
 .8201בחינת זני פטנט אפרסק ונקטרינה מחלקת מבחן מתתיהו 

 יובל עגני.גלית רדל, מרים זלברשטיין,שמעון אנטמן, 

 בחלקת מבחן בחוות מתתיהו. 2012-2016בשנים זני האפרסק והנקטרינה ניטעו 

 ע'/ד'(.  125מ' בין השורות ) 4מ' בין העצים ו 2עצים מכל זן במרווחים של  6

 :2018תוצאות קיץ 

AMB106 

 .2016 נטיעהנקטרינה צהובה שנת 

 7/6-11/6מועד הבשלה :

 ק"ג לעץ. 5יבול: 

  מ"מ. 55-60קוטר ממוצע: 

צהובה, גלעין צמוד. כיסוי. ציפה  75%צבע קליפה אדום –יאור הפרי ת

  בחיי מדף. כההתרכ. 12.5%כ.מ.מ  חמצמצה טעימה,

 

 

  (CRISTALקריסטל )

 2012נטיעת  נקטרינה לבנה.

 .יצאה למסחר מומלצת לאיזור ההר 

 11/6-20/6:מועד הבשלה 

 .ק"ג לעץ 20: יבול

 מ"מ. 65-70 :קוטר ממוצע

 

ציפה לבנה עם כיסוי.  95%צבע קליפה אדום כהה מנוקד –תיאור הפרי 

השנה יבול נמוך (, 10%יפה וטעים )כ.מ.מ מוצק  פרי חדירת אודם. 

 יחסית.

 

 

 

 

 



 

  (NEELAG) גלאן

 .2012שנת נטיעה  קטרינה לבנהנ

  18/6-24/6מועד הבשלה :

 ק"ג לעץ. 40יבול: 

 מ" 70-75קוטר ממוצע: 

 

 

. ציפה 80%כיסוי צבע קליפה אדום כהה מנוקד –תיאור הפרי 

מעט התרכך בחיי (, 10%)כ.מ.מ מתוק בלבד טעם סביר לבנה. 

 . גלעין צמוד לעיתים מפוצץ ואז הפרי מתרכך.מדף

 למרות מנות הצינון הנמוכות.ויפה השנה בלט ביבול הגבוה ובפרי גדול 

AMB005 

 .2016נטיעה נקטרינה צהובה שנת 

 4/7-11/7מועד הבשלה :

 ק"ג לעץ. 9יבול: 

  מ"מ. 60-65קוטר ממוצע: 

כ.מ.מ  כיסוי. ציפה צהובה, גלעין צמוד. חמצמצה טעימה, 80%צבע קליפה אדום –תיאור הפרי 

 דף.מ. התרככה בחיי 12.8%

 

 

 . (GRENAT) גרנאט

  .2012נטיעת  אפרסק צהוב

 4/7מועד הבשלה 

 ק"ג לעץ. 2יבול:  

 מ"מ. 75קוטר ממוצע: 

. ציפה , פלומה עדינה90%כיסוי  כהה צבע קליפה אדום –תיאור הפרי 

משתפר על (, 11%)כ.מ.מ  יפה ומוצק . פרי  גדולעם חדירת אודם צהובה

 טובים. גלעין צמוד לעיתים מפוצץ ואז הפרי מתרכך.חיי מדף העץ 

 בגלל מחסור במנות צינון. השנה כמעט ולא היה יבול



  (ORINE) אורין

  יצאה למסחר .2012נטיעת  נקטרינה צהובה

 

   8/7-23/07מועד הבשלה :

 ק"ג לעץ. 51יבול:  

 מ"מ. 75-80קוטר ממוצע: 

 

צבע קליפה אדום –תיאור הפרי 

. ציפה 80%כיסוי  מנוקד כהה

. פרי עם חדירת אודם צהובה

גלעין צמוד  . מוצק וטעים גדול

מחזיק מעמד (, 12.5%)כ.מ.מ 

  על העץ ובחיי מדף.

 

 למרות מנות הצינון הנמוכות.ויפה השנה בלט ביבול הגבוה ובפרי גדול 

 

  (ZEPHIR) זאפיר

 .2012נטיעת  נקטרינה לבנה

 יצאה למסחר מומלצת לאיזור ההר.

    17/7-22/7מועד הבשלה :

 ק"ג לעץ. 19יבול:  

 מ"מ. 80קוטר ממוצע: 

יש להקפיד על  70%צבע קליפה אדום כיסוי –תיאור הפרי 

מתוק מאוד  ציפה לבנה. פרי גדול טיפול ירוק לשיפור צבע. 

מעט , לפעמים מפוצץ . גלעין  חצי צמוד(15%)כ.מ.מ בלבד

 בחיי מדף.  התרכך

 יםיש קצת סדקים ושפשופ

 פרי ענק השנה יבול נמוך יחסית

 

 

 



 

 .(AMAZONIT) אמזוניט

 .יצא למסחר .אפרסק צהוב

    29/7-5/8מועד הבשלה :

 ק"ג לעץ. 39 יבול:

 מ"מ. 75-80קוטר ממוצע: 

, פלומה 90%צבע קליפה אדום כהה כיסוי  –תיאור הפרי 

(, 11.5%עדינה. ציפה צהובה. פרי  גדול יפה ומוצק )כ.מ.מ 

העץ חיי מדף טובים. גלעין צמוד לעיתים מפוצץ ואז  משתפר על

 . הפרי מתרכך

 

 

 

 

 

 .(MONVAL) אלומונו

  .2016נטיעת  לבנהנקטרינה 

    07/08-03/9מועד הבשלה :

 ק"ג לעץ. 15יבול:   

  מ"מ. 80-85קוטר ממוצע: 

 

. פרי ענק, ציפה 80%צבע קליפה אדום כיסוי  –תיאור הפרי 

 .(13%מתוק )כ.מ.מ טעים לבנה. פרי יפה 

 

 

 

 

 

 



 .(MONLEB) מונלב

 .2014נטיעת  נקטרינה צהובה

    27/08-03/9מועד הבשלה :

 ק"ג לעץ. 5יבול:   

  מ"מ. 70-75קוטר ממוצע: 

 

. ציפה צהובה. פרי יפה 85%צבע קליפה אדום כיסוי  –תיאור הפרי 

(, משתפר על העץ חיי מדף טובים. 12.5%ומוצק מתוק בלבד )כ.מ.מ 

  צמוד.גלעין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


