רשימת צמחים מומלצים

מוגשת כאן רשימת  359הצמחים שנמצאו מוצלחים בחלקות האקלום
בניר עוז

רן פאוקר

תשע"ב 0220

ר

תוכן הענינים:
מבוא

I

שיטות וחומרים

I

אירגון נתונים והסברים לרשימות

III

גאופיטים

2

דשאים

3

בני-שיח

1

חד-שנתיים

3

מטפסים

3

סוקולנטים

4

דקלים

2

עצים

9

עץ/שיח

12

צמחי כיסוי

13

שיחים

11

תמונות מהגן בסוף
כל הזכויות שמורות

האינפורמציה הנמסרת כאן היא בגדר המלצה בלבד !

מבוא:
שנה שחונה קיצונית כמו שנת ( )1558/55איננה תופעה נדירה ,היא הופיעה  4פעמים
ב 95-השנים האחרונות ( .),1558/55 ,1512/13 ,1595/15 ,1541/41כאשר משנת 1599
היו עוד  11שנים שחונות פחות ( 15% - 15%מהממוצע הרב-שנתי).
מכאן הצורך לשתול בגנים צמחים חסכני מים .מגמה זו מאפשרת לקיים גני נוי
רעננים ,בהם לא מורגשת הגבלת מכסת המים בשנים שחונות.
שימוש מושכל בצמחייה חסכונית במים לא יפתור את כל בעיית המחסור במים בגן-
הנוי .פעולות אגרוטכניות ותכנוניות נוספות יעזרו למשימה :עיבודים ,ניקיון
מעשבים רעים ,חיפוי קרקע ,איסוף מי-נגר מגגות ומשטחים מרוצפים והשארתם
בגן ,תכנון לשימוש חסכני מושכל באלמנטים צרכני מים רבים (דשא ,ורדים ,פרחים
עונתיים) ישלים את המהלך.
על-מנת להעשיר את מגוון הצמחים חסכני המים שיעמדו לרשות הגננים הוקמה
בניר-עוז בשנת  1511חלקת אקלום ללא השקיה .העבודה היא חלק מעבודה נרחבת
יותר שנעשתה במספר אתרים בנגב משנת ,1515 -על-ידי המכונים למחקר שימושי
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (המכון לחקר הנגב דאז) .עבודה זו מסוכמת בספר "
צמחים עמידים בפני יובש ומליחות לגינון חסכוני במים" מאת :י.בן דב ,מ .פורטי,
וד .פסטרנק.
שיטות וחומרים:
חלקות האקלום ממוקמות בנגב המערבי בקרקע לס חולי עמוקה 295 .מ"מ ממוצע
רב-שנתי ,בחלקות "ביוב" ו"קק"ל" הנמצאות  1ק"מ דרומה משאר הגן רק 114
מ"מ בממוצע רב שנתי  .כ 2555-מ"מ התאדות פוטנציאלית ממוצעת.
נבדקים כ 535 -מינים .כ 955 -ללא השקיה 345 ,בהשקיית עזר.
בחלקות ללא השקיה נשתלים הצמחים 12 :פרטים בשתי חזרות לכל מין .עצים
ושיחים במרחקי שתילה של  9X9מ' ,בני-שיח וצמחי כיסוי בחלקות של  15מ"ר
לחזרה.
 39מינים של בני-שיח וצמחי כיסוי נבדקים בהשקיית עזר של  185מ"מ לשנה
בחלקות של  11מ"ר לחזרה 32 - 4 ,פרטים למין בהתאם לאופי צימוח הצמח.
שאר המינים שנבדקים עם השקיה ,נשתלים בגני ניר-עוז בחלקות בהן ניתן לבקר
את כמות המים המושקים.
I

מדדים לבדיקת הצמחים:
 מראה יפה ורענן במשך מרבית חודשי השנה. גידול ללא מחלות או מזיקים. גידול ללא צורך בגיזומים רבים לחידוש נוף הצמח. אחרי התבססותם ,הצמחים ,מונעים עשבים רעים. צמחים בעלי ייחוד אסתטי או ממלאים פונקציה חשובה בגן .במקרה כזה,יתכן ויתור על אחד המדדים.
משך הבדיקה ,לפני ההמלצה:
משך הבדיקה בעצים הוא לפחות  15שנים ,בצמחי כיסוי ובשיחים לפחות  4שנים
מאז הגיעם לגודל האופייני למין ,כלומר לצריכת מים מלאה .הדיווח המובא כאן
הוא פרי מחקר הנמשך שנים רבות ( 31שנים עד עכשיו) .לכן הרשימות מתעדכנות
אחת לשנתיים שלוש .מופיעים צמחים חדשים ,אחרים נגרעים הואיל ונמצא
שאיכותם נפגעת עם השנים או שנמצא שהם הופכים לעשב רע קשה הדברה ,או
חלילה לפורצים ואף לפולשים ,כדוגמת  :שטה ריסנית , Acacia salicina
שטה כחלחלה  ,Acacia salignaאנכילנה שעירה . Enchylaena tomentosa
איסוף התוצאות וניתוחן מגובה על-ידי:
 )1צוות מצומצם של "ועדת אקלום שליד המחלקה להנדסת הצומח גננות ונוף
של משרד החקלאות" :אביגייל הלר ,סימה כגן,סיגל הדר ,דני אלמליח ,פבלו
צ'רקסקי ,וישראל גלון.
 )2יוסי בן דב ז"ל ,לשעבר המכונים למחקר שימושי של אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב.
האינפורמציה הנמסרת כאן מותאמת לקרקע עמוקה מאוד ולאזור בעל תנאי
אקלים ייחודיים .יש לקחת נתון זה בחשבון בהעברת הידע לאזורים אחרים .יש
לגרוע מים או להוסיפם מעבר למוצג כאן בהתאם לעומק הקרקע ,לכמות משקעים,
לאיסוף מי-נגר וההתאדות הפוטנציאלית.

II

ארגון נתונים והסברים לרשימות:
שמות הצמחים המוגשים כאן הם כפי שמופיעים:
 .1במאגר מידע של תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים משרד החקלאות –
שה"מ
 .2במאגר מידע של התאגדות מספר גנים בוטנים מובילים בעולם,
"The Plant List — all genera" http://www.theplantlist.org/browse/-/-/
העמודות:
איכות:
 = 1צמח מוצלח (ראה הערות) =2 ,הצלחה בינונית אבל כדאי לנסות.
השקיה:
מנת מים שיש להוסיף מעבר למשקעים של  295מ"מ לשנה בממוצע.
בבדיקה = נושא כמות מים המוספת עדיין בבדיקה אך בכל מקרה השקיה מירבית
של  335מ"מ לשנה.
הערות:
הוצגו כאן ההערות ,כפי שהן מצטברות בסקר שנערך כל שנה .ניתן ללמוד מהן על
דרך בדיקת הצמחים .למי שזקוק לתאור נרחב יותר של המינים מומלץ לפנות
למגדירים ולאנציקלופדיות.
בסקר שנערך כל שנה מדורגים הצמחים  ,9 – 5כאשר  = 5מת = 9 ,מצטיין.

III

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

בן-שיח
פריחה צהובה מרשימה ,ל 5-דרוש יותר מ  300מ"מ,
ב 02-סבל מנזק מכאני.ב 04-חוסל בגלל שינויים בגן.

1

חוסל בגלל בנייה

1

330+

נצחה שיחית

ליד דשא נצחה שיחית
'שחור-ארגמני'

Aeonium arboreum

Aeonium
arboreum 'Atropurpure

עם השנים ישנן התנוונויות גם בהשקיה מרובה יותר,דרוש
גיזום חידוש ,פריחה סגולה.חוסל ב 05-בגלל שינויים בגן

2

330

דרדר מאפיר

Centaurea cineraria

ב 1995-סובל בגלל גיזום חזק ,עלווה לבידה לבנה
מכסיפה ,פריחה צהובה בתחילת הקיץ

1

300+

דרדר מאפיר (עלה
חלק)

Centaurea cineraria
''candidissima

חוסל בגלל בנייה

1

300+

ירקה מצויצת 'מגוון'

1

ליד דשא קוטילדון עגול

Chlorophytum
'comosum 'variegatum
Cotyledon orbiculata

-05פריחה סתוית סגולה .ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

2

0

ישימונית דרומונד

ב 1995-אחד מת גדול .קשה לריבוי ,לא מוצלח בגן עם
השקית עזר .אולי מים מדרך שכנה

2

0

גרווילאה
לבנת-פרחים 'ננסי'

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

בן-אלווי קמפנולטה

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

בן-אלווי החבלים

1

0

בן-אלווי קטן-פרחים

Hesperaloe parvifolia

1

ליד דשא

ניצנית מדגסקרית

Kalanchoe
fedtschenkoi (millotii

ב 02-אחד מת

Eremophila
drummondii
Grevillea crithmifolia
dwarf
Hesperaloe
campanulata
Hesperaloe funifera

1

0

לימונית סיני

Limoniastrum
monopetalum

יבש בסוף הקיץ .חוסל בגלל בנייה

1

330

עדעד מ.ל.י.

Limonium sp.

ב 1995-נשתלו קטנים מדי ,שרדו  ,2-ב 15.10.08-ישנה
התיבשות פנימית שבקצה ליבלוב חדש .ב 11/2011 -אחרי
 30מ"מ גשם

1

0

1

330

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ
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מללויקה אזמלנית
'ננסית'

פלקטרנטוס שפתני

Melaleuca lanceolata
''dwarf

Plectranthus neochilus

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

1

בגינה

עצבונית החורש
(רוסקוס)

Ruscus aculeatus

1

350

זמיה קשקשית

Zamia pumila l. (Z.
)furfuracea Ait.

גאופיט
1

0

1

350

1

0

רקפת מצויה

1

0

חצב מצוי

ב 14.10.95-יש לבלוב ,ב 2000-ישנם זריעים

1

0

איריס ההיכל

Iris oncocyclus

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

אירוס אלג'ירי
(כרתי)

Iris unguicularis

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

נרקיס מצוי 'זיווה'

'Narcissus tazetta 'ziva

ב 15.10.08-עדיין אין ליבלוב ,כנ"ל ב.11/2010-
בהשקייה ירוק עד.

1

0

חבצלת החוף

Pancratium maritimum

גדלה בתוך ערערים זוחלים + .מי נגר בחורף?

1

0

רודופיאלה אדומה

 20.11.95מלבלב לפני גשם ,משזרע עצמו

1

0

בן-חצב יקינטוני

Scilla hyacinthoides

1

330

נויית החפים

Veltheimia bracteata

 .גדל בצל אורנים ,אני מתרשם שלא מתרבה  -רן .ב-
 4/2011השקייה  150מ"מ

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

בולבינלה
רחבת-עלים
כסמנתה פרחונית

Bulbinella latifolia

Chasmanthe floribunda

Cyclamen persicum

Drimia maritima
)(Urginea maritima

Rhodophiala bifida

דקל
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1

בדשא

תמר קנרי

Phoenix canariensis

1

בדשא

תמר מצוי

Phoenix dactylifera

1

בדשא

תמר נטוי

Phoenix reclinata

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה
1

השקיה
מ "מ
בבדיקה

שם עברי

תרינקס הדור

שם לטיני
Thrinax excelsa

דשא
מספר זנים :סנטה אננה ,שפע מכלואים עם יבלית מצוייה

הזנים ב"נקודה ירוקה" בנוסף ל'רגיל' :עמיד לוירוס ,שני
זנים 'ננס' הובאו לארץ ע"י ד"ק יצחק בירן בשנת .......זן
נוסף 'משופר מגבעת ברנר ? 1998

1

1200

יבלית

1

1200

בת-יבלית דרומית
(דרבן גראס)

1

1200

פספלון נדני

Paspalum vaginatum

1

1200

זִיף-נֹוצָה ָחבּוי
(חבוייה ,קיקווי)

Pennisetum
clandestinum (kikuyu

1

1200

צרגב חד-צדדי
(בופלו) זנים שונים

Stenotaphrum
secundatum (St.

1

1200

זואיסיה דקת עלים

Zoysia tenuifolia

1

1200

זואיסיה מכלוא
'אמרלד'

Zoysia hybrida
''emerald

1

1200

זואיסיה מטרלה

Zoysia matrella

Cynodon dactylon

Dactyloctenium
australe (Durban

חד-שנתי
ב 1.1994-וב 1.1995-מלבלב ,חד-שנתי.ב 2005 -עשבים
משתלטים עליו.

1

0

אשולציה קליפורנית

Eschscholzia
californica

מטפס
זנים שונים ,מטפס קוצני חזק ותוקפני לכיסוי שטח ,ניתן
לשלוט על עוצמת הגידול בבקרת השקיה ,מגיב טוב
לגיזום ,יתכן ויונק מים ממרחק.

1

0

בוגנוילאה חלקה

Bougainvillea glabra

מטפס קוצני חזק ותוקפני לכיסוי שטח ,ניתן לשלוט על
עוצמת הגידול בבקרת השקיה ,מגיב טוב לגיזום ,יתכן
ויונק מים ממרחק.

1

0

בוגנוילאה חלקה

Bougainvillea glabra
)(s-21

מטפס קוצני חזק ותוקפני לכיסוי שטח ,ניתן לשלוט על
עוצמת הגידול בבקרת השקיה ,מגיב טוב לגיזום ,יתכן
ויונק מים ממרחק.

1

0

בוגנוילאה חלקה

Bougainvillea glabra
)(s-53
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יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ
0

שם עברי

שם לטיני

מטפס קוצני חזק ותוקפני לכיסוי שטח ,ניתן לשלוט על
עוצמת הגידול בבקרת השקיה ,מגיב טוב לגיזום,ל 5-יתכן
ויונק מים ממרחק.

1

האיכות בהתאם לחלקה

1

ליד דשא קלרודנדרון חלק

1

ליד דשא

1

ליד דשא קיסוס החורש

Hedera helix

1

בבדיקה

קיסוס החורש
'מגוון-לבן'

Hedera helix 'Argento'variegata

1

בבדיקה

קיסוס החורש
'קטן-עלים'

'Hedera helix 'minima

1

350

טרכלוספרמום
יסמיני

Trachelospermum
jasminoides

בוגנוילאה חלקה

Bougainvillea glabra
)(s-55

Clerodendron inerme

קלרודנדרון מזהיר

Clerodendron
splendens

סוקולנט
1

בבדיקה

המילואים שנשתלו= ,0ב 08-מחסור במים .בכל שנות
הסקר מתאושש ל  5אחרי מספר מילימטר של גשם .ב-
 4/2011השקייה  150מ"מ

1

0

אגבה סלמיאנה

ב 02-שתילים קטנים מדי-----ב 2004-נצפו בעיות
בהתבססות .ב 11/2011-ה= 5אחרי  30מ"מ גשם .ב-
 4/2011השקייה  150מ"מ

1

0

אגבה זקוף

ב 06 -פרטים שפרחו מתו .מה שנשתל אשתקד מת .
 2009שתילה חדשה ,ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

אגבת וילמורן

1

300

אלוי עצי

דרוש חידוש אחת למספר שנים

1

330

אלוי קצר -עלים

ב -ח'א מושקה רק  60מ"מ וצריך קצת יותר.

1

330

אלוי מרלוט

1

330

אלוי אמתי

1
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אגבה רכה

Agave attenuata

Agave salmiana

ליד דשא כידונן גלילני (=
סנסויריה גלילית)

Agave stricta

Agave vilmoriniana

Aloe arborescens

Aloe brevifolia

Aloe e marlothii

Aloe vera

Sansevieria cylindrica

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

1

ליד דשא כידונן מכבדי (=
סנסויריה מכבדית)

Sansevieria
hyacinthoides

1

ליד דשא כידונן תלת-פסי (=
סנסויריה

Sansevieria trifasciata

סוקולנט-מטפס
ראוי לבדוק ההגדרה

1

בגינה

צראוס ?

? Cereus tetragonus

סוקולנט-עץ
ב 04-ה 2-מילואי השנה .ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

דרקונית קנרית

Dracaena draco

עץ
ישנן התיבשויות ,ב 1999-ה 5-מקבל כנראה מים
ממרחק  20מ' ,ל 5-דרוש גיזום חידוש .ב 2010 -סובל
מרחף ריסוס .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

שטה שטוחה

שונות רבה ,שורשים שטוחים למרחק (  30מ' )+הפוגעים
בצמחים אחרים ,פציעה ע"י כלים מעודד נצרים .מתנוון
אחרי  25שנה .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

שטה משתלשלת

מקור הזרעים מעץ עתיק בעין חצבה .עץ קוצני בעל גזע
מענין ירוק מכוסה "לבד צהוב" ,פיסולי ,ב 1998-נכרתו 3
פרטים .ע'פ עבדול אורח של יוסי sengalensis

1

0

שטה עין חצבה

Acacia sp.

ב 01-ה 3 -ליד עצים מבוגרים .גידול מהיר מדי ! ב-
 4/2011השקייה  150מ"מ

2

0

אלביציה הארווי

Albizzia harweyii

 1.25מ"ק\עץ לשנה בטפטפת לעץ ,מ 1996-ללא השקיה,
נשיר גדול מאוד ,מלכלך (פריחה ,פרי ,עלווה) ,שורשים
תוקפניים.

1

0

אלביציה צהבה

Albizzia lebbeck

שונות ,ב 1998-בסוף הקיץ מתו  ,3ב 2000-שרד ,1
ב 2001-נביטה של הותיק מתחדש ב-ב= 2003הנבט 5-
פרט אחד .ב 2002-הצעיר  ,5-ב 06 -זריע של אלה
אטלנטית (בן מספר שנים) = 5

1

0

אלוקזוארינת להמן
(קזוארינה להמנינה)

Allocasuarina
lehmanniana

בבצורת חמורה דרושה תוספת  150מ"מ

1

0

אלוקזוארינה אשונה
(קזוארינה אשונה)

Allocasuarina
verticillata (Casuarina

מורכב על זריע ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

2

0

שקד מצוי 'אילון'
מורכב

Amygdalus communis
''Ayalon
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Acacia homalophylla

Acacia pendula

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

1

בדשא

אראוקריה עמודית
(מ.אבישי)

1

בדשא

אראוקריה רמה

Araucaria heterophylla
)(excelsa

1

0

בוהיניה קרון
(ליסיפילון קרון)

Bauhinia caronii
)(lysiphyllum caronii

1

בדשא

+פריחהפריחה אדומה בראשית הקיץ .ב11.1999-מלבלב
יפה ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ 11/2010 .הפרט
הצפון מערבי ( מס' 5=)28/2

1

0

ברכיכיטון אוסטרלי

שונות רבה ,פריחה קרם ,נוף קומפקטי מעוגל ,עלווה כהה
מבריקה .ב 11.2001-בפרט אחד התיבשות ענפים גדולים.
ב 06-בפרט אחד התייבשות חזקה .ב 27/10/09 -פריחה.
ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

ברכיכיטון גרגור

שונות רבה ,פריחה קרם בקיץ ,צמרת סגלגלה ,עלווה
כהה מבריקה ,מגיב היטב לגיזום ,שביר בעודף מים2005.
 -שיזרוע חזק מתחת לעץ .ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

ברכיכיטון צפצפני

Brachychiton
populneum

שונות רבה ,פריחה קרם בקיץ ,נוף מעוגל מוקטן ,עלווה
עדינה גזורה עמוק ,גזע בקבוקי  .ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

ברכיכיטון הסלעים

Brachychiton rupestris

ב 2 06-פרטים גדולים ,מערביים,מתנוונים  -חומרי ריסוס ?
מהשלחין ?

1

0

קזוארינה
שבטבטית

Casuarina equisitifolia
) ( compact

1

בדשא

1

330

1

0

חרוב מצוי

1

0

צרסידיון פרחוני

Cercidium floridum

1

ליד דשא

כליל החורש

Cercis sliquastrum

מין זה גדל כאשר נופו גדל לכיוון קו המשווה ( בחצי
הכדור הדרומי גדל לצפון)

עלווה עדינה כ 2-ס"מ,ניתן גם לעצב כעץ בעל מספר
גזעים .ב 1997-חזרה  2כולה  ,5ב 1999-רק הפרטים
הגדולים  .5-רק פרט אחד = ,2

ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

(ספיר) -2004ציוני ה=2-שכנים ב 8/11/2011-הסקר
אחרי  30מ"מ גשם ! ביום הסקר  2011ליבלוב חזק
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בומבק הודי

כוריזיה הדורה

שזיף פעמוני

Araucaria columnaris

Bombax ceiba

Brachychiton australis

Brachychiton gregorii

Ceiba speciosa

)Cerasus ?(Prunus
campanulata mixed
Ceratonia siliqua

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

הכלאה( אוזבקיסטן) .ב 02-ה 1-בגלל שכנים-2004.ציוני
ה=3-שכנים ,שלכת ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ
גשם !

1

0

כיטלפה טשקנט
'מורנינג קלאוד'

Chitalpa tashkentensis
''Morning cloud

פריחה קרם בקיץ המכסה את כל העץ ,נוף זקוף ,בחלק
מהעצים לבלוב צעיר אדמדם ,עלווה מבריקה פרט אחד
שונה ,ב 11.1999-ליבלוב חזק כנ"ל ב2010-

2

0

קורימביה טורלי
(איקליפטוס טורלי)

Corymbia torelliana
)(Eucalyptus torelliana

בבצורת רצויה תוספת מים .ב 2000 -חוסל

2

0

ברוש אריזוני

מסתפק בתוספת חורפית ,ב 2001-יש מתים.

2

0

ברוש מצוי

פרט מס' ( )1/2ב 11.1998-שלכת ולבלוב חדש.
 27/10/09שלכת מותנית יובש ? ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

1

0

קוסוניה משובלת

יש עוד פרטים בחלקת חב'א  6מ1994-

1

ישנן שנים שבגזע ניכרים נזקי קור.

1

בדשא

עלווה ירוקה כהה ,צמח קוצני.ב 11.1999-חלק בשלכת
בפרט אחד יש פירות .ב 2009-נשיר בפרט אחד ליבלוב

1

0

דוביאליס קוצני

פריחה אביבית לבנה שופעת ,פרי דקורטיבי ,שיח צריפי
מהיר גידול .ב 1997-שלכת ממאג ? ב 10.1997-לבלוב.

1

0

ישימונית ?

1

ליד דשא ציקס מפשל

צאלון נאה

ליד דשא אלמוגן רחב-עלים

 1.25מ"ק/עץ/שנה בטפטפת אחת לעץ ,מ 1995-ללא
השקיה .סובלת משכנות של פיקוס ?

2

מי נגר

אלמוגן הודי
'גבעת ברנר'

Cupressus arizonica

Cupressus
sempervirens
Cussonia spicata

Cycas revouta

Delonix regia

Dovyalis caffra

Eremophila
bignoniaflora
Erythrina
corallodendrum

Erythrina ivariegata
)(ndica

ב 2002-יש פגיעה בעלים-לחות אוויר?

2

0

איקלפטוס קטן נוף

Eucalyptus brachypylla

לברר עם יוסי הטוען שהחזרה הדרומית היא קלדוקליקס?
 .Cladocalixב 2010-ה= 3ענפים יבשים +ליבלוב חזק.

1

0

איקלפטוס ברוקווי

Eucalyptus brockwayi
)? (cladocalyx

1

0

איקלפטוס המקור
(מכון)

Eucalyptus
)מכון( camaldulensis

1

0

איקלפטוס המקור
(סלקציה של יחיאל

ה 3-בגלל שכנים ,המקור Brokenhillש -2004סובל
משכנים?

Page 7 of 27

Eucalyptus
camaldulensis

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

ה 3-בגלל שכנים - 2004-סובל משכנים? שונות רבה

1

0

איקלפטוס
המקור (עומר)

Eucalyptus
' עומר' camaldulensis

ב 02-ה 2-בגלל שכנים

1

0

איקלפטוס קלילנד

Eucalyptus clelandii

ב 2000-ה 1-הוא ממילואים .ב 9/11/2010-ה 5 -מלבלב.

1

0

איקליפטוס
קמוט-פרי

1

0

איקלפטוס גלילני

ב 2009 -ה 3-סובל מרחף ריסוס ב 8/11/2011-הסקר
אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

איקליפטוס הישימון

ב 2010 -סובל מרחף ריסוס ב 8/11/2011-הסקר אחרי
 30מ"מ גשם !

1

0

איקלפטוס
אדם-מצנפת

Eucalyptus
erythrocorys

ב 11.99-לבלוב .ב 02-ה 3-בגלל שכנות לינבוט.

1

0

איקליפטוס
אדם-זרים

Eucalyptus
erythronema

ב 02-ה 0-בגלל שכנים .ב 8/11/2011-הסקר אחרי 30
מ"מ גשם ! החלק היובנילי טוב לענפי קטיף .לגזום
לשמירת היובניליות ומקבלים שיח יפה

1

0

איקלפטוס פורמני

שרדו  ,2ב 11.1999-לבלוב חזק .ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

2

0

איקלפטוס חלק

ב 1997-פרט  1בציון  5מת גדול ,ב 2003,-פרטים
גדולים מתו .ב 11.1999-פורח ומלבלב .ב 06-נשאר פרט
אחד .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

איקלפטוס גרדנר

שונות רבה ,דרוש גיזום חידוש ,ב 10/2009-ליבלוב.

1

0

איקלפטוס גיל

Eucalyptus gillii

"גונב" מים מדשא .ב 08 -בחלקות בהן חוסל הדשא מתו
עצים,

1

0

איקלפטוס מסמרי

Eucalyptus
gomphocephala

ב 11.1999 -צמח בציון  5לבלוב חזק ,ב 1997-תמותת
גדולים ,שונות רבה ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ
גשם !

1

0

איקלפטוס עדין

דרוש גיזום חידוש אחת ל 5-שנים 4.2002.נבטים בודדים
ליד צמח האם-2004 .דרוש גיזום חידוש?

2

0

איקליפטוס קרוס

Eucalyptus kruseana

(-1ורוד-3,קרם-8,אדום ,סתוית) ,מתאים למגוון תנאי
אקלים וקרקע,שונות רבה באופי צימוח וצבע פריחה

1

0

איקליפטוס בהיר
קליפה

Eucalyptus leucoxylon

ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !
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Eucalyptus corrugata

Eucalyptus
cylindriflora
Eucalyptus eremophila

Eucalyptus formanii

Eucalyptus forrestiana

Eucalyptus gardneri

Eucalyptus gracilis

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

מתאים למגוון תנאי אקלים וקרקע,שונות רבה באופי צימוח
וצבע פריחה .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

איקליפטוס בהיר
קליפה תת-מין

Eucalyptus leucoxylon
ssp. Leucoxylon

ב 11.1999-לבלוב חזק .ליד תעלת ביוב .ב8/11/2011-
הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

איקלפטוס מולוקנה
(גלילי )

Eucalyptus moluccana
)(hemiphloia

ב 1997-חלק מתים ,מריסוס ?

2

0

איקלפטוס מערבי

ב 97-מת אחד גדול ,פריחה אדום או צהוב,נוף מעוגל
וסבוך ,עלווה מבריקה ,גזע חום ורדרד מתחת לקליפה
מתקלפת ,ב11.1999-לבלוב חזק ,מושך צופיות.פרטים-
 3/1 ,4/1 ,5/1 ,4/2 ,3/2לא מזוהים-2004.סובל
מהאקליפטוס ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !
לדלל

1

0

איקליפטוס
שטוח-עוקץ

עלווה מבריקה פרט אחד שונה

1

0

איקליפטוס צפצפתי

Eucalyptus populnea

1

0

איקליפטוס קמחי

Eucalyptus pruinosa

עץ גבוהה בעל גזע ישר וחלק בצבע חום ורוד.ב11.1999-
וב 9.2000-לבלוב חזק מאוד .ב 2002-ה 2-אולי מריסוס?.
-2004המתים מריסוס??? ב 2010 -סובל מרחף ריסוס.
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

איקלפטוס
ורוד-קליפה

ב 1997-התיבשויות בנוף העליון ,באוקטובר -לבלוב חזק.
ב 11.1999-ליבלוב חזק.ב ,2005-אחד מת מפותח.
ב 2005-נעקר  Eucalyptus sargentiiגדול שליד החזדה.
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

2

0

איקלפטוס חיוני

1

0

איקלפטוס סרגנטי

1

0

איקלפטוס מריתי

Eucalyptus spathulata

1

0

איקליפטוס ?

Eucalyptus steedmanii

1

0

איקלפטוס
סטריקלנד

Eucalyptus stricklandii

2

0

איקלפטוס הצוארון

פריחה לא משמעותית,עלווה עדינה ,מספר גזעים חלקים
בצבע חום נחושתי ,מתאים גם לקרקע בלתי מנוקזת.
לשתול במרווחים גדולים יותר-2004.שתול צפוף מדי .ב-
 2010ה 2-סובל משכנות השיטה ,ב 8/11/2011-הסקר
אחרי  30מ"מ גשם !

שונות רבה ,ב 2001-תמותת גדולים ,פגעים בעלים -
בגלל עודף לחות אויר ? ואז דרוש גיזום חידוש ,פריחה
ורוד אדום חורף עד אמצע קיץ ב 8/11/2011-הסקר
אחרי  30מ"מ גשם !

Page 9 of 27

Eucalyptus
occidentalis
Eucalyptus platypus

Eucalyptus
salmonophloia

Eucalyptus salubris

Eucalyptus sargentii

Eucalyptus torquata

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

 - 2004פריחה אדומה ,שונות רבה .ב 07-ה= 2-פרט אחד.

1

0

איקלפטוס
הצוארון (צהב

Eucalyptus torquata
' 'omerצהב

שונות רבה

2

0

איקלפטוס כתום

Eucalyptus torwood

מתאים לאזורים קרים .ב 02-מתאושש .שרדו רק  2פרטים

2

0

איקליפטוס משלש

 1.25מ"ק לעץ לשנה בטפטפת לעץ .מ 1995-ללא
השקיה ,עץ צל גדול ממדים ,שורשים שטחיים תוקפניים,
פירות מלכלכים,

1

מי נגר

 1.25מ"ק לעץ לשנה בטפטפת לעץ .מ 1995-ללא
השקיה ,עץ צל גדול ממדים ,שורשים שטחיים תוקפניים,
פירות מלכלכים,

שני פרטים שנשתלו בשנת  1965רק  ,- 4-סובלים מענפים
יבשים בראש העץ

פיקוס השדרות

1

ליד דשא פיקוס בנגלי

1

בבדיקה

1

ליד דשא פיקוס הגומי

פיקוס התאנה

Eucalyptus viminalis

Ficus microcarpa
)(retusa

Ficus benghalensis

Ficus carica

Ficus elastica

1

מי נגר

פיקוס חלוד

Ficus rubiginosa

1

בדשא

פיקוס השקמה

Ficus sycomorus

1

בדשא

פיקוס השקמה
השקמה (אפריקני)

1

ליד דשא גרוליאה חסונה

Ficus sycomorus ssp.
Sycomorus
Grevillea robusta

1

בדשא

ז'קרנדה חדת-עלים

1

330

ערער סיני 'ספרטן'

Juniperus chinensis
''spartan

1

330

ערער סיני
'סטריקטה'

Juniperus chinensis
''stricta

חזרה אחת  3בגלל שכנות לשדרת שיטה .ב4/2011 -
השקייה  150מ"מ

1

0

ליסילומה
קטנת-עלים

Lysiloma microphylla
var. thornberi

כלורוטי ,לחדש ? לחסל? ב 1997-שרד פרט אחד?( .
 -)quinquenerviaע"פ דני א =vripidifolia

2

0

מללויקה
ירוקת-פרחים
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Jacaranda mimosifolia
)(acutifolia

Melaleuca viridiflora

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

לגדל על גזע אחד-2004.ה 2-לבלוב חדש ,אקליפטוס?
ב 2009-ה 3 -שלכת יובש? ב 8/11/2011-הסקר אחרי
 30מ"מ גשם !

1

0

חלק מורכב ' -קלמטה'

1

בבדיקה

עץ נשיר גדול ,פריחה צהובה שופעת בקיץ ( יש והיא
סרוגית") ,מחייב גיזום לעיצוב .ב 2000-יש המתנוונים
אולי בגלל מחסור במים -בצורות ,שביר ממשקל הפרי.

2

בדשא

1

150

1

0

אורן קנרי

בקיץ  1999תוספת  130מ"מ.ב 2004-ו 2005-מתים
ממצוקוקוס רק באזורים המושקים !

1

0

אורן ירושלים

 5עם תוספת מים חורפית ב 8/11/2011-הסקר אחרי 30
מ"מ גשם !

1

מי נגר

גדל לאט מאוד ,בקיץ  99תוספת  130מ"מ

1

0

אורן הצנובר
(הגלעין ,הסלע)

בבצורת של  1999שלכת מוקדמת .שלכת צהובה,
בקרקעות עמוקות מתפתחת לממדים גדולים ,נהנה
מתוספת מים בצעירותו.

1

0

אלה אטלנטית

מספיקה תוספת חורפית.

1

מורינגה מכונפת

זית אירופי

שלטית מקומטת
(מספקת')

אורן קפריסאי

אורן החוף

ליד דשא תויה מזרחית
'זהב-ננסי'

שם לטיני
Moringa oleifera

Olea europaea

Peltophorum dubium

Pinus brutia

Pinus canariensis

Pinus halepensis

Pinus pinaster

Pinus pinea

Pistacia atlantica

Platycladus orientalis
)(Thuja orientalis

1

0

ינבוט אפריקאי

2

0

ינבוט לבן

1

0

ינבוט המסקיטו

1

0

ינבוט שחור

שונות רבה ,פרט אחד בלי קוצים .ב 2005-חוסלו כולם
פרט לשניים בלי קוצים.

1

0

ינבוט 'תמארוגו'

Prosopis tamarugo

גדל טוב מתחת לאורן P. merobelan.מורכב על -

1

ליד דשא

שזיף דובדבני
'שחור' (מורכב)

Prunus cerasifera
)'nigra' (=var pissardii

ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !
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Prosopis africana

Prosopis alba

Prosopis juliflora

Prosopis nigra

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

 1.25מ"ק/עץ לשנה בטפטפת לעץ ,לגידול טוב דרושה יותר
השקיה ,ב 5 - 2000-רק בתוספת השקיה ,בשנים
 2010-2011תוספת קייצית של  100ו 150-מ"מ

2

בבדיקה

אלון הגלעין

Quercus ilex

 1.25מ"ק/עץ לשנה בטפטפת לעץ ,מ 99-ללא השקיה,
נשיר בר בארץ ,שונות רבה ,מוצלח בקרקעות קלות
ועמוקות .בשנים  2010-2011תוספת קייצית של 100
ו 150-מ"מ

1

0

אלון התבור

Quercus ithaburensis

 ,מזריע עצמו למרחק לכן חוסלו הנקבות 10.2005 .פרט
אחד סובל.

1

0

אוג פנדולינה

1

חלקם מתנוונים אחרי  30שנה,לגדל כשיח" ,ניקוי" הגזע
גורם ל"גידולים" עליו ,דרוש גיזום חידוש לגידול כעץ.

עלווה כהה מבריקה ,ענפים גדלים בדורים .שונות רבה.
ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

עץ שביר.

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

לדעתי מבוגר מ  60שנה ,עם הקמת ניר עוז  1955היה
כבר מפותח  -רן .מרבית הענפים ללא קוצים .ב4/2011 -
השקייה  150מ"מ

ליד דשא שפלרה מקרינה

Rhus pendulina

Schefflera actinophylla

2

בדשא

פלפלון בכות

1

בדשא

מתחלית פעמונית
( היאור)

1

0

אשל הפרקים

1

0

טרמינליית מנטל

1

בדשא

מכנף נאה

1

בדשא

בוקיצה קטנת-עלים
(אולמוס קטן עלים)

Ulmus parvifolia

1

0

יוקה דרומית

Yucca faxoniana
)(australis

1

0

שיזף מצוי

Schinus molle

Spathodea
)campanulata (nilotica
Tamarix aphylla

Terminalia neotaliala
)(mantaly
Tipuana tipu

Ziziphus spina-christi

עץ-שיח
1

ליד דשא כסית האבוב

השם לא ברור ב 89-נשתלו -מקולטה ב 92קורונרי  .ע"פ
יוסי=ערמון מ.ל.י Philavflphus coronarii-

1

בדשא

גרויה מערבית

ב 2006-סובל חזק מ-גנודרמה ,טופל.

1

בגינה

ער אציל
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Cassia fistula

Grewia occidentalis

Laurus nobilis

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

אולי מקבל קצת נגר ממגרש ספורט ?

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

1

330

מורינגה רותמית

1

330

דק-פרי זקוף

)Tecoma (Stenolobium
stans

1

330

דק-פרי זקוף

Tecoma stans

Moringa peregrina

עשבוני
1

330

פורמיון חסון
'ארגמן-כההי'

Phormium tenax
''Atropurpureum

צמח כיסוי
שונות רבה ,צמיחה מהירה מאוד ,מתאים לכיסוי שטחים,
עלווה בעלת ריח נעים( ,ב-שנת בצורת 1994-מת אחד
מפותח).

1

0

שטה שרועה

Acacia redolens

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

שטה שרועה
'דזרט קארפט'

Acacia redolens
''desert carpet

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

שטה שרועה 'עין
וורד'

Acacia redolens 'ein'vered

ב 2002-חוסל .ישנה התנוונות מתחת לאשלים1996( ,
גם בשטח פתוח) ,צמח כיסוי מעולה המונע עשביה,
ב 1998-חם במיוחד ופיגור בהשקיה ולכן התנוונות.

1

240

אפטניה לבובה

Aptenia cordifolia

מצליחה מתחת לאשלים ,ב 1996-התנוונויות,צמח כיסוי
מעולה המונע עשביה ,ב 1998-חם במיוחד ופיגור ולכן
התנוונויות ,ב 2001-חוסל בגלל בניה.

1

240

אפטניה מאורכת

Aptenia lancifolia

2

300

אזן-דב כלאיים
(זנים שונים)

1

800

לענה לואיזיאנית

1

בדשא

לענה משתרעת

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

בכריס 'סטארן'
(טומסון)  xזכר

חוסל בגלל בנייה

1

בבדיקה

סוקולנט ,פריחה ארגמנית בקיץ ,משתרש בפרקים ,עמיד
לרסס ים קו ,1-טוב בדיונות ,יש ומתנוון לאחר מספר שנים

1

200

ישנן התנוונויות ,רצוי להתייחס כדו שנתי

ב 2007 -בחיסול.
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קריסה גדולת-פרי
(גדולת-פרחים)
צלקנית החרבות

Arctotis hybrida

Artemisia ludoviciana

Artemisia orientalis

'Baccharis'Starn
)(tomson

Carissa macrocarpa
) (grandiflora) ( dwarf
Carpobrotus
acinaciformis

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

שתול ב 30-ס"מ חול ע"ג אדמה ,בחצי צל של אשל

1

330

חרציתן מאפיר

Chrysanthemoides
incana

ה 5-בצל לשמש דרושים יותר מים.

1

350

חבלבל מוריטני

Convolvulus sabatius
)(mauritanicus

חוסל ב 05-בגלל שינויים בגן

1

330+

חבושית נלחצת

Cotoneaster adpressus

1

500+

דיכונדרה כסופה

Dichondra argentea

מתפשט במדשאות משיזרוע עצמי

1

בדשא

דיכונדרה זוחלת

Dichondra repens

צמח כיסוי סוקולנטי ,סוגר טוב כנגד עשבים ,עלווה
מכסיפה ופריחה ורודה קצרה באביב ,מושך דבורים.

1

300

טלמון פרחוני

Drosanthemum
floribondum

חזרה .II

1

180

טלמון ריסני ("
טורקי")

Drosanthemum
hispidum

סוקולנט ,פריחה ורודה ארגמנית ,קוצני ,מתאים כצמח
כיסוי ( עד לכיסוי-בעית עשביה) מסלעה ומיכלים.

1

330

חלבלוב קוצני

Euphorbia milii

גדל לאט

1

330+

פיקוס השדרות
'גרין-איילנד'

שונות רבה ,דרושים :תוספת מים ושתילת חידוש ,טובה
בצל

2

330

גזניה אפורה

 .לא מונעת עשבייה .סובלת ממליחות של אשל ,יתכן
וחסרים מים

2

330

גרוליאה 'ג'ינג'ין ג'ם'

'Grevillea 'Gingin-Gem

נמוך ( 0.3מ') ,עלווה ירוקה מאדימה בחורף ,צימוח
בינוני,ב 1997-יש הנוונויות -3 ,לא קשור להשקיה .בצל
חלקי,5-

1

330

ערער אפקי
'אנדורה קומפקטה'

Juniperus horizontalis
''andorra compacta

גדל לאט ,גדל בצל

1

330

ערער אפקי 'דוגלסי'

Juniperus horizontalis
''douglasii

בתוך חיפוי חצץ -3 :בשמש-5 ,בצל ,כנראה סובל
ממליחות של מאשל ,חוסל בגלל מיגון

2

בבדיקה

ערער אפקי 'רמת
הנדיב'

Juniperus horizontalis
''Ramat hanadiv

גדל לאט מתחת לאורנים ,סובל מכיסוי מחטים ,בצל ,4
לא סוגר ,בטניס נכשל והוחלף .ה=  0מחלה או מזיק

2

300

ערער אפקי 'וילטוני'

Juniperus horizontalis
''Wiltonii

בצל גדל לאט-3 ,בשמש  -5בצל או תוספת מים ,ב2001-
ישנן התיבשויות.

1

330

ערער שרוע
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Ficus microcarpa
''green island.
Gazania jurineifolia
)(nivea

Juniperus procumbens

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

.התיבשות ענפים  -מריסוס ? ,גדל לאט ,ב5- 2000 -
כנראה בתוספת מים ב 06-הפסקת השקיה .ב 07-אחרי
בצורת סבל מהפסקת השקיה שהוחזרה בסוף הקיץ מאוחר
מדי .סובל ממחלה או מזיק

1

330

ערער סיבירי

Juniperus sabina

בעיות התבססות  -עונת שתילה ? השקית עזר
בהתחלה? ,ב 1998-שרדו  3פרטים .ללא השקיה נמוך
משמעותית בהשואה למושקה.

2

0

ערער סיבירי
'קאלגרי'

Juniperus sabina
''calgari

משתרע ,עלווה ירוקה ,איטי(.ישנם ענפים מתייבשים),
מקבל השקיה כמו דשא

1

330

ערער סיבירי 'אשלי'

Juniperus sabina
''tamarisifolia

עלווה ירוקה עם כתמים צהובים ,גדל לאט,לשתול שתילים
גדולים מאוד,חצי צל ,בצל ,5-בטניס ב 06-הפסקת השקיה.
ב 07-אחרי בצורת סבל מהפסקת השקיה שהוחזרה בסוף
הקיץ מאוחר מדי.

1

330

ערער סיבירי
'פושט-מגוון'

Juniperus sabina var.
Davurica 'Expansa

 .ה 2-לא קשור להשקיה ,עלווה אפור תכלת ,נמוך ( 0.5
מ') ,גדל לאט ,בצל חלקי .5-חוסל בגלל מיגון

1

330

ערער קשקשי
'בלו-צ'יפ'

Juniperus squamata
''blue chip

חוסל בגלל בנייה

1

330

ע.קשקשי
'אקספנסה-פרסוני'

Juniperus squamata
''expansa parsoni

ישנן התנוונויות (מתחת לאשלים?) סוקולנט ,פריחה לבנה
מבריקה שופעת לזמן קצר בקיץ ,מתאים לרסס ים קו1 -

1

120

נציץ לבן

1

800

לנטנה עדינה
(לילכית)

1

600+

לנטנה לילכית 'לבן'

Lantana
'montevidensis 'alba

1

0

מללויקה 'גריין דום'

'Melaleuca 'green dom

1

300

מיאופורון ביצני

ב 08 -בתנאים הנתונים מתנוון.

1

330

מיופורון קטן עלים
'ארגמני'

דרושה השקיה יותר מ 330-מ"מ לשנה לפריחה ממושכת.

1

330+

נר-לילה נאה
(ברלנדירי)

1

330

אודונטוספרמום ימי
(מוצית ?)

1

330+

פיטוספורום יפני
'ננסי'

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

להתיחס כעונתי המתחדש לבד מזרעים

מעל  350מ"מ תוספת יגדל טוב יותר ,שביר
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Lampranthus blandus

Lantana montevidensis

Myoporum ellipticum

Myoporum parvifolium
''purple
Oenothera speciosa
)(berlandieri
Pallenis maritima
(Odontospermum

Pittosporum tobira
''wheeler's-dwarf

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

קל לגזום-אין צורך לאסוף הגזם .בקיץ  05ללא השקיה.

1

120

רגלנית אפריקנית
' כסוף'

'?' Portulacaria afra

קל לגזום-אין צורך לאסוף הגזם .בקיץ  05ללא השקיה.

1

120

רגלנית אפריקנית
'מס '2

'Portulacaria afra 'no 2

מ 1995-ללא השקיה ,קל לגזום-אין צורך לאסוף הגזם,
דרושה השקיה קיץית של  100 - 60מ"מ .ב 2002-חוסל
בגלל בניה.

1

120

רגלנית אפריקנית
'גדול-עלים שרוע'

Portulacaria afra 'Reff
'B.01

קל לגזום-אין צורך לאסוף הגזם ,דרושה השקיה קיץית ?
של 100 - 60מ"מ

2

0

רגלנית אפריקנית
'לימוני'

Portulacaria afra 'Reff
'L.31

טוב גם בצל,רגיש לקור ,צמח כיסוי טוב ,גם בצל,
משתלשל יפה מקירות ,טוב לכיסוי דפנות מיכלים קל
לגזום-אין צורך לאסוף הגזם ,ב 06-ה 2-חסרים מים.

1

120

רגלנית אפריקנית
'זוחל קטן-עלים'

Portulacaria afra 'Reff
'S.21

פריחה קיצית בכחול בהיר ,עלווה ריחנית,דרוש ניקוז
טוב ,מתנוון בעודף מים ודשן ,להימנע מגיזום ,רסס ים-קו 2

1

330

רוסמרין רפואי 'זוחל'

בשמש ,3-בצל5-

1

300

אוכם אמתי

גדל בצל.

1

330

יהודי-נודד ארגמני

חוסל בגלל בנייה

1

330

יהודי-נודד דו-גוני
(ריאו דו-גוני)

Rosmarinus officinalis
''prostratus

Suaeda vera

Tradescantia pallida

Tradescantia
spathacea

שיח
פריחה סתוית צהובה ,עלווה עדינה בצבע ירוק  ,מאריך
חיים.ב 2010-סובל מרחף ריסוס ב 8/11/2011-הסקר
אחרי  30מ"מ גשם !

1

מי נגר

ב 1999-פרט אחד מת צמח גדול.

1

0

שטה אשבה

ב 08-משזרעת !

1

0

שטה דו-עורקית

וריביליות רבה ,ישנן התנוונויות  1995חוסל בגלל בניה

2

240

שטה כחולת-כנף

שונות רבה ,ב 11.1999-לבלוב חזק ,ב 2000-יתכן שה"-
מקבל מים מתעלת ביוב ,ב 2001-ייתכן שסובל מקרבה
לאיקליפטוס-2004.סובל משכנים? כנ"ל ב.06-
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

2

0
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שטת המולגה

שטה הקיאית

Acacia aneura

Acacia ashbae wattie

Acacia bivenosa

Acacia glaucoptera

Acacia hakeoides

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

רצוי גיזום חידוש 97 ,מתים גדולים' מ  - 2005נשאר פרט
אחד .ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

2

0

שטה מגלית

פריחה צהובה בקיץ ,קוצים גדולים ,מראה רעננן בקיץ,
לחסימה .המתים מפורמלין ?י  ,ב 06-חוסל בגלל בניה.

1

0

שטה חד-קרנית

שונות רבה מאוד

1

0

שיטה לשונית
'מפילסברי

ב 11.1999-לבלוב ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ
גשם !

1

0

שטה רבת-פרחים

מתחדש מזרעים רק במקום השיח ! ,ב 11.1999-לבלוב
ופריחה ,פריחה צהובה באביב וסתיו ,עלווה מחטנית
נאה ,שיח מעוגל ,לכיסוי שטחים10 ,מ' רוחב.
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !  4מ' גובה

1

0

שטה מחטנית

(גילת) ב -סקר  2010התחלת ליבלוב ,נשיר יובש ?
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

שיטה קטנה

)Acacia smallii (minuta

דרוש גיזום חידוש ,ב 1997-תמותת גדולים ,מתחדשת
אחרי עקירה .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

שטה מ.ל.י.

Acacia sp.

מספר זנים

1

Acacia iteaphylla

)Acacia karoo (horrida

Acacia ligulata

Acacia pycnantha

Acacia sclerosperma

ליד דשא אקליפה מגוונת

Acalypha wilkesiana

פריחה לבנה ריחנית בקיץ ,בסתיו פרי ארגמני שחור
(רעיל מאוד !!) ,עלווה ירוק כהה.

1

0

חד-מאבק רעיל

Acokanthera venenata

ב 04-ה 3-נזק מכבשים .ב-סקר  2010ה 533/5 -מפורח

1

0

מלוח המטבעות

Atriplex nummularia

עלווה ארגמנית בולטת בשמש מלאה בלבד ,קוצני ,רצוי
גיזום חידוש אחת למספר שנים .בקיץ  2002-קימחון.

1

330

ברברית יפנית

Berberis thunbergii

מ 02-צל חלקי של יקרנדה.

2

330

ברברית מ.ל.י.

Berberis trifolia

1

330

ברברית בינונית
'רד ג'ואל '

1

400

בראיניה לבנה

ב 07-סובל מבניה  ,בקיו מתיחסים ל  Breynia nivosa-כ
 synonym-חוסל בגלל בנייה
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Berberis x media 'red
'jewel
Breynia disticha
)(Breynia nivosa

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

פרט אחד זוחל 9.1999 ,לבלוב .ב 11.1999-פרי רב.
 10.2005נשיר סוף הקיץ .ב 2008נביטה של אלפי נבטים
בכל החלקה ,לא שרדו את הקייץ 25/10/10 .ליבלוב.
 19/11/09ליבלוב ופריחה ב 5 -אחרי  19מ"מ גשם .ב-
 4/2011השקייה  150מ"מ

1

0

בורסרה הינדית

פרט אחד זוחל 9.1996 ,שלכת ,ב 11.1999-שלכת מלאה
ולבלוב חזק .בפרט אחד הרבה פירות  10.2005.נשיר סוף
הקיץ 11/2010.ליבלוב אין שלכת ,פרט  1.2אין פרי ב-
 4/2011השקייה  150מ"מ

1

0

בורסרה קטנת-עלים

ב .01,02-ה 2-3-ליד עצים מבוגרים-2004 .שלכת יובש,
ב 11/2010-פרט ( 32/4דרום מזרחי) פורח ב4/2011 -
השקייה  150מ"מ לרבות מפרטים מובחרים !

1

0

קליאנדרה
קליפורנית

שם לטיני
Bursera hindsiana

Bursera microphylla

Calliandra californica

1

בדשא

קליסטמון 'קינגס
פארק'

Callistemon 'King's'Park

מקבל תוספת חורפית ע"י דרך מים ,חוסל בגלל בניה
ב.1996-

1

0

קליסטמון מנוקד

Callistemon
macropunctatus

מקבל תוספת חורפית ע"י דרך מים ,חוסל בגלל בניה
ב,1996-

1

0

קליסטמון 'מוב
מיסט'

Callistemon 'Mauve
'Mist

מקבל תוספת חורפית ע"י דרך מים,עמיד למלח ,ב1996-
חוסל בגלל בניה.

2

0

קליסטמון אדם

Callistemon
phoeniceus

פריחה אדומה גדולה בקיץ ,נוף אורירי ,ניתן לעצב כעץ
קטן .ב 2005-אחד מת גדול .ב 8/11/2011-הסקר אחרי
 30מ"מ גשם !

1

0

קליסטמון אשון

Callistemon rigidus

פריחה לבנה באביב וקיץ ,פרי אדום יין ,אכיל ,עלווה כהה
רעננה ,קוצני ,צמח כיסוי ,עמיד לרסס ים קו.2-

1

100

קריסה גדולת-פרי
(גדולת-פרחים)

Carissa macrocarpa
)(grandiflora

כושר התחדשות מצויין לאחר ריסוס ועיבודי שטח,

1

330

קריסה גדולת-פרי
(גדולת-פרחים)

Carissa macrocarpa
)'Prostrata'(grandiflora

גדלה בשולי דשא ,פריחה צהובה וכתומה בקיץ ,עלווה
ירוקה מבריקה ,ניתן לעצב כעץ קטן.

1

מי נגר

תבטיה הרדופית

חוסל בגלל בניה ב,96

Cascabela thevetia
)(Thevetia peruviana

ב 11.1999-לבלוב ,דרוש גיזום חידוש ,גם לחיים ארוכים
יותר,מתחדש היטב מזריעה במקום צמח האם ,פריחה
צהובה מסוף החורף עד תחילת הקיץ.פריחה ריחנית מאוד.
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

כסיה מדברית

Cassia eremophila

ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !דרוש גיזום
חידוש.

1

0

כסיה אוליגופילה

Cassia oligophylla
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יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

ב 95-מתו גדולים ,ב 11.99-לבלוב חזק ,כנ"ל ב.10.06 -

1

0

 240מ"מ ,מ 95-ללא השקיה ,מקיץ  1999שוב 330מ"מ

1

330

קסטלה זקופה ?

 ,בצל  ,4דרושה השקיה נוספת מעל  500מ"מ

2

500+

בת-עפרית שעירה

ל 5-דרושה השקית עזר של  1.3מ"ק\צמח\שנה2 ,
פרטים ,מקבל תוספת מים מתעלת גלישה .גדל ליד תעלת
ביוב .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

1

330

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

ציצנית סנדרוסנום

ב .2001 -ה 2-ליד עצים מבוגרים .ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

1

0

ציצנית כחלחלה

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

ציצנית ארוכה

Dasylirion
longissimum

1

0

ציצנית מ.ל.י

Dasylirion sp.

1

0

דודונאה דביקה
'ארגמן-כהה'

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

ב 2001 -ה 3-ליד עצים מבוגרים .ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

כסית סטורט

כילופסיס סרגלי

חרציתן מאפיר 'רן'

1

ליד דשא דורנטה מצויה

1

ליד דשא

Cassia sturtii

? Castela erecta

Ceratostigma
willmottianum

Chilopsis linearis

Chrysanthemoides
'incana 'Ran
Dasylirion
cedrosanum
Dasylirion
glaucophyllum

Dodonaea viscosa
''atropurpurea
)Duranta erecta (repens

דורנטה מצויה 'מגוון'

Duranta erecta
(repens) var. variegata

ב 11.1999-לבלוב.

2

0

ישימונית מסורגת

Eremophila alternifolia

ב 1997-סבלה ממאג( חומר ריסוס) או רוח ?,
ב 11.1999-לבלוב חזק ובצד מזרח עוד יותר.

1

0

ישימונית תכולה

Eremophila divaricata

 10/05מתקרח במרכז .ב 25/10/07-פייחת .ב4/2011 -
השקייה  150מ"מ

1

0

ישימונית חלקה
'ליים-גרין'

Eremophila glabra
''Lime-Green

1

0

ישימונית לאן
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Eremophila laanii

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

יש לגזום לחידוש איחור בגיזום מנוון הצמח ,פריחה
צהובה בחורף ואביב ,לכיסוי שטחים 11.1998, ,לבלוב
חזק -עדיין לא ירד גשם ,בקיץ  1999תוספת  130מ"מ
בגלל בצורת.ב 2002-מת אחד.זריע של ברכיכיטון .ב-
 4/2011השקייה  150מ"מ

1

0

ישימונית מוכתמת
'זהב'

Eremophila maculata
''aurea

רצוי גיזום לחידוש הצמח ,איחור בגיזום מנוון הצמח.
פריחה אדומה בחורף ואביב ,עלווה כהה צפופה ,בקיץ 11
תוספת  130מ"מ .ב-5 07 -אחרי גיזום .ב 08-נשאר פרט
אחד 10/2010 .נשיר מותנה יובש ? ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

1

0

ישימונית מוכתמת
'גונדיוינדי'

Eremophila maculata
''goondiwindi

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ .ה 3 -בגלל שכנות
לאיקליפטוס ?

1

0

ישימונית ענפה
מכלוא

Eremophila polyclada
x bignoniiflora

1

0

ישימונית ענפה
מכלוא

Eremophila polyclada
x bignoniiflora

ב 1.199-מלבלב ,ב 2001 -מתחדש מפני הקרקע ,דרוש
גיזום חידוש .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

איקלפטוס הטבעות

אבק לא נדבק לעלווה ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

איקליפטוס מסמרי
'כדורי-קק'ל

Eucalyptus
gomphocephala

רצוי גיזום חידוש ,פריחה גדולה צהוב בהיר בסוף החורף
ואביב ,עלווה גדולה מבריקה ועבה,מתאים כעץ קטן,
ב 11.1999-לבלוב חזק פרט אחד מת גדול
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

איקלפטוס מעובה

Eucalyptus grossa

ב 14.10.1995-יש כבר לבלוב ,גידול "מדובלל" -דרוש
גיזום להסדרתו.ב 11/2011-פריחה שופעת

1

0

איקליפטוס לנסדון
'לנסדוף'

Eucalyptus
lansdowneana

עלווה מחטנית זקופה וצפופה ,ירוקה אפורה ,זהירות !
משתלט על השטח באמצעות קני שורש .ממערב טקסס
ומקסיקו .ב 02-כנימות עלה .ב27/10/2009 -התיבשות
מרכז הגוש ,שנה אחר כך פייחת .ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

1

0

חלבלוב המזור

Euphorbia
antisyphilitica

נכשל ,שיח מעוגל צפוף ,פורח בשפע חורף עד אמצע
הקיץ בצבע קרם .ב 11.1998-בשלכת עם לבלוב חדש.
ב 11.1999-שרדו הצמחים הקטנים,ב( 1999-ירדו רק 64
מ"מ) דרושה תוספת מים.

2

0

חלבלוב בלסמיפרה

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

1
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ליד דשא חלבלוב רותמי

200

חלבלוב תלת-צלעי
'אדום'

Eucalyptus annulata

Euphorbia balsamifera

Euphorbia tirucalli

Euphorbia trigona f.
Rubra

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

פרט אחד שרד מ ,89-גדל לאט ,ב 97-נשתלו  4מיחורים
מזריע אחר ,ב 11.98-לבלוב ופרי .ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

1

0

מושקה כ 2-מ"ק?שנה?צמח ,ב 2000-חוסל בגלל בניה

1

200

ב 02-נזקי צאן-2004.ה 1-בגלל אקליפטוס?,ב 10.08-ה5 -
אולי מגיע לביוב ? ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ
גשם !

1

0

גרוליאה קהת -עלים

בטפטוף בחצר טובה מתחת לאשל ,ב 2002-ה 4-בגלל
גיזום בתחילת הקיץ 2 -2004.גדולים סובלים ,ריסוס?
ב 07-ה 3 -ליד מללויקה

1

0

גרוליאה זיתנית

Grevillea oleoides

ב 1998-מת  1גדול ,בצל .3 -מ 2002 -ללא השקיה.

1

0

גרוויליאה זיתית

Grevillea olivaceae

1

0

גרוליאה תלמן 'ריי'

יש גם זן אדום .ב 04-אחד מת גדול .ב 05-לא היו מילואים,
לנסות שנית .שרדו רק 2

1

0

גרוליאה
'וינפרה-ג'ם'

מה שנישתל ב 4.4.95-מת

2

0

הקיאה אדומה

Hakea orthorrhyncha

עלוה מחטנית צפופה ,ירוק כהה-2 .ליד אורנים

2

0

הקיאה אדומה

Hakea rubra

1

0

יוקה טוראי
(קליפורנית)

ב 05-להרבה פרטים קצוות כלורטיים

1

0

הטרומלס קטלבי

Heteromeles salicifolia
)(arbutifolia

זנים שונים

1

330

הביסקוס סיני

Hibiscus rosa-sinensis

1

בדשא

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

פיקוס פטוטרתי

גרוליאה
קצרת -שבולים

הביסקוס מאדים
מ.ל.י( .א.לרנר)

Ficus petiolaris
)(brandegei

Grevillea
brachystachya

Grevillea obtusifolia

Grevillea thelemaniana
''Ray

Grevillea Winparra'Gem

Hesperoyucca
whipplei (Yucca

Hibiscus sp.

חוסל בגלל בנייה

1

500

יסמין גדול-פרחים

Jasminum mesnyi

דרוש גיזום חידוש אחת למספר שנים.

1

330+

יסמין ערבי

Jasminum sambac

בצל ובשמש

1

300

ערער סיני 'פרוטלנד'
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Juniperus chinensis
''Frutland

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

עלווה ירוקה עם לבלוב צהוב .בצל איטי ,בטניס ב06-
הפסקת השקיה.ב 07-אחרי בצורת סבל מהפסקת השקיה
שהוחזרה בסוף הקיץ מאוחר מדי .ה=  0מחלה או מזיק

1

330

בעיות התבססות  -עונת שתילה ? השקית עזר בהתחלה?
שיח רחב ,עלווה ירוק אפור ,צימוח ב 45-מעלות ,מומלץ
לגזום להקצרה אחת למספר שנים .ללא השקיה נמוך
משמעותית בהשואה למושקה.

2

0

ערער סיני 'הטסי'

1

330

ערער סיני 'משנץ'

Juniperus chinensis
''Kaizuka

עלווה ירוק מכחיל ,ענפים זקופים ,צימוח בינוני.

1

330

ערער סיני 'מנאי'

Juniperus chinensis
''Maneyi

בעיות התבססות  -עונת שתילה ? השקית עזר בהתחלה?
טוב גם בחצי צל .ללא השקיה נמוך משמעותית בהשואה
למושקה.

2

0

ערער סיני
'מינט-ג'וליפ'

Juniperus chinensis
''Mint-julip

עלווה ירוקה עם לבלוב צהוב פחות מ"-גולד קוסט" ,בצל
ירוק ,ב 11.1998,-כלורותי אולי עודף מים? מת ממחלה או
מזיק

1

330

ערער סיני
'אולד-גולד'

Juniperus chinensis
''old gold

עלווה אפור תכלת ,שיח גדול יפה כבודד .בצל גדל לאט
מאוד ,ב 06-הפסקת השקיה ..ב 2011-ה 0-מזיק או מחלה.

1

330

ערער סיני
'פיצריאנה-אוריאה

Juniperus chinensis
'Pfitzeriana au.

בעיות התבססות  -עונת שתילה ? השקית עזר בהתחלה?
ללא השקיה נמוך משמעותית בהשואה למושקה.

2

0

ערער סיני
'פיצריאנה-אוראה'

Juniperus chinensis
''Pfitzeriana-Aurea

1

300

ערער סיני
'פיצריאנה-גלאוקה'

Juniperus chinensis
''Pfitzeriana-Glauca

טוב גם בצל 9.96 ,בשוליים  5-ישנה התאוששות ,עלווה
ירוקה ,צימוח בינוני .רק בגובה  0.6-0.7מ'

1

0

ערער סיני
'פיצריאנה-ירוק'

Juniperus chinensis
''Pfitzeriana-Green

גם בצל .זיהוי מוטל בספק במפה תוקן ע"י עובד של צמד
כ ,grewowel-ב 06-הפסקת השקיה .ב 07-אחרי בצורת
סבל מהפסקת השקיה שהוחזרה בסוף הקיץ מאוחר מדי.

1

330

ערער וירג'יני 'בלו
קלאוד'

Juniperus virginiana
''Blue Claud

בעיות התבססות  -עונת שתילה ? השקית עזר בהתחלה?
ללא השקיה נמוך משמעותית בהשואה למושקה.

1

0

ערער וירג'יני
'גרי-אול '

Juniperus virginiana
''Grey-Owl

בהשקיה של יותר מ 330-מ"מ גדל גבוהה מאוד

1

330

ערער וירג'יני
'סליבר ספרדר'

Juniperus virginiana
''Sliver Spreder

1

330

לנטנה ססגונית
'אדום-צהב'

Lantana camara
''hybrida
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ערער סיני
'גולד-קוסט'

Juniperus chinensis
''gold-coast

Juniperus chinensis
''Hetzii

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

פריחה צהובה כל השנה ,עודפי מים מפחיתים פריחה,
ניתן לגזום באביב לחידוש ,רגיש לקור .יש אזורים עם
ספיח רב

1

400

לנטנה ססגונית
'צהב'

'Lantana camara 'lutea

בצל מסתפקת ב 280-מ"מ השקיה

1

400

לנטנה ססגונית
'צהב' (ננסית)

Lantana camara
)'lutea' (nana

1

330

לנטנה ססגונית
'אדם'

'Lantana camara 'rubra

ב 8/11/07-ליבלוב חזק ופריחה (לפני גשם)
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

לריאה משולשת

Larrea tridentata

פריחה סגולה כהה שופעת בגלים אביב עד סתיו ,שיח
קומפקטי ,עלווה אפורה ,ב 11.1999-פריחה
ולבלוב.ב 2002-חזרה צפונית סובלת מגיזום חזק
בתחילת הקיץ.

1

0

לבן-עלה צחור

Leucophyllum
candidum

1

0

לבן-עלה צחור
'סילבר קלאוד'

Leucophyllum
'candidum 'silver cloud

1

0

לבן-עלה צחור
'ת'נדר קלאוד'

Leucophyllum
candidum 'Thender

תוספת מים מוסיפה פריחה

1

330

לבן-עלה שיחני

Leucophyllum
frutescens

ב 06-ה 3-שכנות לאיקליפטוס מבוגר.

1

0

לבן-עלה שיחני
'סילברדו'

Leucophyllum
'frutescens 'silverado

ב .01,02-ה 2-3-ליד עצים מבוגרים .ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

1

0

לבן-עלה שיחני
(קומפקטום)

Leucophyllum
frutescens

ב .01,02-ה 2-3-ליד עצים מבוגרים-2004.יחורים 3-4
זריעים  .3-5ב 25/10/10-פריחה ב 4/2011 -השקייה
 150מ"מ

2

0

לבן-עלה שיחני
'גרין קלאוד' ( וג')

ב 27/10/2009-תחילת פריחה מלאה אחרי  12מ"מ גשם.
ב .4-5 19/1111/2009 -ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

לבן-עלה 'הוונלי
קלאוד' (כלאיים)

Leucophyllum
''Heavenly cloud

ב .01,02-ה 2-3-ליד עצים מבוגרים .ב4/2011 -
השקייה  150מ"מ ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

2

0

לבן-עלה מאובק

Leucophyllum
pruinosum

ב 07-ה 1-ליד איקליפטוס.

1

0

לבן-עלה מאובק
'פבלו'

Leucophyllum
'pruinosum 'pablo

פריחה סגולה כהה שופעת בגלים אביב עד סתיו ,עלווה
אפורה ,ב 11.1999-פריחה ולבלוב.

2

0

לבן-עלה זוגני -
ע'פ סימה כגן 1999
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Leucophyllum
frutescens 'Green

Leucophyllum
zygophyllum

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה
1

דרוש גיזום חידוש .חוסל בגלל בנייה.

1

השקיה
מ "מ
0

שם עברי

שם לטיני

לבן-עלה זוגני
'סימרון'

Leucophyllum
'zygophyllum 'cimarron

+330מי נגר יערה דו-גונית

Lonicera heckrottii

ב 11.98,-לבלוב אחרי שלכת מותנית יובש? ,ב11.99-
שלכת פרטים אחדים בלבלוב 4.02 .משזרע עצמו למרחק
גם בצל-2004.נשיר ,ב 25/10/07שלכת מלאה בהשקיה
בגן ירוק עד .בשנים  2010/11בחודש הסקר שלכת מלאה
בגן באזורים מושקים אין שלכת !

1

0

אטד אירופי

ל -)5( 1-דרוש גיזום חידוש ,עלווה בשרנית מרשימה
בצבע אפור-כסוף ,מצטיין כצמח לענפי קישוט.
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

מאירית צוריתית

Maireana sedifolia

ב 11.1999-לבלוב חזק מאוד 2 ,פרטים שליד
איקליפטוסים מתו .פרטים עם פחות פרי רענניםיותר
ומלאי עלווה .ב 06-ה 2-בגלל שכנים .ב 2009-ה=4
מלבלב .ב 2011-ה= 5בצל איקליפטוס שמדרום לו.

1

0

מללויקה לבובה

Melaleuca cardiophylla

ב 06-סובל מרחף ריסוס ? ב 8/11/2011-הסקר אחרי 30
מ"מ גשם !

1

0

מללויקה קרחת

Melaleuca glaberrima

1

0

מללויקה
דקת-קליפה

שונות ,פריחה קרם באביב ( פקעי פריחה ורודים) ,שיח
ירוק רענן ומלא ,עמיד לקרקע גירנית ב 1998-אחד מת
משבר ,ב 11.1999-הרבה שבר ענפים בגלל גיזום לא טוב.

1

0

מללויקת היגל

פריחה שופעת קרם באביב ,עלווה בצבע ירוק כהה חי,
שיח רחב וצפוף שניתן לעצבו כעץ קטן ,עמיד לרסס ים קו
שני .שונות .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

מללויקה אזמלנית

Melaleuca lanceolata

ב-11.99 3-פרטים גדולים מתו ,באחרים לבלוב .דרוש
גיזום חידוש .חסרים מים

1

0

מללויקה מתקלפת

Melaleuca nesophila
)(cultivar. Nir- oz

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

מללויקה מתקלפת
'ליטל נסי'

Melaleuca nesophila
''little nessie

משייכים אותה כ מל .איזמלנית ,בניר עוז הלבידה שונה-
גידול "פרוע" יותר .ופריחה בזמן שונה ,כנראה זן אחר.
ב 5- 2001-בדרך מים .ב 2010-סןבל מאידי ריסוס
מהשלחין .ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !
ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

מללויקה לבידה

גדל לאט ,גדל טוב בחצי צל .ב 05-ה 5-תוספת מי-נגר.

1

500+

ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ גשם !
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ברזלי נאה 'מגוון'

Lycium europaeum

Melaleuca
halmaturorum
Melaleuca huegelii

Melaleuca pubescens

Metrosideros
kermadecensis

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

חוסל בגלל מיגון

1

מי נגר

ב 02-נזקי צאן-2004 .ה 1-אקליפטוס? ב8/11/2011-
הסקר אחרי  30מ"מ גשם !

1

0

שם עברי

שם לטיני

מיאופורון קטן-עלים
'רחב'

Myoporum parvifolium
''Broad

מיאופורום מ.ל.י.
'רודס'

'Myoporum sp. 'rhodes

1

ליד דשא

הדס מצוי

Myrtus communis

1

ליד דשא

הדס מצוי 'קןמפקטי

Myrtus communis
''compacta

פריחה בגווני לבן ורוד ואדום מאביב עד סתיו ,ניתן לעצב
על גזע ,מגיב טוב לגיזום ,צמח בר בארץ רעיל בכל חלקיו

1

330

הרדוף הנחלים

Nerium oleander

ב 2000 -במקום שקיבל רק 280מ"מ (טניס) ,3

1

400

הרדוף הנחלים 'ננסי

Nerium oleander
''nanum

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

נולינה צפופה

Nolina cespitifera

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

נולינה הררית

Nolina cismontana

ב 9.1996-בשלכת ,ב 11.1998-שלכת ולבלוב חדש.
 10.2005נשיר סוף הקיץ .ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

פכיקורמוס דו-גוני

Pachycormus discolor

טוב בצל ,ישנה כלורוזה ,יותר מ 400-מ"מ מספיקה
תוספת חורפית .דרוש גיזום חידוש אחת למספר שנים.

1

400 +

עב-שבולת אדום

Pachystachys coccinea

1

330

1

0

שיח גדול ממדים ,מגיב היטב לגיזום ,ניתן לעצב כעץ קטן

1

פריחה תכלת אביב קיץ ,גיזום קל להורדת פרי גורם לגל
פריחה נןסף עד סתיו ,צ .כיסוי ,מטפס וגדר חיה גזומה.
שיחיות שמקבלות תוספת מי-נגר בחורף עוברות את הקייץ
טוב ללא השקיה.
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פלרגון מ.ל.י(.שיחי)

אלת המסטיק

Pelargonium sp.

Pistacia lentiscus

ליד דשא פיטוספורום יפני

Pittosporum tobira

1

240

פיטוספורום יפני
'מגוון'

Pittosporum tobira.
''variegata

1

200

עפרית הכף

Plumbago auriculatum
)(capensis

1

בבדיקה

עפרית הכף
'רויאל-קיפ'

Plumbago auriculatum
'(capensis) 'Royal Cape

יום שני  29אוקטובר 2012

הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

שם לטיני

רגיש לקור ,קל לגזום-אין צורך לאסוף הגזם.ב4 ,1997-
בשוליים ,ב 12.1999-מתחדש מיד אחרי  6מ"מ
גשם.מ 2002נהנה מאיסוף מי-נגר .אם לא אז דרושה
השקיה קיצית של  60-100מ"מ

1

מי נגר

רגלנית אפריקנית
'ירוק בהיר'

'? ' Portulacaria afra

רגיש לקור ,קל לגזום-אין צורך לאסוף הגזם.ב97-4-
בשוליים ,ב 12.99-מתחדש מיד אחרי  6מ"מ גשם. .
מ 2002נהנה מאיסוף מי-נגר .אם לא אז דרושה דרושה
השקיה קיץית ? של  100 - 60מ"מ.

1

מי נגר

רגלנית אפריקנית
'גדול-עלים שיחי'

Portulacaria afra
''Malekar

קל לגזום-אין צורך לאסוף הגזם ,ב 11.2001-מתחדש
מיד אחרי 6מ"מ גשם. .מ 2002נהנה מאיסוף מי-נגר .אם
לא אז דרושה דרושה השקיה קיץית ? של 60-100מ"מ

1

מי נגר

רגלנית אפריקנית
'אדום'

Portulacaria afra 'Reff
'R.01

מ 95-ללא השקיה 11.1998 ,יש לבלוב .קל לגזום-אין
צורך לאסוף הגזם ,דרושה השקיה קיץית ? של - 60
 100מ"מ ,ב 2003-חוסל כניסיון .חוסל תעוד מחוסר עינין.

1

0

רגלנית אפריקנית
'מאדים-פרוע'

Portulacaria afra 'Reff
'R.02

רגיש לקור ,קל לגזום-אין צורך לאסוף הגזם .ב12.99-
מתחדש מיד אחרי  6מ"מ גשם .דרושה השקיה קיץית ?
של  100 - 60מ"מ

1

0

רגלנית אפריקנית

Portulacaria afra 'Reff
'R.04

1

400

פירקנתה אדומה

Pyracantha coccinea

רצוי גיזום חידוש ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ
גשם !

פריחה לבנה קצרה באביב ,פירות כדוריים סגולים בקיץ
וסתיו ,מבנה כדורי סגור ,טוב גם בצל שם  ,5-איטי

1

0

רתם המדבר

Retama raetam

2

330

רוגודיה מ.ל.י

Rhagodia spinescens

1

300

בן-עזרר סוככני
'כהה'

Rhaphiolepis
'umbellata 'ovata

1

0

אוג חרוק

Rhus crenata

הנקבה (סימה)י -leptodictia x crenata -הכלאה :זכר

1

0

אוג כלאיים

'Rhus 'hybrid

שונות רבה ,ב 11.1998-חלק בשלכת ללא צבעי שלכת.
ב 11.1999-בפרט אחד לבלוב חזק לאחר התיבשות קשה.
ב 11/9/2010 -ליבלוב -יותר בדרום מזרח השיח !! ב-
 4/2011השקייה  150מ"מ

1

0

אוג לפטודיקיה

Rhus leptodictya

דרוש ניקוז טוב ,מתנוון בעודף מים ודשן ,להימנע מגיזום
חריף ,רסס ים-קו  ,2ענפים זקופים ,עלווה ריחנית ,פריחה
קיצית בכחול בהיר

1

330

רוסמרין רפואי

Rosmarinus officinalis
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הערות

איכות
להפצה

השקיה
מ "מ

שם עברי

מתחת לאורן ,3-פריחה כחולה חזקה בסוף הקיץ וסתיו,
עלווה ריחנית ,שיח רחב (  3-4מ') ונמוך,מתאים לכיסוי
שטח .ב 2001-ה 1-מתחת לאורן

1

300

רוסמרין רפואי
'בלו-לגון'

ב 08 -בקיייץ אחרי הקרה בחורף נראית טוב יחסית לשנים
קודמות ,דרוש גיזום חידוש.

1

330+

רוסליה שבטבטית

דרוש גיזום חידוש אחת למספר שנים ,ב 08 -ישנן
התנוונויות.

1

מי נגר

פלפלון דמוי-אלה

שם לטיני
Rosmarinus officinalis
''Blue-Lagoon

Russelia equisetiformis

Schinus
terebinthifolius

עלווה ריחנית כהה מבריקה ,לבלוב אדמדם,ניתן לעצב
כעץ קטן ,מגיב היטב לגיזום ,משתלב בצמחיה ים תיכונית
אחד מת בשנת  -1994בצורת ,ב 11.1999-ה 5-גדל ליד
דרך מים חרבה כבר שנתיים .ב 8/11/2011-הסקר אחרי
 30מ"מ גשם !

1

0

אוג תמים

Schmaltzia integrifolia
)(Rhus integrifolia

פריחה צהובה בסוף החורף ,עלים דמויי מחט בצבע ירוק
אפור .אינו מגיב טוב לגיזום ,ב 97-ישנן התנוונויות.ב2004-
דרוש גיזום-חידוש ב 8/11/2011-הסקר אחרי  30מ"מ
גשם !

1

0

סנא לענתית (כסיה
לענתית)

Senna artemisioides
)(cassia artemisioides

דרוש גיזום חידוש ל 5-ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

1

0

סיזינדיטה רותמי

בבצורת דרושה תוספת השקייה

1

200

תוספת השקיה תעזור ,פריחה דמוית אפונה בצבע גזר
כהה בחורף ,מתאים לקרקע גירנית( ,לעיתים הפריחה
צהובה) .ב 2010-שרד אחד ב 4/2011 -השקייה 150
מ"מ

2

0

1

מי נגר

ב 07-ה 5-בשוליים ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ

ב 11.99-לבלוב.

ב 4/2011 -השקייה  150מ"מ
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טקומית הכף 'כתום'

טמפלטוניה קהה

מורן החורש ?

Sisyndite spartea

)Tecoma (Tecomaria
capensis
Templetonia retusa

? Viburnum tinus

1

0

יוקה נאכלת

Yucca baccata

1

0

יוקה כחולה

Yucca rigida

1

0

יוקה מ.ל.י.

Yucca sp.

1

0

יוקה טומפסון

Yucca thompsoniana
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ללא השקיה

רגלנית אפריקנית 'זוחל קטן-עלים'

מללויקה אזמלנית 'ננסית'

אלוי עצי ( 033+מ"מ השקיה)

שטה שרועה

מללויקה 'גריין דום'

אזוביון מ.ל.י.

ישימונית מסורגת

גרוליאה קהת –עלים

איקליפטוס 'מקרנדרה'

איקליפטוס קמוט-פרי

איקליפטוס מסמרי 'כדורי-קק"ל יהודה-יהודה '

ישימונית 'ביגנוניפלורה'

