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   phragmipediumפרגמיפדיום 

 :נושאי ההרצאה

סקירת שבט  •

 הפרגמיפדיום

  species-קבוצות ה•

 העיקריות ותכונותיהן

 הכלאות עיקריות•

 

 ר ענבר שטטפלד"ד
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Subfamily cypripedioideae 

 Genus paphiopedilumפפיופדילום         •

   Genus phragmipediumפרגמיפדיום        •

 Genus cypripediumציפריפדיום             •
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 Genus cypripediumציפריפדיום  

שנים מזריעה   8-10לוקח •

 לפריחה

 שורשים רגישים להעברות•

צמחים משגשגים נובלים  •

לעיתים ללא סיבה לאחר  

 שנים' מס

 

 

 

 מינים 45-מכיל כ•

צפון  , משתרע מאירופה•
 אסיה ועד צפון אמריקה

הרים או  , גדלים בביצות•
 אחו תחת עצים נשירים

צריכים תקופת מנוחה קרה  •
 בחורף

לא  )מתאימים לגידול בחוץ •
 (בארץ
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 Genus cypripediumציפריפדיום  

http://imageshack.us/
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Genus Paphiopedilum 

 מינים 60-מכיל כ•

 דרום מזרח אסיה: תפוצה•

כ "צמחים בד•

לעיתים  ,טרסטריאלים

 .ליתופיטים או אפיפיטים

רובם קלים לגידול בתנאי  •

 .בית

 בינוני: אור•
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Genus Paphiopedilum 

פלסטיק קטנים    עציצי•

 ועמוקים

להכלאות  . תלוי במין: 'טמפ•

 .עמידות טובה בטווח רחב

לא לתת לצמח  :  השקיה•

 להתייבש

 repotting -מגיבים טוב ל•

 לחות במידה•
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Genus Paphiopedilum 
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 Genus phragmipediumפרגמיפדיום  

 מינים 15-מכיל כ•

מוצאו מוצאו ממקסיקו עד  •

 דרום אמריקה

 כ טרסטריאלים"בד•

כ צמחים גדולים יותר  "בד•

 משתי הקבוצות האחרות

רובם צמחים חזקים וקלים  •

 לגידול
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 Genus phragmipediumפרגמיפדיום  

טוף דק + קוקוס /ברק: מצע•
 פרלייט ומעט פחם/ 

!  חובה איכות גבוהה: מים•
רגישות למלחים ומינים  

 F-ו   CIמסויימים גם ל

 לחות מתמדת בשורשים•

 דשן מאוזן•

 Repotting-מגיבים טוב ל•

 בינוני: אור•
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 Genus phragmipediumפרגמיפדיום  
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 קבוצות מיני פרגמיפדיום

•phragmipedium 

•himantopetalum  

•lorifolia  

•micropetalum   
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Section phragmipedium 

 ארוכות" אוזניים"•

 עלים עבים וקשיחים•

 עמוד תפרחת לא מסועף•

 ז"פרחים פתוחים בו•
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Section phragmipedium 
•caudatum 

•warscewiczianum=popowii 

•wallisii 

•lindenii 
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Section himantopetalum 

 רובם מגובה רב באנדים•

 עלים צרים ועדינים•

 עמוד פריחה מסועף•

 פריחה ברצף לאורך זמן רב•

 פריחה לא מרשימה•
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Section himantopetalum 
•carcinum 

•sargentianum 

•pearcei 

•richteri 
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Section lorifolia 

.  דומים מאד לקבוצה הקודמת•

 בליטות מצידי הכיס 2: ההבדל

 קלים מאד לגידול•

 עמוד תפרחת גבוה ממטר•

גדלים כעשבים   –נפוצים בטבע •

 בצידי כבישים

לצורך הכלאה   –הפריה עצמית •

יש להוריד אבקנים כבר בשלב 

 הניצן
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Section lorifolia 

•longifolium 

•boissierianum 
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Section micropetalum 

=  שם הקבוצה מיקרופטלום •

הדבר  . עלי כותרת קטנים

י  'היה נכון עד גילוי הקובאצ

 .שהוא בעל פרח ענק

הפרחים עגולים ויפים בעלי  •

 צבע אטרקטיבי
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Section micropetalum 

•schlimii 

•fischeri 

•besseae 

•andreettae 

•kovachii 

http://www.ecuagenera.com/epages/whitelabel4.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/ecuagenera/Categories/?ObjectPath=/Shops/ecuagenera/Products/PRS2741
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Section micropetalum - schlimii 

 הראשון בקבוצה להתגלות•

 הקטן ביותר בקבוצה•

 פרח קטן ועגול•

חוסם פיגמנטים צהובים  •

יוצר הכלאות   –וירוקים 

 בגוני ורוד ולבן

 הכי קשה לגידול•
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Section micropetalum - fischeri 

אך כהה    schlimiiדומה ל•

ממנו ובעל פרחים גדולים  

 יותר

 קל יותר לגידול•
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Section micropetalum - besseae 

הצמח שגרם לעניין מחודש בכל  •
 הגנוס

 אדום אש –פרחים בצבע כתום •

איכות הצבע תלויה מאד באור  •
 'וטמפ

בטבע גדל על משטחי סלע •
אנכיים ושולח קייקים כלפי 

 מעלה

שנים של הכלאות הפכו את  •
שטוח  , הפרח להרבה יותר גדול

 ואדום
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Section micropetalum - besseae 

בתרבות התגלו מוטציות  •

 .  אלבינו בצבע צהוב לימון

סגול  –חסר הפיגמנט אדום •

 אנטוציאנין
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Section micropetalum - andreetae 

 2006-התגלה רק ב•

 פרח קטן לבן ורדרד•

אינו אטרקטיבי כמו שאר  •

 חברי הקבוצה
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Section micropetalum - kovachii 

 פרח ענק  •

 צבע סגול פוקסיה בוהק•

 יש גם אלבינו•

ר "כ פרח בודד לעת"בד•

 שניים

 לא נחשב קשה לגידול•
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Section micropetalum - kovachii 
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 הכלאות

•Long eared 

 schlimiiעל בסיס •

 besseaeעל בסיס •

 אחרים•
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 long earedהכלאות מסוג 

 

                                   

longifolium x caudatum 

Grande 
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 long earedהכלאות מסוג 
•longifolium x wallisii 

Paul Eugene Conroy 
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 long earedהכלאות מסוג 

•boissierianum x caudatum 

Court Jester 
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 schlimiiהכלאות על בסיס 
•longifolium x schlimii 

Sedenii 
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 schlimiiהכלאות על בסיס 
•Sedenii x schlimii 

Cardinale 
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 schlimiiהכלאות על בסיס 
•Sedenii x longifolium 

Calurum 
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 schlimiiהכלאות על בסיס 
•fischeri x schlimii 

•Pink Panther 
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 besseaeהכלאות על בסיס 
•longifolium x besseae 

Eric Young 
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 besseaeהכלאות על בסיס 
•sargentianum x besseae 

•Mem. Dick Clements 
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 besseaeהכלאות על בסיס 

•schlimii x besseae 

•Hanne popow 
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 besseaeהכלאות על בסיס 
•fischeri x besseae 

Barbara LeAnn 
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 besseaeהכלאות על בסיס 
•boissierianum x besseae          

Lutz Rolke          
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   besseaeהכלאות על בסיס  

 מדור שני והלאה
•x besseae  Mem. Dick Clements  

 Jason Fischer 
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   besseaeהכלאות על בסיס  

 מדור שני והלאה

•Eric Young x besseae 

Don Wimbler 
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   besseaeהכלאות על בסיס  

 מדור שני והלאה
•Mem. Dick Clements  x longifolium 

Noirmont 
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 הכלאות אחרות
•longifolium x sargentianum 

Sorcerer’s apprentice 
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 הכלאות אחרות
•longifolium x kovachii 
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 הכלאות אחרות
•schlimii x kovachii 

Eumelia Arias 
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 הכלאות אחרות
•besseae x kovachii 

Fritz  Schomburg 
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 תודה על 

 !ההקשבה


