
 2020 פיכמןבחינת זני פטנט אפרסק ונקטרינה מחלקת מבחן 

 גלית רדל, מרים זלברשטיין,שמעון אנטמן, ג'מיל פרחאת ואריק וולך

 .בחלקת מבחן בחוות פיכמן )צפון רמת הגולן(. 2014-16זני האפרסק והנקטרינה ניטעו ב  

 (. ע'/ד' 250מ' בין השורות ) 4מ' בין העצים ו 1מרווחים של  Vעיצוב עצים מכל זן ב 10

 

AMB106 

 .2016נטיעה נקטרינה צהובה שנת 

 02/07מועד הבשלה :

 ט'/ד' 4.8=ק"ג לעץ19יבול: 

  מ"מ. 65קוטר ממוצע: 

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

 .בחיי מדףעל העץ וגם התרככה . 10%

  (CRISTALקריסטל )

 2014נטיעת  נקטרינה לבנה.

 02/7-14/07 :מועד הבשלה 

 ט'/ד'. 2.5=ק"ג לעץ 10: יבול

  מ"מ. 65 :קוטר ממוצע

. , מעט מנוקדכיסוי 95% אודצבע קליפה אדום כהה מ :תיאור הפרי

בעל (, 13.3%יפה וטעים )כ.מ.מ  פרי ציפה לבנה עם חדירת אודם. 

  לעיתים מפוצץ ואז הפרי מתרכך.גלעין צמוד . מוצקה, ניחוח,

 

  (NEELAG) גלאן

 2014נטיעת  קטרינה לבנה.נ

 08/7-14/07מועד הבשלה :

  ט'/ד'. 4.3= ק"ג לעץ 17יבול:

 ממ" 65-70קוטר ממוצע:

. 70%כיסוי צבע קליפה אדום כהה מנוקד  : תיאור הפרי

חצי (, גלעין 10.9%)כ.מ.מ  גדול תפלציפה לבנה. פרי 

 התרככה בחיי מדף. נוטה לפיצוץ,  צמוד

 



  (IVORY) איבורי

 2016נטיעת  אפרסק לבן

 08/7-14/7מועד הבשלה :

 .ט'/ד' 1.8= ק"ג לעץ 7יבול: 

 מ"מ. 60קוטר ממוצע:

צבע קליפה אדום כיסוי פרי עגול,  –תיאור הפרי 

 על העץ  (,התרכך13.6%פלומה עדינה. עסיסי, חמצמץ טעים )כ.מ.מ  . ציפה לבנה אדומה,85%

 בחיי מדף. ו

 . (GRENAT) גרנאט

 2014נטיעת  אפרסק צהוב.

 14/07-06/08 מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 6.0= ק"ג לעץ24 יבול:

 מ"מ. 65-70קוטר ממוצע: 

 

. , פלומה עדינה90%כיסוי  צבע קליפה אדוםעגול יפה, –תיאור הפרי 

 טובים. חיי מדףמתוק בלבד, מוצק (. 11.5%)כ.מ.מ  צהובהציפה 

 

  (ORINE) אורין

 2014נטיעת  נקטרינה צהובה.

 04/08מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 4.3= ק"ג לעץ 17יבול:  

 מ"מ. 70קוטר ממוצע: 

 

. ציפה 85-90%כיסוי  מנוקד צבע קליפה אדום כהה–תיאור הפרי 

בחיי והעץ על מחזיק מעמד (, 14.5%)כ.מ.מ . גלעין צמוד  מוצק וטעים. פרי  עם חדירת אודם צהובה

  מדף.

 

 

 

 



AMB005 

 .2016נטיעה נקטרינה צהובה שנת 

 29/7-11/8מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 2.5= ק"ג לעץ10 יבול:

  מ"מ. 60-65קוטר ממוצע: 

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

חוסר אחידות . 13.2%כ.מ.מ  גלעין צמוד . חמצמצה טעימה,

כבר מתרככת. חיי מדף  70%אדום מעל בהבשלה, כשכיסוי 

 קצרים יחסית.

 

  (ZEPHIR) זאפיר

 2014נטיעת  נקטרינה לבנה.

 29/07-04/08מועד הבשלה : 

 ט'/ד'. 5.8= ק"ג לעץ 23יבול: 

 מ"מ. 70קוטר ממוצע: 

צבע קליפה אדום כיסוי –תיאור הפרי 

 בחיי מדף.  מעט התרכך(, 12.5%)כ.מ.מ  , מתוק. ציפה לבנה. פרי גדול60%

 

 .(AMAZONIT) אמזוניט

 2014נטיעת  אפרסק צהוב.

 19/08-26/08מועד הבשלה : 

 ט'.ד'. 5.3= ק"ג לעץ 21יבול: 

 מ"מ.70-קוטר ממוצע: 

, פלומה 95%צבע קליפה אדום כהה כיסוי  –תיאור הפרי 

(, 11.7%. )כ.מ.מ עם חדירת אודם . ציפה צהובהעדינה

מפוצץ ואז  פעמיםצמוד לגלעין חיי מדף טובים, . מוצק

 .הפרי מתרכך

 

 

 

 



 .(MONVAL) מונוואל

  .2016נטיעת נקטרינה לבנה 

 16/09-23/09מועד הבשלה : 

 ט'/ד'. 1.3= ק"ג לעץ 5יבול: 

  מ"מ. 65-70קוטר ממוצע: 

 , ציפה לבנה. גדול. פרי 75%צבע קליפה אדום כיסוי  –תיאור הפרי 

השנה אין סדקים. גלעין צמוד,  (.15.3%פרי יפה טעים מתוק )כ.מ.מ 

 לפעמים מפוצץ.

 .(MONLEB) מונלב

 2014נטיעת  נקטרינה צהובה.

 23/09 מועד הבשלה :

 ט'/ד'. 1.3ק"ג לעץ=  5: יבול

 מ"מ.70-75קוטר ממוצע: 

(, 14.6%. ציפה צהובה. פרי מוצק מתוק בלבד )כ.מ.מ 70%צבע קליפה אדום כיסוי  –תיאור הפרי 

 . לעיתים מפוצץ מדף טובים. גלעין צמודמשתפר על העץ חיי 

 


