
) יש לו גבעול קצר ועלים רחבים ובשרניים. התפרחות  Epiphyteסחלב  הפלאנופסיס הוא אפיפיט, (
מרובות פרחים היוצאות מחיקי העלים, סחלב זה הוא המתגמל הגדול מבין הסחלבים עבור החובב 
המתחיל, דרישותיו בגידול הן קלות עם או בלי חממה, צמחים גדולים ומבוגרים יכולים לפרוח עד 6 

חודשים ברציפות ולפעמים גם פעמים בשנה. הצמח חונט פרחים בחדשים אוקטובר נובמבר ולקראת 
דצמבר ינואר מתחילים לצוץ גבעולי פריחה. צמחים צעירים יכולים לפרוח כבר בגיל שנה וחצי - שנתיים, 

 במשתלות מסחריות מפריחים  את הפלאנופסיס כל השנה ע"י שינוים בטמפרטורה, משך התאורה 
,ואינדיקטורים אחרים אשר מגרים את מנגנון הפריחה כך שניתן לתכנן את הפריחה לתקופות הביקוש . 

תפוצתו של סחלב הפלאנופסיס , דרום מזרח אסיה.   הפלאונופסיס הוא אפיפיט (שוכן עצים) ולעיתים 
ליטופיט (גדל על סלעים) סחלב זה הוא מונופודיאלי ואגירת המים היא בעלים, ובשורשי האוויר (ולא 

בפסיאודובלבס כמו סחלבים אחרים) .

20הטמפרטורה האופטימלית לגידול פלאנופסיס היא  מעלות לילה
15 ו- מעלות יום, אך אין בעיה לגדלו גם בין הטמפרטורות  מעלות לילה  30

36ו- מעלות יום.

50%הלחות המומלצת היא  ביום ו- בלילה. כשטמפרטורת הלילה  70%
צונחת, על הלחות לרדת, שילוב של קור ולחות גבוהה יכול להיות קטלני 

ברוב הסחלבים, הדרך הקלה והפשוטה לספק לחות בתוך הבית היא 
למלא כלי בחצץ או בטוף, להוסיף מים ולהניח את העציץ על הכלי כך 

שנידוף המים מבין האבנים יצור לחות בסביבת הסחלב, יש להקפיד שבין 
המים והשורשים לא יהיה מגע שיגרום לרקבון השורש,  

תנועת אויר סביב הצמח היא חיונית כדי למנוע מחלות למיניהן, ומניעת 
כתמים על הפרחים והעלים כתוצאה מלחות קבועה שאינה מתייבשת (בוטריטיס), אוורור על ידי מאוורר 

12קבוע מספק. רצוי לתת תנועת אויר  שעות ביממה בחממה. חלונות פתוחים בבית, או מאוורר   24
שעות פותרים את הבעיה. 

יש לספק לסחלב אור בינוני כאלף "נר רגל" לגידול טוב, צמח בוגר סובלני יותר לתנאי אור משתנים, 
800לעולם לא שמש ישירה, הצמח יכול לפרוח בקשת של כמויות אור משתנות בין  - ל "נר רגל".  1800

חשיפה לצד מזרח בבית אידיאלית, קרני השמש יכולות להיות מסוננות ובבוקר הן אידיאליות. בחורף 
14הפלאנופסיס זקוק ל-  שעות אור, ובקיץ ל-  שעות. אפשר להוסיף אור מלאכותי, אור של בוקר או  12

אחר הצהרים בלבד אינם מספיקים לצימוח תקין. 

נושא ההשקיה הוא אחד הנושאים היותר חשובים והרגיש ביותר. רוב בעיות הריקבון נובעות מחוסר ידע 
ורגישות לנושא. לעולם לא ימות סחלב ממחסור זמני במים אולם הוא עלול למות מעודף מים. לכן אם יש 

התלבטות אל תשקו. ההשקיה מותנית בהרבה גורמים, מזג האוויר, סוג העציץ חרס או פלסטיק, 
תערובת מצע הגידול, גודל העציץ ומיקומו. כאן המקום לציין שהסחלב המדובר הינו אפיפיט בטבע וגדל 
גלוי שורש, ולכן יש לשתול בעציצים קטנים כך שתערובת הקרקע לא תישאר רטובה לזמן ארוך, שתילה 

בעציצים היא לנוחות המתרבת בלבד ולכן יש לשים לב שהמיכל יהיה קטן יחסית גם לנוף הצמח ואו 
לדאוג למצע מאוורר. אם יש סכנה שהצמח יתהפך בגלל המיכל הבלתי פרופורציונאלי אפשר לעגנו 

בדרכים שונות, כמו חיזוק עם מקלות תמיכה, או להכניסו למיכל חרס כבד יותר ויותר גדול.(לא לשכוח 

טמפרטורה

לחות

תנועת אוויר

תאורה

השקיה

סחלב  הפלאנופסיס
Phalaenopsis



להניח על חצץ או טוף).

יש לציין שבמזג אויר יבש יתכן שיהיה צורך להשקות פעמים בשבוע, לעומת זאת, במזג אויר לח, מעונן 
וגשום כשהמצע עדיין רטוב, אין להשקותו יותר מפעם אחת בשבוע. יש לזכור שבעציץ קטן המצע 

מתייבש יותר מהר מאשר במיכל גדול. 

 אין ליבש את הפלאנופסיס עד הסוף, המצע צריך תמיד להיות לח. רצוי להשקות במים "טובים" 
אוסמוזה הפוכה, מי גשמים, ואפשר גם במים רגילים ( לא מומלץ).לשים לב שאחרי השקיה או ריסוס 
אסור להשאיר מים בתוך אמיר הצימוח של הסחלב, דבר שעלול לגרום לריקבון הצמח. אפשר לספוג 

את המים שעומדים במרכז בעזרת ניר או בד.

יש לדשן את הצמח כל השנה, מאחר ואין לפלאנופסיס תקופת תרדמת והוא נמצא כל השנה בתהליך 
, וכן דשן אצות, או כל דשן מיוחד אחר  K.P.Nגידול וצימוח, אפשר להשתמש בדשנים כמו   20-20-20

4.5לסחלבים, יש לשים לב למינון, המינון המומלץ ל- הוא כפית שטוחה ל-  ליטר מים, אפשר  20-20-20
לדשן כל השקיה, חשוב אחת לכמה השקיות לתת השקיה ללא דשן כדי לשטוף את כל המלחים 

שהצטברו.

יש להחליף מצע שתילה כל שנה לשנה וחצי רצוי לאחר גמר הפריחה , 
וזאת מכיוון שהתערובת מאבדת מחיוניותה ונרקבת במשך הזמן.

כדאי לציין נקודה נוספת ומעניינת, לפעמים הסחלב מצמיח שתיל נוסף על 
עמוד הפריחה הנקרא קייקי, תופעה זו מעידה בדרך כלל כי הסחלב נימצא 

במצוקה והצמח דואג להביא "ולד" לעולם לפני גסיסתו המוחלטת, במצב זה 
כדאי לבדוק את מערכת השרשים של הסחלב להסיר שרשים רקובים ולשתול 

מחדש במצע חדש-אין להסיר את הקיקי עד אשר יתפתח לגודל  שיצמיח 
4-5שורשים של לפחות  סנטימטר ואז לנתקו על ידי חיתוך בסכין מחוטאת 

ולשתלו לחוד. 

וכשהפריחה מסתימת יש לעשות את הפעולות הבאות 1) יש לחתוך עם סכין חד ומחוטא מעל הפרק 
הראשון של הגבעול 2) יש למרוח את הגדם בשעוות נר או בקינמון3 ) לאחר מספר חודשים יופיע עף 

אחד או מספר ענפי פריחה חדשים ועליהם הניצנים של הפרחים 4).חכו בסבלנות וקיבלתם שכר 
לעמלכם.

אזהרה!!!

דישון

מצע 

ריבוי

טיפול לאחר פריחה



ובקיצור רב
1  יש להשקות רק כאשר המצע מתחיל להתייבש (לא יבש לגמרי)

    עודף מים הוא האויב מס 1 גורם לריקבון השורשים
    לא לדשן דישון יתר  - עדיף חוסר

    אין להשאיר מים בתוך אמיר הצמיחה הדבר יגרום לריקבון
    להקפיד שאין מים עומדים בתחתית העציץ

50    רצוי לספק לחות במידה והלחות נמוכה מ  אחוז
2  אין להעמיד את העציץ בשמש ישירה אבל רצוי ודרוש אור

3  רצוי שהעציץ יהיה במקום בעל תנועת אויר טובה
4  בזמן פריחה אין לשים את העציץ בסמוך לפירות הפירות פולטים גז

    אשר גורם לנפילת הפרחים.

2003ביטאון "אביב בפרלמנט" אפריל  . שנכתב ע"י הגב' אסתר סרוסי
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