
 2020מטעים ח. בחינת זני פטנט אפרסק ונקטרינה מחלקת מבחן 

 .ואריק וולך שמעון אנטמן גלית רדל, מרים זלברשטיין,

 .טעיםבחלקת מבחן בחוות מ 2012-2016זני האפרסק והנקטרינה ניטעו בשנים 

 ע'/ד'(.  125מ' בין השורות ) 4מ' בין העצים ו 2עצים מכל זן במרווחים של  5

 

AMB106 

 .2016נטיעה נקטרינה צהובה שנת 

 15/06מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 0.38= ק"ג לעץ 3יבול: 

  מ"מ. 65קוטר ממוצע: 

 (.60-70שונות בגודל) , גלעין צמוד.אדומה כיסוי. ציפה צהובה 95%צבע קליפה אדום –תיאור הפרי 

 על העץ וגם בחיי מדף.התרככה . 9.4%כ.מ.מ  חמצמצה טעימה,

 

 

  (CRISTALקריסטל )

 נקטרינה לבנה.

 14/06 :מועד הבשלה 

 ט'/ד'. 1.9= ק"ג לעץ 15 יבול:

  מ"מ. 65קוטר ממוצע: 

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

 (. 13%טעים )כ.מ.מ  יש יבול, שונות בגודל הפרי, חדירת אודם. 

 .לא מתאים לאיזור עמק החולה

  (NEELAG) גלאן

  קטרינה לבנה.נ

 15/06מועד הבשלה :

  ט'/ד'. 1.9= ק"ג לעץ  15יבול: 

 מ"מ. 65-70קוטר ממוצע: 

. 90%כיסוי צבע קליפה אדום כהה מנוקד מעט מאורך –תיאור הפרי 

 .לא מתאים לאיזור עמק החולה.(13.8%)כ.מ.מ גדול ציפה לבנה. פרי  



 

 . (GRENAT) גרנאט

  אפרסק צהוב.

  29/07-04/08מועד הבשלה :

  ט'/ד'. 1.0=  ק"ג לעץ. 8יבול:

 מ"מ. 75-80קוטר ממוצע: 

פלומה בינונית, פיטם ציפה צהובה.  ,90%צבע קליפה אדום כיסוי –תיאור הפרי 

 (, קצת התרכך בחיי מדף.10%מעט יבול, פרי  גדול )כ.מ.מ  ותפר בולטים.

 .לא מתאים לאיזור עמק החולההתעוררות קשה, 

 

  (ORINE) אורין

  נקטרינה צהובה.

    29/07-28/7מועד הבשלה :

הרבה פרי פגוע לא ט'/ד'.)1.3= ק"ג לעץ.10יבול: 

 נשקל(

 מ"מ.80 קוטר ממוצע:

עם חדירת  צהובה. ציפה 90%כיסוי  מנוקד צבע קליפה אדום כהה–תיאור הפרי 

מחזיק  שונות בגודל (,15.6%)כ.מ.מ . גלעין צמוד  מוצק וטעים. פרי  אודם

  בחיי מדף.והעץ על מעמד 

 

 

  (ZEPHIR) זאפיר

  נקטרינה לבנה.

 16/7מועד הבשלה :

  ט'/ד'. 2.1= ק"ג לעץ  17יבול: 

 מ"מ. 75קוטר ממוצע: 

.  

 . 50-70%כיסוי מנוקד  בהיר צבע קליפה אדום–תיאור הפרי 

 מחזיק מעמד על העץ.לא בחיי מדף.   כה, מעט התרככ.מ.מ( 16.5%. מתוקה מאוד )שונות בגודל

 .לא מתאים לאיזור עמק החולה



 

 .(AMAZONIT) אמזוניט

  אפרסק צהוב.

 20/08מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 0.3=  ק"ג לעץ. 2יבול:

 מ"מ. 70קוטר ממוצע: 

, פלומה בינונית. ציפה 85%צבע קליפה אדום כהה כיסוי 

  צהובה.

 .(13%)כ.מ.מ  מוצק, מתוק בלבד,

 .עמק החולה לא מתאים לאיזור 

 

AMB005 

 .2016נטיעה נקטרינה צהובה שנת 

 16/07מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 0.9=  ק"ג לעץ 7יבול: 

  מ"מ. 65קוטר ממוצע: 

כיסוי. ציפה צהובה אדומה,  70%צבע קליפה אדום –תיאור הפרי 

בקטיף . 13.5%כ.מ.מ  חמוצה טעימה,נוטה לפיצוץ,. גלעין צמוד

 בחיי מדף.התרככה שני 

 

 .(MONVAL) מונוואל

  .2016נטיעת נקטרינה לבנה 

 30/08מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 3.1= ק"ג לעץ 25יבול: 

  מ"מ. 65קוטר ממוצע:

 

, ציפה לבנה. פרי טעים 50%צבע קליפה אדום כיסוי  –תיאור הפרי 

 הגלעין מפוצץ.לעיתים  נסדק באיזור התפר .מוצק ופציח (17.5%מתוק )כ.מ.מ 

 

 



 .(MONLEB) מונלב

 .6201נטיעת נקטרינה צהובה 

  30/08 מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 3.1= ק"ג לעץ 25יבול:   

  מ"מ. 65קוטר ממוצע: 

 

. ציפה 50-70%צבע קליפה אדום כיסוי  –תיאור הפרי 

(, משתפר על 16.2%צהובה. פרי מוצק מתוק בלבד )כ.מ.מ 

  העץ חיי מדף טובים. גלעין צמוד.

 


