
 9201מתתיהו חוות בחינת זני פטנט אפרסק ונקטרינה מחלקת מבחן 

 יובל עגני.שמעון אנטמן,  לברשטיין,יגלית רדל, מרים ז

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

 ד'(. \ץע 125מ' בין השורות ) 4-מ' בין העצים ו 2במרווחים של  ,עצים מכל זן 6

 

 :2019תוצאות קיץ 

AMB106 

 .2016 נטיעהשנת  ,נקטרינה צהובה

 23-27/06 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 24יבול: 

  מ"מ. 55-60קוטר ממוצע: 

 צהובה, גלעין צמוד. כיסוי. ציפה  80%צבע קליפה אדום  –יאור הפרי ת

  בחיי מדף.ל העץ וגם ע כההתרכ. 12.2%כ.מ.מ  טעימה, ,חמצמצה

 

 

 

  (CRISTALקריסטל )

 2012נטיעת  לבנה.נקטרינה 

 .זור ההרמומלצת לא ,יצאה למסחר

 01/7:מועד הבשלה 

 .ק"ג לעץ 21: יבול

 מ"מ. 60-65 :קוטר ממוצע

 כיסוי.  95%כהה מנוקד -צבע קליפה אדום –תיאור הפרי 

  (,11.7%יפה וטעים )כ.מ.מ מוצק  פרי ציפה לבנה עם חדירת אודם. 

  65-70גודל  ',ד\וןט 2צעירה  בחלקה מסחרית

 הם(.י)העצים עדיין לא סגרו את המרווחים בינ

 



  (NEELAG) גלאן

 .2012שנת נטיעה  קטרינה לבנהנ

  1-21/07 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 38יבול: 

 ממ" 60-65קוטר ממוצע: 

 

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

 הרבה פרי קטן.  ,יבול גבוה(, 10%)כ.מ.מ מתוק בלבד טעם סביר 

  לעיתים מפוצץ ואז הפרי מתרכך. ,. גלעין צמודמעט התרכך בחיי מדף

 

 

AMB005 

  .2016נטיעה נקטרינה צהובה שנת 

  21-30/7 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 10יבול: 

  מ"מ. 60-65קוטר ממוצע: 

 ציפה צהובה, גלעין צמוד.  כיסוי. 80%צבע קליפה אדום  –תיאור הפרי 

 דף.מבחיי  על העץ . התרככה11.8%כ.מ.מ  חמצמצה טעימה,

 

 



 . (GRENAT) גרנאט

  .2012נטיעת  ,אפרסק צהוב

 21-24/7 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 10יבול: 

 מ"מ. 70קוטר ממוצע: 

 . בינונית , פלומה עדינה95%כיסוי  כהה-צבע קליפה אדום –תיאור הפרי 

 .(9.4%)כ.מ.מ  יפה ומוצק ,גדול. פרי עם חדירת אודם צהובהציפה 

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

  (ORINE) אורין

  .2012נטיעת  נקטרינה צהובה

  יצאה למסחר

   30/7-12/08 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 30יבול: 

 מ"מ. 65-70קוטר ממוצע: 

 

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

 . מוצק וטעים גדול. פרי עם חדירת אודם צהובהציפה 

  מחזיק מעמד על העץ ובחיי מדף.(, 13.1%)כ.מ.מ גלעין צמוד 

 

 

  (ZEPHIR) זאפיר



 .2012נטיעת  ,נקטרינה לבנה

 זור ההר.מומלצת לא .יצאה למסחר

 5/8-12/8 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 40יבול: 

 מ"מ. 70קוטר ממוצע: 

  .70%כיסוי  ,צבע קליפה אדום –תיאור הפרי 

 יש להקפיד על טיפול ירוק לשיפור צבע. 

 . (12.5%)כ.מ.מ  מתוק בלבדמאוד  ציפה לבנה. פרי גדול 

 בחיי מדף.  מעט התרכך, לפעמים מפוצץ ,חצי צמודגלעין 

 פרי ענק.  ',ד\וןט 4 - בחלקה מסחרית צעירה

 

 

 

 

 

 .(AMAZONIT) אמזוניט

 .2018 -נתונים מ .ב הפרי נפגע מזבוב(ו)ר 2019 -לא נבדק ב

 .יצא למסחר .אפרסק צהוב

    29/7-5/8 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 39 יבול:

 מ"מ. 75-80קוטר ממוצע: 

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

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

 . לעיתים מפוצץ ואז הפרי מתרכך ,גלעין צמודחיי מדף טובים.  ,משתפר על העץ

 



 .(MONVAL) אלומונו

  .2016נטיעת  ,לבנהנקטרינה 

 04/9-09/09 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 25יבול: 

  מ"מ. 70-75קוטר ממוצע: 

ציפה  ,70%צבע קליפה אדום כיסוי  –תיאור הפרי 

 לבנה. 

  .(11%מתוק )כ.מ.מ טעים פרי יפה 

 וכן הגלעין מפוצץ. השנה יש סדקים ופיצוצים

 

 

 .(MONLEB) מונלב

 .2014נטיעת  ,נקטרינה צהובה

   09/09-18/09 :מועד הבשלה

 ק"ג לעץ. 10יבול: 

  מ"מ. 65קוטר ממוצע: 

 ,. ציפה צהובה. פרי יפה ומוצק85%צבע קליפה אדום כיסוי  –תיאור הפרי 

  צמוד.(, משתפר על העץ חיי מדף טובים. גלעין 13.8%מתוק בלבד )כ.מ.מ 


