
 יחורים
בטי כהן: כתבה  

 . ישנם דרכים שונות לריבוי צמחים

עלים או , כקטעי גבעול, ריבוי באמצעות קיטוע או חיתוך של חלקים מצמח האם
ריבוי זה נקרא ריבוי וגטטיבי וחלקי צמח אלה נושאים את  . קרויים יחורים, שורשים

שהשריש נותן מיד צמח שהוא גדול יותר  יחור, בנוסף. תכונות הצמח המקורי
 .מצמחים הנובטים מזרעים



 ?כיצד מכינים יחורים

יש להסיר את ניצני הפרחים והעלים . מ"ס 12-15גוזמים מהצמח הרצוי ענף באורך של •

בענף צריכים להיות לפחות שלושה מפרקים ואותו נועצים . התחתונים מהמקטעים החתוכים

יש (. תערובת שתילה או אדמה מעורבבת עם קומפוסט)מ במצע הגידול "ס 6-5בעומק של 

כאשר יופיעו עלים חדשים זהו סימן . אך לא  רטובה יותר מידי, לשמור על קרקע לחה

 .  שהייחור היכה שורשים ואפשר לשתול אותו בעציץ או ישירות בערוגה

מה שעשוי להגדיל את סיכויי הקליטה  , ניתן גם להשריש את הענפים במים לפני השתילה•

 .של היחור



 (גרניום לימוני)פלרגון  –צמחי תבלין 

.  ניתן להשריש  ענף גרניום ישירות באדמה

 .יש לחתוך את הענף בדיוק מתחת למפרק

 .  יש לשמור על קרקע לחה עד קליטת הצמח



 נענע -צמחי תבלין 

ניתן לשתול יחורים ישירות באדמה אך כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה כדאי לבחור מצמח  •

ניתן גם להשריש ענף בכוס מים ולאחר שפיתח שורשים . האם כמה שלוחות מושרשות

 .לשתול אותו בעדינות באדמה או עציץ



ריחן –צמחי תבלין   

 .  יש להשריש ענפים במים, ריחן יחוריבכדי ליצור 

 כמה)זהו תהליך ארוך יחסית לצמחים אחרים 

 (. שבועות עד כמה חודשים

רצוי להחליף את המים מדי פעם על מנת למנוע 

 .  ריקבון של חומר אורגני

ניתן לשתול , (כמו בתמונה)לאחר שצמחו שורשים 

 .בעציץ או בערוגה



עשב לימון -צמחי תבלין   

. צמח האם מתפצל לצמחים רבים

הצמח ולשתול יש להפריד את 

יש לטמון את . שנית במקום הרצוי

הייחור עד שליש גובהו באדמה 

להקפיד על . רטובה ולהדק היטב

השקייה בצורה מסודרת ומרובה  

כאשר  , בהתחלה עד קליטה מלאה

הצמח מתחיל להצמיח עלים 

 .חדשים



 תות שדה

צמח האם של תות השדה מצמיח שלוחות עליהן  

. גדלות צרורות של עלים חדשים המפתחים שורשים

ניתן לגזום  )מנתקים בעדינות את הצרור מהשלוחה 

יש לשתול כך שבסיס  (. את השלוחה במזמרה

אם שותלים  . הגבעולים יהא מעט מעל פני האדמה

 .בעומק רב הגבעולים ירקבו



 סוקולנטים

אשר תאיהם אוגרי המים משמשים מחסנים של  , הם צמחים בשרניים ועסיסיים הסוקולנטים

השם . מזון באזורים צחיחים ומאפשרים להם להחזיק מעמד בתקופות ארוכות של בצורת

הם צמחים הניתנים   סוקולנטים". עסיסי"הלועזי סוקולנט נגזר מהמילה הלטינית שפירושה 

. הזמן המתאים ביותר לריבוי הוא האביב או תחילת הקיץ. יחוריםלריבוי בקלות באמצעות 

שכל אחד מהם יכה שורש לרוב בהצלחה , מינים בעלי גבעול ארוך אפשר לחתוך לכמה חלקים

מ משום שהוא זקוק לאנרגיה מספקת כדי  "ס 4-5אורך הענף המושרש צריך להיות . רבה

 .לפתח מערכת שורשים



 קרסולה מכסיפה

אפריקנית רגלנית  

 ניצנית
 אפטניה

אינם בררנים וניתן   הסוקולנטים

לגדלם כצמחי מסלעה בגינה או 

 .  כצמחי בית



 צמחי בית

.  אלא מועיל גם לבריאות, קישוט הגן בצמחים לא רק תורם למראהו

פורמלדהיד  , זאת משום שצמחים קולטים מהאוויר רעלנים כמו בנזן

 .  ואמוניה

 .ליד חלון, צמחי בית ישגשגו באזור מואר בחדר

 .באזור מוצל או במרפסת מוארת, ניתן כמובן גם לגדלם בחוץ



צמחים אלה קלים   יחורי

להשרשה והם אף  

יוצרים מערכת שורשים  

כאשר שמים  , בתוך מים

 אותם באגרטל  

 יהודי נודד ארגמני
 

זברינהיהודי נודד   
 

 פוטוס
 

 קיסוס
 

 קולאוס
 



 ...ועוד כמה צמחים מומלצים

".  צמח העכביש"מכונה באנגלית 

צמח זה מתפשט על ידי גידול 

שלוחות אשר בראשן ירקות זעירות 

אפשר להפריד אותן  . חדשות

מהשלוחה ולשתול את הצאצאים  

 .הללו באדמה

היא תתפתח בקלות ובמהירות 

 .כצמח בית או באזור מוצל בגינה

 ירקה



 פלקטרנתוס
זהו צמח  . יש אומרים כי הוא מרחיק יתושים. משתרע ומתפשט במהירות, קל מאוד לגידול. בתנאי חצי צל, מתאים לגינה

.לגינון חסכני במים –צופני  

שפתני פלקטרנתוס מדגסקרי פלקטרנתוס   



קאודקסינץ חלב   
ניתן להסיר את 

הבצלצלים הקטנים  

שצומחים על בצל האם  

הוא לא  . ולשתול באדמה

בררן ויכול לגדול בתנאי  

.  תאורה בבית או בחוץ

באביב פורח עמוד  

תפרחת בעל פרחים  

 .לבנים


