הידעת? { קנוקנות של צמחים
מטפסים ,מסוגלות להשלים
סיבוב תוך דקה או שעה,
תלוי בצמח

א צ ב ע ו ת י ר ו ק ו ת  //עתר ארזי
signonhome@maariv.co.il

חסכן במים  //גאורה קיפחת

היכרות  //האיקליפטוסים כבר מזמן לא בביצה

צילום :עמוס כרמי ,משתלת שתיל

גאורה היא הוכחה ניצחת לכך שגינון חסכוני
במים אינו אפרורי ,יבשושי או משעמם .לא
מכירה עוד צמח רב־שנתי שפורח בשפע,
בעוצמה ולאורך זמן ,כמו הגאורה .פרחיה
הרבים נישאים לאורך עשרות גבעולים
דקיקים ,והיא בעלת צימוח פרוע וחופשי.
פעמיים עד שלוש בשנה ,כשאני מבחינה
שעוצמת הפריחה פחתה והגבעולים מתחילים
להתייבש ,אני גוזמת אותה עד למטה ונותנת
לה להתחיל מחדש .היא חוזרת בזריזות
ובגדול .גאורה היא צמח גדול ונפוח .הלבנה
גדולה יותר מהוורודה .זן מקסים במיוחד,
סיסיו-פינק ,בעל צימוח מעט קומפקטי,
לבלוב אדום ופריחה בוורוד עז .זקוקה לשמש
מלאה או לחצי יום שמש ויוצרת ספיח רב.

בגן
הצבעים בגן
שאלת הצבעים
קיץ //שאלת
קיץ//

כמה טיפים לגינון פשוט במכלים:
מצעים מנותקים מחייבים דישון סדיר.
בעת שתילה חדשה ,ערבבו בנדיבות
לתוך שכבת המצע העליונה גרגירי דשן
בשחרור אטי .אחת לשנה באביב ,החדירו
לקרקע חופן דשן נדיב וכסו.

צילום :לאה מאור

צילום :עתר ארזי

תערובות שתילה נוטות להתגבש ביובש,
ולאחר ההתגבשות קשה להרטיב את
האדמה .כדי לאוורר את המצע ,מוסיפים
לתערובת קומופוסט ,טוף גרוס דק
ופרלייט ומערבבים.

צילום :עתר ארזי

גינון במכלים הוא כיף גדול :אפשר ליצור
גינה שלמה שכולה שתולה במכלים
במרפסת או בגג ,ניתן להשתמש בהם בגינת
קרקע כאלמנט עיצובי ,לפתור בעזרתם
גינון באזורים עמוסי שורשים שהפכו בלתי
אפשריים לשתילה ולהשיג בזכותם כתם
צבע בוהק של צמחייה פורחת ומפונקת
בגינות ובערוגות צל .אפשר ליצור איתם
קו אחיד ,נקי ועכשווי ,להשתולל עם שלל
צורות ,חומרים וגדלים ,או פשוט להעמיס
כמה מכלי חרס ערבי פשוטים ויפים.

השימוש בהם הוא כמו בקסם  -בקלי קלות
יוצרים איתם אווירה וסגנון רצויים.
גינת מכלים בהשקיה אינטנסיבית היא עסק
לא פשוט ,שדורש ידע רב .היא מחייבת
שימוש במערכת השקיה ודישון אוטומטיים,
וכן במכלים עמידים ובמערכת ניקוז .את
הכדים ממלאים לא במצע גן רגיל ,אלא
בחומר הקרוי פרלייט  -חומר אינרטי )חסר
מינרלים( בעל תאחיזת מים מצוינת ומשקל
קל .מערכת ניקוז היא חובה  -כדים שניגרים
על הרצפה ,יוצרים כתמים בלתי הפיכים.

מעניין לא פחות ,ולטעמי הרמוני ונעים יותר
לעין.
יש לא מעט צמחים צבעוניים שעושים הרבה
שמח:
סגול/אדום :ננדינה תרבותית ,חלבלוב דמוי
קוטינוס ,בת אביב ארגמנית ,ננדינה קומפקטה
קולאוס ,ריאו דו־גוני ,ביצן רובי ,ביצן רחב
עלים ,איריסין לינדן ,קורדיליין )צמח צל מצוין(,
פורמיום חסון ,סטרובילנטוס ,חמציץ משולש,
איפומאה בלקי.
צהוב :דורנטה זהובה ,מללויקה רבולושן גולד,
באומאה )רב־שנתי ,עלים סרגליים ישרים
מגוונים בצהוב(.
כחלחל :כריך מכחיל ,סביון מכחיל ,פורמיום
חסון ,בן אפר מכחיל.
אפור :לבן עלה ,לבנדר ,קלניה ,דרדר ,דיכונדרה
כסופה.
וטיפ לסיום :כל הצמחים המומלצים ברשימה,
בעיקר הסגלגלים ,יושבים נהדר עם ירוק ,הוא
עושה להם טוב .שלבו אותם בינם לבין עצמם
ועם הרבה־הרבה ממנו.

ספר  //גינה פורחת וחסכונית במים
משתלת "מלצר" הוציאה חוברת הדרכה מצוינת
לגינון חסכוני במים .רוכז בה מידע בסיסי וחשוב
הדרוש לגינון חסכוני ,ובנוסף למידע הכללי יש בה
טבלאות צמחים לפי כמויות ההשקיה הדרושות
להם והסבר על אופן חישוב הסימול .המידע מוגש
בצורה נהירה ,בהירה וידידותית לגנן החובב.
החוברת ניתנת במתנה בקופה בעת תשלום על
רכישה במשתלה.
משתלת מלצר ,כפר ידידיה ,טל'8627731 :־09

בחרו צמחים חסכוניים במים ,כאלה
שיסתפקו בהשקיה שבועית ולא יהפכו
אתכם לעבדי השקיה.
בערוגות מוצלות ,אפשר לשתול בכדים
בשמת או ביגוניה ולהשיג בעזרתם כתם
צבע בתוך הצמחייה הירוקה.
צילום :עתר ארזי
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צילומים :איריס גלזמן

פטנט  //לגלות את הגינון במכלים

הולך ונעלם,
האביב הולך
עמו האביב
שהביא עמו
הפריחות שהביא
שפע הפריחות
שפע
ונעלם,
ואוטוטו זהזה קורה
בעורפנו ,ואוטוטו
לנשוף בעורפנו,
מתחיל לנשוף
החום מתחיל
החום
קורה
להבהירסוגיה
הזמןלהבהיר
הדרו.זהזההזמן
במלואהדרו.
יגיעבמלוא
הקיץיגיע
-הקיץסוגיה
ללקוחות שנמשכים
ואזה! ללקוחות
לא ואזה!
גינה זהזה לא
חשובה :גינה
חשובה:
שנמשכים
הפטוניות הפורחות,
קערות הפטוניות
אל קערות
המשתלה אל
בסיורי המשתלה
בסיורי
הפורחות,
למבנה חזק,
זקוקה למבנה
נכונה זקוקה
שגינה נכונה
מסבירה שגינה
אני מסבירה
אני
חזק,
טוב  --זקופים,
שייראו טוב
ולצמחים שייראו
איתן ולצמחים
לבסיס איתן
לבסיס
זקופים,
בכל זאת,
אבל בכל
השנה .אבל
עונות השנה.
בכל עונות
וגאים בכל
ירוקים וגאים
ירוקים
זאת,
איך מכניסים
צבע? איך
עם צבע?
מה עם
בחשש ,מה
אומרים בחשש,
הם אומרים
הם
מכניסים
צבעוניותלגן?
צבעוניות
לגן?
בפרחים.אלא
שימושבפרחים.
היאשימוש
והידועההיא
המוכרתוהידועה
הדרךהמוכרת
הדרך
אלא
הפרחיםהעונתיים
והולכים.הפרחים
באיםוהולכים.
כידוע,באים
שאלה,כידוע,
שאלה,
העונתיים
והצמחייה הרב־שנתית
העונות ,והצמחייה
בין העונות,
גוועים בין
גוועים
הרב־שנתית
השנה .לא
ימות השנה.
בשאר ימות
וירוקה בשאר
בעונתה וירוקה
פורחת בעונתה
פורחת
לא
שלא להתבסס
מומלץ שלא
אבל מומלץ
עליהם ,אבל
לוותר עליהם,
כדאי לוותר
כדאי
להתבסס
בגן היא
צבעוניות בגן
להשגת צבעוניות
נהדרת להשגת
דרך נהדרת
עליהם .דרך
עליהם.
היא
צבעוניים .עומדים
עלים צבעוניים.
בעלי עלים
בצמחים בעלי
שימוש בצמחים
שימוש
עומדים
סגול ואדום,
כאלה  --סגול
צמחים כאלה
של צמחים
שפע של
לרשותנו שפע
לרשותנו
ואדום,
כחלחל .ניתן
אפור ,כחלחל.
צהוב ,אפור,
גווניו ,צהוב,
כל גווניו,
על כל
ירוק על
ירוק
ניתן
אפור ,אפור
עם אפור,
אדום עם
בניגודיות :אדום
ביניהם בניגודיות:
לשלב ביניהם
לשלב
אפור
אותוהצבע
שלאותו
גווניםשל
שילובגוונים
אבלשילוב
וכו',אבל
סגולוכו',
עםסגול
עם
הצבע

צילום :עתר ארזי

ביישוב שבו גדלתי הייתה לי שכנה,
אלישבע .בביתה היה תמיד ריח חזק .ריח
מסוים שהיה שם ורק שם  -נוכח ,מוזר
ובלתי מזוהה לחלוטין .לפני זמן מה שתלתי
איקליפטוס כסוף )מאבק( בגינה .כשגזמתי
אותו מעט ,פתאום הרחתי שוב את ריח הבית
של אלישבע .מתהום הנשייה עלה זיכרון של
צנצנת זכוכית עם ענפים יבשים.
בניגוד למיתוס ,חלקם הגדול של
האיקליפטוסים מגיע דווקא מאזורים
מדבריים יבשים" .משתלות וונדי" ,המתמחות
בעצים וצמחים מאוסטרליה ואזורים אחרים
בעולם ,מציעות עצי איקליפטוס לגינה
הביתית .האיקליפטוסים לנוי ,שגודלם קטן
עד בינוני ,חסכנים במים ומשתלבים היטב
במגמה שכולנו מצווים בה .יש להם פריחות
נהדרות בקבוצות גדולות של פרחים,
בצבעים ססגוניים של סגול ,אדום ,כתום,
צהוב ועוד .ניצני הפרחים מופיעים על העץ

זמן רב לפני הפריחה ומהווים קישוט יפהפה.
הניצנים ,הפרחים וגם הפירות הדקורטיביים
נשארים על העץ לאחר הפריחה ומשתמשים
בהם לסידורי פרחים טריים ויבשים.
כמה מינים מומלצים:
איקליפטוס טורלי  -עלים גדולים
ועגולים בצבע ירוק בהיר ,לבלוב אדמדם
וקצב צמיחה מהיר.
איקליפטוס מקופל פרי  -צר וגבוה עם
פריחה אדומה ענקית.
איקליפטוס אדום  -קטן ומעוגל בצורתו
בפריחות שופעות של סגול ,כתום ולבן.
איקליפטוס מאבק  -עם עלים כסופים
עגולים וריח חזק; אתם ודאי מכירים אותו
מסידורי פרחים .ניתן לגדל גם כשיח.
איקליפטוס קק"ל  -שיח גדול ,עגול
ומקסים.
ניתן להשיג בסניפי "משתלות וונדי":
www.olamhagan.co.il
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