סנטה קטרינה Santa Caterina //

קורטינה Coratina //

ארביקינה Arbequina //

מקור הזן :אזור טוסקנה שבאיטליה.
הפרי גדול ,אלפסי ולא סימטרי עם קצה מעוגל ובסיס חרוטי.
אחוזי שמן בינוניים -נמוכים ושמן מתקתק.

מקור הזן :מפוליה -בארי ,איטליה.
הפרי גדול ,מאורך ,דמוי ביצה ואסימטרי.
שמן בעל טעם וארומה דומיננטית.

מקור הזן :קטלוניה ,ספרד.
הפרי כדורי וסימטרי ,פרי קטן עם קצה מעוגל.
הבשלה באמצע העונה ופרי שחור במסיק.
תכולת שמן טובה ואיכות בינונית.

מנזנילו Manzanillo //

לצ‘ינו Leccino //

מקור הזן :ספרד.
אחוזי שמן בינוניים ,איכות שמן טובה אך יציבות נמוכה.
הפרי בינוני -גדול .צורתו כדורית כאשר הצד של העוקץ
ושל הפיטם מעוגלים .מצטיין בקלות הוצאת הגלעין ובאיכות
המעולה של הציפה.

סורי Souri //

מקור הזן :אזור טוסקנה ,איטליה.
הזן נחשב לקשה ביותר בשלב הפקת השמן בבית הבד.
פרי בגודל בינוני ,המשמש לשמן וגם לכבישה כפרי שחור.

מקור הזן :צור ,לבנון.
הזן הנפוץ ביותר בישראל .הפרי בינוני בגודלו.
השמן עשיר בארומה פירותית ירוקה.

קורנייקי Koroneiki //

קלמטה Kalamata //

פרנטויו Frantoio //

מקור הזן :כריתים ,האי סמוס ,יוון.
פרי קטן ,דמוי ביצה ואסימטרי .הבשלה באמצע העונה.
תכולת שמן גבוהה ואיכות שמן גבוהה.

מקור הזן :מאזור קלמטה-האי פולופוניז ,יוון.
אחוזי שמן בינוניים -איכות שמן טובה מאוד.
פרי גדול עם צורה אסימטרית מוארכת ומיוחדת.

מקור הזן :טוסקנה איטליה.
פרי בינוני בגודלו דמוי ביצה.
בהבשלה מלאה הפרי שחור סגול.
עשיר בשמן ובעל ארומה פירותית.

נבלי מוחסן Nabali Mohassan //

ברנע Barnea //

פיקואל Picual //
מקור הזן :בח'איין ,בספרד.
שמו מגיע מצורת הפרי הייחודית
המזכירה כיפה של הר )=Picoהר(.
הפרי מאורך במקצת ,מעוגל וסימטרי,
בינוני בגודלו ומשמש הן לכבישה והן לשמן.

פישולין Picholine Languedoc //
מקור הזן :צרפת.
הפרי מאורך אליפסואידי .בגודל בינוני עד גדול.
נמסק ירוק לזיתי מאכל ושחור לשמן .תכולת שמן גבוהה ואיכותית.

מקור הזן :ישראל וירדן.
פרי בינוני עד גדול .משמש לכיבושים ובעיקר לזית מגולען.
תכולת שמן בינונית ,השמן בעל ארומה ייחודית.

מקור הזן :ישראל.
פירותיו גדולים יחסית צורה מוארכת עם
פיטם בולט בקצה הפרי .כמעט ואינו
משמש לכבישה אלא בעיקר להפקת שמן.

אמפלטרה Empeltre //
מקור הזן :ספרד.
פרי בינוני בגודלו בצבע שחור סגול.
תכולת שמן גבוהה ואיכותית.

