חוברת העשרה לפעילי הגינות הקהילתיות בירושלים

קטלוג צמחים רב שנתיים
בשימוש הגינות הקהילתיות

כתיבה ועריכה:
גדי ורשבסקי ,רכז חקלאי גינות קהילתיות וקיימות חברתית
ערן בן נון ,רכז גינות קהילתיות עירוני
אריאלה צוויקל ,מנהלת תחום קיימות חברתית

אוקטובר 2015תשרי תשע"ו
ליצירת קשרeran.ginotk@gmail.com:
גינות קהילתיות ירושלים

מבוא ואופן השימוש בקטלוג הצמחים
קטלוג זה מכיל מגוון צמחים אשר נמצאים בשימוש בגינות הקהילתיות בירושלים ,או כאלו
שרצוי שיהיו .רשימת הצמחים נבחרה בקפידה ,על פי שלושה קריטריונים עיקריים .הראשון
הוא התאמתם של הצמחים לאיזור ירושלים .השני הוא צריכת מים מועטה עד בינונית .השלישי
הוא התועלת לגינה.
הקטלוג נכתב במטרה לעזור לפעילי הגינה הקהילתית להכיר טוב יותר את הצמחים,את
תכונותיהם ואת דרישותיהם ולעזור בתכנון עתידי נכון של חלקים שונים בגינה .כמובן שהקטלוג
איננו מכיל את כל הצמחים שקיימים בגינות הקהילתיות ,לכן נשמח לשמוע על עוד צמחים
שמתאימים לדעתכם ואנו נעדכן את הקטלוג מעת לעת.
הצמחים בקטלוג מחולקים לשש תצורות צומח שונות :עשבוניים רב שנתיים ,שיחים ,צמחי תבלין
וריח ,מטפסים ועצים.
לכל צמח בקטלוג מפורטים מספר פרמטרים ,המהווים את "תעודת הזהות" שלו ,לצד תמונה של
הצמח ,כפי שמובא בהסבר הנ"ל:
שם הצמח (סוג ,מין)
משפחה :משפחה בוטנית לה הצמח משוייך.
מוצא :מקום מוצאו הטבעי של הצמח.
קצב צימוח :מחולק לשלוש קטגוריות איטי ,בינוני ומהיר.
גובה :הגובה אליומגיע הצמח בבגרות ,מצויין בסנטימטרים/מטרים.
מרווח שתילה :מרווח השתילה הרצוי בין הצמח לבין צמח שכן.
*חשוב לציין שגם מרווח השתילה וגם גובה הצמח מתחייסיםלצמח בוגר ,דבר אשר מעיד על
פוטנציאל הצימוח שלו ,ושאותו צריך לקחת בחשבון בזמן התכנון והשתילה.
פריחה :גוון ועונת פריחה.
תנאי אור :סעיף זה מחולק לשלוש קטגוריות-
א .שמש מלאה:הצמח זקוק לקרינת שמש ישירה של כ 5 -שעות ביום לפחות.
ב .הצללה חלקית:נדרשת קרינת שמש המסוננת ע"י עץ או פרגולה ,או שהצמח מקבל שמש ישירה
רק בשעות הבוקר או הצהרים המאוחרות ,כאשר הקרינה בזווית נמוכה.
ג .הצללה מלאה :מקום ללא קרינת שמש ישירה.
השקיה :מחולק לשלוש קטגריות -מועטה ,בינונית ורבה.
ניתן להשתמש בטבלה הבאה כדי להבין את סדרי הגודל השונים של כל קטגוריה:
נמוכה
2

כמות מים יומית בליטר למ"ר בקיץ
2

בינונית גבוהה
2.7
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אביב ובסתיו צריכת המים נמוכה בכ 40%-מאשר בקיץ .העובדה שהטבלה מציינת צריכת מים
יומית אין פירושה שיש בהכרח להשקות בכל יום ,אלא לחשב לפי תדירויות השקיה (ניתן להעזר
בחוברת השקיה של פורום אייט"ק בקישור הבא:
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/communitygardens/Doc
 .)uments/hashkaia.pdfכאשר מצוין כי צמח כלשהו הוא חסכן במים ,הכוונה שאינו זקוק
לתוספות מים אחרי התבססותו (לרב  3שנים).
טיפול:כאן יופיעו בתמצתיות הוראות טיפול בצמח ,הנוגעות בעיקר לגיזום.
שימושים:איזה שימושים עיקריים ניתן לעשות בצמח בגינה (צל ,כיסוי ,ערוגה פורחת וכו').
הערות:לרוב יופיעו רגישויות של הצמח ,אברי צמח יוצאי דופן ,משיכת חרקים מסויימת וכו'.
*בקטגוריות העצים יופיעו גם מחלות ומזיקים ,השקיית עזר ואורך חיים של העץ.

מושגים נוספים
 .1סוגי גיזום:
א .גיזום קיטום-גיזום מצומצם של קצוות הענפים או תפרחות יבשות.
ב .גיזום דילול-חיתוך ענפים מסויימים עד בסיסם ,בכדי לצמצם את צפיפות הצמח ולהחדיר אור
לכל חלקיו ,לרב גוזמים ענפים במרכז הצמח ,וכך יוצרים "חלונות" המאפשרים לאור להכנס,
ג .גיזום חידוש-גיזום חריף של כל נוף הצמח עד בסיסו או עד לגובה של כמה ס"מ מעל הקרקע.
 .2צמח חד ביתי /דו ביתי :בצמח חד מביתי גם אברי הרביה הנקביים וגם הזכריים נמצאים
באותו הצמח ולכן הצמח מסוגל להתרבות בעצמו.לעומת זאת ,כדי להרבות צמחים דו ביתיים
נדרשיםשני צמחים-זכר ונקבה -כאשר הפירות יופיעו תמיד על הצמח הנקבי (לרוב העצים כגון
חרוב ,אורן וכ'ו).
 .3פרח חד מיני /דו מיני :בתוך הצמחים החד ביתיים ישנה עוד חלוקה והיא לגבי הפרחים ,פרח
המכיל גם אברי רביה זיכריים וגם נקביים נקרא פרח דו מיני .פרח המכיל רק מין אחד נקרא פרח
חד מיני (כגון :דלועיים ,אלונים וכו').
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דגשים לשתילה
לכאורה ,אין דבר פשוט יותר משתילת צמחים :חופרים ,טומנים ,מכסים ומשקים .אבל חשוב
לזכור ששתילה היא סופו של תהליך ארוך המתחיל בתכנון והכנת הקרקע.טעות בשתילה או
בבחירת מין הצמח עלולה לחרוץ את קצב התפתחות הצמח ואף את גורלה של הגינה כולה.
עונת השתילה המועדפת לצמחים רב שנתיים בארץ הינה הסתיו.כך הצמח יכול לנצל אתחודשי
הסתיו והחורף להתבססות ולאחר שהצמח נקלט היטב יוכל לפרוץ ,ללבלב ולפרוח באביב
ובקיץ.ניתן גם לשתול בתחילת אביב כאשר לא חם מידי .חשוב לזכור שהתקופה הראשונה של
הצמח באדמה – שלב ההתבססות– הינה תקופה קריטית בקליטת הצמח בגינה .לכן יש לשאוף
לתת לו את התנאים האופטימלים לגדילה :מים ,קומפוסט ,טמפ' נוחות (לא חם/קר מידי).
הוראות השתילה המובאות כאן הן הנחיות כלליות ועקרוניות ,המתייחסות לכל סוגי הצמחים.
לאחר בחירת הצמח הרצוי והחלטה לגבי מקום שתילתו על סמך הצרכים שלו,ראשית יש לחפור
בור במקום המיועד שגודלו פי אחד וחצי מגודל גוש השתילה .זאת על מנת שכל מערכת השורשים
תוטמן באדמה בשלמותה בקלות ותשאר עדיין אדמה מאווורת סביב גוש השורשים .בחפירת
הבור ,הקפידו להוציא את שכבת הקרקע העליונה ( 15-20ס"מ) ,שהיא הפורייה יותר ,והניחו
אותה בצד אחד של הבור.בצד השני שימו את שאר הקרקע שהוצאתם מהבור.כעת ערבבו את
הקרקע שהוצאתם מהבור יחד עם קומפוס ביחס של ( 5:1קומפוסט:קרקע).לאחר מכן הניחו את
גוש השתילה בתוך הבור ,והקפידו שצוואר השורש (החיבור בין הגזע לשורש) נמצא בקו שפת בור
השתילה .מלאו את בור השתילה בסדר הפוך :ראשית הטמינו את האדמה מהשכבה העליונה
ולאחר מכן את שאר האדמה.
כעת הדקו בעדינות את האדמה סביב בית השורשים.לבסוף ,השקו בעזרת צינור גינה או משפך עד
לרוויה ,כלומר עד שהמים ימלאו את כל הגומה .עבור עצים גדולים ,הכינו גומה סביב גוש
השתילה והשקו באמצעותה .שימו לב! בתום השתילה יש לזכור לחבר את הצמח למערכת השקיה
ולוודא כי הוא מקבל מים בהתאם משטר ההשקיה הרצוי.

*הערת הכותבים -עורכים :המידע בקטלוג זה נכתב ונאסף על ידי צוות הגינות הקהילתיות של
פורום אייט"ק .רוב התמונות אינן שייכות לנו ,הן נמצאו ברשת ושייכות לבעליהן בלבד.
בשימוש בצמחי תבלין ותועלת ,יש לפנות לאתרים המתמחים בנושא ,וללמוד את אופן השימוש
המדויק .אתר לדוגמה :ראו צמחים http://www.ranherbs.com/plants_index.asp
חוברת זו נועדה להעשרה בלבד ,ואין לעשות בה שימוש מסחרי .הרבה מחומר הכתוב נאסף
מקטלוג של משתלת מלצר ומהספר עצי נוי בישראל של ניסים פינס ,ספרים מצויינים לעיון,
למידה והעמקה בהכרת הצומח.
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תוכן העניינים -צמחי הקטלוג
*בכדי לנווט בקלות בין העמודים בקובץ האלקטרוני ,יש להקיש על מקש ה CTRL -במקלדת,
ובמקביל ללחוץ עם המקש השמאלי של העכבר על הכותרת הרצויה מתוך תוכן העניינים.
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עשבוניים רב שנתיים

 .1אגפנתוס
משפחה :שומיים.
מוצא :חבל הכף ,דרום אפריקה.
קצב צימוח :איטי.
גובה :עלווה  40ס"מ ,עמודי תפרחת  1מ'.
פריחה :תפרחת כדורית גדולה בכחול או בלבן
על עמוד פריחה גבוה ,אביב -קיץ.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :לאחר כמה שנים,חלוקת גוש השורשים באביב המוקדם.
שימושים:בקבוצה בלבד ,ערוגה פורחת ,מיכל.
הערות:עמיד לשרב ולקרה ,רגיש למליחות ,יוצר גוש גדול במשך השנים.

 .2אוזן ארי אפריקאי
משפחה:שפתניים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :בינוני -מהיר.
גובה 1.5:מ'.
מרווח שתילה1 :מ'.
פריחה :באביב עיקרית ובסתיו משנית ,בצבע כתום.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה .חסכוני במים.
טיפול :גיזום קל לאחר הפריחה.
שימושים :ערוגה פורחת ,גב מסלעה.
הערות:מושך צופיות ,עמיד לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות.
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 .3אוזן דב כלאיים
משפחה :מורכבים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 25 :ס"מ משתרע.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :חורף -אביב בשלל צבעים.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה:בינונית.
טיפול :רגיש מאוד לגיזום קיצי.
שימושים :כיסוי שטח.

 .4אכילאה
משפחה:מורכבים.
מוצא:אסיה/אירופה.
קצב צימוח :בינוני.
אכילאה קיפחת

גובה :עד  ,1.2תלוי במין.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :אביב -קיץ.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה -בינונית.
שימושים :ערוגה פורחת ,קטיף ,מסלעה.

אכילאה אלף עלה

הערות:מושך צופיות ,עמיד לקרה וליובש ,רגיש למליחות.
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 .5בולבין שיחני
משפחה:עיריתיים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 40 :ס"מ.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :סתיו ,חורף ואביב ,דמוי כוכב צהוב וכתום.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה .חסכוני במים.
שימושים :מיכל ,מסלעה ,תוחם ערוגה.

 .6גאורה
משפחה:נר הלילה.
מוצא :דרום ארה"ב.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 60 :ס"מ.
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב – קיץ בלבן -ורוד.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזום לאחר הפריחה.
שימושים :ערוגה פורחת ,גינה בעלת מראה טיבעי (צמח קצת פרוע).
הערות:מושך צופיות ופרפרים ,עמיד לקרה ,שרב ,גיר ומליחות.
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 .7גזניה
משפחה:מורכבים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 30 :ס"מ משתרע.
גזניה אפורה

מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :כל השנה ,בעיקר באביב ובסתיו בשלל
צבעים (תלוי במין הצמח).
תנאי אור :שמש ישירה .
השקיה :מועטה .חסכוני במים.
שימושים :ערוגה פורחת ,מסלעה ,כיסוי שטח.
הערות :עמיד לקרה ויובש.

גזניה אשונה

 .8גרמית משתרעת
משפחה:מורכבים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 30 :ס"מ.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :באביב  -קיץ בלבן ובסגול.
תנאי אור :שמש ישירה -הצללה חלקית.
השקיה :מועטה -בינונית.
שימושים :ערוגה פורחת ,כיסוי שטח.
הערות :עמיד לקרה ויובש.
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 .9דרדר
משפחה:מורכבים.
מוצא:איטליה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 50:ס"מ

דרדר מאפיר

מרווח שתילה 30-50:ס"מ.
פריחה :קיץ ,צהוב (דרדר מאפיר) סגול (חשוף פרי).
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה .חסכוני במים.
טיפול :גיזום קיטום לאחר הפריחה.
שימושים :ערוגה פורחת ,גיוון עלווה בערוגה.
הערות:מושך דבורים ,עמיד לקרה ושרב.

.11

וינקה גדולה

משפחה:הרדופיים.
מוצא :אירופה ואסיה.
קצב צימוח :איטי בהתחלה ושתלטן בבגרותו.
גובה 30 :ס"מ.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :כחולה -סגולה באביב.
תנאי אור :הצללה חלקית עד מלאה.
השקיה :מועטה -בינונית.
שימושים :כיסוי שטח מוצל ,סלסילה תלויה.
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דרדר חשוף פרי

.11

חבלבל מאוריטני

משפחה:חבלבליים.
מוצא :צפון אפריקה ואיטליה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 20:ס"מ ,משתרע.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :סגול-לילך באביב ובקיץ.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה  -בינונית.
טיפול :מידי כמה שנים גיזום בסוף החורף.
שימושים :כיסוי שטח ,ייצוב מדרונות ,צמח נשפך.
הערות :עמיד לקרה.

.12

חרצית

משפחה:מורכבים.
מוצא:אסיה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 60 :ס"מ.
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב ובסתיו בשלל צבעים תלוי במין.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה קלה.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזום קיטום לאחר פריחה.
שימושים :ערוגה פורחת.
הערות :עמיד לקרה.
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.13

טולברגיה

משפחה:שומיים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :איטי.
גובה 50 :ס"מ.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :בוורוד -סגול ,באביב-קיץ-סתיו.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :בינונית.
טיפול:חלוקת גוש השורשים לאחר מספר שנים.
שימושים :ערוגה פורחת ,צידי שביל ,תוחם ערוגה ,מסלעה ,מיכל.
הערות:אכיל בסלט במקום שום ,מרחיק מזיקים מהגינה ,ניתן לשתול ליד צמחים
רגישים לכנימות.

.14

ירקה מצוייצת

משפחה:אנתריים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 30 :ס"מ.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :לא משמעותית ,בלבן.
תנאי אור :הצללה חלקית או מלאה.
השקיה :בינונית.
שימושים :כיסוי שטח בצל ,צמח בית.
הערות:רגיש לקרה ,מתרבה ע"י שליחת שלוחות והשרשתם (וגטטיבי).
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.15

לובליה דלילה

משפחה:פעמונתיים.
מוצא:מרכז אמריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 80 :ס"מ.
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב –קיץ-סתיו ,באדום.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזום נמוך באביב המוקדם.
שימושים :צמח גדול מתאים לשטחים נרחבים.
הערות:מושך צופיות ,עמיד לקרה ,חום ויובש.

.16

לנטנה עדינה

משפחה:וורבניים.
מוצא :אורוגוואי.
קצב צימוח:מהיר.
גובה 50:ס"מ משתרע.
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :רוב השנה בסגול ,לבן וצהוב תלוי בזן.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :בינונית.
שימושים :כיסוי שטח ,מסלעה ,גדר חיה נמוכה.
הערות:רגיש לקרה,עמיד לשרב ,גיר ומליחות .יש שמגדירים אותו כשיח.
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.17

מיאופורון קטן עלים

משפחה:מיאופוריים.
מוצא :אוסטרליה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 20 :ס"מ.
מרווח שתילה1 :מ'.
פריחה :לבנה בקיץ.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה .חסכוני במים.
טיפול :גיזום חידוש בסוף החורף.
שימושים :כיסוי שטח יצוב מדרונות.
הערות:עמיד לקרה ויובש.

.18

מרווה אדומה

משפחה :שפתניים.
מוצא :דרום אמריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 60 :ס"מ
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב -קיץ -סתיו באדום.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזום תפרחות יבשות.
שימושים :ערוגה פורחת.
הערות:מושך צופיות ,עמיד לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות .יוצר ספיח רב.
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.19

מרווה מכסיפה

משפחה :שפתניים.
מוצא :דרום אירופה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 70 :ס"מ.
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב -קיץ בלבן.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה –חסכוני במים ,סובל מהשקיה עודפת.
טיפול :גיזום תפרחות יבשות.
שימושים :ערוגה פורחת ,גיוון עלווה בערוגה.
הערות:לאחר הפריחה העלים מוריקים ונעלמים אך מתחדשים בצבע כסוף .עמיד
לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות.

.21

מרווה צחורה

משפחה :שפתניים.
מוצא :מרכז אמריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 1.2 :מ'.
מרווח שתילה 1 :מ'.
פריחה :באביב וסתיו בסגול קטיפתי.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזום חידוש בתחילת האביב.
שימושים :ערוגה פורחת ,מסלעה.
הערות:מושך צופיות ופרפרים ,עמיד לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות.
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.21

מרווה קטנת עלים ' הוט ליפס'

משפחה :שפתניים.
מוצא :מרכז אמריקה /זן גנני.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 80:ס"מ.
מרווח שתילה1 :מ'.
פריחה :סתיו -חורף-אביב באדום ולבן.
תנאי אור :שמש ישירה הצללה חלקית.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזום בסוף הקיץ.
שימושים :ערוגה פורחת ,מסלעה.
הערות:מושך צופיות ,עמיד לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות.

.22

מרוות גרג

משפחה :שפתניים.
מוצא :מרכז אמריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 1 :מ'.
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב-קיץ-סתיו באדום.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה –חסכוני במים.
טיפול :גיזום בחורף לשמירה על הצורה.
שימושים :ערוגה פורחת.
הערות:מושך צופיות ,עמיד לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות.

19

.23

סביון מלבין

משפחה:מורכבים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 50 :ס"מ.
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב ובקיץ בצהוב.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה .חסכוני במים.
טיפול :גיזום חידוש בסוף החורף.
שימושים :ערוגה פורחת ,גיוון עלווה בערוגה.
הערות:עמיד לקרה וליובש.

.24

סנטולינה ננסית

משפחה:מורכבים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח :איטי.
גובה 50 :ס"מ.
מרווח שתילה 50:ס"מ.
פריחה :באביב -קיץ צהובה ,קטנה כדורית.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה .חסכוני במים ,רגיש לעודף השקיה.
טיפול :גיזום לאחר הפריחה לשמירה על צורה.
שימושים :ערוגה פורחת ,תיחום ערוגה ,גיוון עלווה.
הערות :עמיד לקרהוליובש ,צמח ארומטי.
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.25

עדעד קנרי

משפחה:עופריתיים.
מוצא :האיים הקנריים.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 50 :ס"מ.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :סוף החורף -אביב בסגול.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה .חסכוני במים.
טיפול :גיזום תפרחות יבשות.
שימושים :ערוגה פורחת ,סידור פרחים ,מסלעה.
הערות:עמיד לקרה ולשרב.

.26

עינן דמוי חרצית

משפחה:מורכבים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 1:מ'.
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב ובקיץ בצהוב.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :בינונית.
טיפול :גיזום באביב.
שימושים :ערוגה פורחת ,רקע לצמחים נמוכים ,מסלעה.
הערות :עמיד לקרה ,שרב וגיר.
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.27

פליציה קיפודית

משפחה:המורכבים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 50 :ס"מ.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :באביב ובקיץ בסגול.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :בינונית.
טיפול :קיטום לאחר פריחה.
שימושים :ערוגה פורחת ,תיחום נמוך לערוגה.
הערות:עמיד לקרה.

.28

גרניום (פלרגון)זקוף (הגננים)

משפחה:גרניים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 1 :מ'.
מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :באביב-קיץ-סתיו בשלל צבעים ,תלוי בזן.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :בינונית.
טיפול :ניקוז טוב ,קיטום תפרחות יבשות.
שימושים :ערוגה פורחת ,מיכל.
הערות:עמיד לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות.
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.29

ציפורן אלפיני /משולש

משפחה:צפרניים.
מוצא :אירופה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 15 :ס"מ.

ציפורן אלפיני

מרווח שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :באביב וקיץ בשלל צבעים תלוי בזן.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :בינונית.
שימושים :מסלעה קטנה ,חזית ערוגה פורחת.
הערות :עמיד לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות.

.31

ציפורן משלוש

רוסליה שבטבטית

משפחה:לועניים.
מוצא :מקסיקו.
קצב צימוח :מהיר.
גובה 1.2 :מ'
מרווח שתילה 50 :ס"מ.
פריחה :באביב ובקיץ ,באדום ובלבן קרם (תלוי בזן).
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :בינונית.
טיפול :גיזום (הכרחי) של הצמח עד הקרקע בסוף החורף.
שימושים :ערוגה פורחת ,כיסוי שטח.
הערות:מושך צופיות ,עמיד לקרה ומליחות.
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שיחים

.31

אבליה גדולת פרחים

משפחה :יערתיים.
מוצא :סין.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,נשיר מותנה.
גובה:כ 2 -מ'.
מרווחי שתילה :כ 2-1.5מ'.
פריחה:באביב ,בקיץ ובסתיו בצבע לבן-ורוד.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :בינונית.
טיפול :גזומי הקצרה ודילול ענפים מתארכים
שימושים :גדר חיה לא גזומה ,רקע לצמחים נמוכים.
הערות:עמיד לקרה ויובש ,רגיש למליחות ,מושך פרפרים וצופיות.

.32

אוג -מינים שונים

משפחה:אלתיים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר (חוץ מאוג מכחיל) ,ירוק עד.
גובה 3 :מ' (אוג חרוק מגיע עד  6מ').
מרווחי שתילה :כ 1-2מ'.
פריחה :צהובה לא משמעותית.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה -חסכוני במים.
טיפול :גיזומי הקצרה על הצורה ועידוד הסתעפות.
שימושים :מיסוך והסתרה ,גדר חיה גזומה או חופשית ,כיסוי שטח.
הערות:עמיד לקור ,אוג חרוק הינו המין החסון ביותר ,מלבלב באדום.
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.33

אחירותם החורש

משפחה :פרפרניים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,ירוק עד.
גובה 2-3 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1-1.5מ'.
פריחה :צהובה ריחנית באביב.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים ,עדיף לשתול במקום ללא השקיה קיצית (לאחר
התבססות) ,בתנאי השקיה סדירה נפגע מכנימות.
טיפול :גיזום שליש מהצמח לאחר הפריחה ,כדי לשמור את הצמח רענן וירוק.
שימושים :גינה בעל מראה טיבעי ,ים תיכוני ,גינה חסכונית במים.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר ולקרה ,רגיש למליחות ,יוצר ספיח ,גדל בר בארץ ,מושך
פרפרים.

.34

אלת המסטיק

משפחה :אלתיים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :איטי מאוד ,ירוק עד.
גובה 2-3 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1-מ'.
פריחה :בירוק-צהבהב באביב.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה חסכוני במים.
טיפול :גיזומי הקצרה ועיצוב הצורה.
שימושים :יצוב מדרון ,מניעת סחף ,כיסוי שטח ,גדר חיה.
הערות:לבלוב אדום בסתיו ,פרי דקורטיבי אדום ההופך לשחור,עמיד לשרב ולקרה,
רגיש למליחות.
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.35

אשל סיני

משפחה :אשליים.
מוצא :אסיה המזרחית.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,נשיר.
גובה 2-3 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1.5-מ'.
פריחה :אשכולות ורודים בקיץ.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
שימושים :מיסוך והסתרה.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר ,לקרה ולמליחות ,בעל מערכת שורשים מסועפת ,ממליח
את סביבתו הקרובה.

.36

בן עוזרר

משפחה :וורדיים.
מוצא :אסיה.
קצב צימוח ,נשירות :איטי ,ירוק עד .
גובה 1.5 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1-מ'.
פריחה :ורודה ,סוף החורף-אביב.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזום קל לאחר הפריחה לעידוד הסתעפות וצימוח חדש.
שימושים :גדר חיה נמוכה ,רקע לצמחים נמוכים.
הערות:הפרי הכחול-שחור נשאר זמן על הצמח ומושך ציפורים ,עמיד לקור ורוחות,
רגיש לשרב.
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.37

געדה שיחנית

משפחה :שפתניים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,ירוק עד.
גובה :כ1.2 -מ'.
מרווחי שתילה :כ 50-ס"מ.
פריחה :תפרחות כחולות -סגולות בחורף ובאביב.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזום חידוש או דילול בסוף החורף.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר ולקרה.

.38

דודוניאה

משפחה :סבנוניים.
מוצא :אוסטרליה.
קצב צימוח ,נשירות :איטי בינוני .
גובה 3-4 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 2-מ'.
פריחה :לא משמעותית.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה אך סדירה.
טיפול :גיזום לצורך עידוד הסתעפות.
שימושים:גדר חיה גזומה או חופשית ,מיסוך והסתרה.
הערות:העלווה של המין דודוניאה 'דנה' מאדימה בחורף בעל פירות בצבע יין בחורף
ובאביב.
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.39

דק-פרי -מינים שונים

משפחה :ביגנוניים.
מוצא:אמריקה ואפריקה.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,ירוק עד-נשיר מותנה.
גובה 3 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1.5-מ'.
פריחה :בצהוב-כתום ,בקיץ ,באביב(לא כל המינים) ובסתיו.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה.
טיפול :גיזומי הקצרה ודילול באביב לאחר הפריחה.
שימושים :כיסוי גדרות ומבנים ,חלק מהמינים מתאימים לגדר חיה.

טקומית הכף

הערות:צמח מטפס נשען,מושך צופיות,עמיד לשרב ,לגיר,לקרה ולרוחות .ישנו מין
נוסף הנקרא דק פרי הכף או טקומית הכף אשר פורח בכתום ונותן מופע מרשים,
צמח חסון וירוק עד .

.41

הדס מצוי

משפחה :הדסיים.
מוצא :אגו הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :איטי ,ירוק עד.
גובה :כ 2-מ' ,תלוי בזן.
מרווחי שתילה :כ 1-מ'.
פריחה :באביב ובקיץ בלבן.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזומי הקצרה ודילול באביב.
שימושים :צמח רקע לצמחים נמוכים ,גדר חיה חופשית או גזומה ,צמח ריח.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר ולקרה,רגיש למליחות .פרי שחור קישוטי,מגיב טוב
לגיזום.
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.41

היביסקוס סורי

משפחה :חלמיתיים.
מוצא :דרום אסיה.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,נשיר.
גובה 2-3 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1-מ'.
פריחה :בכחול ,ורוד או לבן בקיץ ובסתיו.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה-בינונית.
טיפול :גיזומי הקצרה בסוף החורף לפני התעוררות הצמח.
שימושים :שיח פורח ,גדר חיה חופשית ,מיסוך והתסרה.
הערות:עמיד לשרב ולקרה,רגיש לגיר ומליחות.

.42

הרדוף הנחלים

משפחה :הרדופיים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,ירוק עד.
גובה :כ 4 -מ'.
מרווחי שתילה :כ 1.5-מ'.
פריחה :באביב בקיץ ובסתיו בורוד.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזומי חידוש ודילול לפי הצורך מהסתיו עד האביב.
שימושים :שיח פורח ,מעוצב על גזע ,הסתרה.
הערות:עמיד לקרה ,שרב ולגיר .כל חלקי הצמח רעילים.
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.43

חבושית

משפחה :וורדיים.
מוצא :אסיה המזרחית.
קצב צימוח ,נשירות :איטי -בינוני ,נשיר -ירוק עד (תלוי במין) .
גובה 3 – 0.5 :מ' ( תלוי במין)
מרווחי שתילה :כ 1.5-מ'.
פריחה :לבנה וורודה באביב.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה.
טיפול :רצוי לא לגזום חוץ מהמין 'פרנשט' אשר יהנה מגיזום של ענפים זקנים
בתום הפריחה.
שימושים :כיסוי שטח ,מסלעה ,יצוב מדרון.
הערות:אשכולות פירות אדומים בסתיו ובחורף ,עמיד לרוחות ,לגיר ולקרה.

.44

יסמין גדול פרחים (מסני)

משפחה :זיתיים.
מוצא :מערב סין.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,ירוק עד .
גובה 2-3 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1.5-מ'.
פריחה :בסוף החורף ובאביב בצהוב לכל אורכו של הענף.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזומי הקצרה של הענפים מיד לאחר פריחתם.
שימושים :כיסוי מידרון ,רקע לצמחים אחרים.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר ולקרה,רגיש למליחות.
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.45

לבן עלה (ליקופליום)

משפחה :לועניתיים.
מוצא :מרכז אמריקה.
קצב צימוח ,נשירות :איטי ,ירוק עד .
גובה 1-2:מ'.
מרווחי שתילה 1 :מ'.
פריחה :באביב (לא כל הזנים) בקיץ ובסתיו.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה.
טיפול :קיצור ענפים באביב ,מגיב טוב לגיזום חריף.
שימושים :שיח פורח ,כיסוי שטח ,גדר חיה חופשית.
הערות:עמיד לשרב ,ליובש ולקרה ,מושך צופיות.

.46

לוטם

משפחה :לוטמיים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :איטי -בינוני ,ירוק עד .
גובה :עד  1מ' ,תלוי במין.

לוטם שעיר

מרווחי שתילה :כ 50 -ס"מ.
פריחה :באביב ותחילת הקיץ בסגול-לבן.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזום לאחר הפריחה מעודד התחדשות.
שימושים :שיח פורח ,מסלעה.
הערות:עמיד לקור וגיר ,רגיש למליחות ועודפי מים.
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לוטם מרווני

.47

ליסיאנס רנטונט (סולנום)

משפחה :סולניים.
מוצא :ארגנטינה.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,ירוק עד.
גובה 2:מ'.
מרווחי שתילה :כ 1.5-מ'.
פריחה :רב השנה בסגול עם נקודה צהובה במרכז.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה קלה.
השקיה :בינונית.
טיפול :גיזומי הקצרה בסוף החורף מעודד הסתעפות.
שימושים :שיח פורח ,מעוצב על גזע.
הערות:עמיד ליובש ולקרה,רגיש למליחות.

.48

מורן החורש

משפחה :יערתיים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :איטי ,ירוק עד.
גובה 2-4 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 2-מ'.
פריחה :סוף החורף ובאביב  ,תפרחות לבנות.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה קלה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזומי דילול וחידוש לאחר הפריחה.
שימושים :שיח פורח ,גדר חיה ,רקע ירוק כהה לצמחים בהירים ,מיסוך והסתרה.
הערות:עמיד לקרה ,מושך צופיות ופרפרים.
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.49

מרווה אפריקאית צהובה

משפחה :שפתניים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,ירוק עד .
גובה 1 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1-מ'.
פריחה :בחורף ובאביב בצהוב המשתנה לכתום.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה.
טיפול :גיזום שליש מהצמח לאחר הפריחה למניעת התעצות של הצמח.
שימושים :שיח פורח.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר ולקרה,רגיש למליחות.

.51

סמבוק שחור

משפחה :יערתיים.
מוצא :צפון אפריקה.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,נשיר מותנה.
גובה 6-10 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 2-מ'.
פריחה :לבנה באביב ובקיץ.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :בינונית.
טיפול :גיזום חריף אפשרי לאחר החורף.
שימושים :שיח פורח ,שיח רקע ,מעוצב על גזע.
הערות:פירות שחורים המשמשים לאפייה ,תרופות והכנת יינות .עמיד לקרה וחום,
רגיש ליובש.
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.51

כסיה סטורט

משפחה :כליליים.
מוצא :אוסטרליה.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,ירוק עד .
גובה 1-2 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1-מ'.
פריחה :צהובה בהירה באביב ובקיץ.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזומי הקצרה ודילול באביב.
שימושים :שיח פורח.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר,לקרה ומליחות.

.52

עופרית הכף

משפחה :עופריתיים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,נשיר מותנה.
גובה 1-3 :מ'.
מרווחי שתילה :כ  1מ'.
פריחה :באביב בקיץ ובסתיו בכחול בהיר.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזום חריף בסוף החורף לקטנת נפח הצמח ולעידוד הסתעפות.
שימושים :גדר חיה ,כיסוי שטח ,רקע לצמחים נמוכים ,ליד גדר.
הערות:מושך פרפרים ,עמיד לחום וקור .רגיש לקרה ,שרב ,גיר ומליחות.
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.53

עכנאי הדור

משפחה :זיפניים.
מוצא :צפון אירופה והאיים הקנרים.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,ירוק עד.
גובה 1-1.5 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1-מ'.
פריחה :תפרחות ענק כחולות ,באביב.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה-בינונית.
טיפול :גיזום תפרחות יבשות לאחר הפריחה.
שימושים :צמח מוקד בגינה ,ערוגה פורחת.
הערות:מתנוון לאחר מספר שנים.

.54

פיטוספורום

משפחה :פיטוספוריים.
מוצא :סין ויפן.
קצב צימוח ,נשירות :איטי ,ירוק עד.
גובה 0.5-4 :מ' תלוי מין.
פריחה :באביב ,בלבן-צהוב .
תנאי אור :שמש ישירה (בתוספת השקיה)
עד הצללה מלאה.
השקיה :מועטה.
טיפול :גיזום בסתיו מעודד הסתעפות.
שימושים :צמח רקע בגינה ,גדר חיה ,מיסוך והסתרה.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר ולקרה.
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.55

פירקנטה אדומה

משפחה :וורדיים.
מוצא :דרום מזרח אירופה.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,ירוק עד.
גובה 2-3 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1.5-מ'.
פריחה :באביב בלבן.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :בינונית.
טיפול :גיזומי הקצרה ,חידוש ודילול לאחר הפריחה.
שימושים :צמח מוקד ,משתפל מעבר לגדר ,גדר חיה חופשית ,ליד קיר.
הערות:אשכולות פירות אדומים קישוטיים בסתיו ובחורף ,מושך ציפורים .עמיד
לשרב,לקרה,רגיש למליחות.

.56

קליאנדרה קליפורנית

משפחה :שיטיים.
מוצא :דרום קליפורניה ומקסיקו.
קצב צימוח ,נשירות :איטי ,ירוק עד.
גובה 1.5 :מ'.
מרווחי שתילה :כ1-מ'.
פריחה :צהוב -כתום עם אבקנים אדומים.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזום קיטום לקבלת נוף צפוף ,באביב מומלץ לגזום לגובה  0.5מ' .להימנע
מגיזום קיץ.
שימושים :שיח פורח ,מסלעה.
הערות:עמיד לחום וקור.
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.57

שיח אברהם מצוי

משפחה :וורבניים.
מוצא :אגן הים התיכון .
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,נשיר .
גובה :כ 5-מ'.
מרווחי שתילה :כ 2-מ'.
פריחה :תפרחות שיבוליות בכחול -סגול באביב ובקיץ.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גיזומי הקצרה ודילול בחורף.
שימושים :שיח פורח ,מיסוך והסתרה.
הערות:עמיד לשרב ,לגיר,לקרה ומליחות.

.58

שיח אברהם משולש (ארגמני/מגוון)

משפחה :וורבניים.
מוצא :אוסטרליה.
קצב צימוח ,נשירות :מהיר ,נשיר מותנה.
גובה 3-4 :מ'.
מרווחי שתילה :כ 1.5-מ'.
פריחה :תפרחות בסגול -כחול באביב-סתיו.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה-בינונית.
טיפול :מגיב היטב לגיזום בחורף.
שימושים :כיסוי שטח,ייצוב מדרון ,גדר חיה ,מיסוך והסתרה.
הערות :רגיש לקרה ,הצד התחתון של העלה סגול ,מושך פרפרים.
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צמחי תבלין וריח

.59

אזוביון (לוונדר)

משפחה :שפתניים
מוצא :אגן הים התיכון
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,ירוק עד.
מרווחי שתילה 30-50 :ס"מ תלוי בזן.
פריחה:באביב ,בקיץ ובסתיו.
תנאי אור :שמש ישירה.
אזוביון מנוצה

השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :קיטום תפרחות לאחר פריחה.

שימושים :כיסוי שטח ,תיחום מסלעה ,ערוגת תבלין ,בישום ארונות ,הרחקת עש.
הערות:עמיד לקרה ,שרב וגיר.

.61

אזוביון מנוצה

גובה 70- 50:ס"מ.
פריחה:כחולה.
שימושים :העלים לרטבים ותבשילי ירקות.

.61

אזוביון משונן
אזוביון משונן

גובה 1 – 0.7:מ'.
פריחה:כחולה -סגולה.

.62

אזוביון רפואי

גובה 1.2-0.5:ס"מ.
פריחה:סגול בהיר עלווה אפורה -כסופה.
שימושים :העלים לסלט ,רטבים ותבשילי ירקות.
ברפואה העממית משמש לחיזוק מערכת העצבים,
חיטוי והרגעת העור (בשמן)

38

אזוביון רפואי

.63

אזוב מצוי "זעתר"

משפחה :שפתניים
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,נשיר קיץ (מחליף לעלים קטנים בקיץ).
גובה 60 -40:ס"מ.
מרווחי שתילה 40 :ס"מ.
פריחה:באביב ובקיץ בלבן.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גזום חריף בסוף הקיץ.
שימושים :ערוגת תבלין ,מסלעה .העלים כתבלין לסלט ,פסטה ומאכלי
בשר.ברפואה העממית משמש להרגיע בחילות ,טיפול בדלקות גרון ,בכאבי אוזניים,
בשיעול ,בכאבי ראש ,הצטננויות ,נפיחות במעיים וכאבי בטן.ניתן להכין כחליטה או
למצות בשמן.
הערות:עמיד לקרה ,לשרב ולגיר ,גדל בר בארץ ,מושך פרפרים.

.64

אזובית פשוטה "אורגנו"

משפחה :שפתניים.
מוצא :אירופה ואסיה.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,נעלם בחורף קר.
גובה 60 -40:ס"מ.
מרווחי שתילה 40 :ס"מ.
פריחה:באביב ובקיץ בלבן.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה – בינונית.
שימושים :ערוגת תבלין ,מסלעה .העלים כתבלין לסלט ,מאכלי בשר ,מאכלים
איטלקיים.
הערות:עמיד לשרב ולחום ,רגיש לקור.
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.65

בת קורנית פשוטה "טימין"

משפחה :שפתניים.
מוצא :יוון.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,ירוק עד.
גובה 30:ס"מ.
מרווחי שתילה 30 :ס"מ.
פריחה:באביב ובקיץ בלבן -סגול.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גזום בעונות החמות בלבד.
שימושים :ערוגת תבלין ,מסלעה .העלים כתבלין לסלט ,מאכלי בשר ,דגים,
פסטה.ברפואה העממית מסייע לטיפול בשיעול לח ,לעייפות ,לפעילות מעיים תקינה
וכן להתגברות על חמרמורת ("האנג -אובר").
הערות:עמיד לקרה,לשרב ולגיר ,רגיש למליחות ,נמכרים גם זנים שעלוותם מגוונת
וריחם לימוני.

.66

ליפיה לימונית "לואיזה"

משפחה :וורבניים.
מוצא :ארגנטינה ,צ'ילה.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,נשיר .
גובה:כ 1.5 -מ'.
מרווחי שתילה 1 :מ'.
פריחה:באביב ובקיץ בלבן.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גזום חריף בסוף הקיץ.
שימושים :ערוגת תבלין ,מסלעה .העלים כתבלין לסלט ,פסטה ותה.
הערות:עמיד לקרה,לשרב ולגיר ,גדל בר בארץ.
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.67

לענה שיחנית "שיבא"

משפחה :מורכבים.
מוצא :מזרח אירופה עד אסיה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה:כ 1 -מ'.
מרווחי שתילה 80 :ס"מ.
פריחה:באביב בצהוב.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה -בינונית.
טיפול :גיזום באביב.
שימושים :ערוגת תבלין ,מסלעה .העלים משמשים לחליטת תה (מר) .ברפואה
העממית ,משמש למרפא ולטיפול במערכת העיכול.
הערות:עמיד לקרה ושרב.

.68

מליסה רפואית

משפחה :שפתניים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח ,נשירות :בינוני ,נעלם בחורף .
גובה 30-50:ס"מ.
מרווחי שתילה 30 :ס"מ.
פריחה:באביב ובקיץ בלבן -ורוד.
תנאי אור :הצללה חלקית.
השקיה :בינונית מרובה.
טיפול :גיזום בסוף החורף.
שימושים :ערוגת תבלין ,מסלעה .העלים לחליטת תה ומשקאות קרים.ברפואה
העממית משמש לחיטוי ,הרגעה ,שיפור הזיכרון והקלה בנדודי שינה.
הערות:עמיד לקרה ,לשרב ולגיר ,גדל בר בארץ.
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.69

מרווה רפואית /משולשת

משפחה :שפתניים.
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 60-100:ס"מ.
מרווחי שתילה 50 :ס"מ.
פריחה:באביב בסגול.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גזום בסוף הקיץ ותפרחות יבשות באביב.
שימושים :ערוגת תבלין .העלים כתבלין למאכלי בשר,דגים וחליטת תה ,משמש
ברפואה העממית לטיפול בכאבי בטן ,דלקות ,חיטוי ועוד ,אך מומלץ להימנע ממנו
בזמן היריון והנקה
הערות:עמיד לקרה ,לשרב ולגיר ,גדל בר בארץ(משולשת).בעודף השקיה רגיש
לקמחון.

.71

נענע -מגוון מינים

משפחה :שפתניים.
קצב צימוח :מהיר.
גובה:משתרע.
מרווחי שתילה 30 :ס"מ.
פריחה :בקיץ בלבן -ורוד.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :רבה מאוד.
טיפול :אם העלים לא נקטפים תדיר יש לגזום פעמיים בעונה.
שימושים :מיכל ,ערוגה מבודדת.ברפואה העממית משמש לחיטוי ,הקלה על כאבי
בטן ותפקוד מערכת העיכול ,שיכוך כאבים ושיפור זרימת דם לאזור
פגוע.הערות:עמיד לקרה ושרב ,נעלם בחורף וחוזר באביב ,צמח משתלט ,רצוי
לשתול במיכל.
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.71

פיגם מצוי "רודה"

משפחה :פיגמיים.
מוצא :דרום אירופה.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 50-100 :ס"מ.
מרווחי שתילה 50 :ס"מ.
פריחה:בחורף ובאביב בצהוב.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
שימושים :ערוגת תבלין .העלים כתבלין למאכלי בשר וסלטים וחליטת תה.ברפואה
העממית משמש להקלה בדלקות מפרקים ,כאבי ראש ,דלקות אוזניים ועיניים,
דחיית כינים וכן טיפול בהרעלת כיבה .משמש בתפוצות שונות בישראל כצמח בושם
להבדלה ולהגנה מפני עין הרע.הערות:עמיד לקרה,לשרב ולגיר .גדל בר בארץ ,מושך
פרפרים (פונקאי לזנב סנונית).

.72

פלרגון חריף "גרניום לימוני"

משפחה :גרניים.
מוצא :דרום אפריקה.
קצב צימוח :מהיר.
גובה1 .:מ'.
מרווחי שתילה 60-80 :ס"מ.
פריחה:באביב ובקיץ בסגול.
תנאי אור :שמש ישירה או הצללה חלקית.
השקיה :מועטה.
טיפול :נהנה מגיזום באביב לשמירה על מראה צפוף.
שימושים :ערוגת תבלין ,כיסוי שטח .העלים משמשים לחליטת תה.ברפואה
העממית משמש לטיפול בצרבת ובחילות ,הקלה על בעיות נשימה ,מגביר חלב בקרב
נשים מניקות ועוד .הערות:עמיד לקרה ,לשרב ולגיר .צמח שתלטן.
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.73

רוזמרין רפואי

משפחה :שפתניים
מוצא :אגן הים התיכון.
קצב צימוח :בינוני.
גובה 80-150:ס"מ.
מרווחי שתילה 50 :ס"מ.
פריחה:רוב השנה בכחול בהיר.
תנאי אור :שמש ישירה.
השקיה :מועטה ,חסכוני במים.
טיפול :גזום תדיר של הצמח ,אין לגזום ענפים מעוצים.
שימושים :ערוגת תבלין ,מסלעה .העלים כתבלין למאכלי בשר,דגים
וירקות.ברפואה העממית משמש לטיפול בשפעת ,התקקרות ,כאבי ראש ,שיפור
מחזור הדם ,טיפול בבעיות עיכול ,דחיית כינים ועוד.הערות:עמיד לקרה ,לשרב
ולגיר .ישנם מגוון רחב של זנים.

מטפסים

.74

ארכובית בוכרית

משפחה :ארכובתיים.
מוצא :מרכז אסיה.
מופע :מטפס נכרך ,נשיר.
פריחה :אשכולות לבנים באביב -הסתיו.
גובה כבוגר 5-7 :מ'
מרווחי שתילה 1.5 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
השקיה :בינונית.
תנאי אור :שמש מלאה.
הערות :מטפס חסון המתאים לכיסוי סוכות עמיד לקרה ,גיר,שרב ומליחות .מושך
פרפרים.
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.75

בוגנווילאה חלקה

משפחה :לילניים.
מוצא :ברזיל.
מופע :מטפס נשען ,נשיר מותנה.
פריחה :בסגול באביב  -הסתיו.
גובה כבוגר 10-15 :מ'
מרווחי שתילה 2 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
השקייה :מועטה ,חסכוני במים.
תנאי אור :שמש מלאה.
הערות :צמח חסון ואף אגרסיבי ,בעל קוצים ושרביטים ארוכים ,עמיד לקור ,זקוק
למשהו לטפס עליו.

.76

גפן היין

משפחה:גפניים.
מוצא :אירופה ואסיה.
מופע :מטפס נכרך ,נשיר.
פריחה :ללא ערך גגני ,הפירות מבשילים לאורך
הקיץ והסתיו (תלוי בזן הגפן).
גובה כבוגר 6-5 :מ'.
מרווחי שתילה 50 :ס"מ.
קצב צימוח :איטי -בינוני.
השקייה :בינונית.
תנאי אור :שמש מלאה.
הערות :הגפן רגישה למגוון מחלות ומזיקים למידע נוסף
:
http://www.yagurgan.co.il/htmls/%D7%94%D7%92%D7%A4%D7%9F_%
D7%91%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94.aspx?c0=17128&bsp=13655
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.77

גפנית מחומשת

משפחה :גפניים.
מוצא :צפון אמריקה.
מופע :מטפס נצמד ,נשיר .
פריחה :ללא חשיבות גננית ,בעלת
צבעי שלכת מרשמים.
גובה כבוגר 10 :מ'.
מרווחי שתילה 1.5 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
השקייה :בינונית.
תנאי אור :חצי שמש.
הערות :מטפס נמרץ ,בעל כריות הדבקה ומסוגל ל"הדביק" את עצמו על קירות
חלקים ,יעדיף מקומות קרירים ומוצלים חלקית ,כגון מפנים צפוניים.

.78

ויסטריה סינית

משפחה :פרפרניים.
מוצא :סין ,יפן.
מופע :מטפס נכרך ,נשיר.
פריחה :בדרך כלל ללא עלים ,אשכולות
פרחים בסגול בסוף החורף.
גובה כבוגר 20 :מ' ויותר.
מרווחי שתילה 5 :מ'
קצב צימוח :איטי עד התבססות ואז מהיר ביותר.
השקייה :בינונית.
תנאי אור :שמש מלאה.
הערות :צמח נותן מופע פריחה ריחני ,מרשים אך קצר ,שתלטן וטוב לכיסוי
פרגולות ,מבנים וכו'.
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.79

יסמין רפואי

משפחה :זיתיים.
מוצא :מרכז אסיה
מופע :מטפס נכרך ,נשיר מותנה.
פריחה :לבנה וריחנית רוב השנה.
גובה כבוגר 10 :מ'.
מרווחי שתילה 1.5 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
השקייה :בינונית.
תנאי אור :שמש מלאה -חצי יום שמש.
הערות :עמיד לקרה ,שרב וגיר ,רגיש למליחות .ממולץ לגזום בסוף החורף.

.81

יערה יפנית

משפחה:יערתיים.
מוצא :מזרח אסיה.
מופע :מטפס נכרך ,ירוק עד.
פריחה :לבן מתחלף לצהוב באביב ובקיץ.
גובה כבוגר 6-8 :מ'.
מרווחי שתילה 2 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
השקייה :מועטה-בינונית.
תנאי אור :שמש מלאה.
הערות :יש לגזום שליש מהצמח כל סתיו ,עמיד לקרה ויובש .רגיש למליחות ועודפי
מים ,יוצר ספיח .מושך פרפרים.

47

.81

פנדוריאה ורודה

משפחה:ביגוניים.
מוצא :דרום אפריקה.
מופע :מטפס נכרך ,ירוק עד.
פריחה :בורוד באביב ובקיץ.
גובה כבוגר 6-5 :מ'.
מרווחי שתילה 1 :מ'.
קצב צימוח :איטי בהתחלה ומהיר בהמשך.
השקייה :בינונית.
תנאי אור :שמש מלאה או הצללה חלקית.
הערות :מטפס המצריך תמיכה ,דורש גיזום באביב .בחורף נראה לא טוב ,אך חוזר
באביב ,אוהב חום.

.82

קיסוס החורש

משפחה:קיסוסיים.
מוצא :אירופה ואסיה.
מופע :מטפס נצמד ,ירוק עד.
פריחה :ללא ערך גגני.
גובה כבוגר 6-5 :מ'.
מרווחי שתילה 50 :ס"מ.
קצב צימוח :איטי בהתחלה ומהיר בהמשך.
השקייה :מועטה.
תנאי אור :שמש מלאה  -צל.
הערות :צמח עמיד וחסון ,מתעצה עם השנים ,בעל כריות הדבקה ומסוגל לטפס על
קירות חלקים ,רגיש לכנימות עלה.
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.83

שעונית נאכלת (פסיפלורה)

משפחה :שעוניתיים.
מוצא :אמריקה הטופית.
מופע :מטפס נכרך ,ירוק עד.
פריחה :בלבן סגול באביב .
גובה כבוגר 4 :מ'.
מרווחי שתילה 1 :מ'.
קצב צימוח :מהיר ושתלטן.
השקייה :בינונית.
תנאי אור :שמש מלאה.
הערות :דרושים גיזומים דחופים לריסון הצמח ,זקוק לקרקע מנוקזת ,מומלץ
לשתול אותו במקום מוגן מרוחות ,כיוון שרגיש לקור .הצמח מתנוון לאחר 6-7
שנים.

עצים

.84

אגוז מלך

משפחה :אגוזיים.
מוצא :דרום מזרח אסיה ,סין ,הימלאיה.
מופע :עץ פרי גדול ,נשיר.
פריחה :באביב ,חד מינית ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 12-15 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 8-10 :מ'.
קצב צימוח :איטי -בינוני.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:כנימות עלה הגורמות לפייחת
השקיית עזר:בקיץ זקוק להשקיה מסודרת.
הערות  :השלכת בצבע צהוב מעניקה מראה סתיוי נאה.
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.85

אגס סורי

משפחה :ורדיים.
מוצא :צמח חורש ים תיכוני ,בר בארץ.
מופע :עץ קטן ונשיר.
פריחה :אשכולות לבנים באביב (מרץ) לפני
הופעת העלים.
גובה כבוגר 4-6 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-4 :מ'.
קצב צימוח :איטי.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:צמח עמיד.
השקיית עזר :חסכן ,אך בתוספת השקיה בקיץ תואץ צמיחתו.
הערות  :עץ קטן בעל פריחה מרשימה ,ענפיו מעט קוצניים ,פרותיו קטנים
ומבשילים בסוף הקיץ ,מתוקים וראויים למאכל.

.86

אדר סורי

משפחה :אדריים.
מוצא :אגן הים תיכוני.
מופע :עץ קטן עד בינוני  ,ירוק עד.
פריחה :צהובה ,לא מרשימה ,באביב.
גובה כבוגר 8-12 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-6 :מ'.
קצב צימוח :איטי -בינוני.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:צמח עמיד.
השקיית עזר :חסכן ,אך בתוספת השקיה בקיץ תואץ צמיחתו.
הערות  :פרותיו האדמדמים נישאים על ענפיו בחודשי בקיץ ,צומח לאט בשנותיו
הראשונות ולאחר מכן מגביר את קצב התפתחותו.
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.87

אורן הגלעין (הצנובר)

משפחה :אורניים.
מוצא :תורכיה ודרום איטליה.
מופע :מחטניירוק עד.
פריחה :באביב ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 15-20 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 8-15 :מ'
קצב צימוח :איטי -בינוני.
אורך חיים :בינוני.
מחלות ומזיקים:עמיד למזיקי אורן ירושלים ולטוואי התהלוכה.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :בעל נוף עגול סימטרי ,פרותיו אכילים (צנוברים) .

.88

אורן קאנרי

משפחה :אורניים.
מוצא :האיים הקאנרים.
מופע :עץ גדול ,מחטני ,ירוק עד.
פריחה :באביב ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 20-25 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 5-7 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :בינוני קצר.
מחלות ומזיקים:רגיש ביותר לטוואי התהלוכה.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :בעל מערכת שורשים לא תוקפנית ,האורן היחיד שיכול להתחדש לאחר
שריפה או כריתה ,מחתיו ארוכים יותר משאר האורנים.
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.89

אלביציה ורודה

משפחה:קטניתיים (שיטיים).
מוצא :תורכיה אירן-יפן.
מופע :עץ קטן ונשיר.
פריחה :בתחילת בקיץ (מאי-יולי) ,פונפון ורוד
בקצוות הענפים.
גובה כבוגר 6-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-8 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
אורך חיים :בינוני – קצר.
מחלות ומזיקים :נתקף כנימות.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :עץ קטן ,ביחס לאלביציה צהובה נחשב כעץ לא תוקפני ,בעל פריחה יפה וגזע
חלק ובהיר.

.91

אלה אטלנטית

משפחה:אלתיים.
מוצא :מצפון אפריקה עד ההימלאיה ,גר בר בארץ.
מופע :עץ גדול ,נשיר.
פריחה :בסוף החורף ,לא משמעותית אך פירותיו
האדומים יפים ונישאים על הענפים בסוף הקיץ.
גובה כבוגר 12-15 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 8-12 :מ'.
קצב צימוח :איטי.
אורך חיים :ארוך מאוד.
מחלות ומזיקים:עץ עמיד.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :עץ גדול ,רחב נוף ,דו ביתי -ישנם עצי נקבה(הנושאים פירות) ועצי
זכר.העפצים בצורת אלמוג של אלה זו משמשים כסימן היכר.
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.91

אלה ארץ ישראלית

משפחה :אלתיים.
מוצא :מזרח הים התיכון ,גר בר בארץ.
מופע :עץ גדול ,נשיר.
פריחה :בסוף החורף ,לא משמעותית אך פירותיו
האדומים יפים ונישאים על הענפים בסוף הקיץ.
גובה כבוגר 8-10 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-8 :מ'.
קצב צימוח :איטי.
אורך חיים :ארוך מאוד.
מחלות ומזיקים:עץ עמיד.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :יש להקפיד על עיצובו כעץ בשנותיו הראשונות ,בעל צבעי שלכת יפים וצבעי
לבלוב אדומים .העפצים בצורת בננה של אלה זו משמשים כסימן היכר.

.92

אלון אנגלי

משפחה :אלוניים.
מוצא :אסיה הממוזגת.
מופע :עץ גדול ,נשיר.
פריחה :באביב ,לא משמעותית.
גובה כבוגר :כ 20-מ'.
קוטר הנוף כבוגר 8-12 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:כנימות עלה הגורמות לפייחת (נקודות שחורות על העלים שנראים
כמו פיח).
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :צבע העלים משתנה כל הזמן -מתחיל בירוק בהיר ומתכהה לאורך הקיץ עד
לסתיו שמגיע לחום אדמדם.
מיני אלון נוספים :ארוך עוקצים ,תבור ,תולע ,מצוי(.קצב הצימוח שלהם מאד
איטי)
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.93

בוהיניה מגוונת

משפחה:קתניתיים (כליליים).
מוצא :הודו.
מופע :עץ בינוני ,נשיר מותנה.
פריחה :באביב המוקדם ,פרחים גדולים
ומרשימים בלבן –סגול  ,בחורף קר יופיעו הפרחים
לפני הליבלובשל העלים ובחורף חם אחריו.
גובה כבוגר 8-12 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-8 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
מחלות ומזיקים:עץ עמיד.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :העץ חונט פירות רבים בצורת תרמיל ,הנישאים על ענפיו כל הקיץ.

.94

ברוש -מגוון מינים

משפחה:ברושיים.
מוצא :המיספרה צפונית.
מופע :עץ מחטני ירוק עד.
פריחה :לא משמעותית.
גובה כבוגר 15-35 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-9 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:ישנם מחלות ספציפיות למיני ברוש מסויימים.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :סוג בעל הרבה מאוד מינים עם מופעים שונים.
מיני ברוש :אטלנטי ,אריזוני ,בכות ,גדול פירות ,מצוי ,ומגוון רחב של זנים.
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.95

ברכיכיטון צפצפתי

משפחה:סטרקוליים.
מוצא :אוסטרליה.
מופע :עץ בינוני ,ירוק עד.
פריחה :באביב ,פרחים דמוי פעמון.
גובה כבוגר 6-10 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-6 :מ'.
קצב צימוח :בינוני -מהיר.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:עץ עמיד.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :סוג זה בעל גזע מעובה ועלול להיות בעל שורשים אגרסיבים.

.96

דולב מזרחי

משפחה:דולביים.
מוצא :אסיה והודו.
מופע :עץ גדול ,נשיר.גדל בר בצפון הארץ.
פריחה :באביב ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 20-30 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 8-10 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :ארוך
מחלות ומזיקים:רגיש לקמחון.
השקיית עזר:בעונתהקיץ זקוק ל 3-4השקיות גדושות.
הערות :צבעי שלכת נאים ,מלכלך בעלווה יבשה.
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.97

הדר -מגוון מינים

מופע :עץ פרי קטן ,ירוק עד.
פריחה :באביב ,לבנה וריחנית.
גובה כבוגר 4-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-5 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
אורך חיים :בינוני.
מחלות ומזיקים:כנימות ,אקריות,
השקיית עזר :בקיץ זקוק להשקיה מסודרת.
הערות :ההדרים סובלים בחורף בירושלים ,לכן
מומלץ לשתול רק את הדר הלימון שהוא הכי חזק.
למידע נוסףhttp://www.yagurgan.co.il/htmls/page_1863.aspx?c0=16336:

.98

הטרומלס קטלבי

משפחה:ורדניים.
מוצא :קליפורניה.
מופע :שיח גדול או עץ קטן.
פריחה :באביב ,לבנה באשכולות בקצוות הענפים,
הפירות האדומים נשארים על העץ מהקיץ עד סוף החורף.
גובה כבוגר 4-8 :מ'
קוטר הנוף כבוגר 4-50 :מ'.
קצב צימוח :איטי -בינוני.
אורך חיים :בינוני.
מחלות ומזיקים:עץ עמיד.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :עץ עמיד בעל פריחה נאה ופירות יפים
הנישארים על הענפים לאורך זמן.
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.99

זית אירופי

משפחה:זייתיים.
מוצא :הים התיכון.
מופע :עץ קטן עד בינוני ,ירוק עד.
פריחה :באביב ,פרחים לבנים ירקרקים
אלרגנים מאוד.
גובה כבוגר 5-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 7-10 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:זבוב הזית.
השקיית עזר :חסכן אך יכול להנות מתוספת השקיה בקיץ.
הערות :עץ עמיד וחזק ,בעל פירות שמשמשים גם למאכל וגם לשמן ,בעל גזע
מסוקס ,ועלים ירוקים מלמעלה וכסופים מלמטה.

.111

חבוש

משפחה :ורדיים.
מוצא:דרום מערב אסיה.
מופע :עץ קטן ,נשיר.
פריחה/פרי :במאי פורח בלבן ורדרד ,הפרי מבשיל
סביב אוגוסט והוא גדול ועסיסי.
גובה כבוגר 4-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-5 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
מחלות ומזיקים :נוברי גזע וכנימות עלה.
השקיית עזר :בינונית.
הערות :אפשר לאכול טרי אבל בבישול או אפייה הוא ישדרג כל מאכל ,מתוק או
מלוח .אפשר גם לכבוש ולהכין ריבה.
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חרוב מצוי

משפחה:קטניתיים (כליליים).
מוצא :צמח חורש ארץ ישראלי.
מופע :עץ רחב נוף ,ירוק עד.
פריחה :בסוף הקיץ /סתיו ,חד מינית ,הפריחה
הזיכרית מסריחה ונמצאת על ענפים צעירים.
גובה כבוגר 10-12 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר :כ 12-מ'.
קצב צימוח :בינוני -מהיר.
אורך חיים :ארוך.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :עץ דו ביתי ,מומלץ לשתול עצי נקבה ,הן בשביל הפרי הטעים והן בכדי
להימנע מריח הפריחה הזיכרית.

.112

כליל החורש

משפחה :קטניתיים (כליליים).
מוצא :צמח חורש ארץ ישראלי.
מופע :עץ קטן -בינוני -נשיר.
פריחה :באביב המוקדם על ענפים מעוצים והגזע,
פריחה מרשימה בורוד-לילך.
גובה כבוגר 6-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-6 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
אורך חיים :ארוך.
השקיית עזר :חסכן ,זקוק להשקיה רק עד התבססות.
הערות :מעוצב לרוב על כמה גזעים ,בעל פריחה אביבית מרשימה ,בגינון בארץ
מגוון מינים שונים ,בהם כליל קנדי -עץ גדול יותר וכליל לבן -פורח בלבן.
ניתן לאכול את הפרחים .
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.113

לגרסטרמיה הודית

משפחה:כפריים.
מוצא :דרום מזרח אסיה ,צפון אוסטרליה.
מופע :עץ קטן ,נשיר.
פריחה :באביב ובקיץ ,פריחה מרשימה בלבן/סגול/ורוד
בקצוות ענפים.
גובה כבוגר 6-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-4 :מ'.
קצב צימוח :בינוני -מהיר.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:רגיש לקמחון.
השקיית עזר :חסכן ,נהנה מהשקיית קיץ.
הערות :צבעי שלכת נאים ,מגיב טוב לגיזום בחורף ,וקיטום תפרחות ישנות בסוף
הפריחה לעידוד גל פריחה חדש.

.114

מגנוליה גדולת פרחים

משפחה:מגנוליים.
מוצא :החוף המזרחי של ארה"ב.
מופע :עץ בינוני ,ירוק עד.
פריחה :פרחים לבנים גדולים מאוד,
מסוף אפריל עד יוני.
גובה כבוגר 10-15 :מ'
קוטר הנוף כבוגר 5-8 :מ'
קצב צימוח :איטי.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:סובל מכנימה רכה וכנימת הזית.
השקיית עזר :זקוק להשקיה מרובה ולהשקיה מסודרת בקיץ.
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.115

מילה ירוקת עד

משפחה:זייתים.
מוצא :מרכז אמריקה.
מופע :עץ גדול ,נשיר.
פריחה :בסוף החורף ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 15-25 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-8 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים :סובל מנוברי גזע וסס הנמר.
השקיית עזר :נהנה מהשקיית עזר בקיץ.
הערות :משמש כעץ לצל ,שורשיו אגרסיבים ,ישנם מספר נוסף של מילות שניתן
להשתמש :מילה אמריקאית -מגיע ל 40 -מטר .מילה לבנת פרחים -עץ קטן בעל
פריחה ריחנית .מילה סורית -עץ בינוני  ,עץ בר בארץ.

.116

מייש דרומי

משפחה :מישיים.
מוצא :ים תיכון ודרום אירופה.
מופע :עץ גדול ,נשיר.
פריחה :בסוף החורף ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 15-20 :מ'
קוטר הנוף כבוגר 8-12 :מ'
קצב צימוח :איטי – בינוני.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים :עץ עמיד.
השקיית עזר :חסכן ,צריך השקייה רק עד התבססות.
הערות  :בעל עלווה מבריקה ושלכת צהובה ,בעל טקסטורה מפוספסת על הגזע.
למראה צפוף יש להשקות  3פעמים גדושות במהלך עונת הקיץ.
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.117

מכנף נאה

משפחה :קטניתיים (פרפרניים).
מוצא :דרום אמריקה.
מופע :עץ גדול ,נשיר מותנה.
פריחה :מאי -יוני בצהוב.
גובה כבוגר 8-15 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-12 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
מחלות ומזיקים :סובל מנוברי גזע וסס הנמר.
השקיית עזר :לאחר התבססות זקוק לתוספת השקיה בשנים שחונות.
הערות  :גודל מהר אך ענפיו שבירים ,יש צורך בעיצוב מקצועי בכדי לפתח ענפים
חזקים.

.118

ספיון השעווה

משפחה:חלבלוביים.
מוצא :סין ,יפן.
מופע :עץ בינוני ,נשיר.
פריחה :באביב ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 8-12 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-8 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :קצר.
מחלות ומזיקים:עמיד למזיקים ,רגיש לזיהום אוויר.
השקיית עזר :בגיל צעיר נהנה מתוספת השקיה בקיץ ,רגיש להשקית יתר.
הערות :בעל צבעי שלכת מרשימים -צהוב ,אדום,כתום וחום .לעץ שרף צהבהב רעיל
המופרש מהעץ בזמן פציעה ,בעל זרעים לבנים על הענפים בחודשי החורף.
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.119

עוזרר אדום

משפחה:ורדיים.
מוצא :מזרח הים התיכון ,בר בארץ.
מופע :עץ קטן ,נשיר.
פריחה :באביב,פרחים לבנים באשכולות.פרותיו
אכילים ומזכירים תפוח.
גובה כבוגר 5-10 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-5 :מ'.
קצב צימוח :איטי.
אורך חיים :ארוך.
השקיית עזר :עד התבססות ובשנים שחונות.
הערות:הפריחה המרשימה והפירות האדומה נותנים לעץ זה מראה יפה באביב
ובקיץ .ישנו עוד מין בר בארץ -עוזרר קוצני ,אשר פירותיו צהובים ויש שאומרים
שיותר טעימים מן העוזרר האדום .מושך פרפרים.

.111

ער אציל (עלי דפנה)

משפחה:עריים.
מוצא :אגן הים התיכון ,בר בארץ.
מופע :שיח גדול /עץ קטן ,ירוק עד.
פריחה :באביב ,פרחים ירקרקים או צהבהבים,
לא משמעותית.
גובה כבוגר 6-12 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-8 :מ'.
קצב צימוח :איטי -בינוני.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:סובל מכנימות הגורמות לפייחת.
השקיית עזר :עד התבססות בלבד.
הערות :עץ דו ביתי,בעל עצה חזקה ,משמש תבלין לבישול ולכבישה של חמוצים
וזיתים.
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.111

פאג'ויה

משפחה:הדסיים.
מוצא :ברזיל.
מופע :שיח גדול /עץ קטן ,ירוק עד.
פריחה/פרי :פריחה בקיץ באדום,הפירות הירוקים
מבשילים בסתיו.
גובה כבוגר 3-4 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-4 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :בינוני.
השקיית עזר:מועטה -בינונית.
הערות :בעל עלים ירוקים מצד אחד מהצד השני ירוק-אפרפר .פרי הפיג'ואה נופל
מהצמח כאשר מבשיל וניתן לאסוף אותו מהקרקע,אוכלים את החלק הפנימי של
הפרי ,את הקליפה חותכים לחצי ובעזרת כפית אוכלים את תוכנו.

.112

פיטנגו(איגניה חד פרחית)

משפחה:הדסיים.
מוצא :ברזיל.
מופע :שיח גדול /עץ קטן ,ירוק עד.
פריחה :באביב ,פרחים לבניםקטנים ,בקיץ פירות
אדומים מצולעיםוטעמים.
גובה כבוגר 3-4 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-4 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
אורך חיים :בינוני.
השקיית עזר :מועטה -בינונית.
הערות:לפרי הפיטנגו יש גרעין גדול או  2-3זרעים קטנים (זהירות ,הזרעים
רעילים!).פירותיו אכילים ,והם עדינים וחמצמצים.הפיטנגו משמש כגדר חיה,
העלים ריחנים ובחורפים עלי הפיטנגה הבוגרים מאדימים .פרי הפיטנגה בשל אם
כשנוגעים בו הוא נופל.
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פיקוס התאנה

משפחה:תותיים.
מוצא :אסיה המזרחית.
מופע :עץ בינוני ,נשיר.
פריחה :אביב -קיץ ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 5-10 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-12 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :בינוני.
מחלות ומזיקים :סובל מנוברי גזע כגון יקרונית.
השקיית עזר :עד התבססות.
הערות:עץמהיר צימוח בעל שורשים אגרסיבים ,פרותיו גדולים עסיסיים ומתוקים,
מבשילים מהאביב המאוחר עד הסתיו (תלוי בזן העץ)

.114

פלפלון בכות

משפחה:אלתיים.
מוצא :מרכז אמריקה.
מופע :עץ בינוני ,ירוק עד.
פריחה :כל הקיץ בצבע ירקרק ,הפירות
האדומים מקשטים את העץ בסתיו ובחורף.
גובה כבוגר 8-15 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 8-10 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :קצר.
מחלות ומזיקים :סובל מנוברי גזע כגון קפנודיס ופטריות.
השקיית עזר :עד התבססות ,רגיש לעודף מים.
הערות:עץ חלוץ ,רגיש לשברים בענפים.
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פנסית דו נוצתית

משפחה :סבוניים.
מוצא :סין.
מופע :עץ בינוני ,נשיר.
פריחה :בקיץ בצבע צהוב ,הפירות האדומים
דמוי פנס סיני מקשטים את העץ בסתיו.
גובה כבוגר 10-12 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-10 :מ'.
קצב צימוח :בינוני-מהיר.
אורך חיים :בינוני.
מחלות ומזיקים :עץ עמיד ,אך עלול להתקף
ע"י חיפושית אפטה.
השקיית עזר :נהנה מהשקיה סדירה.
הערות:עץ מוצלח ,בעל פירות מרשימים ,חשוב להשקיע בעיצוב והגבהה של נוף
העץ.

.116

צפצפה מכסיפה

משפחה:ערבתיים.
מופע :עץ גדול ,נשיר.
פריחה :באביב ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 15-25 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-10 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
השקיית עזר :זקוק להשקיה מסודרת בקיץ.
הערות:עץ נהדר לשבת בצילו ,בעל גזע לבן
ושורשים שיטחייםשפורצים לידי נצרים
במקרה של פגיעה בשורש .עלוותו ירוקה מלמעלה וכסופה מלמטה.
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קטלב מצוי

משפחה:אברשיים.
מוצא :הים התיכון ,בר בארץ.
מופע :עץ קטן ,ירוק עד.
פריחה/פרי :באביב ,בלבן -ורוד בצורה של
כד הפוך ,פרי אדום קטן ואכיל.
גובה כבוגר 4-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-8:מ'.
קצב צימוח :איטי.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:צמח חסון.
השקיית עזר :עד התבססות בלבד.
הערות:שורשי העץ חיים בסימביוזה עם פטריית קרקע ,המסייעת לעץ לקלוט
חומרים מהקרקע .ישנו מין נוסף – קטלב משונן ,גיזעו אינו אדום ועלוותו משוננת,
פרותיו גדולים יותר וטעימים יותר מאלו של הקטלב מצוי .קטלב מצוי מושך
פרפרים.

.118

קליסטמון הנצרים

משפחה:הדסיים.
מוצא :אוסטרליה.
מופע :עץ בינוני ,ירוק עד.
פריחה :באביב ,פרחים מצורת מברשת
בקבוקים בצבע אדום ובאורך  10ס"מ.
גובה כבוגר 6-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-6 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :ארוך.
השקיית עזר :עד התבססות.
הערות :עץ חזק הנותן מופע פריחה מרשים ,ישנם מגוון רחב של מינים אשר דומים
בעלים ובפריחה :קליסטמון אדום/ערבתי ,לבן/קינגס פארק וכו'
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קריית הפקן (עץ הפקאן)

משפחה :אגוזיים.
מוצא :מזרח אסיה וצפון אמריקה.
מופע :עץ פרי גדול ,נשיר.
פריחה :באביב ,חד מינית ,לא משמעותית.
גובה כבוגר 25-50 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 10-15 :מ'.
קצב צימוח :בינוני.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים:כנימתהפקן הצהובה.
השקיית עזר :יהנה מ 3-4השקיות גדושות בקיץ.
הערות  :עץ ענק ,הנותן שפע של פרי וצל רב בקיץ.

.121

רימון מצוי

משפחה :רימוניים.
מוצא :צפון אירן.
מופע :עץ קטן /שיח גדול ,נשיר.
פריחה/פרי :באביב ,פרחים אדומים-כתומים
המתפתחים לרימונים לקראת הסתיו.
גובה כבוגר 3-6 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-4 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :ארוך.
מחלות ומזיקים :כחליל הרימון.
השקיית עזר :בקיץ יהנה מהשקיה פעם בחודש.
הערות :עץ קטן ,נפוץ מאוד בארץ ,ניתן לעצבו על מספר גזעים.
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.121

שזיף פיסרדי (שזיף דובדבני)

משפחה :ורדיים.
מוצא :אסיה התיכונה.
מופע :עץ קטן ,נשיר.
פריחה/פרי :בסוף החורף ,בצבע ורוד-לבן,
הפרי סגול -אדום ,אכיל חמצמץ בקוטר  2-3ס"מ.
גובה כבוגר 4-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-5 :מ'.
קצב צימוח :בינוני-מהיר.
אורך חיים :קצר.
מחלות ומזיקים :נוברי גזע וכנימות עלה.
השקיית עזר :בעונת בקיץ יהנה מ 3 -השקיות גדושות.
הערות :צבע העלווה הסגול הינו סימן ההיכר של העץ הזה ופריחתו באביב מוסיפה
לו עוד חן .ישנו מין נוסף סגול יותר כהה שנקרא גם שזיף דודבני שחור.

.122

שזיף מטלי

משפחה :ורדיים.
מוצא :סין.
מופע :עץ קטן ,נשיר.
פריחה/פרי :בסוף החורף ,בצבע ורוד-לבן ,שזיף
קטן יחסית מבשיל במאי ,טעים ומתוק ,בעל קליפה
ירוקה אדומה וציפה אדומה.
גובה כבוגר 4-8 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 3-5 :מ'.
קצב צימוח :בינוני-מהיר.
מחלות ומזיקים :נוברי גזע וכנימות עלה.
השקיית עזר :בינונית.
הערות :שזיף הינו עץ בעל נטיה להתקף על ידי כל מיני חרקים ,יש לשמור על משטר
השקיה ודישון בכדי לשמור את העץ בריא וכדי להימנע ממזיקים.
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.123

שסק יפני

משפחה :ורדיים.
מוצא :דרום סין.
מופע :עץ בינוני ,ירוק עד.
פריחה/פרי :בסתיו באשכולות לבנים .הפרי
כתום ומתוק ,דמוי אגס קטן.
גובה כבוגר 6-10 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-6 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :ארוך.
השקיית עזר :נהנה מהשקיה סדירה בקיץ.
הערות :עץ פרי חסון ,ירוק עד ,הנותן צל מלא לאורך כל השנה.

.124

שקד מצוי

משפחה :ורדיים.
מוצא :ים תיכוני ,בר בארץ.
מופע :עץ קטן ,נשיר.
פריחה/פרי :באביב המוקדם בצבע לבן-ורוד.הפרי:
בית גלעין קשה ואכיל (שקד).
גובה כבוגר 5-6 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 4-5 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :קצר.
מחלות ומזיקים :נוברי גזע ,כנימת השקד.
השקיית עזר :עד התבססות בלבד.
הערות :מבשר האביב ,ישנם מגוון רב של זנים עם קליפה קשה/רכה או פרי
מתוק/מר.
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.125

תות -מגוון מינים

משפחה :תותיים.
מוצא :אסיה.
מופע :עץ בינוני ,נשיר.
פריחה/פרי :פריחה באביב,ללא חשיבות גננית.
הפרי :פירות מתוקים טעימים וקטנים
(משתנה בן המינים והזנים השונים).
גובה כבוגר 7-15 :מ'.
קוטר הנוף כבוגר 6-10 :מ'.
קצב צימוח :מהיר.
אורך חיים :קצר.
מחלות ומזיקים :נוברי גזע וצוואר השורש.
השקיית עזר :עד התבססות בלבד.
הערות :עץ דו ביתי ,במקום שהעץ נשתל לצורך צל ולא לפרי ,רצוי לשתול עץ זכר,
כיוון שהנקבה מאוד מלכלכת בפירותיה.
מינים יחודיים:
תות שהמי :פירות שחורים /אדומים ,טעמם מזכיר הכלאה
של תות עץ עם פטל .פירותיו  1-4ס"מ .תות עץ זה מניב פרי
במשך  3-4שבועות ,אך בשונה משאר המינים ,הוא מניב
את הפרי יותר מאוחר
תות ארוך /אפגני:פרי ארוך מאוד ,הפרי לא נושר מהעץ ונרקב על האדמה,אלא
מתייבש על העץ ומתפורר לאיטו.התותלא מגיע לגובהשל עץתות רגיל -הוא
נמוך משמעותית ממנו וגם השורשים שלו מתונים יחסית ולא אגרסיביים.
תות בכּות:קיים כתת זן של התות השחור ושל התות הלבן.
ענפי תות הבכות צומחים כלפי מטה ויוצרים מבנה כיפתי עם
חלל סגור המאפשר יצירת פינת ישיבה מיוחדת .לעץ פרי
דומה לתות השחור או הלבן (לפי הסוג) .חשוב לוודא כי
לעץ גזע גבוה מספיק וכי הענפים מתחילים לרדת מגובה
גבוה יחסית ובאופן שמאפשר יצירתו של חלל מתחת לעץ.
ניתן לבנות קונסטרוקציה או תמיכה מסביבו ,שתתמוך
ותגביה את ענפיו ולהשתמש בו כהצללה.
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