
מה תרצו לשתול?



מה הקשר בין Froots לחסקלברג?

 ,Froots שמחים וגאים להביא אליכם את קטלוג משתלת
עצי הפרי של חסקלברג.

 אם לא ביקרתם אותנו לאחרונה - כדאי לכם לבוא. יש מתחם מכירות חדש,
מרווח ויפהפה, שעושה הרבה כבוד לשתילים. 

המתחם הוא חלק מתהליך ההתחדשות של המשתלה, שהוקמה בכפר ויתקין לפני 
47 שנים על ידי האגרונום אבישי חסקלברג. בעשר אצבעות ועם הרבה עבודה 
קשה, הפך אבישי את המשתלה למובילה בתחומה וכיום הוא מנהל אותה עם בנו, 
 אודי חסקלברג, שהגיע מעולמות ההייטק. המשתלה משתרעת על פני 120 דונם, 
בהם מיוצרים מעל ל-200 זנים של עצי פרי. השתילים משווקים למשתלות וחקלאים 

בישראל בעולם, לקבלנים, אדריכלים ולקוחות פרטיים.

מיומה הראשון של המשתלה ועד היום, אנו עושים כל שביכולתנו לייצר שתילים 
איכותיים, פוריים וחזקים. אנחנו משתמשים בשיטות ייצור חדשניות ומשקיעים 
משאבים אדירים במחקר ופיתוח. בזכות אלה, ובעיקר בזכות צוות מקצועי מיומן 
עם סקרנות, מסירות ואהבה למקצוע, אנו גאים להיות משתלה מובילה, בעלת שם 

מקצועי מצוין בישראל ובעולם.

והתייעצות מקצועית,   נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה 
שלכם ושל לקוחותיכם,
.Froots צוות משתלת

  054-3611845  //    09-8669089  //    09-8663934  //    מושב כפר ויתקין

WWW.FROOTS.CO.IL  //  משתלות חסקלברג לעצי פרי    //  froots@mashtela.com  
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איך בוחרים
עץ פרי לגינה?

לכל עץ קצב צימוח משלו.
יש עצים שתוך שנתיים שלוש כבר יתנו 
צל ופירות, ואחרים )למשל ליצ'י( שיהיו 
הרבההה יותר איטיים. בחרו עץ שמתאים 

לטמפרמנט שלכם ולצרכי הגינה. 



הילדים מתרוצצים בחצר? תענוג. 
 וודאו שהעצים הקוצניים )חלק מפירות ההדר,
 נופאל או פיטאיה( לא באזור המשחקים.

העץ מיועד לאזור ישיבה? 
כדאי שהפירות יהיו עם קליפה עבה 
וקשיחה, יחסית. פירות עסיסייים עם קליפה 
דקיקה כמו תות עץ או ענבים עלולים לנשור 

מהעץ וללכלך את אזור הישיבה.



י )Subtropics( מחלקת הסובטרופיים היא הגדולה  סּובְְּטרֹוִפּ
ביותר במשתלה ולא בכדי. האקלים בצפון הארץ ומרכזה 
הוא סובטרופי: הקיץ חם ולח, והחורף קריר. מגוון עצי הפרי 
הסובטרופיים בישראל לא מפסיק לגדול, בזכות זנים חדשים 
שמיובאים מאזורים סובטרופיים אחרים בעולם. העצים 

הסובטרופיים רגישים לקור, אך הרגישות משתנה מעץ לעץ: 
הליצ'י, לדוגמה, פגיע מאוד, לעומת הפיטנגו שעמיד הרבה 
יותר. בהכללה, ניתן לומר כי עדיף לשתול את הסובטרופיים 
בחודשים מרץ-ספטמבר ולהקפיד על אדמת שתילה לחה 

לאורך ההתאקלמות.

איזה עצי פרי מתאימים למרכז הארץ?

סובטרופים 
סובטרופים 
סובטרופים 
סובטרופים 
סובטרופים 
סובטרופים 
סובטרופים
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אביב-קיץכל השנהאפשריצלירוק עד

סתיואפריל-נובמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

סתיו-חורף-אביבמרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

צמח האננס הוא נמוך ורחב. גובהו וקוטרו יכולים להגיע ל-80 ס"מ. בניגוד לתדמיתו 
הבליינית, הצמח סולד משמש ישירה ועדיף למקם אותו בצד הצפוני של הגינה. כל 
צמח מניב פרי אחד בלבד. ניתן לכוון את מועד ההבשלה באמצעות מתן "הורמון 
הבשלה" ביתי - קליפות תפוחי עץ או כף חומץ תפוחים ששמים בלב הצמח. אם 

רוצים פירות נוספים, ניתן לשתול את ציצית הפרי. 

קרא עוד באתר «

ובעלי  עסיסיים  פירות  מניב  הוא  אמריקה,  ממרכז-דרום  אלינו  מגיע  האנונה  עץ 
ארומה טרופית. זהו עץ יפהפה, בעל מערכת שורשים מתונה ונוף גדול, מעוגל וצפוף 
עלווה. רצוי לעזור בהאבקה ע"י מכחול שבעזרתו נעביר את האבקה מפרח לפרח. 
חרקים. למשוך  כדי  הגזע,  ליד  האדמה  על  )מאוד(  בשלים  פירות  להניח  גם  ניתן 

קרא עוד באתר «

האבוקדו הגיע אלינו ממרכז אמריקה. עץ בעל נוף בינוני-גדול, בהתאם לזן, ומערכת 
שורשים מתונה. כבעלי המותג הבינלאומי "כנקדו" להשבחת זני אבוקדו, אנו גאים 
בשתילים המיוצרים אצלנו. אנחנו בוררים את הזנים האיכותיים ביותר, ומתאימים 
מעשי  ניסיון  פרי  הם  שלנו  השתילים  וזריע.  וגטטיבי  בריבוי  חכמות  כנות  להם 
במשתלות ומטעים בישראל ובעולם, לצד מחקר, פיתוח ומיפוי המגוון העולמי הקיים.

קרא עוד באתר «

)Ananas comosus( אננס

)Annona( אנונה

)Persea americana( אבוקד ו
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סתיומרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

אמנם הגויאבה היא הפרי הלאומי של פקיסטן )והמשקה האהוב על מטיילי סיני(, 
אבל מוצאה במרכז אמריקה. העץ בעל מערכת השורשים מתונה והנוף בינוני-גדול.
הפרי מדיף ריח עז, אופייני, שקנה לעצמו אוהבים ומתנגדים. אצלנו תמצאו מגוון 

זנים, ביניהם זן ננסי נטול ריח.

קרא עוד באתר «

כבר אלפי שנים שהבננה איתנו. מוצאה בדרום מזרח אסיה, ומשם התפשטה לשאר 
העולם. מדובר בעשב גבוה )יכול להגיע עד 5 מטרים!( עם עלים גדולים ומרשימים, 
המתפשט על סביבותו ולכן זקוק למקום גידול מרווח. מצויינת כגדר חיה. זקוקה 

להשקיה רבה כדי להניב פרי.

קרא עוד באתר «

)Psidium( גויאבה

)Mus( בננה
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אביבמרץ-ספטמבראפשרישמש מלאהירוק עד

סתיומרץ-ספטמבראפשרישמש מלאהירוק עד

מוצאו של הריו-גרנדה הוא באזור האמזונס בברזיל ומכאן שמו. בעל נוף בינוני 
ועלווה צפופה ויפה. למרות שמו אין קשר לדובדבן, מדובר בזן של פיטנגו. גם 

הטעם דומה לפיטנגו, עם ארומה עדינה של דובדבן.

קרא עוד באתר «

הגויאבה התותית הגיעה אלינו מדרום-מזרח אסיה, והפכה לעץ מבוקש בזכות 
הפירות הטעימים והעסיסיים, שצבעם ורוד או צהוב, בהתאם לזן. מידותיו של העץ 
מתונות והוא בעל נוף צפוף ועלים יפים בגוון ירוק מבריק. מתאים לשימוש גם כגדר 

חיה - מומלץ לגזום את העץ אחת לשנה כדי לצופף את הנוף.

קרא עוד באתר «

)Psidium cattleyanum( גויאבה תותית

)Eugenia aggregata( דובדבן ריו גרנדה
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https://mashtela.com/%d7%98%d7%99%d7%95%d7%98%d7%90/
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סתיומרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

קיץמרץ-ספטמבראפשרישמש מלאהירוק עד

הוומפי מגיע אלינו מסין. עץ מאוד פורה, בעל נוף קטן-בינוני ומערכת שורשים 
מתונה. מתאים לגידול באזורים חופשיים מקרה. העץ מניב שפע של פירות עסיסיים, 

מתוקים-חמצמצים, עם ארומה טרופית עשירה. 

קרא עוד באתר «

)Clausena lansium( וומפי

עץ הלונגן הגיע אלינו מאסיה. זהו עץ בינוני-גדול. טעמם של הפירות מזכיר ליצ'י, 
אבל הם בעל גלעין גדול יותר. באסיה מכונה הלונגן "עין הדרקון" בשל בשר הפרי 

הלבנבן והגלעין השחור המזכיר אישון עין.

קרא עוד באתר «

)Dimocarpus longan( לונגן

Froots // 10 < עצי הפרי של חסקלברג

https://mashtela.com/328-2/
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קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

עץ המנגו הגיע אלינו מהודו, והפך במהירות לאחד הפירות האהובים בישראל. 
הפירות מבשילים לאורך הקיץ, בהתאם לזן. במשתלה אנחנו מחזיקים מגוון של 
זנים איכותיים ופוריים, במועדי הבשלה שונים ובמגוון גדלים: מעץ צל ענק ועד זנים 
בעלי נוף מתון. מערכת השורשים של המנגו רגישה במיוחד, ולכן צריך לשתול אותו 

בזהירות ובעדינות.

קרא עוד באתר «

הליצ'י, שמוזכר בכתבים סיניים כבר לפני 2000 שנים, הוא אחד העצים הכי 
מבוקשים אצלנו, ולא בכדי: מדובר בעץ יפהפה, עם נוף בינוני-גדול ועלווה ירוקה 
וצפופה. מערכת השורשים מאוד עדינה ויש לשתול בזהירות עם מינימום תזוזות. 

בשנים הראשונות קצב הצימוח איטי, אבל לאחר מכן הוא מואץ. 

קרא עוד באתר «

)Mangifera indica( מנגו

)Litchi chinensis( ליצ'י
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https://mashtela.com/%d7%9e%d7%a0%d7%92%d7%95/
https://mashtela.com/%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99/


אביבכל השנהלא מומלץשמש מלאהירוק עד

תחילת החורףכל השנהאפשרישמש מלאהירוק עד

עץ הספודילה מוכר למטיילים בהודו בשם "צ'יקו", שם אוכלים את פירותיו 
כשהם טריים או כחלק משייק. העץ בעל נוף בינוני ומערכת שורשים מסועפת 
 אך לא אגרסיבית. הפירות עסיסיים וטעמם מזכיר אגס ותמר עם ארומה טרופית. 

קצב הצימוח של העץ איטי יחסית.

קרא עוד באתר «

)Acca sellowiana( פג'ויה

עץ שיחי בעל נוף בינוני צפוף ועלווה יפה בגוון ירקרק-כסוף, מתאים גם כגדר חיה. 
הפג'ויה, שהגיעה מדרום אמריקה, מתאימה לגידול בכל הארץ - כולל קו החוף, 
בזכות עמידותה למליחות גבוהה. לפג'ויה פריחה יפהפיה, עלי הכותרת אכילים 

וטעמם מתקתק. גזע העץ יפהפה, מזכיר את הגזע הפיסולי של עץ הזית.

קרא עוד באתר «

)Manilkara zapota( ספודילה
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https://mashtela.com/291-2/
https://mashtela.com/485-2/


קיץמרץ-ספטמבראפשרישמש מלאהירוק עד

אביב וסתיוכל השנהאפשרישמש מלאהירוק עד

הפיטנגו הגיע אלינו מברזיל. עץ בעל נוף קטן, יפה וצפוף, שהתאקלם פה מיד וכיום 
ניתן למצוא אותו כגדר חיה בגינות רבות, בזכות הפריחה היפה ופירותיו שמחליפים 

צבעים לאורך תהליך הההבשלה, עד לשיא בשלותם בסתיו. 

קרא עוד באתר «

)Eugenia uniflora( פיטנגו

למרות שפרי הפפאיה מזוהה עם המטבח התאילנדי, מוצאו של הצמח במרכז 
אמריקה. בגלל המבנה שלו: גבעול יחיד חלול ומערכת שורשים שטחית. מתאים 
לגידול באזורים חמים. מומלץ למקם אותו במקום מוגן מרוח כדי להגן על הצמח 
משבירה. בחודשים הגשומים יש לוודא שלא מצטברים מים באזור השורשים, כדי 

למנוע רקב בתחתית הגבעול.

קרא עוד באתר «

)Carica papaya( פפאיה

עצים סובטרופים // 13
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חורףכל השנהלא מומלץשמש מלאהירוק עד

קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

אביב וסתיומרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

עץ הספוטה השחורה הוא בעל נוף בינוני, עלווה יפה ומערכת שורשים מתונה. 
העץ מניב פירות בגוון חום עמוק מיוחד, שטעמם הוא שילוב של קקאו וחרוב. 
המרקם עשיר ונימוח, אפשר להכין פודינג טבעוני או שייק. יש לאכול אותם רק 

לאחר שניתקו מהעץ והתרככו.

קרא עוד באתר «

הספוטה הלבנה הגיעה אלינו ממרכז אמריקה, שם כינו אותה הילידים "ספוטה 
הגורמת לשינה", בשל אמונתם כי אכילת הפרי עוזרת לסילוק נדודי שינה. מדובר 
בעץ בעל נוף בינוני גדול. מערכת השורשים מסועפת אך בלתי פולשנית. טעמם 

של הפירות עדין ועיקר קסמם במרקם העשיר והנימוח, שנהדר להכנת שייקים.

קרא עוד באתר «

טעמו של הקניסטל נתון לפרשנות: לחלק הוא מזכיר ערמונים ולאחרים - בטטה 
בתנור. מוצאו של העץ במרכז אמריקה. הוא בעל נוף בינוני ומערכת שורשים 
מתונה. קצב הצימוח איטי יחסית. כמו קרוביו הבוטניים, הספוטה והספודילה, גם 

הקניסטל הוא בעל מרקם עשיר ונימוח שמהווה בסיס מצוין לשייקים.

קרא עוד באתר «

)Diospyros nigra( ספוטה שחורה

)Casimiroa edulus Llave( ספוטה לבנה

)Pouteria campechiana( קניסטל

Froots // 14 < עצי הפרי של חסקלברג
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קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהירוק עד

אביבמרץ-ספטמבראפשרישמש מלאהירוק עד

אביב וסתיומרץ-ספטמברלא מומלץשמש מלאהנשיר מותנה

עד לפני כמה שנים היתה הקרמבולה בעיקר על תקן קישוט בצלחת, בגלל טעמה 
המימי והחמצמץ. כעת אנו מייצרים במשתלה זן המניב פירות טעימים, מתוקים 

וארומטיים שנהדרים לסלט או לאכילה ישר מהעץ. 

קרא עוד באתר «

עץ בגודל בינוני בעל נוף מעט בכותי , פריחה יפה ועלים ירוקים מבריקים. העלים 
היובנילים בגוון בורדו יפה. בזכות העלווה הצפופה והמידות המתונות מתאים גם 

כגדר חיה. טעמם של הפירות מתקתק ויש להם ארומה עשירה של ורדים. 

קרא עוד באתר «

 למרות שנדמה כי השסק היה פה תמיד, מוצאו בסין. זהו עץ בעל נוף מעוגל 
קטן-בינוני ומערכת שורשים לא פולשנית. בתחילת ההבשלה כדאי לדלל את הפירות 
כדי לאפשר להם להתפתח כמו שצריך. מומלץ לפרוש על העץ רשת בשלב החנטה, 

כדי שהציפורים לא יגיעו אליו לפניכם.

קרא עוד באתר «

)Averrhoa carambola( קרמבולה מתוקה

)Syzygiun jambos( תפוח הורד

)Eriobotrya japonica( שסק

עצים סובטרופים // 15
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ּבוְּסָּתן יָם ִּתיכֹונִי )Mediterranean Orchard( בוסתן, בשפה 
הפרסית, הוא "מקום של ריח". כיום אנחנו משתמשים במילה 
בוסתן כדי לתאר גינת מאכל, שמבוססת על עצי פרי ים תיכוניים: 
זית, חרוב, תאנה, גפן או רימון. עצים שהם תבנית נופה של ארץ 

ישראל, וככאלה משגשגים ברוב סוגי הקרקעות והאקלים. "ויישב 
איש תחת גפנו ותחת תאנתו" הוא הדימוי התנ"כי לעתות שלום 
ושלווה, ואכן, אין כמו בוסתן בחצר או על הגג כדי ליהנות מרגעים 

של יופי ושקט. 

איזה עצים מתאימים לגינת מאכל מקומית?

בוסתן ים תיכוני 
בוסתן ים תיכוני 
בוסתן ים תיכוני 
בוסתן ים תיכוני 
בוסתן ים תיכוני 
בוסתן ים תיכוני 
בוסתן ים תיכוני 
בוסתן ים תיכוני

Froots // 16 < עצי הפרי של חסקלברג



חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

קיץכל השנהאפשרישמשנשיר

אחד מהעצים העתיקים ביותר בארץ ובמזרח הקרוב, וככזה מותאם בצורה מושלמת 
לתנאי האקלים והקרקע המקומיים וגדל כמעט בכל מקום. באוגוסט מבשילים 
הפירות "הבשלה ירוקה" ובסביבות דצמבר משחירים הפירות. אצלנו תמצאו מגוון 
של זנים מקומיים, איטלקיים, יוונייים וספרדיים, המניבים זיתים לכבישה או לשמן. 

קרא עוד באתר «

)Olea europaea( זית - זנים לכבישה ולשמן

צמח מטפס  עם מערכת שורשים מסתעפת שיכולה להגיע לעומק מטר-מטר וחצי 
אך לא אגרסיבית. מתאים לגידול בכל הארץ, לפי תלות בזן. נהדר לחיפוי פרגולות 

או כגדר חיה. אצלנו תמצאו זנים ירוקים או סגולים, עם או בלי חרצנים למאכל. 

קרא עוד באתר «

)Vitis vinifera( גפן - זנים סגולים וירוקים

בוסתן ים תיכוני // 17

https://mashtela.com/%d7%96%d7%99%d7%aa/
https://mashtela.com/%d7%92%d7%a4%d7%9f/


עץ צל בעל נוף רחב.  מסתדר כמעט בכל קרקע, כולל קרקעות סלעיות או גיריות. 
בבגרותו מסתפק בהשקיית בעל. אצלנו  תמצאו חרוב נקבה מורכב, נטול ריח, 

שמניב בסתיו-חורף פרי איכותי.

קרא עוד באתר «

)Ceratonia siliqua( חרוב

קיץ-סתיוכל השנהאפשרישמשנשיר

סתיו-חורףכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

עץ נשיר בעל מראה שיחי ומערכת שורשים בלתי פולשנית. מתאים גם לשימוש 
כגדר חיה. אמנם העלים נושרים בחורף, אבל הענפים הסבוכים והצפופים מספקים 
פרטיות. אצלנו תמצאו מגוון של זנים, המבשילים לאורך הסתיו והחורף, ומניבים 

רימונים בדרגות מתיקות שונות וגוונים שונים של גרגרים וקליפה.

קרא עוד באתר «

)Punica granatum( רימון

Froots // 18 < עצי הפרי של חסקלברג
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קיץכל השנהלא מומלץשמשנשיר

קיץכל השנהלא מומלץשמשנשיר

עץ צל פיסולי בעל נוף רחב ומסועף וקצב גידול מהיר.  מערכת השורשים אגרסיבית. 
עדיף לא לשתול בסמיכות לביוב או לריצוף. במשתלה תמצאו מגוון זנים, ירוקים 

או סגולים, עגולים ופחוסים.

קרא עוד באתר «

)Ficus carica( תאנה - מגוון זנים

עץ נשיר בעל נוף בינוני ומעמד מיתולוגי בקרב ילדי ישראל. להגברת פוריות העץ 
ניתן לשתול שני זנים בסמיכות אחד לשני. אפשר לאכול את השקד הטרי גם עם 

קליפתו הירוקה, פרוס דק או כבוש.

קרא עוד באתר «

)Prunus dulcis( שקד

בוסתן ים תיכוני // 19

https://mashtela.com/%d7%98%d7%99%d7%95%d7%98%d7%901/
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ֵּפרֹות ַקיִץ )Summer fruits( הרבה מהאנשים שבאים אלינו נרתעים 
מעצי פרי נשירים. הם לא רוצים שהגינה או המרפסת יתמלאו 
בעלים. ההיפך הוא הנכון: בעצים ירוקי עד ישנה תחלופה קבועה של 
 עלים, בעוד שעצי הפרי הנשירים עושים זאת רק פעם אחת בשנה.

לא עדיף? יתרון נוסף של עצי הפרי הנשירים, במיוחד כשהם 
משמשים כגדר חיה או כחיפוי, הוא שהענפים החשופים מאפשרים 
לקרני השמש החורפיות לעבור דרכם. אצלנו במשתלה תמצאו זנים 
של עצי פרי נשירים שרובם מניבים גם באקלים של מרכז הארץ. 

מה אתם מציעים לעונה החמה?

פירות קיץ 
פירות קיץ 
פירות קיץ 
פירות קיץ 
פירות קיץ 
פירות קיץ

Froots // 20 < עצי הפרי של חסקלברג



סתיוכל השנהלא מומלץשמש מלאהנשיר

קיץכל השנהלא מומלץשמש מלאהנשיר

עץ בעל נוף מעוגל מתון-מידות ומערכת שורשים שאינה פולשנית. בתקופת 
השלכת מקבלים העלים גווני בעירה מגוונים. במשתלה נמכרים זנים יפנים 
מתוקים שאינם מצריכים הבחלה )=תהליך בו מנטרלים את עפיצות הפרי( של 

האפרסמון לפני אכילתו.

קרא עוד באתר «

)Diospyros kaki( אפרסמון

עץ בעל נוף צר מתון-מידות ומערכת שורשים שאינה פולשנית. במשתלה נמכרים 
זנים שאינם זקוקים למנות קור רבות כדי להניב פרי. להגברת פוריות העץ, מומלץ 

לשתול שני זנים.

קרא עוד באתר «

)Pyrus( אגס

פירות קיץ // 21
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קיץכל השנהאפשרישמש מלאהנשיר

קיץכל השנהאפשרישמש מלאהנשיר

קיץכל השנהאפשרישמש מלאהנשיר

)Cydonia oblonga( חבוש

עץ בעל נוף בינוני. מערכת השורשים מתונה. מניב פרי צהוב, מכוסה פלומה אפורה 
שנושרת בהבשלה. יש לבשל את הפרי על מנת שיתרכך וניתן יהיה לאכול אותו. 
הפרי מתוק ובעל ניחוח מצוין, ולכן משתמשים בו רבות להכנת קומפוט וריבות.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף צר ומערכת שורשים רוחבית שאינה פולשנית. במשתלה נמכרים זנים 
שאינם זקוקים למנות קור רבות כדי להניב פרי. בעל פוריות גבוהה וקבועה, מניב 

בתחילת הקיץ ולכן נחשף פחות למזיקים.

קרא עוד באתר «

לעץ הגודגדן נוף צר וגבוה, ופריחה יפהפייה בצבעי לבן או ורוד, בהתאם לזן. מערכת 
השורשים שיפודית אך אינה פולשנית. יחסית לעצי הפרי הנשירים שאנו מציעים, 
הגודגדן זקוק למנות קור רבות יחסית כדי להניב. בניגוד לרוב עצי הפרי, עלי הגודגדן 

נפגעים פחות ממזיקים לאורך הקיץ ולכן שומרים על מראם.

קרא עוד באתר «

)Prunus persica( אפרסק

)Prunus avium( גודגדן

Froots // 22 < עצי הפרי של חסקלברג
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קיץכל השנהאפשרישמש מלאהנשיר

קיץכל השנהאפשרישמש מלאהנשיר

קיץכל השנהאפשרישמש מלאהנשיר

עץ בעל פריחה יפייפיה. נוף מעוגל קטן-בינוני, מערכת שורשים שאינה פולשנית. 
במשתלה נמכרים מגוון זנים שמתאימים למרכז הארץ ורובם דורשים מעט מנות 

קור כדי להניב פירות, במועדי הבשלה, גוונים וטעמים משתנים.

קרא עוד באתר «

)Prunus armeniaca( משמש

עץ בעל נוף בינוני ומערכת שורשים שאינה פולשנית. מכיוון שמניב בעיצומו של 
הקיץ, הוא חשוף לפגיעה של מזיקי קיץ. ניתן להגן על הפירות מהזבובים ומהציפורים 

בעזרת רשת מיוחדת הנמכרת בחנויות חקלאיות.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף בינוני ומערכת שורשים מתונה. הפריחה וורדרדה ויפה. הנקטרינה 
מאופיינת בפוריות גבוהה וקבועה ללא צורך במנות קור רבות. עקב זמן ההבשלה 

המוקדם, הפירות אינם נפגעים כמעט ממזיקי הקיץ.

קרא עוד באתר «

)Prunus( שזיף

)Prunus persica nectarina( נקטרינה

פירות קיץ // 23
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אביבכל השנהלא מומלץשמש מלאהנשיר

קיץכל השנהלא מומלץשמש מלאהנשיר

קיץכל השנהאפשרישמש מלאהנשיר

עץ צל נשיר בעל נוף גדול ומרשים. ענפיו החזקים והמסועפים הופכים אותו לאהוב 
הילדים, שנהנים לטפס עליו או לבנות על ענפיו בית עץ. קצב גידולו מהיר יחסית, 
ולכן מתאים כעץ חלוץ בגינה. מומלץ לא למקם את העץ ליד אזור ישיבה או שביל 

הגישה לבית, בגלל שפירותיו עלולים להכתים את האזור.

קרא עוד באתר «

עץ נשיר, מעט קוצני, בעל נוף בינוני-גדול ומערכת שורשים שאינה פולשנית. למרות 
תדמיתו האקזוטית זהו עץ קל לגידול, אשר נקלט היטב ברוב הארץ. הוא אינו דורש 
הרבה מים ומתאקלם גם בקרקעות דלות או גיריות. השיזף הוא עץ פורה במיוחד. 

הזנים השונים מבשילים לאורך חודשי הקיץ וטעמם מזכיר את פירות הדומים.

קרא עוד באתר «

זן של שזיף המשמש בעיקר כעץ נוי, בזכות עליו היפים בגווני סגול וארגמן ופריחתו 
העשירה. זקוק למנות קור רבות כדי להניב פירות שגונם אדום, צורתם כדורית 

וטעמם מתוק.

קרא עוד באתר «

)Morus( תות עץ

)Jujube( שיזף סיני

)Prunus serasifera( שזיף פיסרדי
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קיץכל השנהאפשרישמש מלאהנשיר

אביבכל השנהלא מומלץשמש מלאהנשיר

אביבכל השנהלא מומלץשמש מלאהנשיר

עץ בעל נוף צר בגודל בינוני. עליו ירוקים בהירים ופריחתו לבנה. מערכת שורשים 
מתונה. אצלנו תמצאו זנים שרובם אינם זקוקים למנות קור רבות כדי להניב פרי 

ולכן מתאימים גם למישור החוף.

קרא עוד באתר «

עץ בעל קצב גידול מהיר. בניגוד לשאר תותי העץ, לתות הבכות יש נוף בינוני 
ומערכת שורשים מתונה. הענפים בעלי מראה בכותי מובהק, וניתן לעצב אותם 

כחיפוי לפרגולה, כמניפה, או לתת להם לגדול בחופשיות למראה נוף אופייני.

קרא עוד באתר «

עץ צל נשיר בעל נוף מסועף וענפים חזקים. ילדים יכולים לטפס עליו ללא חשש 
או ליהנות מבית על העץ. מערכת השורשים מסועפת אך אינה אגרסיבית. פירותיו 

מגיעים לאורך של 10 ס"מ והם מוצקים ובעלי מתיקות נפלאה.

קרא עוד באתר «

)Malus domestica( תפוח עץ

)Morus alba Pendula( תות בכות

)Morus macroura( תות ארוך - לבן, ארגמן

פירות קיץ // 25
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בוסתן אורבני:
גידול עצי פרי במיכל

גודל, חומר וצבע
נפח מיכל הגידול הנדרש הוא 150-100 
ליטר, תלוי בגודל העץ. עדיף לבחור מיכל 
פלסטיק שקל יותר לשינוע ואידוי המים 

שבו נמוך יחסית. 



בוסתן אורבני:
גידול עצי פרי במיכל

העץ תלוי לחלוטין בהשקיה שלכם 
כיוון שאין לו מקורות מים אחרים, השקיה 
לא מדויקת תתבטא תוך זמן קצר, בפרט 
בחודשים חמים או גשומים. יש לבדוק אחת 
ליומיים שלושה שהאדמה לא יבשה מדי 

או רטובה מדי.

ניתן ומומלץ לשלוט בגודל העץ 
באמצעות גיזום הענפים, כיוון שעץ מתון 
מידות אינו זקוק למערכת שורשים מסועפת. 

הגיזום יבוצע לאחר סיום ההבשלה.



ֲהָדִרים )Citrus( כמעט בכל גינה בישראל תמצא עץ הדר כזה 
או אחר. ולמה לא? קל לגדל אותם והם מניבים פירות טעימים, 
שאפשר לאכול ישר מהעץ או לשלב במאכלים שונים. גם אנחנו 
אוהבים פירות הדר, ולכן מקפידים להעשיר ולהרחיב כל הזמן את 

מגוון הזנים שאנו מחזיקים. ניתן לגדל את העצים ברוב חלקי הארץ, 
פרט לחמים או לקרים במיוחד. אנו ממליצים לגזום אותם אחרי 
סיום ההבשלה - כך תצופפו את נוף העץ, וגם תמנעו ממנו לעלות 

גבוה מדי, מה שיקשה עליכם להגיע לפירות. 

אילו עצי פרי הישראלים הכי אוהבים?

הדרים
הדרים
הדרים
הדרים
הדרים
הדרים
הדרים

Froots // 28 < עצי הפרי של חסקלברג



חורףכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

חורףכל השנהלאשמשירוק עד

פרי האשכולית האדומה זהה בצורתו לאשכולית הלבנה, אך מקבל בהבשלה לחי 
אדמדמה והמיץ הופך אדום. הטעם עמוק ומתקתק יותר מהאשכולית הלבנה. 
מבשיל לקראת סוף העונה. העץ גדול ומרשים ויכול להגיע לגובה של 7-8 מטרים. 

בזכות הנוף הרחב הוא מתאים לשמש כעץ צל.

קרא עוד באתר «

)Citrus paradisi( אשכולית אדומה

עץ האשכולית, בניגוד לרוב עצי ההדר שמידותיהם מתונות, הוא עץ גדול ומרשים 
שמגיע לגובה של 7-8 מטר ובזכות הנוף הרחב מתאים לשמש כעץ צל. מסיבה זו 
מומלץ לשמור על רווח של שני מטרים לפחות בינו לבין העצים השכנים. מערכת 

השורשים של העץ מסועפת ובלתי פולשנית והעלווה ירוקה ויפה. 

קרא עוד באתר «

)Citrus paradisi( אשכולית לבנה

הדרים // 29

https://mashtela.com/554-2/
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חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

עץ בעל נוף קטן-בינוני ומעוגל שיכול להגיע לגובה של עד 3 מטרים. מערכת 
שורשים אינה פולשנית. לפרי הליים קליפה ירוקה שמצהיבה בהבשלה מאוחרת 
אצל חלק מתתי-הזנים. הוא נטול גרעינים והארומה שלו לימונית רעננה. בחודשים 
בהם הפרי אינו מניב פירות, נהוג להשתמש בבישול בעלי העץ המשחררים אף 

הם ארומה מבושמת אופיינית.

קרא עוד באתר «

נוף נמוך מעוגל ומערכת שורשים בלתי פולשנית.  עץ האתרוג הוא בעל 
הפרי מזכיר את הלימון, אך יכול להגיע לממדים גדולים הרבה יותר. הקליפה 
מחוספסת ועבה, עם ניחוח חזק. מצויינת להכנת ריבה או קליפות פרי מסוכרות. 
במשתלה מיוצר אתרוג שפירותיו מתאימים לשמש כאחד מארבעת המינים.

קרא עוד באתר «

)Citrus  aurantiifolia( ליים

)Citrus medica( אתרוג

Froots // 30 < עצי הפרי של חסקלברג
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חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

)Citrus limon( לימון

עץ בינוני במידותיו ובעל מערכת שורשים שאינה פולשנית. הנוף מעט דליל, ולכן 
מומלץ לגזום אותו בשנים הראשונות לאחר סיום מחזור ההבשלה כדי לייצר 
הסתעפויות בענפים וכך להגדיל את כמות הפרי. במשתלה תמצאו מגוון זני לימון, 

בזמני הבשלה, צורת פרי וגווני חמיצות-מתיקות משתנים.

קרא עוד באתר «

)Citrus & floridana( לימקוואט

עץ בעל נוף קטן ומעוגל שיכול להגיע לגובה של עד 3 מטרים. מערכת השורשים 
אינה פולשנית. מכיוון שהוא נמוך מומלץ שלא למקם אותו סמוך לעצים או מבנים 
שעלולים לחסום את השמש. לפרי לימקוואט קליפה צהובה דקיקה. הוא עסיסי 

ובעל גרעינים.

קרא עוד באתר «

הדרים // 31

https://mashtela.com/?s=%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
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חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

פרי הפומלה האדום דומה בצורתו ללבן, אך מועד הבשלתו מאוחר יותר, קליפתו 
מקבלת לחי אדמדמה בהבשלה, צבע המיץ אדום גם הוא וטעמו עמוק יותר. העץ בעל 
נוף קטן-בינוני, בעל מערכת שורשים רוחבית ובלתי פולשנית. בשנים הראשונות מומלץ 
לדלל את הפריחה על ענפים בלתי-מעוצים כדי לא להעמיס עליהם את משקל הפרי.

קרא עוד באתר «

 עץ בעל נוף קטן-בינוני, בעל מערכת שורשים רוחבית ובלתי פולשנית. 
בשנים הראשונות של שתיל הפומלה, מומלץ לדלל את הפריחה על ענפים 
בלתי-מעוצים כדי לא להעמיס עליהם את המשקל הכבד של הפרי, מה שעלול 

לעקם או אף לשבור אותם.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף קטן, מעוגל. מערכת שורשים אינה פולשנית. פירות התפוז הסיני 
)קומקוואט( הם כתומים, אובאליים וקטנים, ואוכלים אותם על קליפתם שטעמה 
מתקתק-מריר ומיוחד. מכיוון שהעץ קטן מידות, רצוי שלא למקם אותו ליד עצים 

או מבנים גבוהים שיחסמו את מעבר השמש אליו.

קרא עוד באתר «

)Citrus maxima( פומלה אדומה

)Citrus maxima( פומלה לבנה

)Citrus japonica( קומקוואט - תפוז סיני
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חורףכל השנהאפשרישמשירוק עד

סתיוכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

חורףכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

עץ בעל נוף קטן ומערכת שורשים שאינה פולשנית. הענפים קוצניים ולכן מומלץ 
למקם במרחק מה מאזורי משחק או אירוח. קליפתו של הפרי ירוקה ובתוכו כדוריות 

מיץ הנראות כמו ביצי קוויאר והן שהעניקו לו את שמו.

קרא עוד באתר «

פרי הפומלית האדום מזכיר בצורתו את הפרי הלבן, אך מועד הבשלתו מאוחר 
יותר, קליפתו מקבלת גוון אדמדם, המיץ אדום וטעמו עמוק יותר. העץ הוא בעל נוף 
בינוני-גדול, ממוצע הגבהים של עץ האשכולית הגדול ועץ הפומלה הקטן, ומערכת 

השורשים רוחבית ובלתי פולשנית.

קרא עוד באתר «

הפומלית היא פרי אהבתם של הפומלה והאשכולית, או במונחים פחות רומנטיים - 
פיתוח קליפורני. העץ הוא בעל נוף בינוני-גדול, ממוצע הגבהים של עץ האשכולית 

הגדול ועץ הפומלה הקטן, ומערכת השורשים רוחבית ובלתי פולשנית. 

קרא עוד באתר «

)Citrus Australasica( פינגר ליים/קוויאר ליים

)Citrus paradisi x Citrus maxima( פומלית אדומה

)Citrus paradisi x Citrus maxima( פומלית לבנה

הדרים // 33
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חורף-אביבכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

חורףכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

חורףכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

תפוז הדם דומה בצורתו לתפוז הרגיל, אבל בהבשלה מקבלת הקליפה לחי אדמדמה, 
גון המיץ הופך אדום עמוק, כמעט ארגמני וטעמו מעמיק. העץ בעל נוף בינוני-גדול. 
מערכת השורשים רוחבית ובלתי פולשנית. במשתלה תמצאו מגוון זנים של תפוזי 

דם, בטעמים ומועדי הבשלה שונים.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף בינוני-גדול. מערכת השורשים רוחבית ובלתי פולשנית. מומלץ לשמור 
על רווח שתילה של מטר וחצי לפחות מהעצים השכנים. אצלנו תמצאו מגוון רחב 
של זני תפוז, המניבים במועדים שונים לאורך חודשי החורף. ניתן לבחור בין זנים 

בעלי קליפה עבה או דקה, רמות סוכר משתנות וזנים ייעודיים למאכל או למיץ.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף בינוני, מעוגל ומערכת שורשים אינה פולשנית. במשתלה אנו מציעים 
מגוון של זני קלמנטינה במועדי הבשלה משתנים, רמות משתנות של מתיקות 

ועסיסיות, עובי וגוון הקליפה.

קרא עוד באתר «

)Citrus X sinensis( תפוז דם

)Citrus X sinensis( תפוז

)Citrus × aurantium( קלמנטינה
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איך למקסם
את כמות הפרי

שהעץ מניב?

תנו לו שמש
אם עץ הפרי זקוק לשמש כדי להניב, וכמעט 
כולם זקוקים, מקמו אותו בצד הדרומי של 
הגינה באזור שאינו מוצלל על ידי עצים 

בוגרים או מבנים. 

תנו לו ספייס
הקפידו על רווח של של לפחות מטר וחצי 
בינו לבין שאר עצים, בהתאם לגודל העץ 

ומערכת השורשים. 

תנו לו מים
השיטה החסכונית והיעילה ביותר היא 
טפטפות ומערכת ממוחשבת. השקיה 
בצינור מקשה על החלחול ולא מאפשרת 
לדייק את כמויות המים. עץ בוגר זקוק 

ל-100 ליטר בשבוע.



ַּתבְלִינִים )Spices( אנחנו רגילים לחשוב על צמחי תבלין בהקשר 
של נענע או בזיליקום בעציץ קטן על השיש, אבל כמה מהתבלינים 
המשמעותיים ביותר בהסטוריה העולמית וגם במטבח הפרטי, 
מופקים מחלקי עצים, או משיחי ענק, קנה סוכר, למשל, או 
קינמון. ברוב צמחי התבלין אפשר לעשות שימוש לאורך כל 

השנה כיוון שהארומה האופיינית להם מצויה גם בעלים הבוגרים 
או בגבעולים. מכיוון שחלק מצמחי התבלין הגיעו אלינו מאזורים 
טרופיים סבוכי צמחיה, הם ישגשגו דווקא באזורים עשירים 
בחום ולחות אך נטולי שמש ישירה. פתרון מצוין לאזורים בגינה 

המוצללים על ידי עצים בוגרים או מבנים. 

איך מוסיפים טעם לאוכל שלי?

תבלינים 
תבלינים 
תבלינים 
תבלינים 
תבלינים 
תבלינים 
תבלינים

Froots // 36 < עצי הפרי של חסקלברג



כל השנהכל השנהאפשרישמשירוק עד

כל השנהכל השנהאפשרישמשירוק עד

כל השנהכל השנהאפשרישמשירוק עד

שיח בעל מערכת שורשים מתונה וצימוח איטי. החלק האכיל בצמח הוא העלים, 
שמכילים חומרים ממריצים לצד ויטמינים ומינרלים. הפועל "לחזן" מתייחס 

לפעולת הלעיסה.

קרא עוד באתר «

עץ שיחי, עם נוף צפוף יפה. מומלץ למקם בצל חלקי. מתאים גם כגדר חיה או 
כנוי, כיוון שהצימוח מהיר וחזק וניתן לעצב אותו לצורות שונות. מערכת שורשים 
חזקה ומסתעפת, כך שפעמים רבות הצמח הבוגר יזדקק להשקיה חיצונית מועטה 

יחסית. העלים משמשים כתבלין כשהם טריים או מיובשים.

קרא עוד באתר «

קרוב משפחה בוטני של ההל והכורכום. בדומה להם גם עליו גדולים ומאורכים 
ומערכת השורשים מתפשטת. יש להקצות לו לפחות מטר באזור הגידול, ללא 
שמש ישירה. שורש הג'ינג'ר הוא נדבך מרכזי במטבח האסיאתי, טרי, כבוש או חלק 

מחליטה. לשורש מיוחסות תכונות ריפוי רבות עוצמה.

קרא עוד באתר «

)Catha edulis( גת

)Laurus nobilis( דפנה - ער אציל

)Zingiber officinale( ג'ינג'ר - זנגביל
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קיץ-סתיומרץ-ספטמבראפשרישמשירוק עד

כל השנהכל השנהאפשרישמשירוק עד

כל השנהמרץ-ספטמבראפשרישמשירוק עד

עץ קטן-בינוני. בעל מערכת שורשים מתונה. הפריחה לבנבנה. ניתן להשתמש 
בעלים הטריים כתבלין תבשילי קארי. מניב פירות כדוריים קטנים שצבעם שחור. 

הפירות מתוקים ועסיסיים וטעימים למאכל.

קרא עוד באתר «

קרוב משפחה בוטני של ההל והג'ינג'ר. בדומה להם גם עליו גדולים ומאורכים 
ומערכת השורשים מתפשטת. יש להקצות לו לפחות מטר באזור הגידול, ללא שמש 
ישירה. בקיץ אפשר להוציא חלק מפקעות השורש. מהשורש של הצמח מפיקים 
את תבלין הכורכום שמעניק לאוכל ארומה ייחודית וצבע זהוב. לשורש מיוחסות 

תכונות ריפוי רבות עוצמה. השיח משמש גם לנוי בזכות פריחתו המרהיבה.

קרא עוד באתר «

קרוב משפחה בוטני של הכורכום והג'ינג'ר. בדומה להם גם עליו גדולים ומאורכים 
ומערכת השורשים מתפשטת. יש להקצות לו לפחות מטר באזור הגידול, ללא שמש 
ישירה. לעלים ארומה עדינה ונעימה של הל, והוא מניב פרי בתנאי גידול מיטביים. 

קרא עוד באתר «

)Murraya koenigii( עץ קארי

)Curcuma longa( כורכום

)Elettaria cardamomun( הל - קרדימון
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אביבמרץ-ספטמבראפשריחצי צלנשיר

כל השנהכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

סתיומרץ-ספטמבראפשריירוק עדירוק עד

עץ שיחי בעל מערכת שורשים מתונה. באזורים הטרופיים גדל הקפה בצל עצים 
גבוהים וכדי לאפשר לו את תנאים דומים כאן, יש לשתול אותו במקום חם אך 
מוצל, רצוי עם לחות גבוהה. בכל אחד מהפירות שני פולי קפה. הפולים בגוון בהיר 

ומעטפת לחה, ויש לקלות ולטחון אותם כדי לקבל תערובת קפה לשתייה.

קרא עוד באתר «

עשב שגבעוליו מגיעים לגובה של כמה מטרים והם מחולקים למפרקים. העשב 
מרבה את עצמו ללא הרף, ומומלץ לתחום את אזור הגידול כדי שלא יתפשט מעבר 

לרצוי. קצב גידולו מהיר מאוד. החלק התחתון הוא העשיר ביותר בסוכר.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף בינוני, צפוף ויפה. קל ונוח לגידול, בעל מערכת שורשים לא פולשנית. 
מתאים גם כגדר חיה. הפרי אינו משמעותי שכן התבלין מופק מהקליפה החיצונית 

של הגזע. ניתן להשתמש בחליטות גם בעלים הבוגרים שלהם ארומת קינמון.

קרא עוד באתר «

)Coffea arabica( קפה ערביקה

)Saccharum( קנה סוכר

)Cinnamomum( קינמון
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ֲעֵצי ֵצל )Shadow trees( עץ צל בגינה הוא העוגן המרכזי 
שלה. ככזה, יש כמה שיקולים שצריך לקחת בחשבון: קצב 
צימוח מהיר מתאים במקרים שאנו צריכים עץ חלוץ בגינה. גם 
סוג מערכת השורשים הוא משמעותי: אם העץ ימוקם סמוך 
למערכת הביוב או אזורים מרוצפים, כדאי לבחור מערכת 

שורשים מתונה. שיקול נוסף הוא סוג הפרי. אם העץ ממוקם 
מעל אזור ישיבה, עדיף עץ שפירותיו אינם מכתימים או מושכים 
חרקים. והכי חשוב – אם יש בבית ילדים )או ילדים בנשמה(, 
לכו על עץ בעל נוף מרווח וענפים חסונים שמאפשרים בניית 

בית על העץ. הכי שווה בעולם. 

מה אם אני לא רוצה שמש בחצר?

עצי צל 
עצי צל 
עצי צל 
עצי צל 
עצי צל 
עצי צל 
עצי צל
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קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמשנשיר מותנה

קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמשנשיר מותנה

סתיוכל השנהלא מומלץקרנשיר

עץ צל חזק וקל לגידול בעל נוף מרשים. מערכת השורשים אינה אגרסיבית, למרות 
גודלו. בזכות קצב הצימוח הנמרץ מתאים לשמש כעץ חלוץ בגינה. בעונת ההבשלה 

מתמלא העץ בשפע של פירות קטנים, עסיסיים ומתוקים.

קרא עוד באתר «

עץ צל טרופי, רגיש לקור, שעליו ירוקים וגדולים ונקודת הפיצול של הגזע נמוכה, יחסית. 
מניב פירות שיוצאים היישר מהגזע או מענף צידי. גודל הפרי יכול להגיע לגודל אבטיח. 
זהו הפרי הגדול ביותר המוכר לאדם. תוכו של הפרי הוא צהוב, מרקמו עשיר וטעמו 
עדין. המרקם של הפרי הפך אותו לתחליף בשר עבור צמחונים, בעיקר ברחבי אסיה.

קרא עוד באתר «

עץ צל בעל נוף גדול ומרשים ומערכת שורשים אגרסיבית. זקוק למנות קור רבות 
יחסית כדי להניב פרי, כך שאם רוצים ליהנות גם מהאגוזים ולא רק מהמראה 

ומהצל, כדאי לשתול בגובה של 400 מטר מעל פני הים לפחות.

קרא עוד באתר «

)Muntingia calabura( גרגר פנמה

)Artocarpus heterophyllus( ג'ק פרוט

Juglans regia - אגוז מלך
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סתיוכל השנהלא מומלץשמשנשיר מותנה

חורףכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

עץ צל בעל נוף פרמידלי יפה ומערכת שורשים מסועפת ובלתי פולשנית. מצוין כעץ 
חלוץ בגינה בזכות קצב גידולו המהיר. הפרי אינו אכיל. החלק האכיל והטעים הוא 

עוקץ הפרי שמתעבה ומתרכך ומקבל טעם טרופי ומרקם עסיסי.

קרא עוד באתר «

עץ צל מרשים בעל מערכת שורשים מסועפת אך לא פולשנית ופריחה יפהפיה. 
הצימוח מעט איטי, אבל העץ מכפר על כך ברמת פוריות גבוהה וקבועה. הקליפה 
החיצונית של המקדמיה קשה מאוד לפיצוח. אל תנסו לשבור אותה עם מפצח 

אגוזים רגיל, הוא כנראה יישבר קודם. אפשר למצוא ברשת מפצחים ייעודיים.

קרא עוד באתר «

)Hovenia dulcis( עץ הצימוקים היפני

)Macadamia( מקדמיה
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קיץ-סתיוכל השנהלא מומלץשמשנשיר מותנה

סתיוכל השנהלא מומלץשמשנשיר

עץ צל גדול ומרשים בעל מערכת שורשים מסועפת אך בלתי פולשנית. מצוין כעץ 
חלוץ בגינה בשל קצב גידולו המהיר. פירותיו הם תרמיליים גדולים, והחלק האכיל 

הוא הציפה המתוקה שמסביב לפולים.

קרא עוד באתר «

)Inga edulis( שעועית הגלידה

עץ צל ענק. שורש בעל מבנה שיפודי, אגרסיבי וחזק שיכול להגיע לעומק מטר 
)מומלץ לא לשתול ליד מערכת ביוב או ריצוף(. האגוז מבשיל בסתיו אך נהוג לאסוף 
את האגוזים מהקרקע כחודש לאחר מכן, כשקליפתם החיצונית מתייבשת ולא 

מכתימה את הידיים.

קרא עוד באתר «

)Carya illinoinensis( פקאן
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ְמזֹונֹות ַעל )Superfoods( מי קובע איזה מהפירות הם מזונות-
על? בעיקר התקשורת. אתמול המליכו את הרימון, היום את הגוג'י 
ברי ומחר יעלה ויבוא פרי אחר. בפועל, אין פרי אחד שהוא פיתרון 
קסמים בריאותי. הסוד הוא בגיוון. כמה שיותר סוגי פירות בכמה 
שיותר צבעים יבטיחו לכם את מלוא הערכים התזונתיים האדירים 

 שאצורים בהם. אז למה בכל זאת יצרנו את פרק מזונות העל?
כי זו הזדמנות להאיר את הפן הבריאותי של פירות פחות מוכרים 
בישראל כמו פלסה, נופאל או אסרולה. בארצות המוצא שלהם הם 
מוכרים ומוערכים בזכות תכונותיהם התזונתיות, ואנחנו מקווים 

שכעת תכירו אותם גם אתם. 

איזה פירות עוזרים להוריד כולסטרול?

מזונות על 
מזונות על 
מזונות על 
מזונות על 
מזונות על 
מזונות על 
מזונות על
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אביבכל השנהרק במיכלחצי צלירוק עד

קיץכל השנהאפשרישמשירוק עד

קיץכל השנהאפשרישמשנשיר מותנה

שיח בעל מערכת שורשים מתונה, שזקוק לחומציות גבוהה באדמת השתילה. לשם 
כך, יש לגדלו במיכל ולא באדמה, ולשמור על רמת החומציות הנדרשת באמצעות 

דישון מתאים. 

קרא עוד באתר «

אמנם בחנויות הבריאות תשלמו הון קטן עבור קופסת גוג'י ברי, אבל למעשה מדובר 
באחד השיחים הכי קלים לגידול, שמשגשג ברוב הקרקעות. ניתן להשתמש בו 

כמטפס עם הדליה )תמיכה( מתאימה. ניתן לאכול אותו טרי או מיובש.

קרא עוד באתר «

עץ שיחי בעל נוף קטן ומערכת שורשים מתונה. פריחתו וורודה ויפה. האסרולה 
מתאימה לשמש כשיח נוי עם ערך מוסף בדמות פירות. מניב פירות עשירים מאוד 
בויטמין C ובויטמין A. באמריקה הדרומית נחשב מיץ האסרולה למשקה בריאות.

קרא עוד באתר «

)Lycium barbarum( גוג'י ברי

)Malpighia glabra( אצרולה

)Vaccinium( אוכמניות
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קיץכל השנהאפשרישמשירוק עד

קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמשנשיר מותנה

קקטוס דמוי קישקשתא. מערכת שורשים מסועפת אך בלתי פולשנית. גדל 
במקומות מוצלים משמש. גדל גם באדמות צחיחות ואינו זקוק להשקייה רבה. 
העלים היובנילים משמשים למאכל )אחרי הסרת הקוצים כמובן( ונחשבים בעל 
סגולות רפואיות, ביניהן סיוע בהורדת כולסטרול וסוכר. המקסיקנים אוכלים אותם 

טריים, כבושים או מטוגנים.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף בינוני גדול ומערכת שורשים שטחית. קצב גידולו מהיר במיוחד והוא 
מתאקלם במגוון קרקעות ותנאי אקלים. עלי העץ, הפירות והשורשים מכילים חלבון 
מלא, נוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים, ונמצאים בשימוש הרפואה המסורתית כבר 

שנים רבות.

קרא עוד באתר «

)Opuntia( נופאל - נפוליטוס

)Moringa oleifera( מורינגה מכונפת
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קיץכל השנהאפשרישמשנשיר מותנה

קיץכל השנהאפשרישמש חלקיתנשיר

עץ שיחי בעל מערכת שורשים מתונה. צורתם של הפירות היא כשל אפונה והקליפה 
סגולה בהבשלה. בפנים גרעין אחד או שניים. לפי מחקרים מדעיים, לפירות הפלסה 

אינדקס גליקמי נמוך, מה שהופך אותם מתאימים לחולי סוכרת.

קרא עוד באתר «

)Grewia Asiatica( פלסה

שיח קוצני בעל קצב גידול מהיר. ניתן לגדל גם כגדר חיה אולם זקוק להדליה. 
הפטל אינו אוהב שמש ישירה ויש למקמו באזור עם שמש חלקית בלבד. מומלץ 
לכסות ברשת עם תחילת ההבשלה כדי למנוע מהציפורים לנקר בבשר הפרי. עם 
סיום ההבשלה יש לגזום את השיח גיזום חזק, השיח יתאושש ויתחדש לקראת 

מחזור הבשלה נוסף.

קרא עוד באתר «

)Rubus idaeus( פטל אדום, צהוב
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ְמַטְּפִסים )Climbing Plants( פרגולה נושאת פרי בחצר היא אחד 
המראות היותר יפים שיש. כדי שתוכלו להגשים את החלום, יש 
כמה כללים והמלצות: הראשונה היא לכוון את צמיחת המטפס. 
כשיוצאים גבעולים חדשים, כדאי לקשור או ללפף אותם בהתאם 
לכיוון הצמיחה הרצוי. השניה, לא כל המטפסים בחלק זה הם 
בעלי קנוקנות, כך שאם רוצים לחפות איתם גדר או פרגולה, 

יש להדלות אותם )לקשור לאזור המבוקש(. בנוסף, אם אתם 
בוחרים לשלב כמה סוגים, שימו לב שאחד מהם לא משתלט על 
האחרים: הפסיפלורה, למשל, אגרסיבית יותר מהקיווי, ולכן יש 
לאזן ביניהם באמצעות גיזום הצמח המשתלט. ולסיום - גם כאן 
אנחנו מזכירים לא לפחד מצמחים נשירים.  בחורף הם מצויים 
בשלכת, וכך מאפשרים לקרני שמש חורפיות לחדור מבעד לענפים.

איך אפשר לקשט את הפרגולה?

מטפסים 
מטפסים 
מטפסים 
מטפסים 
מטפסים 
מטפסים 
מטפסים
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קיץכל השנהאפשרישמשנשיר

קיץכל השנהאפשרישמשנשיר

זן איזבלה נחשב למתאים כזן מטפס, בגלל עוצמת וקצב הצימוח הגבוהים. יתרון 
נוסף הוא העמידות הגבוהה של האיזבלה למזיקים. הפירות מבשילים מאוחר בעונה, 

ההבשלה אינה אחידה. הענבים סגולים עם גלעין והטעם מזכיר מנגו. לא פחות.

קרא עוד באתר «

)Vitis vinifera( גפן איזבלה

צמח מטפס, קשוח ומהיר גידול. אם רוצים לגדלו כגדר חיה יש לספק לו תמיכה 
וקשירה. בעל פריחה לבנה ויפה. הפרי אדום ומשחיר בשלב הסופי של ההבשלה, 

וצורתו מזכירה את פרי הפטל. במשתלה נמכר זן לא קוצני.

קרא עוד באתר «

)Rubus fruticosus( אוסנה
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קיץ-סתיו בגליםכל השנהאפשרישמשירוק עד

קיץכל השנהאפשריצלירוק עד

שיח מטפס בעל קנוקנות, חזק ומהיר צימוח. מומלץ למקם באזור מוגן מרוח. הפרי 
נשאר על השיח לאורך זמן. מומלץ לגזום אותה אחת לשנה, בסיום עונת הפרי, כדי 

להאריך את משך חיי הצמח.

קרא עוד באתר «

קקטוס מטפס בעל פירות לא קוצניים. יש למקם באזור מוצל. הזנים הגדלים בארץ 
זקוקים להדליה. מערכת שורשים סטנדרטית. לקבלת הפריה יש לשתול שני זנים 
בסמיכות אחד לשני ולאבק ידנית בשעות הערב, או לפזר פירות בשלים על הקרקע. 

החרקים יגיעו ויבצעו האבקה.

קרא עוד באתר «

)Passiflora edulis( פסיפלורה

)Hylocereus undatus( פיטאיה
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קיץכל השנהאפשרישמשירוק עד

סתיוכל השנהאפשרישמשנשיר

שיח חזק, דו-שנתי, קל ומהיר לגידול. מערכת שורשים אגרסיבית. מניב פירות צהובים, 
מתוקים ועסיסיים, בגודל עגבניית שרי. הפירות מכילים הרבה פקטין, שמצוי גם 
בתפוח ומשמש כחומר מקריש לריבות. אם בוחרים לגדל במיכל, מומלץ מיכל רחב.

קרא עוד באתר «

)Physalis peruviana( שלפח - דובדבן היהודים

צמח מטפס בעל עלים יפים. מערכת השורשים אינה פולשנית. יש צורך בשתיל 
זכר ושתיל נקבה כדי לקבל פירות. בדרך כלל זקוק הקיווי למנות קור רבות כדי 

להניב פרי ועל כן גדל בגובה 800 מטר ומעלה מעל פני הים.

קרא עוד באתר «

)Actinidia chinensis( קיווי
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ְמיָֻחִדים )Subtropics( קטגוריית השתילים המיוחדים בקטלוג 
משתנה תדיר. פירות שבעבר נחשבו לחידוש אקזוטי נטמעים 
עם הזמן בשוק המקומי והופכים לפרצוף מוכר על המדפים או 
בצלחת. מהצד שני אנו זוכים להתחדש בזנים שמגיעים אלינו 
מרחבי העולם, מאזורי אקלים תואמים לאלה שלנו. כל זן כזה 

שמגיע אלינו למשתלה נבדק כדי לוודא שהוא אכן עתיד לשגשג 
ולהניב בתנאי הגידול המקומיים. רק אחרי שאנחנו מוודאים 
זאת, אנחנו מציעים אותו לכם. אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר 
הפרסומים שלנו בפייסבוק ובאינסטגרם, ולהתעדכן בזמן אמת 

על שתילים וטעמים חדשים.  

אילו פירות לא הכרתי עד היום?

מיוחדים 
מיוחדים 
מיוחדים 
מיוחדים 
מיוחדים 
מיוחדים 
מיוחדים
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קיץמרץ-ספטמברלא מומלץשמשירוק עד

קיץמרץ-ספטמבראפשרישמשירוק עד

קיץמרץ-ספטמבראפשרישמשנשיר מותנה

עץ בעל נוף בינוני-גדול ומערכת שורשים מתונה. אין קשר בוטני לתפוח. בשל יופיו, 
משמש בגינות גם כעץ נוי. הפריחה לבנבנה ונוצתית.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף בינוני ומערכת שורשים מסועפת אך בלתי אגרסיבית. קרוב משפחה 
בוטני של המנגו, ומשמש גם להכנת עמבה. הצימוח מהיר. מניב פירות צהובים 
שמרקמם פריך וטעמם מתוק-חמצמץ. הפירות בשלים כאשר קליפתם מזהיבה 

והם מתנתקים מהעץ )בדומה לאבוקדו(.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף צר ומראה ייחודי: גזע ירוק שחלקו התחתון מתכדר. עליו גדולים ובעלי 
מראה מאוצבע. פריחה צהובה נוצתית מרהיבה ומרשימה, ופירות הנראים כמו 
תרמיל קקאו גדול. עם ההבשלה נפתח התרמיל ובתוכו סדורים אגוזים טעימים 

לאכילה טריים או קלויים.

קרא עוד באתר «

)Spondias dulci( אמברלה

)Pachira aquatica( אגוז מלבר

)Syzygium malaccense( תפוח מים
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קיץכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

קיץכל השנהאפשרישמשנשיר מותנה

קיץכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

שיח בעל מערכת שורשים מתונה. מבשיל פירות בגוון כתום-אדום שגודלם כענב 
והם מזכירים חמאת בוטנים בטעמם ובמרקמם. ציפורים, כך מתברר, הן חסידות 
נלהבות של חמאת בוטנים. כדי להקדים אותן מומלץ לקטוף את הפרי לפני הבשלתו 

המלאה, כלומר שהפרי עדיין כתום ולא אדום.

קרא עוד באתר «

עץ בעל נוף גדול וצימוח מהיר. הפריחה יפה, נוצתית לבנה-וורדרדה. מערכת 
השורשים מפותחת אך אינה אגרסיבית. מניב פירות אובאליים עסיסיים, סגולים 
בהבשלה, בעלי טעם מתקתק. כפי שמשתמע משמו, העץ חובב השקיה מרובה.

קרא עוד באתר «

עץ צל גדול שמוצאו בהודו. מערכת השורשים אגרסיבית. מניב בקיץ פירות אליפטיים 
שצבעם משתנה לאורך ההבשלה: ירוק, ורוד, בורדו ושחור. עלולים להיות עפיצים.

קרא עוד באתר «

)Bunchosia argentea( חמאת בוטנים

)Syzygium cordatum( ווטר ברי

)Syzygium cumini( ימבולינה
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קיץכל השנהלא מומלץשמשירוק עד

סתיוכל השנהאפשרישמשנשיר

קיץכל השנהאפשרישמשירוק עד

עץ בעל נוף בינוני. מתאים לגידול גם כגדר חיה. מערכת השורשים מעט שתלטנית 
ולכן אם רוצים לשמור אותה מרוסנת יש להקפיד על גיזום שנתי של נוף העץ.

קרא עוד באתר «

עץ שיחי בעל מערכת שורשים מתונה. מניב פרי בעל עסיסיות גבוהה ומתיקות 
מעודנת המזכירה מעט אבטיח. אנו מייצרים שתילי צ'ה נקבה מורכבים, המאופיינים 
בפוריות ובאחוזי סוכר גבוהים. בחורף צבעם של העלים מקבל גווני בעירה יפהפיים.

קרא עוד באתר «

עץ שיחי ממשפחת ההדסים, צימוח איטי. מתאים גם כגדר חיה נמוכה. מערכת 
השורשים בלתי פולשנית, ומסתגלת במגוון קרקעות. העלים ירוקים ויפים, 
 הפריחה נוצתית לבנה והנוף צפוף. הפירות מאדימים בהבשלה, טעמם מתוק 

והם בעלי מרקם רך.

קרא עוד באתר «

)flacourtia indica( שזיף המושל

)Maclura tricuspidata( צ'ה סיני

)Eugenia reinwardtiana( סיידר ביי
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עץ הפרי 
ישמח לתת לכם 

את המקסימום שלו

תנו לו תשומת לב. 
בחודשי האביב והקיץ עלול העץ להיפגע 
ממזיקים. הסימנים די ברורים לעין: עלים 
מסולסלים, מוכתמים או מחוררים, פריחה 
פגומה או נושרת, ענפים עם שרף, חורים או 
כתמים וכו. צלמו תמונה של המקום הנגוע, הראו 
בחנות חקלאית והם כבר יתאימו את הטיפול. 

תנו לו אוכל
יש לדשן את העץ פעמיים בשנה, בסתיו 
ובאביב, באמצעות דשן בשחרור איטי )להשיג 
בחנויות החקלאיות(. אם העץ אינו חיוני ו/

או העלים הופכים בהירים, יש לתת תוספת 
ברזל, אבץ או דישון מוגבר – את האבחון 
והכמויות תקבלו בחנויות החקלאיות.



תגזמו
מומלץ לגזום אחת לשנה: עצי פרי נשירים 
בחורף, ושאר העצים לאחר מתן הפרי, כדי 
לאפשר לעץ צימוח חדש, פתיחת "חלונות" 
לקרני השמש שיאפשרו הבשלה טובה 

ומלאה של הפירות. 



בתמונות הכל נראה מושלם. העץ משגשג, הענפים עמוסים פירות 
צבעוניים עם קליפה מושלמת, חפה מפגמים. אבל המציאות, כמו 
תמיד, קצת פחות פוטוגנית. לפעמים השתיל לא גדל. לפעמים העלים 

צהובים ועצובים. לפעמים הוא לא מניב פירות, או מניב פירות טעימים 
בעיקר למזיקים שמשתלטים עליהם. החדשות הטובות הן שאם 
תקפידו על כמה כללים פשוטים, תוכלו ליהנות מעץ פרי שמח ופורה.

המדריך 
המהיר 
לגידול 

עצי פרי

איך מגדלים עץ פרי?
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צעד ראשון: בוחרים עץ פרי

פירות הדר
ניתן לשתול אותם ברוב אזורי הארץ 
במיוחד.  קרים  או  לחמים  פרט 
מתאקלמים ברוב הקרקעות. מניבים 

בחודשי החורף.

עצי פרי נשירים
מתאימים לגידול באזורים קרים או בעלי אקלים מתון עד 
חמים, בהתאם לזן. מניבים פרי בחודשי אביב-קיץ-סתיו. 
ניתן להגן על הפרי ממזיקים ומציפורים בעזרת מלכודות 

ייעודיות, רשתות לכיסוי הנוף או כיוס הפירות.

עצי פרי אקזוטיים
עצים שפירותיהם עדיין אינם מוכרים בארץ, והם עברו 
או עוברים התאמה לתנאי הגידול המקומי. לכל עץ פרי 
אפיונים בהתאם לארץ מוצאו: אזור גידול, דרישות השקיה, 

הגנה ממזיקים וכו'.

בוסתן 
ים-תיכוני

עצי הפרי שגדלים פה באופן טבעי 
ובשל כך גידולם קל וזורם, לעתים 

בתנאי בעל, ללא התערבות האדם.

עצי פרי 
סובטרופיים

זקוקים לאקלים סובטרופי )קיץ חם 
ולח, חורף קריר( השורר כמעט בכל 

חלקי ישראל.

צעד שני: שותלים אותו נכון

1
חופרים בור בנפח שקית השתילה + 10%. 
מרפדים את הדפנות בתערובת אדמה 
וקומפוסט. ממלאים את בור השתילה 

במים כדי למנוע כיסי אוויר.

3
מכסים באדמה בעזרת הידיים או כלי עבודה ונזהרים שלא לפגוע בשורשים. מהדקים היטב ומשקים עד 
לרוויה. אם צריך, מוסיפים עוד אדמה ומשקים שוב, עד שאזור השתילה שווה בגובהו לאדמה שמסביב. אם 

גזע העץ ירוק, כדאי להלבינו להגנה מהשמש )בחנות חקלאית יתנו את החומר וההדרכה(.

2
מוציאים את השתיל מהשקית סמוך לבור השתילה וממקמים בתוך בור השתילה. 
נמנעים ממגע מיותר ותזוזות מיותרות של השורשים. אם חלק מהשורשים נקרעו, 
מצמצמים את נוף העץ )המטרה: ברגע שמקטינים את כמות העלים, לשורשים שנותרו 

יותר קל להזין אותם(.
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צעד רביעי: מדשנים, מעשבים וגוזמים

גוזמים
מומלץ לגזום אחת לשנה: עצי פרי נשירים בחורף, ושאר העצים לאחר מתן הפרי. הגיזום נעשה באמצעות מזמרה איכותית 
ומחוטאת, מטרות הגיזום הן לעודד צימוח חדש, לפתוח "חלונות" לקרני השמש, למנוע מצב הצללה על צמחיה שכנה 

ולווסת נפח שורשים. אם קוטר הענף שגזמת מעל 2 ס"מ, יש למרוח "משחה שחורה", שיש בחנויות החקלאיות.

צעד שלישי: מתקינים השקיה

תדירות
בעשרת הימים הראשונים לאחר הנטיעה השקו את העץ מדי יום. לאחר מכן, 
הפחיתו מינון לשלוש פעמים בשבוע כדי לאפשר לאדמה לנשום. בחורף אין צורך 
להשקות אלא במקרה של עצירת גשמים. הקפידו שגבולות הקרקע המושקית 
יותאמו לשטח הצל של העץ. והכי חשוב: תסתכלו על העץ. אם העלים מצהיבים 

והקודקוד נשמט, אולי צריך להפחית או להגביר השקיה.

סדר גודל
 השקיה

שקית 8 ליטר
שנה ראשונה 35 ליטר בשבוע

שנה שנייה 70 ליטר
שלישית ואילך 100 ליטר

שקית 25 ליטר
שנה ראשונה 70 ליטר בשבוע

שנה שנייה ואילך 100 ליטר בשבוע

שקית 50 ליטר
שנה ראשונה ואילך
100 ליטר בשבוע.

השקיה
השיטה החסכונית והיעילה ביותר היא טפטפות ומערכת ממוחשבת. השקיה בצינור 
גורמת לסתימת נקבוביות באדמה, מקשה על החלחול ולא מאפשרת לדייק את 
כמויות המים. לאחר כמות גשמים גדולה ו/או במקרה של קרקע כבדה יש לנקז מים 

עומדים סביב הגזע כדי למנוע ריקבון גזע או שורשים.

מדשנים
יש לדשן את העץ פעמיים בשנה, בסתיו ובאביב, באמצעות 
דשן בשחרור איטי )להשיג בחנויות החקלאיות(. מעבר 
לזה, אם העץ אינו חיוני ו/או העלים הופכים בהירים, יש 
לתת תוספת ברזל, אבץ או דישון מוגבר - את האבחון 

והכמויות תקבלו בחנויות החקלאיות.

מעשבים
אתם לא רוצים עשבים באזור העץ. מעבר לעניין האסתטי, 
העשבים הם גנבי מים רציניים ביותר. מומלץ לעשב ידנית 
תדיר ולא להמתין עד שתתבגר. כך אנחנו חוסכים שימוש 
באמצעי הדברה וגם מונעים מהעשב הבוגר להפיץ את 

זרעיו ברחבי הגינה.
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מזיקים עיקריים 

עש המנהרות 
 פוגע בעיקר בהדרים. סימפטומים: הסתלסלות עלים. 
בעצים צעירים עלולה להשפיע על קצב גידול העץ. 
בעצי הדרים בוגרים הפגיעה היא בעיקר אסתטית. ואינה 

משפיעה על איכות הפרי או על בריאות העץ. 

זבוב הפירות 
פוגע בעיקר בנשירים, זיתים ובהדרים. פגיעתו נראית 
כנקודה שחורה על הקליפה ולעיתים בעיוות הצורה. 
בשלב שני יתפתחו תולעים. ישנן 2 דרכי הגנה: בזמן 
החנטה או הפריחה יש לפרוש רשת על העץ או לתלות 

מלכודת ייעודית על הענפים.

בכל מקרה של פגיעת מזיקים, יש לצלם את האזור הנגוע ולקחת את התמונה 
לחנות חקלאית, שם תקבלו המלצת טיפול, חומר והוראות שימוש.

כנימות ואקריות
בשלב הראשון נפגעים העלים )לרוב החלק התחתון( 
וייראו כתמים/נקודות וכדומה שילוו לעיתים בנוזל שקוף 

דביק. בשלב מתקדם יתפשט הנזק לקליפת הפרי.

ציפורים
ינקרו את הפירות לאחר הגעתם לאחוז סוכר מסוים. 
ניתן למנוע על ידי רשת על נוף העץ או כיוס הפירות 

טרם הבשלתם המלאה. 

צעד חמישי: מזהים סימנים למזיקים

עלים
 סלסול, חורים, נקודות, כתמים,

נוזל שקוף דביק, פירורים לבנים.

קרקע
תלוליות נסורת קטנות 

שמעידות על חורים בגזע או בענפים.

ענפים
חורים, כתמים, שרף.

פריחה
מעוותת, נושרת, פגומה למראה.

פירות
מעוותים, לא מפותחים, 

נקודות או כתמים, אזורים במרקם רך.
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ואם עץ הפרי גדל במיכל?

נפח המיכל
נפח מיכל הגידול הנדרש הוא 150-100 ליטר. עדיף 
לבחור מיכל פלסטיק שקל יותר לשינוע ואידוי המים 

שבו נמוך יחסית.

דישון
ובסתיו,   יש לדשן את העץ פעמיים בשנה, באביב 
בדשן בשחרור איטי, בהתאם להוראות על גבי האריזה. 

השקיה
העץ תלוי לחלוטין בהשקיה שלכם. אין לו מקורות מים 
אחרים. השקיה לא מדויקת תתבטא תוך זמן קצר, בפרט 
בחודשים חמים או גשומים. לכן יש לשים טוף בתחתית 

ולבדוק תדיר שהאדמה לא יבשה או רטובה מדי.

מערכת השורשים
ככל שנוף העץ גדול ומפותח יותר, כך מערכת השורשים 
מסתעפת בהתאם. כדי לשמור את מערכת השורשים 
מתונה בהתאמה למידות המיכל, כדאי לגזום את העץ 

אחת לשנה, בתום תקופת ההבשלה.

מיקום המיכל
אם המיכל ממוקם על הגג או במרפסת, הוא חשוף להשפעות מזג האוויר: רוחות, קרות ושמש חזקה. לכן יש לוודא שהעץ מוגן 
מרוח בתקופת הפריחה, כדי למנוע מהפרחים לנשור. בחודשי הקיץ, אם העלווה אינה מגנה על הגזע והענפים המרכזיים מקרינת 

השמש, כדאי לסייד אותם )הסיד מגן מקרינה(.
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7נוף צריפי גדולתחילת החורףפרי אגסי גדול. קליפה ירוקה דקהאטינגראבוקדו

7נוף בינוני-גדולאמצע החורףפרי בינוני-קטן, קליפה שחורה מחוספסתהאסאבוקדו

7נוף בינוניסוף החורףפרי כדורי גדול, קליפה ירוקה נוקשהרידאבוקדו

7נוף קטן-בינוניאמצע החורףדמוי אטינגרטובה\וורץאבוקדו

7נוף גדולאמצע החורףדמוי אטינגרפוארטהאבוקדו

7נוף בינוני-קטןאמצע-סוף החורףפרי בינוני, קליפה שחורה מחוספסתהאסGאבוקדו

53נוף צר גבוהסוף הקיץתרמיל ובו אגוזים -אגוז מלבר

41נוף ענקקיץ. זקוק למנות קוראגוז גדול-אגוז מלך 

21נוף צר-פרי צהבהב קטן. מפרה לספדונהז'נטיל אגס

21נוף צראמצע הקיץפרי ירקרק בינוני, מתיקות גבוההספדונהאגס

21נוף צראמצע הקיץדמוי תפוח, קליפה זהובה, טעם אגסי-תפוחינאשיאגס

45שיח גדולאביבפוריות גבוהה. פרי בינוני, גוון בהירבילוקסי אוכמניות

45שיח בינוניאביב פרי בינוני מתיקות גבוההסאנשיין אוכמניות

49שיח ללא קוציםקיץפרי שחור בינוני-גדולנבאחו אוסנה

53נוף בינוניקיץפרי צהבהב -אמברלה

7נוף מעוגל גדול סתיופרי בינוני מתיקות גבוההגפנראנונה

7שיח קוצניאביב-קיץגודל בינוני מתיקות גבוההקוויןאננס 

7שיח לא קוצניאביב-קיץגודל בינוני מתיקות גבוההMD2אננס 

45נוף שיחיקיץגרגר אדום-אצרולה

21נוף בינוניסתיופרי כתום פחוסזנים ללא הבחלהאפרסמון

22נוף מתוןתחילת הקיץפרי בינוני, קליפה סמוקה, ציפה בהירהעודד אפרסק

22נוף מתוןאביב-קיץפרי בינוני, קליפה סמוקה, ציפה צהבהבהצהוב 13-34 אפרסק

29נוף גדולאמצע-סוף חורףפרי מאדים בהבשלה-אשכולית אדומה

29נוף גדולאמצע חורףמתיקות גבוהה, ללא גרעיניםקוקי אשכולית לבנה

29נוף גדולאמצע חורףטעם קלאסי-אשכולית לבנה

30נוף קטןחורףפרי גדול-אתרוג

8עשב גדולקיץקליפה אדמדמה, ציפה צהבהבה, פרי קטןאדומה בננה

8עשב גדולקיץ קליפה צהובה, פרי בינוני-גדולגרנד נייןבננה

37שיח מתפשטכל השנהשימוש בשורש-ג'ינגר

אינדקס זנים
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41נוף גדולקיץפרי ענק דמוי אבטיח-ג'ק פרוט

45שיחקיץקליפה אדומה דמוי טיפה-גוג'י ברי

דרישות קור מתונות, קליפה ירקרקה, 17H580גודגדן
22נוף צר תחילת הקיץציפה בהירה

22נוף צר אביב-קיץפרי קטן, אדום שחור, מתיקות גבוההבורלא גודגדן

8נוף בינוניסתיוקליפה צהבהבה ציפה לבנהבן דב גויאבה

8נוף בינוניסתיוקליפה אדמדמה, ציפה בהירהאדומהגויאבה

8נוף בינוניסתיוקליפה סגולה ציפה ורודהארגמניתגויאבה

8שיח קטן-בינוניסתיוציפה ורדרדהפרי ירוקגויאבה ננסית

9נוף קטןאביב וסתיוקליפה בורדו, ציפה בהירה, מתיקות גבוההאדומה  גויאבה תותית

9נוף קטןאביב וסתיוקליפה צהובה ציפה בהירה צהובהגויאבה תותית

49שיח מטפססוף הקיץענבים סגולים עם חרצנים, ארומה של מנגואיזבלהגפן

17שיח מטפסתחילת הקיץפרי ירוק, אובאלי, ללא חרצניםג1גפן

17שיח מטפסתחילת הקיץדמוי ג1ארלי סוויטגפן

17שיח מטפססוף הקיץפרי אדום גדול, עם חרצנים, מתיקות מעודנתרד גלובגפן

17שיח מטפססוף הקיץפרי בגווני אדום, מתיקות גבוההקרימסוןגפן

41נוף ענקסוף הקיץגרגר אדום-גרגר פנמה

37שיחכל השנהמשתמשים בעלים-גת

51שיח דו שנתיקיץדמוי עגבניית שרי צהובה -דובדבן שלפח

9נוף קטן-בינוניקיץזן של פיטנגו-דובדבן ריו גרנדה

37נוף שיחיכל השנהמשתמשים בעלים-דפנה )ער אציל(

38שיח מתפשטקיץתרמיל קטן ובו זרעי הל-הל ירוק

54בינוני-גדולקיץפרי אובאלי סגול-ווטר ברי

10נוף קטן-בינוניקיץ פרי דמוי ענב עם קליפה זהובהגוואן דונגוומפי 

17נוף גבוה וזקוףחורףפרי גדול, מאורך, למסיקברנע זית

17נוף מתון, צפיפות בינוניתחורףפרי גדול, מאורך, למסיק ולכבישהקלמטהזית

17נוף מעוגלחורףפרי בינוני, ארומה עזה, למסיק ולכבישהסוריזית

17נוף בינוניחורףפרי גדול, אובאלי, למסיק ולכבישהקורטינהזית

17נוף בינוני, זקוףחורףפרי כדורי בינוני, בעיקר לכבישהמנזלינוזית

22נוף צרתחילת הקיץקליפה צהבהבה פלומתיתפורטוגלחבוש

54נוף שיחיקיץ פרי אדום קטן-חמאת בוטנים

18נוף בינוני-גדולסתיותרמילים חומיםנקבהחרוב

54נוף גדולאביבסגול אובאלי-ימבולינה

38שיח מתפשטחורףמשתמשים בשורש-כורכומין
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10נוף בינוני-גדולקיץ-סתיוכדורי קטן קליפורנילונגן

30נוף קטןסתיוקליפה דקה מיעוט גרעינים-ליים

31נוף בינוניחורףפרי גדול, עסיסיות גבוההיוריקהלימון 

31נוף בינוניחורףפרי גדול, עסיסיות גבוהה, מיעוט גרעיניםוילה פרנקהלימון 

פרי קטן, קליפה דקה, חומציות נמוכה, מאיירלימון 
31נוף בינוניחורףארומת תפוז

31נוף בינוניחורףפרי גדול, קליפה עבה, מתיקות עזהמתוק לימון 

31נוף קטן חורףצהוב קטן, עסיסיות גבוהה-לימקוואט

11נוף בינוניאמצע קיץ פרי בינוני-גדול, אחוז סוכר גבוהמאוריציוס ליצ'י

11נוף בינוניתחילת קיץפרי בינוני-גדול, אחוז סוכר גבוההונג לונגליצ'י

46נוף בינוני-גדולקיץעלים אכיליםמכונפתמורינגה 

11נוף ענקתחילת קיץפרי קטן-בינוני גלעין קטןמיה מנגו

11נוף בינוניאמצע הקיץפרי קטן, עגלגל, מתיקות גבוההשלימנגו

11נוף בינוניתחילת הקיץפרי גדול, מתוק, פיתוח על זן המיהעומרמנגו

11נוף קטן-בינוניסוף הקיץפרי גדול, קליפה ירקרקה, מתיקות מעודנתקיטמנגו

42נוף ענקתחילת החורףאגוז קשה לפיצוחבומונט/14-14מקדמיה

23נוף קטן-בינוניאמצע-סוף הקיץפרי גדול מתוקרעננהמשמש 

קקטוסי,כל השנהמשתמשים בעלים-נופאל 
46דמוי קשקשתא

23נוף קטן-בינוניתחילת קיץפרי קטן, קליפה סמוקה, ציפה בהירהלבנה 515נקטרינה

23נוף קטן-בינוניאביב-קיץפרי קטן-בינוני, קליפה סמוקה, ציפה צהובהבנימינהנקטרינה

55נוף שיחיקיץפרי אדום רך-סיידר ביי

12נוף בינוניאביב-קיץדמוי ביצה עם קליפה חומהאלנוספודילה )צ'יקו(

14נוף בינוניקיץקליפה ירקרקה ציפה בהירה-ספוטה לבנה

14נוף בינוניחורףקליפה ירקרקה ציפה חומה-ספוטה שחורה 

42נוף גדולקיץאוכלים את עוקץ הפרי, שמזכיר צימוק-עץ הצימוקים היפני

38נוף קטןכל השנהמשתמשים בעלים-עץ הקארי

12נוף קטןתחילת החורףפרי גדול, אובאלי, עסיסי, מתיקות מעודנתסלורפג'ויה

12נוף קטן צפוף תחילת החורףפרי קטן, כדורי, מתיקות גבוההכנהפג'ויה

32נוף קטןאמצע-סוף החורףפרי גדול מאדים בהבשלהצ'נדלרפומלה אדומה

32נוף קטןאמצע החורףפרי גדול גולייתפומלה לבנה

33נוף בינוניתחילת החורףמאדים בהבשלה-פומלית אדומה

33נוף בינוניתחילת החורףפרי בינוני-גדול-פומלית לבנה

47שיח קוצניקיץפרי בינוני, גוון אדום, ארומטי ומתוקפולקה פטל

47ללא קוציםקיץפרי בינוני-גדול, ורדרד בהיר, מתיקות מעודנתטומיפטל
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47שיח קוצניקיץפרי בינוני מעוגל, צהוב, רך יותר מהאדוםפטל צהובפטל

קליפה אדומה או צהובה, מגוון זניםפיטאיה מתוקה 
50שיח קוצניקיץציפה ארגמן או לבנה

13נוף קטןקיץפרי גדול מאוד, גוון אדום עז. עסיסיות גבוההגיתיתפיטנגו

13נוף קטןקיץהפרי הגדול ביותר מבין הזנים. עסיסי וארומטימריפיטנגו

13נוף קטן וצפוףקיץפרי קטן, לא טעים. עץ מתאים כגדר חיהכנהפיטנגו

33נוף קטןקיץ-סתיובקבוקוני מיץ כדוריים-פינגר\קוויאר ליים

47נוף קטןקיץכדורי סגול-פלסה

50שיח מטפססתיוקליפה סגולה ציפה צהובהPDפסיפלורה

13צר וגבוהקיץפרי אובאליפרדייס ללא מפרהפפאיה

43נוף ענקתחילת החורףאגוז עגלגל, תוכן פרי מלאדלמספקאן

43נוף ענקתחילת החורףאגוז גדול, קצוות מחודדים, מפרה לדלמסצ'וקטופקאן

55נוף שיחיסתיוגוון וורדרד מרקם ייחודי-צ'ה סיני

32נוף קטןחורףכתום אובאלינג'אמיקומקוואט )תפוז סיני(

51מטפס סתיופרי בינוני, אובאלי, דרישות קור בינוניותברונוקיווי

51מטפס -ללא פרימפרהקיווי

39נוף קטןכל השנהמשמש כעץ נויקסיהקינמון 

34נוף בינוניסוף החורףפרי גדול, עסיסי ומתוק, קליפה אדמדמהאודםקלמנטינה 

34נוף בינוניתחילת החורףפרי בינוני, כתום-אדום, עסיסי ומתוקמיכלקלמנטינה 

פרי גדול, קליפה כתומה, אורקלמנטינה 
34נוף בינוניאמצע חורףמרקם יציב ומתיקות מעודנת

39שיח גבוה תפשטכל השנהמשתמשים בגבעולים-קנה סוכר

14נוף בינוניקיץדמוי אגס עם קצה מחודד-קניסטל

39נוף קטןחורףשני פולים בתוך תרמילערביקהקפה 

15נוף בינוני-גדולסתיו-אביבכוכב צהוב-קרמבולה מתוקה

פרי גדול, קליפה וורדרדה, גרגר אדום, וונדרפולרימון
18נוף שיחיסוף הקיץגרעין מורגש

פרי קטן, קליפה סמוקה, שנירימון
18נוף שיחיאמצע-סוף הקיץגרגר אדום מתוק, גרעין רך

18נוף שיחיאמצע-סוף הקיץפרי קטן, גרגר אדום מתוק, גלעין רךעכורימון

פרי בינוני, קליפה וגרגרים בהירים, גרעין רך, ספרדי מאייררימון
18נוף שיחיסוף הקיץמתוק

פרי קטן, קליפה סגולה-שחורה, שחוררימון
18נוף שיחיסתיוגרגר אדום מתוק

23נוף בינוניתחילת הקיץפרי כדורי קטן, קליפה וציפה בורדומטלי שזיף

23נוף בינוניאמצע הקיץפרי ירוק גדול, ציפה קשה, חמצמץקלסישזיף

23נוף בינוניאמצע-סוף הקיץפרי בינוני, צהבהב-ירקרק, מתיקות עדינהסן גולדשזיף

23נוף בינוניתחילת הקיץפרי כדורי, קליפה סגולה, ציפה צהובה, מתוקסנטה רוזהשזיף

פרי סגול אובאלי, קצה מחודד, שגיבשזיף
23נוף בינוניסוף הקיץזקוק לקור להניב
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24נוף בינוניאמצע הקיץפרי כדורי סגולפיסרדישזיף

55נוף בינוניסוף הקיץסגול כדורי-שזיף המושל

24נוף בינוניקיץמזכיר תמר בצורהתמרשיזף סיני

24נוף בינוניקיץפרי כדורי קטן, מזכיר תפוח בטעםלישיזף סיני

24נוף בינוניקיץדמוי ליבנלישיזף סיני

15נוף בינוניאביבפרי בינוני-גדול, צורה אגסית, מתיקות גבוההאברישסק

43נוף גדולקיץ-סתיותרמיל ירוק גדול-שעועית הגלידה

19נוף בינוניקיץמפרה לאום אל פאחם פאטשקד

זן מסחרי מוביל. פרי בינוני-גדול אום אל פאחםשקד
19נוף בינוניסתיוואחוז שמן גבוה

19נוף בינוניאמצע הקיץקליפה ירקרקה ציפה בהירהנצרתיתתאנה

19נוף בינוניקיץקליפה ירקרקה ציפה אדמדמהקונדריאהתאנה

19נוף בינוניזן מקדיםקליפה סגלגלה ציפה אדומהברזילאיתתאנה

19נוף בינוניזן מקדיםקליפה סגלגלה ציפה אדומהסבעיתאנה

24נוף גדולתחילת הקיץפרי קטן בינוני, מתיקות עדינהלבן תות עץ

24נוף גדולתחילת הקיץפרי בינוני-גדול, מתיקות גבוההשחורתות עץ

24נוף גדול-ללא פריזכר דולבניתות עץ

24נוף בינוני-גדולתחילת הקיץפרי אדום קטן-בינוני, טעם עשיר מעודןשאמיתות עץ

25נוף בינוני-גדולתחילת הקיץמרקם עשיר, מתיקות עדינה, אורך 6-8 ס"מאפגני לבן תות ארוך

25נוף בינוני-גדולתחילת הקיץמרקם בשרני, מתיקות גבוהה, אורך 7-10 ס"מאפגני שחורתות ארוך

25נוף בכותיתחילת הקיץפרי קטן בינוני, מתיקות גבוההנקבהתות עץ בכות

25נוף בכותי-ללא פריזכרתות עץ בכות

34נוף גדולתחילת החורףעם טבור, קליף, מתיקות מעודנתטבוריתפוז 

פרי כדורי-אליפטי, קליף, מתיקות ועסיסיות שמוטיתפוז 
34נוף גדולאמצע חורףגבוהה

34נוף גדולסוף החורףמתאים למיץ. עסיסי ומתוק מאוד, לא קליףוולנסיהתפוז 

פרי קטן-בינוני, מיץ בגוון אדום כהה עם דם מורותפוז 
34נוף גדולסוף החורףארומה עשירה 

מתיקות מעודנת, קליף, מקדים את שאר דם קרה קרהתפוז 
34נוף גדולתחילת החורףהזנים האדומים

 פרי קטן-בינוני, מיץ אדמדם בהיר, דם סוונגליתפוז 
34נוף גדולסוף החורףטעם מתוק-חמצמץ

15נוף בינוניקיץקליפה צהבהבה גלעין גדול-תפוח הורד

53נוף בינוניקיץצורת פעמון מתיקות עדינה -תפוח מים

פרי בינוני-גדול, קליפה וורדרדה, מתוק. פינק ליידי/ רוזי גלאותפוח עץ 
25נוף בינוניקיץזקוק לקור כדי להניב

קליפה ירוקה, חמוץ-מתוק, גרנד סמיתתפוח עץ 
25נוף בינוניקיץזקוק לקור כדי להניב

פרי בינוני עגול, קליפה זהובה, סמוטי זהובתפוח עץ 
25נוף בינוניקיץזקוק לקור כדי להניב

25נוף בינוניקיץצורת קרמבו, ירקרק-אדמדם, מרקם רךענהתפוח עץ 
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