
צמחיה



תהליכי תיעוש
החקלאות והמחקר סביבה ותעשיית המזון פועלים כדי לעשות את ●

הגידול זול יותר, מהיר יותר ובעל אורך חיי מדף ארוכים. לעיתים 
הדבר בא על חשבון הטעם או הערכים התזונתיים.

תהליכים אלה צמצמו מאוד את המגוון הגנטי של הצומח. כזכור, ●
מגוון שומר על שרידות הצמחים והתאמתם לתנאי האקלים 

המשתנים וגם הסתגלות למזיקים.
לדוגמא, בארה"ב, תיעוש המזון המהיר דחק החוצה סוגי רבים של ●

תפוחי אדמה.



השפעה על הצמחים
כדי להגיע לתכונות "רצויות" של הצמחים משתמשים במספר טכניקות:

מכלוא - בשיטה זאת מגודלים בנפרד צמח "אבא" וצמח "אמא". החקלאי המגדל לצורך ●
זרעים מאביק באופן מלאכותי מה"אבא" ל"אמא" ומוכר את הזרעים שנוצרו. בשיטה זאת 

הדור הבא של הזרעים, לא יהיה נאמן להורים ויהיו לו תכונות "אקראיות".
הנדסה גנטית - שיטה ביוטכנולוגית בה "נשתלים" גנים נבחרים בתוך הזרעים. למשל, ●

מושתלים גנים הגורמים ליצור חומרים רעילים, אשר יפגעו במזיקים. שיטה הינה 
התערבות מאוד קיצונית ונחשבת מסוכנת, מאחר שלא יודעים מה ההשלכות של הגנים 

הללו על מי שאוכל אותם.



כיצד אנחנו יכולים להשפיע?
שימור וריבוי זרעי מורשת משפר את המגוון ●

והעמידות של הצמחים בפני שינויים.
זרעי מורשת הינם זרעים אשר השתמרו בחוות ●

איכרים ברחבי העולם ולא נכנעו לתהליכי התיעוש 
השונים.

גם אנחנו יכולים לשמור זרעים. חשוב ללמוד קצת על ●
הפריה מוצלבת בין זנים שונים.



מה לקחת בחשבון כאשר בוחרים צמחים
אופי הערוגה:

יבשה (סוקולנטים), ארץ ישראלית (שקד, רימון, זית וכד'), טרופי ●
(מנגו, אבוקדו), אדמה לחה (צמחי גדה). באיזורים הגבוהים 

בארץ, ניתן לגדל גם עצים מאזורים ממוזגים (תפוחים, דובדבנים 
ועוד).

מוצלת ועד שמש ישירה●
עונת גידול ועיתוי השתילה●



משפחות צמחים
כדי שנוכל ללמוד בצורה נוחה מחלקים את הצמחים 

למשפחות.
אנו נתמקד בעיקר במשפחות הצמחים המתאימים 

לסתיו-חורף ונזכיר את הקיציים.



גידולי סתיו-חורף
בעונה זאת נתמקד בעיקר בגידולים של עלים ושורשים.



מצליבים
נקראים כך על שום שעלי הפריחה מסודרים בצלב.

כרוב, כרובית, ברוקולי, כרוב ניצנים, קולורבי, קייל-
חרדל, גרגיר הנחלים, רוקט-
צנון, צנונית, לפת-
ועוד-



נוספים
קטניות: פול, אפונה, עדשים

מורכבים: חסה 
סלקיים: סלק, סלק עלים, תרד

סוככיים: גזר, שמיר, פטרוזיליה, כמון, כוסברה, קימל, סלרי, שומר.
שומיים: בצל, שום, כרישה.

ורדיים: תות שדה
סולניים: תפוח אדמה
פרחים: כובע הנזיר, 



משפחות נוספות לקיץ
דלועים: מלפפון, מלון, אבטיח, דלעת, קישוא ועוד

סולנים: חציל, פלפל, עגבניה ועוד
חבלבליים: בטטה



הכנת שתילים
תערובת שתילה: אדמה מקומית, קומפוסט, אדמה נוספת לאיזון (קלה/כבדה).

זורעים במגש הנבטה או במיכל אחר.
עד לנביטה שומרים על הקרקע לחה. את המצע שומרים במקום המוגן משמש ישירה או מגשם.

משקים בספרי עדין כדי שלא יתפזרו הזרעים.
כמות הזרעים בתא:

בדרך כלל אחד.-
כרישה/בצל ירוק - עשרה. זה מסייע בהוצאת השתיל מהמצע ושתילתו. הם מתרחבים בקרקע עם הזמן.-
סלק/עלי סלק - הזרעים אגודים בשלשות.-
אם אמינות הזרעים נמוכה, נשים 2-3 כדי לוודא שיצא משהו.-

לפני השתילה, אפשר להעביר למיכלים גדולים יותר. יאפשר לצמח לצמוח עוד לפני היציאה לשטח.
בהזדמנות זאת, אפשר להפריד אם יצאו לנו כמה שתילים באותו תא.



זריעה, העתקה, שתילה
זורעים צמחים בעל שורש אכיל: גזר, סלק ועוד. גם צמחים בעלי זרע 

גדול כמו קטניות.
יתרונות בהכנת שתילים:

הצמח נראה (בעוד שהזרע נסתר).-
הצמח יהיה גדול ומוכן יותר לתנאי האקלים בחוץ. אפשר להקדים -

ולהכין שתילי סתיו בסוף הקיץ.
אם הזרעים לא פוריים, לא "נבזבז" בינתיים שטח בגינה.-

במקרים רבים, רצוי לבצע העתקה לכוסות שתילה גדולות יותר לפני 
היציאה לשטח.



מרווחי שתילה
נזרע או נשתול במרווחים בהתאם לצמח. צמחים קטנים 
כמו בצל ירוק, נוכל לשתול במרווחים של 1 ס"מ. צמחים 

גדולים יחסית כמו כרובית נשתול במרווח של 30 ס"מ.



צמחים חברים, ריבוד
להבדיל מגישות יצרניות, בגינה נרצה להכין ערוגות 

שיכילו צמחים רבים:
צמחים חברים - הכוונה לצמחים בעלי השפעה -

הדדית מועילה. למשל הרחקת מזיקים, משיכת 
מאביקים, הצללה ועוד.

ריבוד: ניצול מימד הגובה: עצים, שיחים, עונתיים, -
פטריות וכד'.



גידולי אביב-קיץ
אם בסתיו חורף מגדלים עלים, שורשים ופרחים, באביב-

קיץ היחוד הוא פירות (הן בהיבט הקולינרי כמו מלונים 
ואבטיחים והן בהיבט הבוטני כמו עגבניות ומלפפונים).



גידולי אביב-קיץ
משפחות:

דלועים: אבטיח, דלעות, מלון, מלפפון, קישוא.-
סולנים: חציל, עגבניה, תפוח אדמה, פלפל.-
דגניים: תירס, חיטה ועוד.-
קטניות: שעועית, בוטנים.-
מורכבים: חסה, חמנית, חמנית הפקעות.-
בטטה.-
במיה.-



דלועים
זמן השתילה הוא מפברואר עד אפריל (השתמש בטבלת זריעה). מומלץ להתחיל איתם את 

גינת האביב/קיץ.
דלועיים שמגדלים: אבטיח, מלון, מלפפון, דלורית, דלעות מסוגים שונים, קישוא, לופה ועוד.

גודל: כולם גדולים. כאשר לצמח הדלעת עלים ענקיים.
אופי: הדלעת והקישוא משתרעים על הקרקע. המלון, הדלורית והמלפפון מטפסים.

האבקה: הפרחים חד מיניים. הפרי מתפתח מתחת לפרח הנקבי. ניתן לזהותו החל משלב 
הפריחה. דבורת הדבש מאביקה אותם. יש גננים הנוהגים לעשות זאת בעצמם.

קציר: המלפפון והקישוא נקטרים טרם ההבשלה, כאשר הגרעינים=זרעים עדיין לא מפותחים. 
שאר הדלועים נקצרים כאשר מבשלים. ניתן לזהות זאת כאשר הפתיל ולעיתים כל הצמח 

מתייבש.

גידול: המטפסים שבהם (מלון, מלפפון ודלורית) ישמחו להיות בקרבת גדר או עצים.



סולנים
עונת השתילה שלהם רחבה יותר.

סולנים שמגדלים: עגבניה, פלפל מתוק וחריף, תפוח אדמה, חציל.
תזונתית: מכילים סולנין, אשר יכול להשפיע על כאבים במפרקים.

גודל: חציל, פלפל ועגבניית שרי, תפו"א - שיחיים. עגבנייה - משתרעת.
את תפוח האדמה אפשר לכסות במהלך הגדילה, כדי להגדיל את היבול.

את העגבנייה אפשר לגזום כדי לרכז את האנרגיה בענפים מסוימים. או לכסות באדמה - כדי 
להוסיף שורשים.

קציר: את תפוח האדמה קוצרים כאשר הנוף גווע. את השאר עם הבשלת הפרי.

גידול: חובבי חום. רצוי לגדל בפינה עם שמש ישירה.



קטניות
בעלי חשיבות להעשרת הקרקע וגם כמקור לחלבונים.

בעונה החמה נגדל שעועית, לוביה ובוטנים.
שעועית: חלק מהשעועית מטפסות וחלקן שיחיות (מש).

תזונה: מומלץ לאוכלן עם כל התרמיל כאשר הן ירוקות ועדיין רכות 
(שעועית ירוקה). מתקתקות וקלות לעיכול. בהמשך התרמיל נעשה 

סיבי ולא אכיל. כאשר הן מתייבשות - ניתן לאכול רק את הזרעים 
(שעועית לבנה/שחורה וכו'). במקרה כזה יש להשרות במים ורצוי גם 

להנביט. (שיטת אן ויגמור - הספר התחדשות של ד"ר פנינה בר סלע).



מורכבים
ישנם סוגי חסות רבים. חלקים עדינים ויעדיפו את החורף וחלקם יסתדרו בקיץ. יש לבחור זנים 

מתאימים לעונה.
חמנית - פרח יפיפה המייצר כמות גדולה של גרעינים מזינים. ("גרעינים שחורים" בפיצוחים).
חמנית הפקעות - צמח המתנשא לגובה של כשני מטר. בסוף העונה פורח בצהוב - כחמנית, 

אך הפרח קטן בהרבה. בקרקע מתפתח גבעול מעובה - אכיל.



גידולים אחרים
בטטה - משפחת החבלבליים. מטפס חביב היוצר נוף מעניין. מחפה 

את הקרקע ומקשה על עשבייה. כמו בגידול קרקע אחרים, כאשר 
קוצרים מומלץ להשאיר בקרקע את הקטנים.

במיה - שיח גדול יחסית. מפיק תרמילים, אשר נקטפים טרם הבשלתם 
(לאחר ההבשלה סיביים מדי).

בזיל - להבדיל מעלים תבלין אחרים מעדיף חום.
מהדגניים נזכיר את התירס. גידול חשוב במקומות רבים בעולם. 

מתנשא לגובה של כשני מטרים. מאביק באמצעות הרוח ולכן נגדלו 
בגושים רצופים.


