
  או בריא יותר? , טעים יותר,יפה יותר -כורכום      

צמח , כורכומה ארוכה בעל השם המדעי העברי גאופיטכורכום הוא שמו הרווח של ה

 פנתי.  ותוסף מזון אכתבלין אהוב לטעם וצבע, וכן שמקורו באסיה, המשמש 

, רוסית كركم, ערבית umaricT, באנגלית Curcuma longa)שם מדעי לטיני: 

Куркума длинная.) 

 הנה הצמח כולו:

                      

הו קנה שורש? ממה אוכלים בכורכום? תבלין הכורכום מופק מקנה שורש הצמח. 

שמו ממנו צומחים השורשים וכן העלים ועמודי התפרחת.  ענף תת קרקעי זהו 

 .Rhizomeחודי זה הוא יבאנגלית ולטינית של איבר י

 . מטחינת קנה השורש היבש לאבקה דקיקההתבלין המוכר לנו עשוי 

 



 זה הזמן לדעת עליו יותר ולבוא לבקרו בגן,וו בגן האקולוגי, יהכורכום פורח עכש

  מבנה המשרדים.מול , )החממה הקטנה(מאחורי בית הזכוכית פורח  הוא

 שווה את הטיול!, בקר פשוט בואו ל

יש מערכת ריבוי כפולה: הוא פורח שלהם , כמו גאופיטים רבים הכורכום מתרבה

אחד בקיץ.  עמוד תפרחתלעיתים רחוקות, כל נצר של קנה השורש עשוי להצמיח 

וך לצמחים חדשים. יצור תוכם יש זרעים העשויים להפהפרחים הופכים לפירות, ב

לכורכום יש צורת רביה אך ברוב הצמחים המוכרים לנו,  ץנפוביה מינית ם ברזרעי

מינית שלא כוללת תאי אבקה, תאי ביצית והפריה. הריבוי האל -אלנוספת: רביה 

ע"י צמיחת קנה השורשים המתפצל ומצמיח עוד  מתחת לפני הקרקע, מיני מתרחש

ענפים אלה מצמחים ענפים נוספים, ומצמח אחד נוצר גוש , תת קרקעיים ענפיםועוד 

  בה של צמחים.ושצפוף, או מעין מ

בדף ( מומלץ לקרוא פלא רפואיתבלין טעים ופלאותיו  )בריאות הכורכום ונעל 

   הנפלא והמקיף של מכון דוידסון.

goo.gl/GWuSZR 

שורש של הכורכום בראשית האביב, הם גדלים הקני את בגידול החקלאי טומנים 

ומתפצלים מתחת לפני הקרקע במשך הקיץ ונכנסים לתרדמה בתחילת החורף. 

לאחר עונת גידול אחת או לעיתים שתיים, כשהכורכום נכנס לתרדמת חורף, 

מוציאים את קני השורש מהקרקע. את רובם משווקים ואת חלקם שומרים 

    א.להתחלת מחזור הגידול הב

 רוצים כורכום בגינה? בעציץ? פשוט מאד!

מנו אותו בעציץ או בגינה בחודש אפריל במקום חצי קנו שורש כורכום טרי וט 

מוצל, והשקו בצורה סדירה. הצמח ישגשג בקיץ החל מאפריל או מאי, ובחורף יכנס 

 לעונת תרדמה, קנה השורש ישן מתחת לקרקע ולצמח אין עלים ופרחים.



                 

הפרח הוא דו שיפתני, כלומר דומה לפה בעל שפה עליונה ושפה בנה הפרח: מ

, לפרח כנסיתחתונה, צבעונית בעלת פס צהוב למשיכת מאביקים לנחות עליה ולה

מחלקה התחתון של התפרחת רחת ונפתחים בהדרגה, על עמוד תפ פרחים יושביםה

  לחלקה העליון. 


