
כלליחודשי הבשלהתאור הפריצבע כללישם הזן

צהוב -הפרי ירוק בהירלבנהסמירנה

צבע הציפה הפנימית  

דבש בהיר

, מקור הזן בטורקיהמאי עד יולי

ככל הנראה העץ אינו 

מאריך חיים ואינו 

משגשג בתנאי בעל

צהוב -הפרי ירוק בהירלבנהיפה

צבע הציפה הפנימית  

דבש בהיר

נתגלתה בכפר אוריה יוני עד יולי

י פרופסור דוד יפה "ע

חבר קיבוץ גבעת 

מתאימה , ברנר

להמשך גידול בתנאי 

בעל

-הפרי בגוון ירוק בהירלבנהנצרתית

צהוב צבע הציפה 

הפנימית ורוד דבש

, מאי ללא הפריה

גל שני אוגוסט עד 

תלוי , ספטמבר

בהפריה

 מתאימה להמשך 

גידול בתנאי בעל

הפרי סגול כהה עם שחורהצווארון הגבירה

צבע , פסים ורודים

הציפה הפנימית צהוב 

דבש

אוגוסט עד 

ספטמבר

מתאימה להמשך 

גידול בתנאי בעל

הפרי בצבע צהוב לבנהקדוטה

צבע הציפה , חום

הפנימית דבש צהוב 

ורוד

יולי ללא צורך 

אוגוסט , בהפריה

ספטמבר תלוי 

בהפריה

, מוצא הזן איטלקי

מתאימה להמשך 

גידול בתנאי בעל

קפריסאית 

אדומה

-הפרי בצבע ירוק בהירלבנה

ורוד עם פסי אורך 

צבע הציפה , ירוקים

אדום- הפנימית ורוד

אוגוסט עד 

ספטמבר

, מוצא הזן בקפריסין

מתאימה לגידול 

בתנאי בעל

באוסף . המאפיין את אוסף העצים הוא איכות הפירות ופריסת עונת ההבשלה: אוסף זני תאנים

העצים . עצים של אמצע עונה ועצים שמאחרים להבשיל, עצים שמקדימים להבשיל פירות

הנתונים יכולים להשתנות מעט  באיזורי הארץ השונים ובעונות . במעקב ויתכנו עדכונים ושינויים

.חורף או קיץ לא שגרתיות

חורשים משתלה של עצים



הפרי בצבע צהוב עם לבנהפקאזי

פסי אורך ירוקים 

צבע הציפה , עמומים

הפנימית אדום

אוגוסט עד 

ספטמבר

 מתאימה להמשך 

גידול בתנאי בעל

 הפרי בצבע סגול שחורהקפריסית סגולה

צבע , כהה משחים

הציפה הפנימית אדום 

סגול

אוגוסט עד 

אוקטובר

עומס פרי , עץ פורה

מתאימה , גבוה

להמשך גידול בתנאי 

בעל

ירוק חורטמני

משחים

הפרי בצבע ירוק 

צבע הציפה , משחים

צהוב , הפנימית דבש

הפרי מתוק , ורוד

במיוחד

אוגוסט עד 

אוקטובר

, עץ פורה בדרך כלל

תלוי בהפריה ולכן 

בשנים מסויימות יש 

עץ קטן . מעט פירות

, עם נוף נמוך וסבוך

מתאים להמשך גידול 

בתנאי בעל ומתאים 

.לגידול בגינה קטנה

, הפרי בצבע סגולשחורהברזילאית

צבע הציפה הפנימית 

הפרי מעט קשה . דבש

מתיקות בינונית, וסיבי

אוגוסט עד 

אוקטובר

עומס פרי , עץ פורה

התאמה , גבוה

להמשך גידול בתנאי 

זן , בעל בבדיקה

.מסחרי נפוץ

-  הפרי בצבע חוםשחורהחמאדי

צבע , סגול כהה

הציפה הפנימית חום 

פרי מתוק , דבש

הפרי עגול , וגדול

ומעט פחוס

עץ , זן מקומי נפוץיולי אוגוסט

מתאים , פורה

להמשך גידול בתנאי 

בעל


