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מדריך למתחילים
בייחור צמחים



מתחילים...

.

ייחור הוא התהליך של יצירת צמח חדש מצמח קיים. 
אחת האפשרויות של ייחור הוא ייחור במים וזו השי טה 

האהובה עלינו. זה מאוד קל ברגע שלומדים איך!

לפני שמתחילים, כדאי לדעת שלא כל צמח ניתן לייחר במים. 
אם את לא בטוחה, בדיקה זריזה בגוגל תפתור לך כל 

התלבטות. במדריך שלנו תוכלי למצוא הסבר על גלעין 
אבוקדו, פוטוס, ובת שבע - שלושתם קלים במיוחד לייחור.

הכיני לך זוג מספריים נקיות, צמח ממנו תוכלי לגזום גבעול, 
כוס מים והחשוב מכל - סבלנות, וקדימה לייחר!

את המדריך הכנו לך בעזרתה האדיבה של שריל                                  
                                ממליצות מאוד לעקוב אחריה, יש 

לה טיפים מעולים לחובבי צמחים.
אם נהנית מהמדריך תייגי אותנו בתמונות של הייחורים שלך                                        
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אבוקדו

לפני שמייחרים אבוקדו, קודם כל 
כדאי לקלף את הקליפה החיצונית של 
הגלעין ולחשוף את השכבה הורדרדה. 

את הגלעין יש להניח כאשר חלקו 
התחתון (החלק השטוח ללא השפיץ) 

יושב בתוך המים, וחלקו העליון פונה 
כלפי מעלה. 

לאחר זמן מה, החלק העליון של 
האבוקדו יתייבש, ייסדק, וייבקע עד 
חלקו התחתון. אחר כך ייצמח שורש 
מתוך הבקע. לאחר צמיחת השורש, 

הגלעין כבר לא צריך לשבת במים,רק 
השורשים.

את המים כדאי להחליף פעם בשבוע 
על מנת לשמור על השורשים. 

כשמערכת השורשים מתפתחת אפשר 
לשתול את הגלעין בכלי עם אדמה.

טיפ: לפעמים לוקח זמן עד שמתחילים להיווצר שורשים ועלים, 
אבל אם לאחר 8 שבועות עדיין אין שום התפתחות כדאי לוותר 

ולעבור לאבוקדו הבא.

חלק עליון

חלק תחתון



         

כדי לייחר פוטוס, חיתכי גבעול 
שכולל בתוכו מפרקים. מפרקים 

נראים כמו בליטות קטנות וחומות 
לאורך הגבעול, ומהם יצמחו 

השורשים בהמשך - לכן אותם 
נשים בתוך המים.

ככל שיש יותר עלים בצמח 
שתייחרי, כך תרצי לכלול יותר 

מפרקים. ענף עם 2-3 עלים יצטרך 
שני מפרקים לפחות בתוך המים.

 את העלים יש להשאיר מעל פני 
המים על מנת שלא ירקבו.

את הייחור הניחי במקום  מואר 
ללא שמש ישירה, והשורשים 

יצמחו תוך כמה שבועות (בעונה 
הנכונה גם תוך כמה ימים). 

הייחור מוכן לשתילה באדמה 
מאווררת כשהשורשים יפתחו 

לאורך של כ-5 סנטימטרים.

טיפ: לצמח מלא יותר שיתלי כמה ייחורים בתוך אותו הכלי.

פוטוס



כדי לייחר בת שבע, חיתכי מתחת 
למפרק. המפרק הוא המקום שממנו 

צומחים העלים, ובהמשך יוכלו לצמוח 
מהם שורשים. אם אין מפרקים 

חשופים, הורידי 2 עלים וכך ״תחשפי״ 
את המפרקים. ככל שיותר מפרקים 

יהיו במים כך יגדלו הסיכויים 
שהשורשים ייתפחו, אז נסי להכניס 

לפחות 2-3. שימי לב שהעלים לא יהיו 
מתחת למים כדי להימנע מריקבון.

את הייחור יש להניח 
במקום מואר ללא שמש 
ישירה. לרוב השורשים 

ייתפחות תוך כמה 
שבועות.

הייחור מוכן לשתילה 
בכלי עם אדמה מאוררת 
כשאורך השורשים מגיע 

לכ-5 סנטימטרים.

טיפ: בת שבע הוא צמח עם פריחה, נסי לא לפגוע במקום צמיחת 
הפרחים

בת שבע



מוכנה לייחר?
הכלים המיוחדים שלנו לייחור הופכים כל ייחור 

שלך ליצירת אומנות, והם הדרך המושלמת 

להפוך כל פינה בבית לקסומה מיוחד. הכלים  

מגיעים בארבעה שילובי צבעים שונים, מוזמנת 

להציץ באתר ולראות!
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