
 2019 אוגוסט 26 שני יום                                                                         משולחנו של דויד ברקן,

Page 1 of 8           מתקן לשמירת גובה המים בשוקת של קדירת פרמנטה  

 מתקן לשמירת גובה המים בשוקת של קדירת פרמנטה,

 ,ג'מוקהשל  (Fermmenta) פרמנטה בקדירת בישת ירקותכ

 

 db006@bezeqint.net  -מייל:  0524390888 -דויד ברקן, טלפון:מוגש על ידי 

 

)מתכון והוראות בניפרד( מחדירים את הירקות אל תוך  טריים לכבישהאחרי הכנת הירקות ה
 קדרת הפרמנטה באופן הבא:

 

בתוך קדרת  חתוכיםלהשאיר שניים שלושה עלי כרוב שלמים, ולהניח אותם מעל הירקות ה ויש
להניח את שתי המשקלות האחת ליד השנייה כך שכל יש הפרמנטה. מעל עלי הכרוב השלמים 

יהיה המים מפלס שמים כך ב את הקדרה למלאאז . ועל ידי המשקולות התרכובת תושקע למטה
 .כשלושה ס"מגבוה מעל המשקלות ב

https://jammoka.com/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90/%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%94/
https://jammoka.com/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90/%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%94/
mailto:db006@bezeqint.net
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 פרוט חלקי הקדרה:

 

לוי המים בקדרה כמוסבר לעיל יש להניח את מכסה הקדרה מעל הקדרה כשהוא נח בתוך ילאחר מ
 תהיה תולדאוג שהשוקחלק העליון בקדרה. ואת השוקת שמסביב למכסה יש למלא במים בהשוקת 

למניעת חימצון וכדי לאפשר ) מלאה במים וזאת למניעת חדירת אוויר אל תוך הקדרה תמיד
 .(קדרהלהתפתח ובוא בזמן למנוע מחיידקים רעים מלהכנס ל בקדרה למערכת החיידקים הטובים
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 ,בשוקת הקדרה כך נראית קדרת הפרמנטה לאחר הנחת המכסה

 

דאוג שבכל חשוב ליש למלא במים ו ,את השוקת, המרווח שבין מכסה הקדרה לבין הקדרה עצמה
לחדור אל תוך ממלאה במים. המים שבשוקת מונעים מאוויר תמיד תהליך ההחמצה שוקת זו תהיה 

הקדרה, וזאת כמובן כל עוד ורמת המים בשוקת לא תרד מתחת רמת גובה מסוים )כמחצית מעומק 
 ת כדי לאפשר יצירת מערכת חיידקים בריאה וללא התערבות חיצונית.השוקת( וזא

  (שבועות 6ועד לכדי  4בין )לאורך כל תקופת ההחמצה  אסור בשום פנים ואופן ואפילו לא פעם אחת
 .לאפשר חדירת אוויר אל תוך קדירת ההחמצה

שבועות, עניין שמירת גובה  6ועד  4אורכים כאמור בין מאחר ותהליכי ההחמצה בקדרת פרמנטה 
 מרכזי וחשוב להבטחת תהליך ההחמצה המיטבי בקדרה.קריטי בשוקת הופך להיות עניין המים 

כך נוצרה , שך שבועיםמ, ובעוד שבוע ימים ניסע לחו"ל ליםהתחלנו תהליך החמצה לפני כשבוע
נשמור על רמת מים נאותה בשוקת  שלא נהיה בבית,כ, שבועים הימים האלואיך במהלך  -:בעייה

, לעניין זה פיתחתי אחר חזרתנו מחו"להנות מהחמוצים חדשים וטריים לו רוצים להקדרה??? ואנ
 לוי המים בשוקת הגדרה כמתואר ומפורט בהמשך.יובניתי מתקן אוטומאטי למ
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 המתקן כפי שבניתי נראה כמפורט בצילום הבא:
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 לקדרת פרמנטה:של מים לוי אוטומאטי יתאור המתקן למ

כאשר חלקו התחתון קצר   L-מברזל בניין העשוי ממוטות ברזל מגולוון חתכתי ובניתי את צורת ה

 עליון גבוה בערך פי שלוש מגובה קדרת הפרמנטה.וחלקו ה

נחתי את ברזל הבניין ועליו קבעתי את קדרת הפרמנטה בצמוד לקיר תמיכה, בתוך מגש נירוסטה ה
 פיע בצילום שבעמוד הקודם.וכמ

 השתמשתי בבקבוק פלסטי רגיל של ליטר וחצי

 

 :, ראה בצילום בהמשךמסיליקון של בקבוק שמן סטנדראטיאותו פקקתי בפקק גמיש העשוי 
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 פקק השמן:כך נראה הבקבוק עם 

 

 מבט  מקרוב לפקק השמן בתוך הבקבוק:

 

בקדרה במים עד שהם גלשו מהשוקת כך שאהיה בטוח שהשוקת שתי את השוקת בשלב זה מלא
 מלאה במים.

השמן, ובעזרת חבקים תי את הבקבוק במי ברז רגילים, ופקקתי את הבקבוק בחזרה עם פקק אמל
 ארבעהשקוע בתוך המים שבשוקת כהצמדדתי את הבקבוק מעל הקדרה באופן שקצה הפקק יהיה 

 מילמטרים בלבד.

 ראה בצילום הבא את אופן קביעת הבקבוק בהתיחס לשוקת הקדרה:
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 צילום מקרוב יותר

 

, וזה מאחר חלץ ממנויבקבוק נשמרים ולא יכולים להבכל עוד ושוקת הקדירה מלאה במים, המים 
  .סוגרים את פיית הבקבוק והמים שבשוקת

 (שבשוקת בגלל התאיידות המים)חת לגובה פיית הבקבוק מת תשרמת המים בשוקת יורד ברגע
ד למצב זורמים עהמים והמים מהבקוק זורמים וממלאים את שוקת הקדרה.  "תנפתח"פיית הבקבוק 

זה המים לא יזרמו בשלב שמפלס המים בשוקת הגדרה עולים לרמה שפיית הבקבוק נסגרת חזרה. 
 יותר, והמערכת תמתין לסבב נוסף של ירידת מפלס המים בשוקת הקדרה.
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גובה  (תלוי במזג האוויר)ימים שלושה עד , כאשר בכל  יומיים המתקן כבר עובד אצלי בהצלחה רבה
לעניין הבדיקה אני בכל פעם מסמן רמות מים כפי שניתן ) ימטרסנט המים יורדים בבקבוק בכשני
 לוי השוקת לכשלושה שבועות.יובקבוק מלא מספיק למהלך של מ (לראות בצילום המצורף הבא

עכשיו אנחנו יכולים לנסוע לחו"ל לכשבועים ולדעת שמערכת החמצת הירקות שלנו תשמור על רמת 
 ה אפילו כשלא נהיה בבית.טמנמים נאותה בקדרת הפר

 

 !!! ועובד יעילקל, פשוט 
 אם יש למי מכם שאלה, או הבהרה או הערות ניתן להתקשר לדויד ברקן, 

 db006@bezeqint.net  -למייל:אלי או לכתוב  0524390888 -טלפון:

 בהצלחה !!!

mailto:db006@bezeqint.net

