
יחסי גומלין עם החי
מפגש 7 גינת מאכל



אכלו לי...
התוצרת מזינה לא רק אותנו… אנחנו חלק מהטבע!-
נקודת המוצא: יש שפע לכולם. אם נרצה למנוע מכל -

החרקים ומכל הציפורים לאכול לנו, נצטרך להשקיע 
מאמצים עצומים.

מבחינתנו - 10-20% פחת סביר בהחלט!-



נקודת המוצא
הנחת היסוד - מערכת הטבע מביאה את עצמה לאיזון!

גורמים משפיעים:
גיוון: מונוקולטורה מוציאה מאיזון. מגוון מאזן.-
פוריות: קרקע מאוזנת תזין צמחים חזקים יותר. -

קרקע דלה תביא צמחים חלשים ופגיעים.
התאמה: צמחים יהיו בשיאם בעונה ובמיקרו אקלים -

המתאים להם.
-



מה קורה בטבע?
שגשוג של מין אחד -

גורם לשגשוג של מין 
מתחרה.

קריסה של המין -
הנטרף גורמת 

לקריסה של המין 
הטורף.

וחוזר חלילה.-



המציאות מורכבת יותר
בסביבה שלנו אין זוג אחד של טורף נטרף. אלא מערכות גומלין 

מורכבות יותר בין כל המרכיבים:
פטריות.-
צמחים.-
חרקים. ניזונים מפרחים (מאביקים!), צמחים, חרקים אחרים.-
דו-חיים: צפרדעים, קרפדות. אוכלי כל ובפרט טורפי חרקים.-
עופות: תרנגולות (טורפות חרקים ותולעים), ציפורים (יונקת הדבש -

(לא מאביקה… אבל ניזונים מחרקים).
יונקים: מכרסמים, טורפים.-
אנשים :)-



מי עוד חי לנו בגינה?
מיני פטריות שמכסות את העלים.●
פשפשאים - חרקים בעלי יכולת מציצה. כנימות עלים, כנימות מגן, פשפשים.●
זחלים. זחל הוא שלב בהתפתחות של "בעלי גלגול מלא" - פרפרים, רפרפים ויצורים ●

נוספים. הזחל נבדל מהתולעת, אשר חיה באדמה.
זבובי פירות, תסיסה.●
שבלולי יבשה - חשופיות ושבלולים.●
תולעים נימיות - תולעים טפיליות, חיות באדמה וניזונות מצמחים חיים.●
מכרסמים: יונקים צמחוניים - חולד, ארנבים, עטלפי פירות וכד'●
בעלי כנף - ציפורים.●
בסמיכות למרחב טבעי נפגוש גם חזירי בר, תנים ועוד.●



רמות התערבות
חוסר התערבות: צפיה במתרחש. נעקוב אחרי הכנימות, אולי הפעילות -

שלהם לא מזיקה לצמחים.
פיסית: ניגוב הכנימות באצבע או ריסוס בחומר שאינו מסוכן עבורינו -

(מתכונים בהמשך). הרחקה של שבלולים אל הלול או אל הקומפוסט.
אגרונומית: יצירה מגוון צמחי רחב שיביא איזון למרחב.-
ביולוגית: נביא או נעודד טורפי כנימות. למשל - צרעות טפיליות.-
כימית: הדרך של החקלאות הרגילה. פתרון לטווח המיידי. יוצר חוזר -

איזון.
הנדסה גנטית: התערבות ב DNA של הצמחים כדי ליצור תכונות רצויות. -

.(BT) דרך פעולה של מונסטו. למשל שילוב רעילות בצמח



דוגמאות להתערבות פיזית
הרחקת מזיקים באופן ידני: חלזונות, חשופיות.-
ביצוע מחסומים פיזיים:-

הטמנת רשת מתכת לפני ביצוע הערוגה להתמודדות עם חולד.-
גדרות מתכת מסביב - להרחקת בעלי חיים (כלבים, ארנבים, טווסים..).-

כיסוי הפרי:-
שיקוק רימונים - כיסוי הפרי בשקיק נייר לקראת ההבשלה.-
רשתות - כיסוי עץ תאנה עם רשת צפופה המונעת כניסת ציפורים ואחרים.-



כנימות עלים - נמלים - פייחת
כנימות עלים. ניזונות ממציצת לשד השיפה (נוזל המכיל סוכרים).  -

הכנימות מפרישות את העודף על העלים, שמזינים את הנמלים. לעיתים 
הנמלים דואגות להעביר אותן ממקום למקום. הנמלים שומרות על 

הכנימות מפני טורפים, כמו מושית השבע. 
שאריות טל הדבש על העלים נאכלות ע"י מיני פטריות - פייחת.-
ניתן להרחיק את הכנימות פיזית:-

אם מגלים מספיק מוקדם, אפשר להרחיק עלים בודדים.-
התזה של מים עם חומר ארומטי - שום, סבון אקולוגי, שמנים -

ארומטיים, חליטה צמחים (בהמשך).
דרך עממית - השקיה עם קפה שחור.-



התערבות באמצעות הצומח
צמחי מרפא מייצרים שמן אתרי.-

תפקידיו:-
ריח: משיכת מאביקים.-
הרחקת אויבים.-
התאמה לתנאי האקלים (בידוד מחום, מניעת אידוי).-

נוכל לשלבם במקומות שונים בגינה.-
הקרבה - נשאיר צמח חלש כדי שהחרקים יגיעו אליו.-



צרעות טפיליות - כנימות - צמחים
צרעות טפיליות - מטילות את ביצי צאצאיהן בתוך ביצים של כנימות.

דור ההמשך של הצרעה מתפתח ע"ח הכנימה.
פרחים ממשפחת הסוככיים, השפתניים והמורכבים מזמנים אותם.

זאת משפחה גדולה. 
חלקן ניזונות מרימות של זבובי פירות. -
חלקן ניזונות מצוף ואבקנים.-



התערבות באמצעות חומר - להדברה או לדישון

לוקחים מיכל של 20 ליטר. ממלאים בצמחים עד גובה ¾. ממלאים במים. מניחים אבן כבדה 
כדי שתשמור את הצמחים בתוך המים.

הצמחים משחררים את החומרים המועילים שבהם למים.
לאחר מספר ימים (3/10/30) ה"תה" מוכן. עלול להיות ריחני...

מרססים את ה"תה" על פירות, עלים נגועים ועוד.
ניתן גם להשתמש כדשן.

צמחים מועילים:
סרפד-
צמחים ארומטיים - רוזמרין, שיבא, פיגם וכו'.-
צמחי בר בעלי שורשים עמוקים. משמשים כמשאבת מינרלים.-



תרסיס שום
כותשים שיני שום לתוך כוס מים.-
מסננים עם בד ומכניסים למרסס.-



התערבות באמצעות מלכודות
זבוב הים התיכון הוא זבוב פירות: הוא מטיל את דור המשך שלו בתוך 

הפרי. הרימות זוללות מן הפרי ואז יוצאות ומתגלמות בקרקע.
צרעות טפיליות הן אויב ביולוגי ונעשים מאמצים לפזר אותן ברחבי 

הארץ.
דרך נוספת היא מלכודת. עקרון הפעולה הוא משיכה באמצעות ריחות 

לתוך המלכודת. הזבוב לא מוצא את דרכו החוצה. ניתן להשיג 
מלכודות אלה בחנויות. וגם להכין מלכודות לבד. להרחבה. וגם כאן

http://www.perot.org.il/Alon/201156/8.pdf
https://www.facebook.com/groups/ginum/permalink/721240831232655/


סיכום דרכי התמודדות
קרקע דשנה וטובה מצמיחה צמחים חזקים. הצמחים יודעים ●

להתמודד עם המזיקים.
כאמור, שילוב משפחות רבות של צמחים יוצר איזון בין צמחונים, ●

נטרפים, טפילים.
צמחים שלא בעונתם רגישים יותר. למשל קייל בקיץ.●
בסוף העונה נשחרר את הצמח לדרכו ונתמקד בעונה הבאה. ●

בסתיו למשל - גידול החציל, העגבניה והפלפל יכולים לסבול.
חליטה או תרסיס שום/מי סבון אקולוגי●


