


 פסתבמר גן צמחי תבלין 
 יתתכזי ופעילי הגינות הקהילרהמלצות ל

 הצמחים ביים עבורתנאים מיטית הקיימים, ולדאוג לתנאי התשתהיות מודעים לפסת יש לבמר גן צמחי תבלין הכיןמעוניינים ל כאשר
 ת מים ופתחי ניקוז? והיכן הםפסת? האם קיימים נקודבמר הפסת, מהי עוצמת ההארהמר הנשיאה של ה את כושרבחון תחילבחרו. יש לשי

 מצע מתאים.הם לפסת ולדאוג לבמרגידולאת הצמחים המתאימים ל בחורפי נתונים אלו יש ל לממוקמים? ע

 ס משקלבעומ פסותמר נשיאה שלכושר
 פסות:מר קיימות שני טיפוסים של

 פסות תלויותמר.1
 טאוס(גג )פנ פסותמר.2

 .גידול מיכליספרמ ליהע הניחל מניעה אין כןולריצוףלמעבררמ"ל גק"300של שימושי סעומלקבל תלסוגמ התקינה, פילע ומתוכננת תקין במצב שהיא תלויה, פסתמר
 הירות.בז נהוגת לשאת וללסוגפסת מס שהמרת העומשנה ויותר( יש לוודא את מיד 20 יקות )בנותפסות ותבמר

 נוסף חוזק מקנים גגל שמתחת בקומה בנייה קירות ,כךלובנוסףרמ"ל גק"300של שימושי סעומלקבל תלסוגמ התקינה פילע ומתוכננת תקין במצב שהיא גג פסתמר
אלו(. מבניםשל טנייםהפר נתוניםל )בהתאםיותראף העמיסל ניתן אלו, עמודים או קורות מצויים היכן ויודעים הבמיד טון.מב שוייםהע קים,מע או עמודים או קורות גםוכך

ת לשאת.לסוגפסת מס שהמרת העומהגג את מיד לע בעת הנחת משקל ולוודא יותר הירז היותיקות יש לגג ות פסותבמר גם פה, 
 דיףע תלויות פסותובמר השני מןהאחד במרווח אותם הניחל הצמחים. אתדלנג בהםש קלים, מיכליםבחורל גם חשוב כן,ול יהליכולותמעבר פסתהמרלע העמיסל אין 

 פסת.בקצה המר לקירות המבנה ולא מיכלים סמוך הניח יותרל
ה .ילטובת מיכלי שתפסת לבמר ס קייםעומ רפסות הישנות, ניתן לשחרמרל ביטחון ובמיוחדליתר

 170 - 150-כתשוקל מס"10 בעובי בשי במצב החמרחול סוגמ קרקע כבדות. שהן גינוןל בקרקעות ולא הקל הילשת בתערובת נמלא נובחרש המיכלים, את כי גם, חשוב 
ה.כז באירועהמיכל גיעי אליו המקסימליהמשקל פיצ הוזךא מניז מצב אומנם הוז חזקים. שםג באירועי השקור פיכ רוויה,לאחר גק"  220  - 200 וכ בשי במצברמ"לגק"

 חזק. שםג אירועלאחר רוויה במצבירמ"ל גק"130 – 110-כו בשי במצברמ"לגק"20-30-כ שוקלות מיניהןלכבול תערובות כדוגמת לעציצים הילשת תערובת לעומתן 
 שלבירסמשקללעלשמור מנתלע והן האגרונומיות בותמהסי הן ,המיכל מן היעיל מים יציאתפשרלא כדיבהיטמנוקזיםיהיושנבחרהגידולמיכליכי ,אדמחשוב
 פתוחים. פסת וכי פתחי הניקוזמים מן המר במנות קטנות ולוודא כי קיים ניקוז השקותגם להקפיד. חשוב, כמובן, להגידול מיכל
 ה.המיד לע יתר הכבידשלא ל השתדלחשוב ל ךבמיכלים א ביםצמחים ר דלגפסות ניתן לבית המרבמר

 פסתבמר ירקות גידול |2
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 ההאר עצמת

 שמש מגיע אליה? כם פונה וכמה אורפסת שלפנה המרה מלאיז רברת הצמחים יש לילפני שתל
 בהתאם לעונות השנה. בעוצמה שונה ובאיכות שונה פנים שונים מקבלות אורפסות מממר כךהיות מודע ליש ל
 שווה הזווית ב.מער מצד ומקרינה נמצאת השמש הצהריים אחר ואילו הבית למע נמצאת השמש בצהריים .חירהמז פנההמ את הומאיר חרבמז התחיל חתזור השמש ,בקיץ

 הצמחים. למע 30% התקין רשת צלל ים כדאי לשקול, ולעיתגישה את ההבדלגבוהה. הצמחייה מר בה יותרהר ת האווירטורפרטמ ך)אותה הקרינה( א הבוקר לזו של
 בההר אין שכן םבעול מהגבוהות היא הקרינה בארץ ב.מער רוםד כיווןמ הצהריים ואחר רוםד כיווןב נמצאת היא בצהרים ח,רמז רוםד כיווןמ התחיל המאיר השמש ,ףבחור

 כנו ימים מעוננים עם קרינה נמוכה יחסית.ית ףזאת, בחור עם ימים מעוננים, יחד
 משטחים היותל שוייםע האל .אור טיםפול חביםנר זוריםא ידי לע מיוצר- רפוזמ )אור רוםד מצד שמגיע לאור ביחס נמוך לצמחים כושער דיפוזי/רפוזמ אור ישנו פוניצ פנהבמ
 בשעות היום(. חבים, שטוחים, כגון השמיםנר
 פסות.מר פנים השונים שלמצמחי תבלין שונים והתאמתם ל ה שלרישות ההארד טותפור, מ1 הבלטב

רוחות תדירות
לשתול /אוו יכונייםת הים השיח בני כגון יחסית עמידים צמחים בחורל יש השכז הבמקר גבוהה. בעוצמה בותמנש רוחות יםלעית כנוית חשופות פסותובמר גבוהות בקומות 

 קים(.מעל סמוך משלבתנאים מוגנים יחסית )ל אותם 

 ת מיםנקוד
ה.גינה השקיה סדירתת לה ולבעבוד חסוךבת כדי לכת השקיה ממוחשהתקין מערל ת מים, מומלץפסת נקודבמר ה וקיימתבמיד

כיצד גם, לשקול צריך ת.אחר רךבד או משפך עם השקותל שנוכל בתדירות שיעמדו צמחים רק נבחר ה.בקפיד הצמחים את בחורל חשוב קבועה, השקיה כתמער אין אם 
 בבית. לא נהייה חופשה, כאשר בתקופות של יושקו הצמחים 
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 פתח ניקוז
 בהשקיה או יותתחת באמצעות )אם ההשקיה בעת פההצ תהייה שלא לדאוג יש ,ניקוז פתח ואין הבמיד

 מתונה יחסית(.
 בדוק אם הוא קרוב לצמחים או מרוחק מהם., יש לה ויש פתח ניקוזבמיד

 פתח אל מהמיכלים ישירות צינורות באמצעות המים פיעוד את סלקל ניתן מרוחק, הפתח כאשר
 חופשית רימהז פשרלא או ,הריצוף בתוך שקוע או הלבתע מחופה ,לויג היותל יכול הצינור .הניקוז
 זאת. פשרהשיפוע מא כאשר

תנאי קרקע )מצע( ודישון
ב.היט תמנוקז תהייה שהיא כך לע הקפידל יש כאשר ה,ילשת בתערובת הצמחים את לשתול מוצע 

הם,של בעיהט הגידול בבית ברל דליםהג יכונייםת הים השיח בני דוגמת מיניםל הן מתאימה זו תערובת 
בגן שדורשים אחרים מיניםל והן פשוטה( איזובית בנה,ל זוטא מרווה, )מיני ניות.וגיר דלות, בקרקעות 

 דשן כילהמ ,גידול מצע לקנות כדאי פואית(.ר ומליסה הנזיר-כובעדולג )טרופיאולום דשנות קרקעות 
 פשרלא כדי בשנה, פעמים פעם תבלין, לצמחי המתאים מגורען דשן הוסיףל או /מבוקראיטי בשחרור

 בית.פתחות מיטהת

 ת הצמחיםבחיר
ועוצמת תדירות ה,טורפרוטמ ההאר )תנאי פסתבמר הקיימים תנאיםל בהתאם שהתע הצמחים תבחיר

 הם הל לקבוצה בהתאם גם שהיעת ההבחיר בהם. טפלל נושל תליכול ובהתאם הלאה( וכך הרוחות 
 שייכים.
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פאומר קבוצות צמחים המשמשים כצמחי תבלין, ריח 
 וצמחים בר צמחי הכילמ פא.ומר ריח התבלין, צמחי בקבוצת יתמשמעות קבוצה – השיח בני קבוצת 

 איזובית, איזוביון, איזוב, מיני כגון: ריח.ול חליטהל בעיקר המשמשים הם,ל קרובים יכונייםים-ת
 נית מקורקפת.ת, וקורנית משובלה, צתרה ורודבנה, צתרה , זוטא לדעמרווה וג

ה לימונית., לואיזפואימרין ר, רוזגון ריחנירבא(, פלשיחים – לענה שיחנית )שי

 ה(,בר)כוס ההשד דג :הארץ בתנאי קציריים!(, בר )אבל ייםשנת –חד ירק גן של כלמא תבליני 
Levisticum) לובאג' )שמיר(, ריחני בתש )פטרוזיליה(, סלסולמ פטרוסילון רי(,)סל ריחני פסכר

 ,)officinalis (, הרוקול )בזיליקום(, הבזיל ריחןDiplotaxis tenuifolia( עירית ,ביסביי גידולי מיני 
 פסת(.במר ירקות יות – גידולתגינות קהיל כזי ופעילירפון המלצות לד ירוק. )ראו ובצל

 ני נענה.פואית, מיני וזבוניים – מליסה רשע

 .ריחני לג, סידול, טרופיאולום )כובע הנזיר( גכילים – מיני המרוקליסחים ואפור

 י )אלוווה(.בהם – אלווי אמית השתמשפא - שניתן לצמחי מר

 פנה(.ד לי)ע אציל זום – ערג שיח/ץע

 הילדי שתמוע
שכן כדאית לא ףהחור לקראות הילשת ם.המוקד יוסתב או בבאבי הצמחים את לשתול דיףע כללכ

 משל)ל לצל דואגים אם פשריתא אבל סוייםמ סיכון מהווה בקיץ הילשת ב.היט פתחוית לא הצמחים 
 (.30% באמצעות רשת צל

 הילפיפות שתצ
 יליםבשת מס" 15-20– ייםשנת חד בצמחים משתנה: ילים(שת בין חק)מר העומד ה-ילהשת פיפותצ
 מין הצמח(.בין הצמחים )בהתאם ל מס" 40-50 פחותיים לב שנתר
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 השקיה
 מריןרוז נית-קורבת זוביון,א זובית,א )מיני מים כחסכני ריםדמוג יכונייםת הים השיח בני ביתמר

 בתנאים ה(.)אלווור יאמית אלווי דוגמת אחרים מינים גם כמו ועוד( משולשת מרווה ,מצוי גםפי ה,דעג
רישותד הםל מינים יש ,מאידך .ומזיקים מחלות מימגור הינזקול התנווןל נוטים הם ,השקיה ףעוד של

 נוספים ומינים פואית(ר מליסה העירית, שום נענה, )מיני בונייםשע מינים כגון: ,יותר גבוהות השקיה 
 ה לימונית.: לואיזמשלל

טיפולים אגרו-טכניים
התנוונות, מניעתל ב(ובאבי יוסת)ב וקיטומים הקצרות גיזומיל זקוקים יכונייםת הים השיח בני 

 לולע הצמח, סיסבל דע חזק גיזום תחתונים. צמח מחלקי ליםהע תונשיר ההתעצות תופעת 
 בחלק טהמל זוםגל סורא כן)ל פואיר מריןברוז משלל הצמח, בתמותת פעמים בההר גמרהיל

 דע ההשקיה כמות את לצמצם צריך הגיזום לאחר רך(. דייןוע הירוק בחלק רק אלא בשהי
ב הגידולים.בר בימים חמים נמוך זום או לקטוףגל . כמו כן, לא מומלץבלוב חדששיופיע ל

 (.1 הבלטב טניותפר הנחיות )ראו לימוני זקן-בבר משלל חידוש גיזומי בצעל ניתן אחרים במינים 

מחלות ומזיקים
 כגון צמחים ומיני סוגי ישנם יכוניים.ת ים במינים בעיקר שם,ג או השקיה ףבעוד ים,לעית מופיעים 

 חלילז גישיםר םאחר מוצצים.ל גישהור כהר לוותםשע נענה, ניז או שיחנית לענה לימונית, הלואיז
כל של גישויותהר את בחוןל יש חריף(. גוןר)פל לקתלע או דול(ג טרופיאולוםב הכרוב בנין)ל פריםפר
.טניבאופן פר מין 

 האחרונות בשנים לארץ הרשחד המחל- הבזיל יתכשות ידי לע נתקף הבזיל( )ריחן בזיליקום 
--קיץבאבי קרי – מ"צ 15-25 בין שנעה הליל תטורפרוטמ וטל( שם)ג בותטיר בתנאי פתחתומת
 גם יש בשים.י יהיו ליםשהע השתדלל רק ססרל אין .הארץ כלב ונמצאת באוויר מופצת ההמחל יו.סת

 פון(.הד סוףב (. )ראו תמונותdevotion ה,נים עמידים )פרוספרז
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 גינת התבלינים: מיני צמחים ל1 הבלט
 .ניסן, סימה קגן, רועי קן תור רור, דרהל לג, אביגמן-ספירמן, אורי פרברסיל מים: דודבות הצלדיבא ה הןבלהתמונות שמלוות את הט

הערות שימוש כצמח הערות תנאי תנאי תנאי אור יאורת קוטר גובה שם מדעי  שם
תבלין אגרוטכניות הטורפרטמ השקיה טר()מ טר()מ  הצמח

נוספות
,שמן וחומץ גיזום לאחר לקור עמיד טה.מוע לשמש מלאה. בקצב בן-שיח הצומח 0.6 0.5-0.6 Lavandula זוביוןא 
בהם שמושרים פריחה. חום.ול רומיתד פסתמר חותפרבת חיו. פרבינוני stoechas גולד 

זוביוןחי אפר בקרקע מתנוון בית.פסת מערומר  גולות עם חפים-סכחולות
בוליתמשמשים ל רווית מים. , המופיעיםלגד מוייד  רבנדל

כלים, דוגמתמא  ליו. עהקיץ דב עבאבי
, מנותט, סלצלי  ליים, שעירים,גסר

אחרונות ותה.  פירים וריחניים.מא
 השימוש עיקר

 בישום כצמח
 )בשקיות(.

חיםפרב שימוש גיזום וקיטום לקור עמיד טה.מוע לשמש מלאה בקצב בן-שיח הצומח 0.6 0.5-0.7 Lavandula זוביוןא 
 לים מיובשיםוע

 בארון בשםכדי ל
 .שחיק עהרול

חות,פרת
 לאחר 

הפריחה.

חום.ול  רומיתד פסתמר
 בית.פסת מערומר

 חותפרבת חיו. פרבינוני
גולות,-סכחולות

 ליוב. עבאבי המופיעים 

dentate משונן 

 רבנדל
בקרקע מתנוון

 רווית מים 
 ליים, משוננים,גסר
 פירים וריחנים.מא

 יפתצר

.ובצל

,שמן וחומץ גיזום לאחר לקור עמיד טה.מוע לשמש מלאה. בקצב בן-שיח הצומח 0.6 0.5-0.6 Lavandula זוביוןא 
בהם שמושרים פריחה. חום.ול רומיתד פסתמר חותפרבת חיו. פרבינוני angustifolia פואיר 

זוביוןחי אפר בקרקע מתנוון בית.פסת מערומר גולות,-סכחולות
בוליתמשמשים ל רווית מים ליוב. עבאבי המופיעים  רבנדל

כלים כגוןמא .ובצל בידיםפורים, לליים, אגסר  ליאנג
, צלי ומנותטסל  וריחניים.

 אחרונות ומקנים
.הם טעם מיוחדל

 חיםפרב .שימוש 
 לים מיובשיםוע

 בשם ארונותכדי ל
 .שחיק עהרול
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הערות שימוש כצמח הערות תנאי תנאי תנאי אור יאורת קוטר גובה שם מדעי  שם
תבלין אגרוטכניות הטורפרטמ השקיה טר()מ טר()מ  הצמח

נוספות
ליםע מחליף ב עיקריכימר בקרקע מתנוון לקור עמיד טה.מוע שמש מלאה, בקצב בן-שיח הצומח 0.4 0.5 Origanum זוביתא
ףמהחור בולי. תבזעתר רווית מים. חום.ול ה חלקית.והצלל בניםחיו ל. פרבינוני syriacum מצויה 

דולים)ג בריטים, דסל סוףב גיזום רומית,ד פסתמר ליו. עהקיץ דב עמהאבי  זוב)א
כים( לקיץור כליפה, מאמא .הקיץ חית.רבית ומזמער פרים ירוקים-שעיריםפרא  מצוי(

)קטנים(. .פיצות ועוד בשר וריחניים.
פיו עגוליםענ  זעתר

 .בחתך

פשטמת משמש כתבלין גיזום תדיר חום,ל עמיד טה.מוע לשמש מלאה. בן-שיח משתרע, הצומח 0.5 0.5-0.6 Origanum  זוביתא
בשלוחות כליםמאל פריחה. לאחר .גיש לקורר רומיתד פסתמר בבאבי ח. פורבינוני בקצב vulgare פשוטה 

ת-ת בחטמהמ בית.פסת מערומר  יים,ביצת ליו. עבוורוד
קרקעיות. דוגמת האיטלקי ירוקים וריחניים.  גנואור

 פיצה ופסטה.

 בוליתמשמש ל
 ,בשר כלימא
 טים ומרקים.סל

בקרקע מתנוון
 רווית מים 

 .ובצל

 לקור עמיד
חום.ול

טה.מוע  שמש מלאה
 ה חלקית.והצלל

 רומית,ד פסתמר
 חית.רבית ומזמער

 בקצב בן-שיח, הצומח
 בנים-חים ל. הפרבינוני

 ב ובמשךורודים מהאבי
 ליו צרים,. עהקיץ כל

 פרים, בהיריםפרא

0.6 0.5 Origanum 
majorana 

 זוביתא
 יתבותתר
 זוב)א

י(בותתר

וריחניים.  מיורן
 מתוק

משמש כתבלין פיגיזום ל לקור עמיד טה.מוע לשמש מלאה גולסב חבן-שיח הפור 0.5 0.3-0.4 Thymus vulgari ת-ב 
,בשר כלימאל . עמידהצורך חום.ול רומית,ד פסתמר ה,זעיר לווה. העבקיץ  ניתקור

כליםטים ומאסל בקרקע יחסית בית.פסת מערמר ה, ריחנית.פורנוטה לא  פשוטה
בחטמהמ רוויה.

.האיטלקי  טימין

 לים איןלע
 פיין.ריח מא

תה.ל  לקור עמיד
 חום.ול

טה.מוע  לשמש מלאה
 ה חלקית.והצלל

 רומית,ד פסתמר
 ביתפסת מערמר
 חית.רפסת מזומר

 ליםע לבן-שיח, בע
 ליים,גפורים, סרא

 ה-גולשעירים. פריחה ס
יו.הסת דע במהאבי ה,ורוד

0.6-1 0.7-1.4 Teucrium 
creticum 

 הגעד
 יתתכר
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הערות שימוש כצמח הערות תנאי תנאי תנאי אור יאורת קוטר גובה שם מדעי  שם
תבלין אגרוטכניות הטורפרטמ השקיה טר()מ טר()מ  הצמח

נוספות
תה.ל  גיזום וקיטום

חותפרת
 לאחר 

 לקור עמיד
חום.ול

 טה-מוע
 בינונית.

 לשמש מלאה
 רומיתד פסתמרל

 בית.או מער

 ליםע לבע בן-שיח
 פיריםעגולים, קטנים, מא

 חים קטנים,וריחניים. הפר

0.4 0.5 Clinopodium 
serpyllifolium 

 זוטה
 בנהל

הפריחה.  סוףבנים-ורודים, בל
 .הקיץ

פשטמת
 משלוחות. 

 ב.ספיח ר

 תה, מרקים,ל
 טים, גבינות,סל

 פה.חביתות ומא

 גיזום חידוש
 ב.באבי

 לקור עמיד
חום.ול

טה.מוע  לשמש מלאה
 ה חלקית.והצלל

 רומית,ד פסתמר
 ביתפסת מערמר

 לבע בן-שיח משתרע
 כים, עגוליםלים רע

 פורים, שעיריםקטנים, א
 חיםוריחניים. הפר

0.4 0.3-0.4 Calamintha 
incana 

 מינתהכל
 הפורא

חית.רפסת מזומר  גמנייםורודים-אר
.ףהחור דב עמהאבי

תה אוכתוספת ל
מוי תה,ד כמשקה 

 קצירים 3 דע
 בשנה. נוטה

 חום.ל עמיד
גישותר

 בינונית 
 הוסדיר

 שמש מלאה.
 רומיתד פסתמר

 בקצב דלהג זקוף שיח
 חים. הפרמהיר דבינוני ע

1.5-2 2-2.5 Aloysia 
citriodora 

 הלואיז
לימונית

חהתקרל
בחלקים 

תחתונים. 
 נוטה 

 בינונית
 .לקור

 ת)נשיר
 ליםע

 ביובש(.

בית.מער פסתומר  ריםסודבנים, מל
 בולים ארוכות אובשי

 דב עכבדים מהאבימ
 בהירים, ליםיו. העהסת

(Lippia 
citriodora) 

 )ליפיה
 לימונית(

 הלואיז
ע”י היתקףל  חות עםפרניים. תמלאיז

הלכנימות ע  בבאבי בניםחים לפר
טפלניתן ל  .ובקיץ

באמצעות
 ריסוס 

 כשירבת
 בון.ס

תהכתוספת ל הגיזום חוםל עמיד טה,מוע לשמש מלאה, דלבן-שיח, שיח הג 1 1 Artemisia  לענה
)מר(. ב.באבי .ולקור בינונית.  רומיתד פסתמר

 בית.מער פסתומר
חים, הפרבינוני בקצב

ב,באבי צהובות בקרקפות 
arborescens שיחנית 

כים,לים רטים. העבול לא  באשי
 זורים פעמיים-פורים, גא

שלוש לאונות קטנות.
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הערות שימוש כצמח הערות תנאי תנאי תנאי אור יאורת קוטר גובה שם מדעי  שם
תבלין אגרוטכניות הטורפרטמ השקיה טר()מ טר()מ  הצמח

נוספות
 תה אוכתוספת ל

 הכנת משקהל
 מצעזקוק ל
 . הגיזוםמנוקז

 לקור עמיד
 חום.ול

בה.ר  ה חלקיתהצלל
 ה מלאה.והצלל

 דלבן-שיח הג /אובונישע
בנים-חים ל. פרמהר

0.5 0.5 Melissa 
officinalis 

 מליסה
 פואיתר

מוי תה.ד ב.באבי בית,פסת מערמר  .ב ובקיץבאבי צהבהבים
פונית.חית וצרמז ב,ביצה או ל מוייד ליםהע

 ירוקים כהים משוננים 
 ומחוספסים.

ריעמז לים מיובשיםע מצע מנוקז לקור עמיד טה.מוע לשמש מלאה בבאבי חבן-שיח הפור 0.8-1 0.6-1 Salvia  מרווה
.טעצמו מע בוליתמשמשם ל ב, רצויהיט גישחום. רול ה חלקית.והצלל ליםע ל, בעגולס כחולב officinalis פואיתר 

מתנוון פחות .בשר כלימא זוםגול לדלל תנאי אווירל רומית,ד פסתמר  פשוטים, מחוספסים,
ממרווה יו.סתב חותעם ל ביתפסת מערמר פירים וריחנים.מא  מיהמיר

משולשת גבוהה.  חית.רפסת מזומר
גם אם כי

הוא קצר 
 חיים יחסית 

יים-)שנת
שלוש(. 
ניםז קיימים 

 מגוונים וכן 
בני כלאיים.

 פשטמת
 משלוחות.

 משקהתה ולל
 מוי תה.ד

 זקוק לקרקע
 חה.ל

 לים ניזוקיםהע
עיםגפמ

חום.ל עמיד
 באיזורים 
 םלקרים נע

ףבחור

 מרובה 
 ה.וסדיר

 לשמש מלאה
 ה חלקית.הצללול

 רומית,ד פסתמר
 ביתפסת מערמר

 , משתרע, מהירבונישע
 הגולצמיחה. פריחה ס

.בקיץ

0.5-1 0.2-0.4 Mentha x 
piperita 

 נענה
 חריפה

דוגמת שונים ומתחדש חית.רפסת מזומר
חליחילדון וז ב.באבי

 מיניהם.ש לע
 זוםגל מומלץ
 הצמח. לדילול
 זוםגל מומלץ
 הצמח. לדילול
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הערות שימוש כצמח הערות תנאי תנאי תנאי אור יאורת קוטר גובה שם מדעי  שם
תבלין אגרוטכניות הטורפרטמ השקיה טר()מ טר()מ  הצמח

נוספות
פשטמת

משלוחות. 
 ניםז מוכרים 

 שונים.

 משקהתה ולל
 מוי תה.ד

 זקוק לקרקע
 חה.ל

ליםהע
 ניזוקים 

עיםגפמ
 דוגמת שונים 

 חליחילדון וז
 מיניהם.ש לע

זוםגל מומלץ
 לדילול 
 הצמח.

חום.ל עמיד
 באיזורים 
 םלקרים נע

ףבחור
 ומתחדש 

ב.באבי

 מרובה 
 ה.וסדיר

 לשמש מלאה
 ה חלקית.הצללול

 רומית,ד פסתמר
 ביתפסת מערמר
חית.רפסת מזומר

 , משתרע, מהירבונישע
 הגולצמיחה. פריחה ס

 מחצה. משתרע לבקיץ
.פוףוצ

0.6-0.8 0.3-0.6 Mentha 
longifolia 

 נענה
 תמשובל

כלימאתבלין, ל מהדלא טהמוע ההצלללשמש ול  אציל ער Laurus nobilis 4-8 2-6 ,גידול שיח איטי/ץע
, ירקות, צליבשר

 כבושים, מרקים, 
 בים,טגים, רד

 ה, פורייהקל
ת.ומנוקז
 גיזום דורש 

ףבעוד
השקיה 

 חלקית
 רומית,ד פסתמר
 בית,פסת מערמר

 ב , בצבריבאבי חהפור
ם-בצבע קר חיםפר

 צהבהב. הפרי - בית 
 ליע
 פנהד

פודינגים תלשמיר נוטה חית.רפסת מזמר  שמן כיל, מלעין שחורג
בות.ורי מימדים היתקףל  ניים,לדג ליםב. הער

בקטנים. מגי ידי לע  ירוקים כהים.
גיזום.ב להיט כנימות

 וכתוצאה 
 סותכהתל

 פייחת’.ב’

עהמג לים טרייםהע גיזום חידוש חום.ל עמיד בינונית. שמש מלאה. ליםע ל, בעגניד בשע 1 0.8-1 Cymbopogon  זקן-בר
ליםבע בשים משמשיםכי ב )ניתןבאבי גישותר רומיתד פסתמר זקופים, ארוכים citratus לימוני

כפוצע. בד” גים,כתבלין לד ספרלקצרו מ בינונית בית.מער פסתומר חתפרמחוספסים. ת  )לימונית
ח.לא פור מרקים, חמוצים פעמים )נוטה לקור ה.נדיר  ריחנית(

בים.טור בשנה(.
 מונע צמיחת 

 בים.שע

 םלהיעל
בקור(.  שבע

 הלימון
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הערות שימוש כצמח הערות תנאי תנאי תנאי אור יאורת קוטר גובה שם מדעי  שם
תבלין אגרוטכניות הטורפרטמ השקיה טר()מ טר()מ  הצמח

נוספות
מוכרים  כלימאתבלין ל הגיזום הקצר לקור עמיד טהמוע לשמש מלאה בן-שיח שיח/זקוף 1 1 Rosmarinus מריןרוז 

נים שונים,ז ,, צליכבש בשר ב. איןבאבי חוםול רומית,ד פסתמר  פואיר officinalis .פרפר-אחלכחל
ביניהם הזן מרקים וירקות. פיםזום ענגל ביתפסת מערמר  ליים וריחניים.גלים סרע

גון’‘בלו ל פואיתה ר  שהתעצו.
 שפריחתו

ה יותרכחול
 ונוטים פחות 

התנווןל
 והזן ‘זוחל’ 
שמשתרע.

לע נתקף תבלין חשוב לקרקע חום,ל עמיד השקיה לשמש מלאה תבולשי לבע בונישצמח ע 0.4 0.5 Ocimum  ריחן
יתידי כשות כליםבמא עמוקה .גיש לקורר בהר מחצה.ה לוהצלל גבעוליו גמנית,פריחה אר basilicum  הבזיל

- הבזיל בחטמהקשורים ל ת.ומנוקז ה.וסדיר כים,ליו רמצולעים וע
המחל האיטלקי: פיצה, .בצבע ירוק חי ריחניים,  בזיליקום
הרשחד  , נקניקיות,צלי

בשנים לארץ  מרקים.
 האחרונות

פתחתומת
 בתנאי 

 בותטיר
 שם וטל()ג

 תטורפרוטמ
ה שנעהליל
15-25 בין 

 מ”צ – קרי 
--קיץבאבי
יו.סת

טים,סלתבלין ל לקור עמיד בינונית. לשמש מלאה זקופים, ליםע גוש של 0.3 0.4 Allium  שום
גבינות פים,מא חום.ול רומית,ד פסתמר דקים וחלולים המדיפים schoenoprasum העירית 
בים.טור בית.פסת מערמר  .בצל ה שלדומה לז ריח

ב.באבי גולותחות ספרת  עירית
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