
מ י כ ה   9                                     דף: 001   תאריך: 31/08/2006  
תמונות צמחים                           
                           ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

     
 

                                                                               
מינים                                     
         מספר רץ :1____                                                         
         שם עברי :אלביציה ורדה________                                          
                                Albizzia Julibrissin__________: שם אנגלי        
                                Acacia Julibrissin____________: 1שם אנגלי       
           משפחה :מימוזיים_______                                               
                                               Mimosaceae_____: משפחה אנגלית    
 פרחי נוי בישראל :21_  סוג :עץ________                                          
        מקור השם :על שם חוקר טבע איטלקי בשם אלביצי____________________________  
           מולדת :פרס והמזרח הרחוק עד יפאן____________________________________  
          תכונות :עץ המגיע לגובה 10 מטר_______________________________________  
        תכונות 1 :____________________________________________________________  
            עלים :____________________________________________________________  
           פריחה :בקיץ בצבע ורוד לילך_________________________________________  
          פריחה1 :____________________________________________________________  
             פרי :תרמיל באורך 16-7 ס"מ ובו הזרעים_____________________________  
    שימוש בגננות :בתור עץ בודד בגן____________________________________________  
           ריבוי :על ידי זרעים________________________________________________  
  SAMPLES\ALBIZZIA JULIBRISSIN.JPG____________________________: תמונה           
                                ********************************************** 
       
 

                                                                               
מינים                                     
         מספר רץ :2____                                                         
         שם עברי :שטה מכחילה__________                                          
                                Acacia Cyanophylla____________: שם אנגלי        
       שם אנגלי1 :______________________________                                
           משפחה :מימוזיים_______                                               
                                               Mimosaceae_____: משפחה אנגלית    
 פרחי נוי בישראל :23_  סוג :עץ________                                          
        מקור השם :יווני_______________________________________________________  
           מולדת :אוסטרליה____________________________________________________  
          תכונות :עץ לא גבוה מ-6-4 מטרים, תדיר-ירוק. הענפים שמוטים. גדל מהר.__  
        תכונות 1 :חי 20-15 שנה._______________________________________________  
            עלים :____________________________________________________________  
           פריחה :קרקפות פרחים גדולות בצבע צהוב_______________________________  
          פריחה1 :____________________________________________________________  
             פרי :תרמילים פחוסים ובהם זרעים קטנים_____________________________  
    שימוש בגננות :בתור עץ בודד בגן, ופעמים בשדרה._____________________________  
           ריבוי :על ידי זרעים________________________________________________  
  SAMPLES\ACACIA CYANOPHYIIA.JPG______________________________: תמונה           
                                ********************************************** 



מ י כ ה   9                                     דף: 002   תאריך: 31/08/2006  
תמונות צמחים                           
                           ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

       
 

                                                                               
מינים                                     
         מספר רץ :3____                                                         
         שם עברי :בוהיניה מגונת_______                                          
                                Bauhinia Variegata____________: שם אנגלי        
       שם אנגלי1 :______________________________                                
           משפחה :קסלפיניים______                                               
                                               Caesalpinaceae_: משפחה אנגלית    
 פרחי נוי בישראל :25_  סוג :עץ________                                          
        מקור השם :נקרא על שם 2 בוטנאים John & Caspar Bauhin שחיו במאה ה-16____  
           מולדת :סין והודו___________________________________________________  
          תכונות :העץ בגובה 10-5 מטר. בעל ענפים המתפשטים לרוחב._______________  
        תכונות 1 :נשיר. מלבלב באמצע מרס.______________________________________  
            עלים :העלים רחבים ושסועים לשתי אונות._____________________________  
           פריחה :מוקדם באביב. פריחה רבה בצבע ארגמן.__________________________  
          פריחה1 :____________________________________________________________  
             פרי :תרמיל ארוך ושטוח ובו זרעים__________________________________  
    שימוש בגננות :כבודד ולשדרה________________________________________________  
           ריבוי :על ידי זרעים________________________________________________  
  SAMPLES\BAUHINIA VARIEGATA.JPG______________________________: תמונה           
                                ********************************************** 
            
 

                                                                               
מינים                                     
         מספר רץ :4____                                                         
         שם עברי :בוהיניה לבנה________                                          
                                Bauhinia Alba_________________: שם אנגלי        
       שם אנגלי1 :______________________________                                
           משפחה :קסלפיניים______                                               
                                               Caesalpinaceae_: משפחה אנגלית    
 פרחי נוי בישראל :27_  סוג :עץ________                                          
        מקור השם :____________________________________________________________  
           מולדת :סין והודו___________________________________________________  
          תכונות :כמו לעץ בוהיניה מגוונת._____________________________________  
        תכונות 1 :____________________________________________________________  
            עלים :____________________________________________________________  
           פריחה :מוקדם באביב. פרחים גדולים לבנים.____________________________  
          פריחה1 :____________________________________________________________  
             פרי :____________________________________________________________  
    שימוש בגננות :____________________________________________________________  
           ריבוי :____________________________________________________________  
  SAMPLES\BAUHINIA ALBA.JPG___________________________________: תמונה           
                                ********************************************** 



מ י כ ה   9                                     דף: 003   תאריך: 31/08/2006  
תמונות צמחים                           
                           ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

      
 

                                                                               
מינים                                     
         מספר רץ :5____                                                         
         שם עברי :כליל החורש__________                                          
                                Cercis Siliquastrum___________: שם אנגלי        
       שם אנגלי1 :______________________________                                
           משפחה :קסלפיניים______                                               
                                               Caesalpinaceae_: משפחה אנגלית    
 פרחי נוי בישראל :29_  סוג :עץ________                                          
  ___.Judas Tree ."בשפות אירופיות מכונה "עץ יהודה .Cercis מקור השם :יוני        
           מולדת :הארצות שממזרח לים התיכון. גדל בר בארץ.______________________  
          תכונות :עץ בינוני. בטיפול טוב מגיע ל-10-8 מטר. נשיר.________________  
        תכונות 1 :הענפים מתפשטים לרוחב._______________________________________  
            עלים :העלים עגולים דמויי לב.______________________________________  
           פריחה :כאשר הצמח עוד בשלכת, בתחילת האביב מתמלאים כל הענפים בפרחים._  
          פריחה1 :____________________________________________________________  
             פרי :תרמילים פחוסים, ובתוכם זרעים קטנים__________________________  
    שימוש בגננות :יפה כעץ בודד, בקבוצות וגם לשדרה.____________________________  
           ריבוי :על ידי זרעים________________________________________________  
  SAMPLES\CERCIS SILIQUASTRUM.JPG_____________________________: תמונה           
                                ********************************************** 
            
 

                                                                               
מינים                                     
         מספר רץ :6____                                                         
         שם עברי :צאלון נאה___________                                          
                                Delonix Regia_________________: שם אנגלי        
                                Poinciana Regia_______________: 1שם אנגלי       
           משפחה :קסלפיניים______                                               
                                               Caesalpinaceae_: משפחה אנגלית    
 פרחי נוי בישראל :31_  סוג :עץ________                                          
  _______________________________________________Delonix מקור השם :יווני        
           מולדת :דרום אפריקה ומדגסקר_________________________________________  
          תכונות :נוף העץ דמוי סוכך. מהיר צמיחה. מגיע ל-12-6 מטר. נשיר._______  
        תכונות 1 :רגיש לקרה.__________________________________________________  
            עלים :העלים רחבים מנוצים פעמיים.__________________________________  
           פריחה :פורח בקיץ. אשכולות גדולים של פרחים בצבע שני, ואז מראה העץ___  
          פריחה1 :ככיפה לוהטת.________________________________________________  
             פרי :תרמיל ארוך ופחוס יפה לקישוט_________________________________  
    שימוש בגננות :מתאים לשדרות או בודד בגן. מתפתח באדמות קלות ככבדות._________  
           ריבוי :על ידי זרעים________________________________________________  
  SAMPLES\DELONIX REGIA.JPG___________________________________: תמונה           
                                ********************************************** 



מ י כ ה   9                                     דף: 004   תאריך: 31/08/2006  
תמונות צמחים                           
                           ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

  
 

                                                                               
מינים                                     
         מספר רץ :7____                                                         
         שם עברי :אלמגן רחב עלים______                                          
                                Erythrina Corllodendrum_______: שם אנגלי        
       שם אנגלי1 :______________________________                                
           משפחה :פרפרניים_______                                               
                                               Papilionaceae__: משפחה אנגלית    
 פרחי נוי בישראל :33_  סוג :עץ________                                          
        מקור השם :הוא ניתן הודות לפרחים האדומים_______________________________  
           מולדת :אזורים טרופיים ודרום אפריקה_________________________________  
          תכונות :עץ בעל נוף רחב, בגובה 8-5 מטר. קוצני._______________________  
        תכונות 1 :נשיר. רגיש לקרה.____________________________________________  
            עלים :העלים מסורגים בעלי 3 עלעלים.________________________________  
           פריחה :פורח באביב. לפני לבלוב העלים מופיעים פרחים גדולים בצבע אדום,  
          פריחה1 :ואז לעץ מראה נהדר.__________________________________________  
             פרי :תרמיל עם זרעים צבעוניים. (שחורים).__________________________  
    שימוש בגננות :____________________________________________________________  
           ריבוי :על ידי זרעים________________________________________________  
  SAMPLES\ERYTHRINA CORLLODENDRUM.JPG_________________________: תמונה           
                                ********************************************** 
        
 

                                                                               
מינים                                     
         מספר רץ :8____                                                         
         שם עברי :גרויליאה חסנה_______                                          
                                Grevillea Robusta_____________: שם אנגלי        
       שם אנגלי1 :______________________________                                
           משפחה :פרוטאיים_______                                               
                                               Protaceae______: משפחה אנגלית    
 פרחי נוי בישראל :35_  סוג :עץ________                                          
        מקור השם :נקראת על שם F.Greville, שהיה סגן נשיא החברה לגננות באנגליה._  
           מולדת :אוסטרליה____________________________________________________  
          תכונות :עץ גבוה, זקוף, מגיע לפעמים ל-25 מטר.________________________  
        תכונות 1 :תדיר ירוק___________________________________________________  
            עלים :העלים שעירים, גזורים, מנוצים פעמיים.________________________  
           פריחה :בקיץ, בתפרחות בצבע חום. אורך הפרח 15-10 ס"מ_________________  
          פריחה1 :____________________________________________________________  
             פרי :הלקט________________________________________________________  
    שימוש בגננות :____________________________________________________________  
           ריבוי :על ידי זרעים________________________________________________  
  SAMPLES\GREVILLEA ROBUSTA.JPG_______________________________: תמונה           
                                ********************************************** 
***  ס ו ף   ד ו " ח  ***                          


