Our idea comes from wanting to create a public כמו שהיה ציבורי גן ליצור מרצון נובע שלנו הרעיון
garden that had as its main image the water that להאכיל הולך הסלע מן זורם מים שלו העיקרית ונההתמ
flows from the rock and goes to feed all the בפארק הצמחים כל את. יש מאוד יקר מצרך הוא המים מאז
plants in the park. Since water is a very precious  מעגל יתממש ואז להגןrecirculation המים כי שיבטיח
commodity must be defended then will be מפוזרים לא, את לשלב שיכולה מיוחדת מערכת נלמד גם
realized a recirculation circuit that will ensure גשמים מי של ההתאוששות עם המים, כן על יתר, יהיה

that the water is not dispersed, also will be מאוד נמוכה מים צריכת עם צמחים רק שימוש.
studied a special system that can integrate the צמחים של במגוון מתמקד נמוכה מים צריכת עם גינון
water with the recovery of rainwater, moreover, מים של קטנה כמות עם לשרוד שיכולים, את להפחית כדי
will be use only plants with very low water הצריכה, שופעים להיות הצמחים מאפשר עדיין אבל.
רק משתמש "גינון במים חיסכון" כי חשב הוא רבות פעמים

consumption.

Gardening with low water consumption focuses אלוורה או בשרניים, כוןנ בהכרח תמיד לא זה אבל,
on the variety of plants that can survive with a ושונים רבים מינים יש למעשה, נחשבים אינם אשר
small amount of water, so as to reduce "לחסוך לך לעזור כדי הטבות מציעים עדיין אבל "שומן
consumption, but still allowing the plants to be שלך בגינה מים ולשמור כסף. 10 הצמחים של העליון
lush. Many times it is thought that the "water במים לחסוך כדי ביותר המתאימים, כדלקמן להיות יכול:
saving gardening" uses only succulents or aloe, Agapanthus  אלוורהTecoma Capensis Clivia
but this is not always necessarily true, in fact  מזויף יסמין רוזמרין פלומגו לבנדרStrelitzia שומן צמחי
there are many different species, which are not המים דרישות את דרסטי באופן להפחית גנים ליצור כדי
considered "fat" but still offer benefits to help התחזוקה עלויות ואת שלהם, כמה אחר לעקוב צורך יש
you save money and conserve water in your הצעות יקר: "הילידים" צמחים לחסל, לשתול מכן ולאחר
garden. A top 10 of the most suitable plants to שלך באזור טבעי באופן המתרחשים מינים רק. צמחים
save water, could be the following: Agapanthus ;יותר גדולה מים ישתדר דורשים קרובות לעיתים אקזוטיים
Aloe

Tecoma

Capensis

Clivia

Lavender  את לזהותmicroclimates הצמחים במקום שלך בגינה

Plumbago Rosemary Fake jasmine Strelitzia Fat דרישה עם יחד צמחים קבוצת ;ביותר המתאימים באזורים
plants To create gardens that drastically reduce מים דומה, פחות הזקוקים צמחים מדי יותר מים לא כדי
their water requirements and maintenance costs, מים, קומפוסט השתמש ;ביותר לה הזקוקים אלה מאשר
it is necessary to follow some valuable  בניית ;הלחות התפשטות את להגבילwindbreaks כדי
suggestions: Eliminate "indigenous" plants, then את החלף ;הקרקע את החוצה ייבוש מ הרוח על לשמור
plant only naturally occurring species in your חלק על לשמור תחליט אם ;ריצוף או כיסוי עם הדשא
area. Exotic plants often require a greater water הדשא, מדי קצר אותו לחתוך לא, השורשים זו בדרך כי
requirement; Identify the microclimates in your יותר מהר יבש.
garden and place the plants in the most suitable
areas; Group together plants with a similar
water requirement, so as not to water too much
the plants that need less water, than those that
need it most; Use compost to limit the spread of
moisture; Build windbreaks to keep the wind
from drying out the ground; Replace the lawn
with a cover or flooring; If you decide to keep a
portion of the lawn, do not cut it too short,

because in this way the roots dry faster.

