
 o'numibiscus triH – היביסקוס משולש 

 MALVACEAE –משפחת החלמיתיים 

   

הפרחים נכונים  " א. איג, מ. זהרי, נ. פינברון תש"ך(.  –)מתוך מגדיר לצמחי ארץ ישראל  מאפייני המשפחה: 

אונות ועל פי רוב הוא מלווה בגביעון בן   5בקנים וגם עלי(. הגביע בעל אגם אנדרוגניים)פרח או שיבולית המכיל 

זיריהם מאוחים לצינור, המאבקים דמויי כליה, בני לשכה אחת,  ; . אבקנים   5עלים אחדים; עלי כותרת  

  עלי שחלה; עמודי העלי מאוחים בחלקם התחתון, מספרם כמספר עלי השחלה  - 5הנפתחת בראשה; בת 

 כפול". או כמספרם ה 

זרועות;   5אונות; עמוד העלי בעל   5הגביעון בעל הרבה אונות צרות; הגביע בעל  "היביסקוס: מאפייני המין 

 . ביציות; ההלקט קרומי או גלדני; שיחים או עשבים"    - 3מגורות; המגורות בנות  5השחלה בת 

הזרעים קרחים,  ."הגביע קרומי, נפוח ובעל קוים אדומים בזמן הבשלת הפרי; מאפייני המין היביסקוס משולש: 

, חולה, דן,  מק חפרע רי יהודה, עמק יזרעאל. הנפוץ: חד שנתי, בבתי שלחין.    -העלים עגולים או בעלי אונות, 

צמח נוי בגלל  היביסקוס משולש, מוגדר כעשב רע בשדות השלחין. וגם כ .  אוגוסט"  – , גלעד. פורח יוני ליל עליון ג

פרחיו היפים. תפוצתו העולמית נרחבת, בעיקר באזורים טרופים בעולם הישן. כושר הנביטה שלו גבוה, זרעיו  

עם  נחל אלכסנדר עלה על גדותיו ושטף חלקות שדה שלמות בעמק חפר.   2010גדולים יחסית ועמידים. בשנת  

הכותנה, נתקלנו במרבדים של הצמח. כפי הנראה מנחל שכם ובאביב בשדות   בסחף,המים הגיעו זרעים 

שהוא מאותה משפחה של הכותנה. מאז הוא לא נעלם,   אף על פי הצלחנו להדבירו באמצעות אנווק + סטייפל, 

הטפטוף. הוא  ת לא קטנות לאורך שלוחות אך אינו אפידמי. העונה להפתעתי בחלקה ליד לטרון הוא נבט בכמויו 

פעילות. בכל מקרה צמח יפה צבעיו נעימים לעין. אך עדיין עשב רע.  רוסס באנווק + סטייפל. ועתה נעקוב אחר ה 

זכורה לי חלקה באזור רבדים, שבסיור מגדלים ביקרנו בה. היו בה יותר צמחים של היביסקוס משולש מכותנה.  

. כמו שאנחנו אומרים תמיד  בדף זה הוא קיבל אצלי קידומת בפרסום , באזור נתקלתי בו בזמן האחרון,שמכיוון 

 . כאשר הוא קטן.   אותו וג להר 

 

   

 


