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 ?איך זה עובד –הכנת עציצים מייחורים 

 של "לשומרה" המדריך המלא

 

כאשר אנו רוצים צמח מסוים, אנו בדרך כלל 

הולכים למשתלה, משלמים סכום כסף וקונים 

 את הצמח אותו אנו רוצים.

רבים אינם יודעים, שהרבה פעמים אין בכך 

צורך. ישנם סוגים של צמחים, שאפשר 

להרבות אותם על ידי "ייחורים". ייחור הוא 

להפוך  קטע של צמח שלוקחים אותו על מנת

אותו לשתיל חדש. ישנם ייחורי ענף )לוקחים 

חתיכה של הענף והופכים אותו לשתיל(, 

ייחורי עלה )קוטפים עלה והעלה לבדו הופך 

לצמח חדש( וייחורי שורש )השורש לבדו, 

 ללא גבעול, מצמיח צמח חדש(.

על ידי זרעים, כאשר  –בניגוד לריבוי הרגיל 

מרבים צמח על ידי ייחורים, הצמח שומר 

על תכונותיו של הצמח המקורי ממנו  בדיוק

 הוא נקטף. 

איך הצמח שורד מספר ימים ללא אספקת 

מים מהשורשים? חלק גדול מהצמחים 

 בערכה שקיבלתם הם צמחים בשרניים 

עלים עבים ומלאים בנוזלים(. כמו  )בעלי

הגמל, הצמח שומר מאגרי מים בתוכו, 

שמסייעים לו להחזיק מעמד עד שהוא מפתח 

אפשר לחתוך את אחד  שורשים חדשים.

הצמחים הבשרניים ולהעביר בין הילדים כדי 

שייראו את הנוזלים שיש בתוך העלה ויבינו 

 את המנגנון...

צמחים אחרים בערכה שקיבלתם מצופים 

בשכבה שעוונית מבריקה, שמסייעת להם 

לצמצם את האידוי ומאפשרת להם לשרוד 

מס' ימים עד להתפתחותם של שורשים 

 ...חדשים

בערכה שלפניכם יש מגוון של ייחורים, ואולי 

גם זרעים, של צמחים שונים. כדי להרחיב 

מעט את הדעת, מצורפים כאן הסברים 

  ל הצמחים השונים.ותמונות ש

מתעניינים בסדנאות או בחוגים של 

 לפנות למיילניתן  "לשומרה"?

avish.himel@gmail.com. :או בטלפון 

053-411-0901. 

. כמו  יהודי נודדזנים שונים של 

שהיהודים הצליחו בחסדי שמים  

להכות שורשים בכל מקום אליו  

הוגלו, כך היהודי הנודד משתרש  

קום בו תוקעים אותו.  בכל מ בקלות

הגבעול שביר מעט, יש לשתול  

 .. הצמח אוהב צל חלקיבעדינות

את   לשתולמאד כדאי 

חומר   שמכיל פלקטרנטוסה

ריח   וגם בשם "צינטרונלה"

שניהם יחד דוחים  חזק, 

יתושים וגורמים להם  

להתרחק מהאיזור. הצמח  

פופולרי אצל הילדים, ולכן  

  הבאנו ייחורים רבים ממנו.

 הצמח אוהב שמש מלאה.

, צמח בעל  אפטניה לבובהזו 

ים בשרניים ופריחה ורודה  על

עדינה. אוהב שמש מלאה אך  

 . מסתדר גם בצל חלקי

 

, צמח יפהפה בעל  שעוונית זוחלת

גבעולים דקיקים, הצמח אינו גדל  

לגובה אלא נשפך מהעציץ וכשמגיע  

לרצפה זוחל עליה, ואם יש בה לחות  

 הוא מוציא שורשים. אוהב צל.

 

"צלקנית  המקור לשם הצמח 

עלי הצמח  אינו ברור. צנועה" 

דמויי אצבע, בעלת פאות  

משולשות ופרחים גדולים  

צהוב. מסוגל   \בצבע ורוד 

לכסות שטחים גדולים, אפשר  

למצוא אותו ליד חוף הים.  

 אוהב שמש.

mailto:avish.himel@gmail.com
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 עוד כמה צמחים שווים...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהודי נודד "מזוקן"  

 ...עם שערות לבנות

בעלת   נצחה "שוורצקופף"

-שושנת עלים שחורה או שחורה

ירוקה מיוחדת במינה, כאשר  

נמצא באדמה עמוקה יכולה  

.  להגיע לגובה של מטר וחצי

 אוהבת שמש מלאה.

צמח דמוי קקטוס, ללא קוצים,   – סטפליה

שמורכב למעשה מגבעולים עם גבשושיות,  

צמח ייחודי,   שהן בעצם ה"עלים" של הצמח.

   ום.זקוק לשמש לפחות חצי מהי
 צמח קרוסלה קשקשית

ייחודי ביותר! אוהב צל עם  

 .מעט שמש

צמח  – ניצנית משוננת

ייחודי, בחלק מהזנים יש  

עלים קטנטנים  

המחוברים לעלה  

הגדול, ומדי פעם הצמח  

מפיל אותם על הרצפה  

וכך צמוח דור חדש של  

 שמש מלאה. ניצנית...

לזנים השונים של הצורית עלים קטנים ומאורכים, בסגנונות ובצבעים שונים. הם   –זנים שונים של "צורית" 

המיוחד בצורית )כמו בזני הניצנית( שאפשר לגדל  נקראים כך כי בטבע הם גדלים בין הסלעים )מלשון צור(. 

אותה מייחורי עלה )לא צריך גבעול בכלל!( כמו שמתואר בתמונה למטה. יש לנתק את העלה מהגבעול,  

 שכיב אותו על האדמה, ולשמור על לחות מסוימת של האדמה )לא יותר מדיי(, ולאט לאט יתחיל לגדול...לה

צמח  משונשןכיירידופסיס 

. עלים רכים מלאים במים אפרפר

אוהב שמש  מלאה. במקורו גדל 

במדבר. אם מרטיבים את 

של הצמח, הפרחים היבשים 

הצמח "מתרגש" שיורד  גשם 

ב"מדבר", ומשנה את צורת 

כדי הפרח תוך מס' דקות 

שהזרעים ייצאו החוצה וייפלו 

וינבטו מהגשם.. שווה לנסות עם 

 הילדים.

צמח   – רגלנית אפריקנית

מיוחד, הגבעולים הצעירים  

 בצבע סגול. יכול להגיע לגובה.


