )מבחינה נופית רצוי לחלק את מופע הצמחים מבחינת הגובה או הייעוד  - אופן השתילה .6
בהתאמה לחיגור. פיזור מיני  (,ירוק ונמוך לפיקניקים, אזור סבוך וגבוה כחייץ הגנה לשטח מוגן אחו

  יביא לסיכויי קליטה גבוהים יותר. (שתילים מאותו מין 3 -של כבמקבצים )באופן אקראי  הצמחים

 

  תחזוקה  ובהתאם למצב יש לשקול המשך ,טיפול ואחזקת השטח הכרחי בשנים הראשונות אחרי השתילה
  ברמה מתאימה. כדי להקל על התחזוקה רצוי מאוד לתכנן את השתילה במרווחים מתאימים, כדי לאפשר

 וח מסיבי בלי לפגוע בצמחיה השתולה. עבודה עם כלים מכנים לכיס

 


