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 מבוא
 

שטחים יותר ו, מקומייםזנים  ופחות יש פחותעם הזמן . למוגב ,ההכרחי להישרדותנו ,המגוון הביולוגי
  . זניות"-, כלומר, "חדגידולי מונו קולטורהבשיטת  , אחידים גנטית זניםמוקדשים לגדולים 

תוך  ,(חיי מדף" ארוכים)" לאורך זמןעמידות ושימור בולטים קריטריונים כמו  ,זנים מסחריים ייצורב
תנאים ול עמידות למחלותטעם, יים עקרים.  תכונות כמו רידיבהיצירת כימיים וחומרים בתלות 

 .לא מקבלים מקום גבוה בסדר העדיפויות משתניםסביבתיים 
 

פרי לקבל איכות  אלא, ביצרני הזרעים המסחרייםהיות תלויים לא להיא  ,בגינות הקהילתיות ,מטרתנו
גינה מאפשרת לנו ם בגינה. האו בעלי כושר הסתגלות לתנאים השוררי ,ולגדל צמחים מקומיים גבוהה

וללא  ,ללא ריסוסים ,ת לסביבהשל מינים, בחקלאות ידידותיגדול מגוון יחסית קטנים לגדל בשטחים 
 שימוש במכונות.

הדרושים  , עם הצרכיםלגדל ולשמר זרעים בעצמנו יכולתנותפיסה שעלינו לשפר את לכל זה מוביל אותנו 
 .יותר מקיימיםכך גם ברכישה מבחוץ, ו וייםופחות תל ליותר עצמאייםלגינות ולהפוך 

 
 .בצורה הטובה והפשוטה ביותר סנים זרעיםאחאיך בוחרים, אוספים ומ להסבירננסה זה, במדריך 

 .מוסמך באקולוגיה של נוף ,תודה מיוחדת על עזרה בהיגוי ובעריכה למאיר לוי
 
 

 בהצלחה!
 מטילדה ואריאלה

 
ן שייכות לנו, הן נמצאו באתרי אינטרנט שונים ושייכות התמונות במדריך זה אינהערת העורכות: 

 שימוש מסחרי.  הלבעליהן בלבד. חוברת זו נועדה להעשרה, ואין לעשות ב
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 קצת בוטניקה
 

חים חד מיניים )זכריים או יש פר .להמשכיות הצמח דו לייצר זרעים ולהבטיח הבאת צאצאיםתפקי פרח:
 .רים זכריים ונקביים באותו פרח(ביאנקביים( ופרחים דו מיניים )להם יש 

 
                                            פרח דו מיני                                                                       זכריפרח             

 
 

 

 

 
 

 קביפרח נ          

 
 
 
 
 
 

 
  :קבוצותלשתי פרחים חד מיניים  להם ישנחלק את הצמחים 

שיש לו פרחים משני  -תירספריחה של ב)כמו  פרחים חד מיניים זכריים ונקביים באותו צמח -חד ביתי
 . (הזכר למעלה והנקבות למטה -המינים

 .אספרגוס()כמו  צמח אחרפרחים זכריים בצמח אחד ונקביים ב -ו ביתיד

 
זכרי של הפרח החלק לנקבי הק חלהמכיל את החומר התורשתי של צמח חדש שנוצר מהפרייה בין  הזרע

 ובכך מאפשר התרבות.
 איך מגיע החומר התורשתי הזכרי לחומר התורשתי הנקבי? תהליך זה נקרא האבקה.

 
  .אל השחלה היא תהליך התנועה של גרגר אבקה מהאבקנים האבקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 .האבקה עצמית והאבקה זרה ישנן שתי צורות האבקה אפשרויות:
 .של אותו צמחשונים או בין פרחים  ,האבקה באותו פרח היא האבקה עצמית

 .בין פרחים של צמחים שונים היא האבקה האבקה זרה
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או  (ציפורים דבורים, כגוןבע"ח  )ע"י : ביוטייםעל ידי אמצעים חיצוניים האבקה יכולים לנועגרגירי 
 (.רוח ומיםע"י למשל ) םאביוטיי

 
 

 

 

 

 

 

 

 
הפרי מכיל . ובהמשך הפרח הופך לפרי ,ת בשחלהוהנמצא ,תוה של הביצייההאבקה יוצרת הפריכאמור, 

 ח.זרע או מספר זרעים, מה שמאפשר את המשכיות הצמ

 
 

 חלקים :  הזרע  מורכב משלושה
 ממנו מתפתח הצמח  -עובר

 )אנדוספרם(  להזנת העובר -רקמת האגירה
 להגנת העובר -קליפה

 
 
 

 
 

 זרעיםהתהליך איסוף 
 

  בחירת הצמחים .א
 

. תכונות רצויות שלב מועדפים צמחיםשלב ראשון הוא סלקציה של 
עמידים נם כאלו שאי או חולים צמחים לפני הפריחה יש להוציא

יקבלו לא  הנבחריםשלנו, כדי להיות בטוחים שהצמחים לתנאים 
בצמחים מסוימים יש צורך לבודד את הצמח הנבחר  אבקה מהם.

 כדי להבטיח שלא יקבל אבקה מצמח זר אלא מהאבקה עצמית.
 

לזרעים, כדי  שברצונכם לשמורכדאי לסמן בסרט צמחים  :טיפ
 ...עביםשלא ייקטפו ויאכלו על ידי מבקרים ר

 
 
 

 קריטריונים לבחירת צמחים
 

 . רב שנתי(, צריך לקחת בחשבון את סוג הצמח )חד שנתי, דו שנתי ,בזמן הבחירה
של  צמחים חזקים, עמידים לתנאים קיצוניים, ללא מחלות וללא פגיעה נבחר

נחפש  ,מנגולד , כרוב,הכמו חסבהם אנו אוכלים את העלים,  חרקים. בצמחים
  מאוחר. הכי  את אלה שפורחים

נבחר  ,)בשלבים )כמו עגבניות, אפונהבצמחים שמלקטים/קוטפים את הפרי 
  מלכתחילה את הפירות הטובים ולא נאסוף אותם עד שהזרעים בשלים. 

נבחר את הצמחים עם פרי חלק, הבשלה מוקדמת, צמח בריא וחזק  ,בעגבניות
את הצמחים הכי  לבחוריש בצמחי שורש  (.צל לפרישמספקים ועם הרבה עלים )

    .בריאים
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תמיד זכרו חשוב! 
לרשום את פרטי 

האיסוף: שם הצמח, 
תאריך האיסוף, מקום 

 זן  שם ההאיסוף, 
או פרטים מעניינים 

 על הצמח אחרים

 כמה צמחים לבחור?
 

כמו עמידות לחרקים  ,כדי לא לאבד תכונות טובות ,רצוי לאסוף זרעים ממספר צמחים ולא מפרט אחד
)טעם, צבע  רצוי לשמור זרעים מצמחים בעלי תכונה מסוימת ומעניינת .ומחלות, או הבשלה מוקדמת

 לציין את ייחודו.יש להקפיד לשמור כל צמח בנפרד ו .מיוחד(
ובכך לסגל את  ,כדי לשמור על שוני גנטי בגידולים שלנו ,צמחים שוניםאותו הזן אך מרצוי לערבב זרעים מ

 .בקרקע, שיטות גידול, עונת שתילה, אקלים ועודם יהצמחים לשינוי
  

 לבידוד צמחיםשונות טכניקות 
 

הרוח או כדי למנוע מן וכרוב אדום( )כמו כרוב לבשונים להשאיר מספיק מרחק בין מינים בשתילה,  .1
 ,בתנאים טובים ,דבורה ,למשל) המרחק תלוי ברדיוס שהחרק יכול לעוף .אבקה ממין למין להעבירחרקים 

  גינות גדולות יותר.. השיטה מתאימה ל(מ"ק 4יכולה לעוף 

פורח מאוחר תירס ש זן של תירס שפורח מוקדם, לידזן של , למשל שפורחים בזמנים שוניםצמחים לשתול  .2
 יותר.

)עגבניות,  תזאת שיטה טובה לצמחים עם האבקה עצמי :לכסות את הפרחים עם שקית נייר או עם רשת .3
 את שקית הנייר להוציא. יש חרקים או רוח מאבקה שמביאים הפריההרעיון הוא למנוע  .(ועוד שעועית

 ., כלומר כשיש פריכשיש חנטה

הרעיון הוא לא לתת לחרקים לבצע האבקה  .חממה( -ות מיני)יכול להי מקום סגורלשים את הצמח בתוך  .4
 .ידי חרקיםעל האבקה צמחים שיש בהם השיטה טובה ל .ידניתבצורה זאת ולעשות 

בזמן  ,אחד זןלכסות יום אחד  אפשר ,על ידי חרקים מאובקיםאשר  נים בפריחה באותו זמןז 2כשיש  .5
מכסים  לאחר מכןהשני שכבר מאובק,  זןכיסוי לבלילה מעבירים את ה .השני זןשהחרקים מאביקים את ה

 .עד סוף פריחה את שני הזנים
 

 

 איסוף הזרעים .ב

 
 ?את הזרעים יש לאסוףמתי 

 
 לאיסוף הוא לאחר שטל הבוקר מתאדה.ביותר טוב ה הזמן 
 .מתחילים להיות רכים את הפירות כשהםלאסוף יש  ,הכמו עגבניי ,בפירות 
אוספים את הזרעים חודש  ,בשלים שאותם אנו אוכלים ,מלון( אבטיח, דלורית, )דלעת, דלועייםמשפחת הב 

 בינתיים משאירים את הפרי על הצמח. אחרי ההבשלה.
הם עד שעל הצמח ירים את הפירות אמש ,אוכלים לפני הבשלת הזרעיםאותם ש ,תירסו קישוא ,במלפפון 

 .לאחר מכןשבועות  3ואוספים  ,מרביגודל עים לימג
חסה, גזר, אפונה, כמו  -(התרמילים בוקעים בן רגע והזרעים מתעופפים) "ץמתפוצ"י הפרבהם בצמחים  

לפני כולו הצמח  את אלהוציאפשר גם . בשלבים אותם לאסוףאין לחכות שכל הפירות יתייבשו, אלא  -בצל
 , או להניח כלי מתחת לזרעיםלשים במקום מוצל, לתלות ולכסות כדי לא לאבד זרעים ,זרעיםההבשלה של 

 .כדי שיפלו פנימה
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 שימור ואחסון זרעיםניקוי, 
 

מכיוון שבשאריות אלו יכולים כו', ו עלינו לנקות אותם משאריות ענפים, עלים ,הזרעים אחרי איסוף
  שעלולים לאכול את הזרעים בתקופת האחסון. ,להיות חרקים

 
 הזרעים ניקויא. 

 
 שיטות לניקוי: שתי ישנן 

ודלועיים, לוקחים כפית  הכמו עגבניי ,בתוך רקמה לחה בזרעים שנמצאים -שיטה לחה
אח"כ  .מערבבים חזק ומסננים ,הזרעים, שמים בתוך קערה עם מיםם את וציאיומ

נייר על בצלחת או  ים את הזרעיםיבשמי בסוף. שוטפים בזרם מים עד שהזרעים נקיים
 .ימים 11משך בסופג 

 ואז תרמיל מתייבשפרי או ההך לחכות עד שצרי, בזרעים שמבשילים בתוך פרי יבש -השיטה יבש
 חומים(ה)כל התרמילים  יש לאסוף את כל הצמח ,במידה ונכנסים לתקופה גשומה אוספים את הזרעים.
 להתייבש. הםללמקום יבש ולאפשר 

 

 
 

 :רמילתן הלהפרדת הזרעים מ שיטות ישנן שתי
. מנערים עד שהזרעים נמצאים מניחים את הזרעים המופרדים חלקית במיכל מוארך וחלק -נשיפה

 בתחתית ושאר החומר נמצא מעליהם. נושפים בעדינות עד שנותרים רק זרעים במיכל.
מסנן קטן ולאחר מכן  מגדול שמאפשר לזרע לעבור,מתחילים  במסננות בגדלים שונים.משתמשים  -סינון
 .בשביל להיפטר מלכלוך קטן יותר

 
 

 הזרעים יבושב. 

   
 ,אפשר לשים בנייר. ויתייבשהזרעים שומחכים  מעלות 35עד טמפרטורה , עם וררמקום מאו יםרוחב

   .מאווררתלויים במקום  ,או בשקית נייר ,במקום שלא יעופו ברוח
עד  שימו לב שזרעים גדולים צריכים יותר זמןאת הזרעים לפני שבטוחים שהם יבשו! אסור לאחסן 

 .מלאם הלייבוש
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 :מחלותמניעת צעדים ל
חשוב  .דקות 25משך ל ,מעלות 51 בטמפ' של ,מים חמיםב אפשר לטבול את הזרעים -טיפול במים חמים

יבש את ילפני האחסון יש ל ., כי זה עלול לעקר את הזרעיםמעלות 51-עללדאוג שהטמפרטורה לא תעלה 
ת כלי אחר עם מים חמים ובודקים אכלי בתוך שמים מארי" )-אפשר להשתמש ב"בן .היטב הזרעים

 הטמפרטורה(. 
שלושה -ומלפפונים נשרה במים במקום חם. לאחר יומיים זרעים כמו עגבניות -תסיסהטיפול דרך ב. 

. לאחר מכן יש שמסביב לזרעים התפרק מוךתסיסה וה השהיית ה שכבת קצף על קרום המים. כך נדעראנ
 .םולייבשהיטב לשטוף את הזרעים 

 
 הזרעים אחסוןג. 

 
 .ותולדאוג לא לאבד אולצרף לזרעים, ס עם כל הפרטים שרשמנו באיסוף, טילהכין כרראשית, יש 

שזרעים עם  לומראפשר  ,כלליבאופן  שנים. 5משך בות ופרחים אפשר לשמור רוב הזרעים של ירקאת 
 של הזרעים.  בשמירת החיותהאחסון משחק תפקיד חשוב אולם, . בה חיים יותר זמןעקליפה 

 .יקצב מינימאלהזרעים חיים ונושמים ב, םרטורה ולחות אופטימאלייבתנאי טמפשבזמן תרדמה,  זכרו
אם התנאים אינם מתאימים, קצב הנשימה של הזרעים מואץ, הטמפרטורה שלהם עולה, הם "מבזבזים" 

  את המזון שלהם, ומאבדים מחיותם.
 

  תנאים אופטימליים לשמירת זרעים
. חום ים לשרוף את חומר האגירה ומשחרריםהזרעים מתחיל ,. אם מאחסנים במקום לח11%עד  לחות: 

הזרע מתמודד יותר טוב עם שינוים של טמפרטורה. כדי לשמור  ,לחות נמוכהאיכותם נפגמת במצב כזה.  ב
   .על הלחות אפשר להשתמש בשקיות סיליקה ג'ל

או אצות,  דפי אורז, או תיק, ויטמינים, נעלי ספורט בקניית שקיקים של סיליקה ג'למקבלים  טיפ:
 !אותם שווה לשמור .פטריות מיובשות

אם רוצים לשמור לתקופה ארוכה. , )טמפ' של מקרר( מעלות 5 נדרשת טמפ' של לרוב הזרעים טמפרטורה: 
 לתקופה קצרה  מספיק לאחסן במבנה צפוני.

 .ארון סגוראו ב מיכל אטום )לא שקוף(או  ,. הכי טוב לאחסן בניירלקיצור חייו של הזרעאור גורם  חושך: 
 -לוודא זאת י להיות בטוחים שאין זחל או ביצים בזרעים. שיטה טובהאכד ,לפני אחסון חרקים:מ שמירה 

 ביצים.הב הזחלים ורואת הורג  . זהבפריזר םיומיילהכניס את הזרעים ל
ילון עם סגירה ינ : צנצנות עם סגירה טובה מזכוכית, פלסטיק, או מתכת, שקיותלאחסון מתאימיםמכלים  

  טובה.

 

 

 ניהול ארון זרעים .ד

 

 מקום קריר ויבש. נוודא שבחרנו 

ם עארון או קופסת קרטון, מתכת, פלסטיק לא שקוף, עץ, נשתמש ב 
 .בגודל מתאים לאחסון זרעים מכסה

סדר את הזרעים לפי עונות זריעה, סוג צמח ) עץ, שיח, רב שנתי, נ 
 .תבלין, ירק(

ים שסידרנו יונרשימה של זרעים, מחולקים לפי אותם קריטר נכין 
זרעים ולהדביק את לשים את המספר על האותם, אפשר גם למספר, 

 .הרשימה על ארון
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 הנבטה ותכנון השטח לשתילת צמחים לזרעים
 

כמו במקום סגור ) ,בשלב ראשון ,הנבטה וגידולם עעלינו להתחיל  ,כדי שנוכל לגדל צמחים לאיסוף זרעים

  .גודל שאפשר לשתול בשטח פתוחשהצמח יגיע לעד תין , ולהמ(מנבטהאו  חממה
 

  ונביטה זריעה
שוברת את המחסומים היא זו ש לזרע יש יכולת להישאר רדום במשך זמן רב. ברוב הזרעים, הלחות

צאת מהתרדמה צריכים תנאים של טמפרטורה ואור כדי ל אחריםזרעים . כימיים שמונעים נביטהה
 .נבוטול

 

 תהליך הנביטה
בשלב השני,  לחות.הזרע סופג  ,ראשון בשלב

גדילה ורמוני הה המים שנספגו מפעילים את
עוזרים לפירוק וציטוקינין וגז אתילן( גיברלין, )

לחומצות  הופכיםשומנים ה. שומנים שבזרעה
הזרע סופג  ,בשלב זה .שומן ואלו לעמילן וסוכרים

הנקרא מיטוזה,  בשלב השלישי, .פחות מים
הזרע שוב סופג יותר , ותאים מתרחשת חלוקת

שלאחריו  ,נבטההופעת  הוא אחרוןהשלב המים. 
)חומרי  נטיםיהצמח מתחיל להיות תלוי בנוטרי

 חיצוניים.  הזנה(
 
 

   שתילהתכנון 

 הם: ,לאיסוף זרעיםשתילה של צמחים ההנקודות החשובות בתכנון 

מן יותר ז רצריכים להישאנזכור שצמחים אלו  ,בתכנון הכללי של גן ירק 

  ., ונקדיש להם מקום בהתאםבשטח

שיאפשר  ,אחרסימון או כל  , סרט,לשים שלטכדאי הצמח, כדי לזהות את  

 . הגידולת משך כל תקופבלזהות את הצמח 

כדי לשמור על זרעים  האבקה בין מינים שוניםתכנן באופן שימנע לכדאי  

 אם ,זה לצד זה אפשר לגדל זנים שונים ,בחסות דוגמאות:. "נקיים"

להיות  הצמחים המפרידיםעל ) צמחים גבוהים בעזרתמפרידים בין הזנים 

מפרדים עם למשל, עגבניות  ,גבוהים יותר מעמוד הפריחה של החסה(

 ככה נמנע מחרקים מאביקים להעביר אבקה בין זנים שונים. .ועיתעש

 

 
 

 משפחות מיוחדות
 

   ייםעדלומשפחת ה
רק מאבקה של אותו  נעשיתה יוהפרי יםחד שנתיים וחד ביתי הם)מלפפון, קישוא, דלעת( יים ערוב הדלו

 . הפרי שיתקבליכול לקבל אבקה מזן מלפפון אחרממלפפון, אבל רק קבל אבקה י ,מלפפון למשל .מין
 .בעיקר דבורים ,ע"י חרקיםנעשית האבקה יים, עבדלו .יהיה עם תכונות של שני הזנים

בעלי עים בד"כ לפני הפרחים הנקביים )ימופ ,(רךואמף ענהגדלים על ) ייםעשל הדלוהפרחים הזכריים 
 (. בהעוענף קצר בסיס רחב וגדלים על 
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    פרח נקבי               פרח זכרי                                          
 (בעל בסיס רחב )הכנה לפרי    צומח על ענף מוארך                                    

 

על  יותר פרחים זכריים להתפתחות של מתגור הים. טמפרטורה גבוהיחיים יום או יומ פרחי הדלועיים
רק יש בדלועיים בישראל, בשל הטמפרטורות הגבוהות,  .נקביים מופריםפרחים של  ל"הפלה" וגם הצמח

האבקה ידנית  אם ברצוננו לקבל זרעים., מעט פרחים נקביים, ולכן, כדאי במיוחד לעשות האבקה ידנית
  . הצמח שלנולא תפרה את  ראבקה של צמח אחגם מסייעת לשמור ש

 
  ?ייםעבדלו האבקה ידניתמבצעים איך 

ב וצבע צהאפשר לזהות לפי ) יתםשרוצים לעבוד א, לפני פתיחת הפרחים, בוחרים פרחים נקביים בערב .א
רשת, כדי לוודא שלא  בעזרת שקית, בד אומבודדים את הפרחים שבחרנו  .סגור(הבקצה של הפרח 

  .יפתחו ויקבלו אבקה מצמח לא רצוי

  שלו. מורידים את עלי כותרתי וקוטפים את הפרח הזכר ,בבוקר .ב

אבקה של כמה האת בעזרת האצבע או מכחול עדין הפרח הנקבי ומורחים עלי הכותרת של את פותחים  .ג
מים, מחזירים את הפרח , על עמוד העלי של אותו פרח נקבי. כשמסיימאותו צמח ,פרחים זכריים

 חנטה. לרשת/שקית, עד

 
   האבקה ידנית                 איסוף אבקה מפרח זכרי                                                  עטיפה, מוכן ללפני פריחה        

 

   מצליבים:משפחת ה
כלומר, שנתיים, -הם דו רוקט ועוד, צנון, קולרבילפת, כרוב, כרובית,  :זו הירקות ששייכים למשפחה

 םחייביהם אבקה מאותו צמח ולקבל יכולת  להם איןבשל מחסום כימי,  .כל שנתייםזרעים רק מפיקים 
היא, שמינים שונים יכולים להאביק הבעיה  .מצמח אחר הלקבל

ואפילו  זה את זה כך למשל, כרוב לבן יכול להאביק כרוב אדום,
 . והזרע יהיה פורה -כרובית

 דורש יותר עבודה, זמן ומקום. ,איסוף זרעים ממשפחת המצליבים
דבורים וחרקים אחרים. במשפחה זו הם ים על האבקה איאחר

בתוך ריבוע  מאותו הזן צמחים 33-כ לכן, יש צורך לשתול
)ראו ציור  יהיו מהצמחים המרכזייםהזרעים שנאסוף  )בשורות(.
תרמילים רוב הכש עמוד הפריחה,כדאי לאסוף את כל  .להמחשה(

ליבוש ולהמשך הבשלת  להניחו עוד חומים )לפני שהתפוצצו(
 . בחלק הקודם(הטכניקה )פירוט  הזרעים, לנקות ולאחסן
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 קיץ וחורף -ירקות זרעי
 

לאסוף זרעים  םאנחנו מעונייני .עלים או שורשירקות חורף הם הירקות רב : ירקות חורף באופן כללי
מכיוון שעם הפריחה העלים הופכים להיות מרים, ואנחנו רוצים  ,אוחרמצמחים שמתחילים לפרוח הכי מ

 . ליהנות מהעלים כמה שיותר זמן
 

  האבקה מתבצעת על ידי רוח. חד שנתי. : תרד
של ענפים  שונים ענפים שיתנו זרעים. יש  סוגיםהממרכז הצמח יצאו 

 ענפים עם פרחים נקביים פרחים זכריים, םקצרים ע )עמודי פריחה(:
ארוכים ענפים , ענפים עם פרחים דו מיניים, )אותם נשמור( שיתנו זרעים

חסרי עלי כותרת. תרד ההפרחים של נוריד(.  אותם)שלא נותנים פריחה 
כשהוא ירוק, הזרעים חומים וקשים וגם יכולים להיות אוספים את הענף 
 .שנים 5במשך  חיונייםם יהיו כראוי, המאחסנים אם קוצניים. 

 
  . )זהו הסוג שנפוץ יותר בגינות( רב שנתי זילנד: תרד ניו 

, גדולים, צורתם בהתחלה הם ירוקים כולו. אורך הענףהזרעים נוצרים ל
, וזה הזמן מקבלים צבע חום כהה , הםכשהם בשלים מעין עיגול קוצני.

  שנים. 5-11. באחסון מחזיקים בין לאסוף אותם
 

 
  ידי חרקים. נעשית על האבקה  .. שייך למשפחת המצליביםשנתי -דו כרוב:

הכי יפה, נתאפק ולא נקטוף אותו לאכילה. אם הוא הכרוב  גם אם נרצה לבחור את הצמחים הכי טובים,
 בכרובים עם עלים צפופים יותר, כדאי. נשאיר את הכרוב, הוא יפרח באביב הבא, ואז נאסוף את הזרעים

מורידים  ,פריחה יוצאהכשעמוד  .פריחה לצאתהכדי לאפשר לעמוד  הכרוב עם סכין לעשות חיתוך בראש
הם הבשלים הזרעים  .זרעים הכי טוביםהלנו את  ןשיית ,צדדיים לטובת ענף מרכזיהאת הענפים מיד 

 שנים. 4אפשר לאחסן אוספים את הזרעים כשהם יבשים.  , חומים או שחורים.מושלמים עגולים
   

ורה קיצונית. הבחירה שנתי ממשפחת המצליבים. רגיש לטמפרט-: דוכרובית
הכרובית )שהיא  הבה מופיעמהירות שה תהייה לפילאיסוף זרעים של צמחים 

תפרחת של פרחים שלא התפתחו ושהם לבנים בגלל חוסר כלורופיל( למעשה 
עמוד ים שכמח ,והופעה מאוחרת של פרחים אמיתיים. כדי לאסוף זרעים

ם לגדול בחלק התחתון צא, גוזמים את החלק העליון ונותנים לזרעייפריחה ה
שתתן את הזרעים הגדולים יותר. הזרעים דומים לזרעים של  ,של התפרחת

לא עגולים בדיוק )בשונה מהכרוב(. ולפעמים  ,רק שהם קטנים יותר ,כרוב
                                             שנים. 4באחסון נכון מחזיקים 

 

הם בניגוד לשאר המשפחה,  .די חרקיםנעשית על ישנתיים. האבקה  -חד שנתיים ודו יש :צנוניתצנון ו
מכיוון יכולים לעבור הפריה רק מצנונית אחרת ולא ממצליבים אחרים. 

את נוניות והצנונים אוכלים כשורש, לאיסוף הזרעים נבחר שאת הצ
)כדי שנוכל ליהנות מהשורשים לזמן  הצמחים שנכנסים לפריחה מאוחר

ולפעמים צריך לתת  בעלי עמוד פריחה מאוד גבוה. הצמחים ארוך יותר(
שאים מעט זרעים ולא נפתחים לבד. לכן תמיכה נגד רוח. התרמילים נולהם 

אפשר סוף, ולפתוח את התרמילים לפני האחסון. אפשר לחכות עם האי
 שנים. 4 לאחסן עד

 

  . די חרקים, דו שנתי. האבקה נעשית על ימשפחת הסוככיים:  גזר
הצמחים עם העלים הכי יפים, משום שזה לבחור את יש לאיסוף הזרעים 

 יפרחו, הפרחים הראשונים יתנו פרחי הגזר. באביב מעיד שהשורש הוא טוב
אפשר להשתמש בטכניקה אחרת: זורעים  הכי טובים לאיסוף.ם זרעיה את

כל העלים בחורף,  גוזמים אתלמיכל גדול,  יםעתיקמבמיכל באמצע אוגוסט, 
עד לשמור את הזרעים יש לפריחה ולזרעים.  ומחכים בשטח שותליםבאביב 

)טוב לכל הזרעים,  חשוך ויבש יר,מקום קרשנשמרו ב שנתיים ולשתול אחרי
 .ד(ולגזר במיוח
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  .האבקה עצמית חד שנתי.: ממשפחת המורכבים, חסה
או להפריד עם צמחים  ,מאוד קרובים זנים 2לגדל לא מומלץ  של האבקה זרה, ולכןקטן  אחוזיכול להיות 

-מומלץ לאסוף כשלכן צמחים שפורחים מאוחר. הזרעים נופלים בקלות, ב לאיסוף הזרעים נבחרגבוהים. 
זרעים אליפטיים ודקים . הולשים ליבוש בתוך שקית נייר או על נייר.   מהפרחים מקבלים צבע לבן 2/3

רבה בעדינות , מנערים , שמים בקערהאחד מהשני כדי להפריד אותם עם הידיים משפשפיםניקוי: ל
הזרעים  קר וחשוך. ומסננים, מאחסנים במקום יבש, נשיפה או עם הידיים(ומוצאים את הלכלוכים )ע"י 

 וש.של-נשמרים לשנתיים
 

לבחור את יש  די חרקים.על ידו שנתי ממשפחת הנרקיסיים. האבקה : בצל
פריחה הד לאסוף זרעים כשעמויש  טובה. שלהם צורהים יהבצלים הקומפקט

  .זרעים שחורים. אפשר לאחסן שנההחום ו
  

 

 
  שנתי ממשפחת  הנרקיסיים.  -דו :כרישה

עם זרעים שחורים, קוטפים הפרחים יבשים בעל עמוד פריחה גבוה, כשרוב 
 אפשר להוציא ,שפרחוהבוגרים הצמחים את דרך אחרת:  ושמים ליבוש.

בל צמחים יותר קנ מהםליד השורשים,  קטנותנמצא פקעות מהאדמה. 
יותר קטנים. רק דומים לבצל,  ,הזרעים משולשים זרעים.המהר מאשר מ
 שנתיים.במשך אפשר לאחסן 

   

 

 פרפרניים, חד שנתי. האבקה עצמית. משפחת ה :אפונה
 הצמחים, בשלב שהם מוכנים לאכילה. לבחור אתיש 

. רות טוביםיעם עלים גדולים, ופ הם אלו הכי טובים
, אסוף אחרי חודשנרט או בד וסמן אותם עם סנ

באחסון נכון ישמרו על  .כשהתרמילים יבשים וחומים
 .שנים 3חיוניות 

   
 

  ממשפחת הפרפרניים, חד שנתי, האבקה עצמית.  :פול
התחתון של הצמח והם בד"כ הם בחלק  .לאיסוף זרעים ביותר התרמילים שנוצרים ראשונים הם הטובים

 4בש ולאחסן. אפשר לשמור יולאסוף את הזרעים, לי שהצמח מתייבכל ות עד שיותר גדולים. יש לחכ
  מקום יבש וקריר. בשנים 

 * שימו לב, ישנם אנשים מסוימים אשר סובלים מאלרגיה חריפה לפול. 
 
 

 שונה.הוא זרעים האיסוף  לכן ,פרי בעצם קיץ הםהרוב ירקות : ירקות קיץ באופן כללי
 

האבקה עצמית  ,כאל חד שנתי(אליו  ם)באזורים קרים מתייחסי , רב שנתייםממשפחת הסולניים :פלפל
כדי להבטיח  נמוך, אפשר לבודד אחוזוהאבקה על ידי חרקים ב

  . האבקה עצמית
 חזקים וללא מחלות עם פירות טובים. בוחרים צמחים

יש לקטוף את אותו מין, של הסופי ירות מגיעים לצבע כשהפ
ם ליבוש על נייר. אין א את הזרעים ולשילהוציהפרי, לחצות, 

לחפש  , כדאיכשעובדים עם פלפלים חריפים .לשטוף אותםצורך 
השתמשנו. את כל הכלים בהם בסוף מקום מאוורר ולשטוף 

 שנים. 5אפשר לאחסן 
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  , חד שנתיים. םדלועייהממשפחת ומלון:  אבטיח

מח על הצטובים, משאירים אותם  פירותבוחרים את הצמחים הכי בריאים ועם 
, שוטפים קוטפים ומוציאים את הזרעים . אח"כהבשילשבוע אחרי שהפרי 

את לאבד  יםעלולהזרעים כי  ,יה תסיסהיהחשוב לדאוג שלא ת ומייבשים מיד.
 שלוש. -, אפשר עד שנתייםיבשים ומאחסניםי. מםחיוניות

 
 

  האבקה עצמית.  : ממשפחת הסולניים,עגבניות
טפים את רוצים זרעים, קורות שמהם יפהבוחרים את הצמחים ו

אים את יהבשלה לאכילה, מוצהשלב רות כשהם כבר עברו את יהפ
 2-3משך בלא חם מדי שמים במקום  ,הרקמה הלחה הזרעים יחד עם

מוסיפים אחרי התסיסה . )ראו הסבר בחלק הקודם( ימים לתסיסה
מסננים ושוטפים, שמים ליבוש במקום ללא שמש, מפרידים  ,מים

 שנים. 4 -נשמרת לם, ומאחסנים אותם. חיוניות אותם עם הידיי
 
 

)ראו מדריך  . האבקה עצמית, חד שנתיייםעממשפחת הדלו :מלפפון
   .להאבקת דלועיים(

צמח עד על המשאירים אותם מסמנים ורות, יפהם ובוחרים את הצמחי
אים את הזרעים יב, קוטפים, מוצומקבלים צבע צההפירות ש. כהבשלהה

 מיבשים שבועו היטב שוטפים . לאחר מכןםיומייבמשך ושמים לתסיסה 
   ימים. 11 עד

 שנים.  4-5אחסן אפשר ל

 

 
  שנתי.  -ממשפחת הדלועיים, חד :וקישוא דלעת

רות שימשיכו י. משאירים את הפרות מהם נאסוף זרעיםיפהמחים ובוחרים את הצ
 . לאחר מכן, ושמים לב שהם לא נרקביםשבועות 3-4משך בתהליך הבשלה את 

. סניםחמייבשים ומא ,אים את הזרעים ושוטפיםי, מוצחוצים את הפריקוטפים, 
 שנים בתנאים טובים.  3-11אפשר לשמור בין 

 

 

  (. שנתי-כאל חד מתייחסיםשנתי, רגיש לקור ) באקלים קר  -בממשפחת הסולניים, ר :חציל
מבודדים כמה האבקה זרה על ידי חרקים. אם מגדלים יותר מזן אחד,  של קטן אחוזהאבקה עצמית, יש 

   נייר אחרי חנטה.הומוציאים את שקית  ,פרחים בכל צמח, לפני שהפרחים נפתחים
וחזקים, בריאים רות הראשונים של הצמחים הכי יבוחרים את הפ

תולים בצל עד , , קוטפים אותםיגודל מקסימאללנותנים להם לגדול  
חותכים את החלק העליון ומוציאים  ,בשלב זה דועך. שלהם הברקש

, מהחלק התחתון )שם הם גדולים ורבים יותר(זרעים האת בעזרת כפית 
בשקית נייר ותולים ליבוש משך יום, שמים בשוטפים, מיבשים 

שנים.  5 -ל חיוניות שומרים על הזרעים  מאחסנים. אח"כ שבועיים.ל
  אפשר לשמור בפריזר.

 
 

  . )פרחים משני המינים על אותו הצמח( ביתי-שנתי, חד -ממשפחת הדגניים, חד תירס:
הפרחים הנקביים )ואת האבקה(, בעוד ש הפרחים הזכרייםהתפרחת שבקצה הצמח נושאת למעשה את 

בד"כ  .היה גרעין אחרי הפריהת ןמה שכל אחת ,, עם שערות ארוכותמחאורך הצמופיעים כתפרחות ל
שהשערות מופיעות, ובגלל זה מומלץ לשתול קבוצה של צמחים כדי להבטיח האבקה האבקה מופיעה לפני 

  . של כל הפרחים הנקביים
לא  רחת הזכרית לפני הפתיחה, כדי שהאבקהמבודדים עם שקית נייר את התפכדי לבצע האבקה ידנית, 
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ימים יופיעו  3-4תוך  בו נמצאת התפרחת הנקבית ומבודדים עם שקית נייר.מוצאים את העלה  תפוזר.
לוקחים את האבקה  ,(תאבקה יותר חיוניעל התפרחת הנקבית. בשעות הצהריים )אז ה ארוכותההשערות 

גרעינים,  . מכיוון שיש הרבה שערות, ואנו רוצים קלח מלאומבצעים האבקה ידניתמהתפרחת הזכרית 
סוגרים חזרה את פעמים על הפעולה כדי להיות בטוחים שכל השערות קיבלו אבקה.  3-4כדאי לחזור 

צמח חודש משאירים את  הקלחים על ה .הוציא את השקית כשכל השערות חומותליש . התפרחת הנקבית
הקלחים ותולים את העטיפה . קוטפים, פותחים את שהעטיפה של הקלח מתייבשתעד  ,אחרי הבשלה

כדי  לשים בפריזר יומייםושבועיים. אפשר לאחסן את כל הקלח או להוציא את הגרעינים,  -בוש שבועילי
הזרעים יישארו חיוניים הם גדולים וטובים יותר.  ,תחתוניםבוחרים את הגרעינים הלחסל חרקים. 

 שנתיים.
  

                             קלחים בשלים                              תפרחת נקבית                  ת                                        זכרי תפרחת        

 

 

ת לפני יהאבקה קור. ממשפחת הפרפרניים :שונים ועיתעשמיני 
 . שנפתח הפרח

וללא מחלות.  של העלים ם צבע טובעבוחרים את הצמחים הבריאים 
לטובת התפתחות תרמילים של הצמח העליון את הקצה  חותכים

בשים במשך ב, מיו. קוטפים כשהתרמיל מתחיל להיות צההתחתונים
)חלקים, ללא  בוחרים את הזרעים הטוביםשלוש, מנקים,  -שבועיים

יומיים ומאחסנים. חיוניות שמים בפריזר  חורים לא מקומטים(.
           . שנים 3 נשמרת הזרעים

 
 
 
 

היטב, נוגסים התייבשו , ()תירס, פול, שעועית, תורמוס וקשים דוליםאם זרעים גכדי לבדוק ה :1 טיפ
  בהם. אם לא נשארו סימני שיניים, נדע שהייבוש הושלם.

 
בכל הזרעים שאנחנו צריכים לשטוף כדי לנקות )עגבניות, מלפפון, דלעת(, נשים לב בזמן השטיפה  :2טיפ 

וניים. אין טעם לשמור אותם ואפשר לזרוק. לזרעים שצפים על המים. אלו הם זרעים ריקים או לא חי
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 איסוף זרעים של פרחי בר
 

לעיתים קרובות הם מוסיפים צבע לגינה ומצד שני  , הםמצד אחד. פרחי בר הם צמחים חשובים לנו
. פרחי בר גם מהווים בית למגוון מינים ביולוגיים שלא יכחדוומטרתנו לשמור  ,בסכנת הכחדה מצויים

 .ירשברצוננו למשוך לע
  פרחי בר זורעים בסתיו. הם יפרחו באביב ואת הזרעים נאסוף בתחילת הקיץ. 

בתחילת . עד נובמברומחודש ספטמבר  , החלשל פרחי בר אפשר להתחיל בהנבטה בחממהזריעות 
 ותרייש לזרוע -להשקיה. אפשרות נוספת פחותלדאוג  צריךככה  ,לשטחמעבירים את השתילונים  הגשמים

 ולחכות לגשם. נת הגשמים )סביב סוכות(בתחילת עו בשטח
 

 שטח לפרחי בר הכנת

 

את הכנת השטח נתחיל בסוף הקיץ. כדי לעשות זאת, 
ג שהשטח שבחרנו יהיה נקי מעשבים. לדאוראשית, יש 

 שטח מעשבים: לניקוי

 .רצוי שטחמסמנים  .1

 ימים(. 7-11) לעשבים לנבוטמשקים, מאפשרים  .2

 .שנבטו שביםע מנקים ומנכשים .3

לאפשר כדי  ,ימים 7-11נוספת אחרי  ם פעםמשקי .4
 .לזרעים שעוד לא נבטו לנבוט

 שנית. עשבים מנקים .5

            עכשיו אפשר לזרוע או לשתול. .6
 

בכל שנה אפשר להרחיב את השטח בגינה בו זורעים פרחי בר. הם לא גוזלים הרבה שטח, ולא יפריעו 
 לי בעיה, לתרום צבע ולמשוך חרקים ומאביקים. לגידולים אחרים. לכן הם יכולים לגדול בכל הגינה ב

 
  איסוף זרעים

 
)בתחילת הקיץ  הזרעים תהתייבשו מתבצע עםאיסוף ההצמחים של פרחי בר יפרחו באביב, כאמור, 

 טי הצמח, תאריך , שם ומקום איסוף.רפאת . לא לשכוח לרשום בד"כ(
 

לא אישור, כדי לאפשר את המשכיות של אין לקחת זרעים של פרחי בר משמורות טבע, ל תזכורת חשובה:
 בסכנת הכחדה.  ם המיוחדים שנמצאים בשמורות, חלקםהמיני

 
 סון זרעיםחואניקוי 

 
 באותו האופן כמו זרעים של ירקות

 
 תגית ארצישראלית                              חוטמית זיפנית                       פרג                                דרדר כחול        

 
       

 
 
 
 

 
 כרמלית                                        תורמוס                               ציפורנית ארצישראלית       ציפורן חתול/ קלנדולה              

 
 
 
 

 



14 

 

 שכפל(גזור ול)אפשר ל תוויות לקטלוג זרעים

 

 
 שם: _________________________

 זן: __________________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 מקום איסוף: __________________

 
 שם: _________________________

 זן: __________________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 ______________מקום איסוף: ____

 
 שם: _________________________

 זן: __________________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 מקום איסוף: __________________

 
 שם: _________________________

 ________זן: __________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 מקום איסוף: __________________

 
 שם: _________________________

 זן: __________________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 מקום איסוף: __________________

 
 שם: _________________________

 זן: __________________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 מקום איסוף: __________________

 
 _________________________ שם:

 זן: __________________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 מקום איסוף: __________________

 
 שם: _________________________

 זן: __________________________

 דות:________________תכונות מיוח

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 מקום איסוף: __________________

 
 שם: _________________________

 זן: __________________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 ____________תאריך איסוף: ______

 מקום איסוף: __________________

 
 שם: _________________________

 זן: __________________________

 תכונות מיוחדות:________________

____________________________ 

 תאריך איסוף: __________________

 מקום איסוף: __________________
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