
 

             תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות----מלךמלךמלךמלךאגוז אגוז אגוז אגוז 

    
  תמונת העץ

 

  

  :תמונת הפרי

 

  

   Persian. אגוז קליפורניה, אגוז אנגלי.  זנים לאגוז המלך59בעולם קיימים   -משפחה

  Juglans regia  :לועזי

  עץ אחד   : זנים בבוסתן

  .גדל מסין ועד לקווקז  :מקור הולדת

  .גיבמספר לא זו, עם עלעלים גדולים,  מנוצים,העלים גדולים . עץ נשיר  :  עלים ונשירות

, נישאים על ענפי אשתקד, דמויי עגיל, כשהפרחים הזכריים, מאמצע אפריל  :פריחה
  . בקצות הלבלוב הצעיר, ואילו הנקביים בודדים או בקבוצות קטנות

   .מקומט והוא שמנוני ומתוק) הגלעין(בשר האגוז . כדורי וקליפתו דקה וקשה  :צורת פרי

   מטר2 בקוטר של עד גזע  מטר ובעל25-35מתנשא לגובה של   צורת העץ

  אוספים  את הפרי  

פוריה , בקרקע עמוקה, גדל בתנאי שמש או צל חלקי. טמפרטורה מתונהרגיל ל  :רגישות
  . הפרי רגיש לעש התפוח . ומנוקזת היטב

בעיקר כתוספת , האגוזים משמשים בעיקר בבישול ובתחום הקונדיטוריה  תכונות 
  .יתן ליצור חמאת אגוזים ושמן אגוזים מכתישת אגוזים נ.לתבשילים ועוגות

 :ספינות וצבע, )דתי וכנסייתי(פיסול , לשעונים, העץ משמש לבנייה 
  . צבע צהוב- קליפת הפרי,  צבע חום-קליפת העץ,  צבע שחור- שורשי העץ

 .הקליפות הטחונות משמשות בתעשיית המטוסים לניקוי מנועי סילון
 .הם דוחים חרקים. עלי העץ מכילים יוד

, ממריץ, קוטל תולעים, משמש לטיפול בבעיות עור, שמש לבעיות חזה וריאותמ
  משלשל, משתן, מטהר דם, אנטי דלקתי, משכך כאבים

הם . ותורמים למניעת מחלות לב" רע"אגוזי מלך מסייעים בהורדת הכולסטרול ה
   . עשירים בנחושתו, 3- אומגה, לינולנית-עשירים בחומצה אלפא

, אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת: "מהאגוזים הפיקו שמן מאכל ולמאור  מהמקורות
, שבת, משנה" ( בשמן שומשומים ובשמן אגוזים-וחכמים מתירין בכל השמנים 

  )'ב' ב
אולי כדי :  משליכים לפני החתן והכלה אגוזיםוהיו, סמל הפוריותהיה האגוז 

כשם שקליפת האגוז ש, פרשנות אחרת אומרת. סמל את העובר שבתוך הרחםל
קשה מבחוץ ובתוך יש חלקים מתוקים כך יכולים חיי הזוג הצעיר להיות מתוקים 

   קשיםאו 
, אגוז פרך: האגוז יש בו שלושה מינים: "...כתוב) 'שיר השירים ו(בילקוט שמעוני 

 אתה -הבינוני ,  שנפרך מעצמו-של פרך . אגוזים בינוניים ואגוזים קטרונים
 אתה מקיש עליו באבן לשברו ואין תועלת -והקטרונים , נשברמקיש עליו באבן ו

  ".בו
מה אגוז זה יש בו : "בשיר השירים רבא משווים אגוזים לעושי צדקה בעם ישראל

יש מהם עושים צדקה ,  כך ישראל-אגוזים בינוניים ואגוזים קנטרנין , אגוזי פרך
  ".ן עושיםויש שאתה תובע ואי, ויש שאם אתה תובעם הם נותנים, מאליהם


