
  7102-71 זני אגס אירופי אבני איתן פיכמן סכום
 פ צפון"מו -, גלית רדל ,ישראל דורון

 ה"פד -ברוך מרגלית , אברהם שדה

 
 מבוא

. לנטוע חלקות זני אגס אירופי 4102 -בעקבות מצב זה החלטנו ב. נמצא בשנים האחרונות בירידת רווחיותענף האגס בארץ 

כתוצאה . לא יפה אך מראה הפירות היה, הרבה זנים הגיעו ליבול גבוה ופרי גדולבעבר  .האגס האירופי נבחן בארץ שנים רבות

לחזור לבחון זני החלטנו  4102ב   .בודדותחלקות והיום יש , האגס האירופי לא חדר למטעים והטעם החמאתי מהפרי הלא יפה

ונראה כי חלקים , בשנים האחרונות קיים ייבוא של זני אגס אירופי. פרי גדולהגבוהים ו במין זה  יבוליםהאגס אירופי כי 

 ,ו זני האגס בארץם כי מראה הפרי אינו חלק כמיפי יודעוהצרכנים שקונים אגס אירו, זנים אלומהשוק הישראלי מחבבים 

 .והטעם חמאתי ,קוסציה וספדונה

 . בעמק החולה חוות המטעיםו בגליל-חוות מתתיהו, צפון גולן -פיכמן ת חוו, דרום גולן -אבני איתן  :חלקות 2ניטעו  4102 -ב

דול החלטנו כי אזור עמק החולה אינו ישנת ג 0לאחר בחוות מטעים   .שנות גידול 4ר בחוות מתתיהו החלקה נעקרה לאח

והשנה לא  4102חוות פיכמן נבחנה עד . לכן המשכנו בבחינת זנים בחלקות אבני איתן ופיכמן, זנים אירופיים דולימתאים לג

גם לכן אה השנה יבול בחלק קטן מהזנים וחוות אבני איתן נש.  המבחן גם בחלקה זואת ולכן החלטנו להפסיק  ,היה יבול 

 . ובכך למעשה מסתיימת בחינת הזנים במין זה 4102-41דוח זה מסכם את השנים . אותה החלטנו לעקור

  .י איתן אך לא הגענו איתו ליבוליםו ניטע באבנ'אנג, קומיס ,פורל ,אבאטה פאטל ,בוסק ,קונפרנס ,פקהמס: םהזנים בבחינה ה

 . תובשקי 4102הנטיעה היתה בקיץ .  OHF 72וכנה  OHF 22 כנתהחלקות ניטעו על 

 

 להלן תאור הזנים השונים 

 .טעים מאד, פרי גדול  ,קל חיספוס חלקי ,רךומא ,ירוק .נפוץ באירופההזן ה- CONFRENCEונפרנס ק

 4287802, 02878807בפיכמן ב  קטיף 

 

 פיכמן                                                     

        
 

                                                    
דרישות . מבשיל על העץ. ירוקופחוס  ,הפרי גדולפוריות גבוהה מאד . וצא הזן אוסטרליהמ - PACKHAM'S TRUMPHקהמס פ

 . זן עיקרי בדרום אמריקה. צינון בינוניות

 .42.7.02, 02.7-4107בחוות פיכמן  ,02.7.4141 2.7, -4107 ,.44.7- 4102 :באבני איתן קטיף

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  אבני איתן                                                                                        פיכמן                           

          
 
 
 

צמיחה  ,הזן בעל צבע חלודה ,זן מרכזי באירופההופך , ב"נפוץ בארה. נחשב לאגס איכותי. פרי גדול צהובה-  COMICEומיס ק

 .42.7.02, 02.7-4107בחוות פיכמן  ףיקט -פוריות בינונית ,נמרצת

   
 פיכמן               

 
 
 
 זן מרכזי באירופה .פורה ,רךומא ,גדול ,פרי חלוד, זן בולט בחיספוסה -נקרא באירופה גם קייזר - BOSCוסק ב

 .  פוריות בינונית ,צמיחה נמרצת

 .42.7.02 ,02.7.4107חוות פיכמן  .02.7.41,  40.7.02, . 7.7-4107 – 44.7-4102 -אבני איתן ףיקט

 

             
 אבני איתן                                                                פיכמן                     

 
 

 

אך  -שר איחסון טובוכ ,פוריות בינונית ,דרישות צינון נמוכות ,זריע מקרי, מוצא גרמניה ,צבעוני, זן דרום אפריקאי -פורל

 .21.7.4107-פיכמן . 7.7.4107 -אבני איתן ףיקט .טוב  לטעם הצלחנו להביאודיין לא בארץ ע. מחייב הכנה לקרור

 . הזן לא נבחן 7102 -בגלל הקושי להביאו להבשלה ב



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 פיכמן                                                           אבני איתן                       

 
                            

 
זן נחשב . חלודה אופינית בעוקץ הפרי ,צהוב עם מעט לחי ההקליפ. בצוואר ארוך ןמתאפיי .באיטליהזן עיקרי  – אבאטה פאטל

 .42.7.02, 02.7.07חוות פיכמן  ,02.7.41, .40.7.02, 2.7.4107 44.7.4102-אבני איתן ף יקט .לעסיסי וטעים

 

 פיכמן                                                  אבני איתן                         

         
 
 
 

 7102-71אבני איתן אגס אירופי 
 

  7102-71רב שנתי ' ד/'ט, ג לעץ"ק יבול  –אגס אירופי אבני איתן  -0' טבלה מס

    2017 2018 2019 2019 0202 0202 2017-20 

 ' ד/'ט 'ד/'ט ג לעץ"ק 'ד/'ט ג לעץ "ק ' ד/'ט ד /'ט נטיעה  זן 

 0.4 4 11.8 1.2 7.3 0.5 1.2 2014 פקהמס

 0.2 4.4 13.1 1.25 7.6 1.5 0.27 2014 אבטה פאתל

 1.4 1.2 1.9 0.2 1.3 0.1 0.12 2014 בוסק

 0.9       לא נמדד  1.8 0 2014 פורל
 

 7102-71רב שנתי  -מ"במ  קוטר –אגס אירופי אבני איתן  -7' טבלה מס
 2017-20 0202 2019 2018 2017 נטיעה  זן 

 5.87 77 80 80 77 2014 פקהמס

 57 57 73 67   2014 אבטה פאתל

 5.887 57 73 60 67 2014 בוסק

 56   לא נמדד  60   2014 פורל
 
 



 –' ד8'ט 1.0יבולו היה  4107 -ב -'ד8'ט 0.4עם . פקהמס הזן עם היבול הגבוה היה  4102ב . לפוריות מאוחר יםנכנס הזנים  –יבול 

 1.4הזן אבאטה פאטל היה עם . 'ד8'ט 0.4של רב שנתי  ויבול ממוצע ' ד8'ט 4.1יבול  4141ב . 'ד8'ט 0.4בפקהמס  היבול  4102-ב

.  'ד8'ט 0.2של  רב שנתי יבול ו ' ד8'ט 4.4יבול של  4141ב  'ד8'ט 0.40יבול של  4102 -ב,  4107 -ב' ד8'ט 0.0ו יבול של  4102ב ' ד8'ט

-הפורל היה ללא יבול ב. 'ד8'ט 1.4-וממוצע רב שנתי' ד8'ט 1.2היה  4141ב , 'ד8'ט 1.00השנים כ  2הבוסק היה עם יבול נמוך ב 

  . לא נבחן 4141 -בו 4102-ב .4107ב ' ד8'ט 1.2ויבול של  4102

 . הבוסק והפורל יבולים נמוכים. פקהמס ואבאטה פאטלהזנים עם היבולים הגבוהים  – שנים 4כום יס

   . 4102הם הוצאו מהמחקר ב  -םשני 2מאחר וזנים אלו לא נשאו יבול  .ללא יבול ו הקומיס  והקונפרנס'האנג

 

  .מ"מ 27  דלוואילו הבוסק בפרי ג ,מ"מ 20דל  והאבטה פאטל המאורך בג. מ"מ 27-דל וג הגדול פקהמסהפרי  – דל פריוג

 . 4107 -מ ב"מ 21דל והפורל ג

 

 7102-7171מ .מ.אחוז כו ' בליב אבני איתן אגס אירופי קושיות  -3' טבלה מס

 רב שנתי 2020 2020 0202 0202 2018 2018 2017 2017    
0202-

02 

 קושיות  נטיעה  זן
% 
 מ.מ.כ

 קושיות 
% 
 מ.מ.כ

 קושיות 
% 
 מ.מ.כ

 קושיות 
% 
 מ.מ.כ

 % קושיות 
  מ.מ.כ

 7.87 7.85 7.87 7.87 15 15.4 13.3 14.1 14.5 14.6 2014 פקהמס
אבטה 

 7.87 7886 .778 .778 16.4 11.1 13.5 12.6 14.7 12.7 2014 אתלפ

 7785 7.87 7787 7587 16.8 14.5 15.1 13.8 15.4 13 2014 בוסק

             16 14.4     2014 פורל
 

כושר איסום  -'ליב 04.1אבאטה פאטל נקטף בקושיות . שר איחסון בינוניוכ -'ליב 02.2הפקהמס נקטף בקושיות של  -קושיות

   .הצלחנו להביאו לאכילה לא ו ,'ליב 02.2הפורל ברמה של  .מתאים לאיחסון בינוני .'ליב 02.0-בוסק נקטף ברמה של . נמוך

בוסק ברמה גבוהה  , 02.0 %אבאטה פאטל ברמה  של, 02.2%פקהמס ברמה של  .טובההזנים נקטפו ברמת סוכר  -רמת הסוכר

 . 02.2. %ברמה של 4107ב  והפורל  , 00.2%של 

 
  7102-7171צבע ואחוז כיסוי אבני איתן אגס אירופי  -4טבלה מס 

  
 זן

  
 נטיעה

2017 2017 2018 2018 2019 2019 0202 0202 
ממוצע 

7102-71 
  כיסוי כיסוי צבע כיסוי צבע  כיסוי צבע  כיסוי צבע 

אדום   2014 פקהמס
ירוק  בהיר

 מנוקד 

אדום  30
ירוק  בהיר

 מנוקד 

 אדום בהיר 30
 ירוק מנוקד 

 אדום בהיר 10
 ירוק מנוקד 

0 02 

אבטה 
 פאתל

אדום   2014
ירוק  בהיר

 מנוקד

אדום  40
ירוק  בהיר

 מנוקד

אדום   20
ירוק -בהיר

 מנוקד 

 אדום בהיר 10
 ירוק מנוקד 

01 41 

אדום  2014 בוסק
 בהיר

ירוק -אדום 5 לחי אדום 5
 מחוספס 

ברונזה לחי  15
 אדום 

01 2 

מנוקד  2014 פורל
 אדום

    70         

 
 באבטה פאטל. כיסוי  0%בפקהמס ממוצע רב שנתי  .צבע הזנים דומה בין השנים אחוז הכיסוי משתנה -  כיסוי צבע צבע ואחוז

 . 01 %בבוסק הכיסוי גם. 01%כיסוי רב שנתי 

 .הפורל מנוקד. ברונזה הבוסק בצבע ירוק מחוספס. הפקהמס והאבטה פאטל בצבע ירוק מנוקד -צבע רקע

 

  



  7102-7102טעם מראה ניחוח אבני איתן אגס אירופי  -5' טבלה מס
  

 זן
  

 נטיעה
2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 

=2020 

2019= 
7171 

7102=
7171 

רב 
 שנתי 

רב 
 שנתי 

רב 
 שנתי 

טעם 
(0-5) 

מראה 
(0-5) 

ניחוח 
(0-5) 

טעם 
(0-5) 

מראה 
(0-5) 

ניחוח 
(0-5) 

טעם 
(0-5) 

 מראה 
(0-5) 

 טעם ניחוח
(0-5) 

 מראה
(0-5) 

 ניחוח
(0-5) 

 1 2 3 0 2 3 1 4 3 1 4 3 2014 פקהמס

אבטה 
 פאתל

2014 3 3 1 3 3 1 3 2 0 3 3 1 

 1 3 5 0 3 5 1 3 5 1 3 5 2014 בוסק

            1 4 3       2014 פורל

 
 

 . 2הזנים האחרים רמת טעם , 0הזן היותר טעים בוסק עם ציון  -טעם

 .2בוסק ואבאטה פאטל דרגה  2פקהמס דרגה  ה היפן הז -מראה

 . .0בכל הזנים רמה נמוכה דרגה  -ניחוח

 

 
 7102-7171הערות  אבני איתן אגס אירופי  -6' טבלה מס

 הערות זהות   7171ו  7102  7102הערות  7102הערות    זן

 גדול מעוות  .מעוות, גדול  פקהמס

מאורך חיספוס בעוקץ הצהיב והתרכך     הצהיב והתרכך מאורך חיספוס בעוקץ  אבטה פאתל
 חמאתי ועסיסי 

 חיספוס  21%פציח עסיסי ומתוק  חספוס 21%, פציח עסיסי ומתוק חספוס 21%,פציח עסיסי ומתוק בוסק

   נשלח למעבדה לקרור   פורל

 
 

 הערות כום יס

 לט לשלילה עם פרי מעוות ב הפקהמס

 . יועסיס פציחטעם  .ייחודי בצורה – טה פאטלבאא

 .חיספוס %011צריך להיות   -חיספוס %21המראה . פציח עסיסי ומתוק -בוסק

 

  כום כללייס

 הזנים  שאר .הוא יבול נמוך' ד8'ט 0.4זנים פקהמס ואבטה פאטל  4היבול הגבוה ב . היבולים בכל הזנים לא גבוהיםבאבני איתן 

 . בכל השנים הפרי מעוות .הפקהמס מקבל לחי וזה אינו אופייני לזן .נמוך מאדיבול ה

אחרי  לכן הפסקנו לבחון זן זה -והזן ידוע כקשה להגעה למאכל , הפרי היה קטן. ובעל פוטנציאל לצבע 4107הפורל נתן יבול ב 

לאור התוצאות הלא . אינם מתאימים לגדול בדרום הגולן הם  לכן. ו קומיס וקונפרנס לא נשאו יבול 'הזנים אנג. יבול ראשון

 . השנים החלטנו להפסיק מבחן זנים זה באבני איתן 2טובת ב 

 

  



ולכן תוצאות המובאות לעיל -לא נקטף היבול 7171השנה  – 7102-02חוות פיכמן אגס אירופי 
 . הם תוצאות סופיות לחלקת פיכמן

    
  7102-02-מ"במ דל פרי ווג' ד/'בט  יבולחוות פיכמן אגס אירופי  -0' טבלה מס

 2018-19  2018-19 2019 2019 2019 2018 2018 ג עץ"ק נטיעה  זן
 מ "קטר מ 'ד/'ט קטר  'ד/'ט ג עץ"ק קטר  ד/'ט

 70 1.6 65-70 1.3 7.5 70-75 1.9 11.5 2014 פקהמס

 60 1.4 55.0 0.4 2.4 65-70 2.4 14.3 2014 קונפרנס

אבאטה 
 פאטל 

2014 1.8 0.3 60-75 0.8 0.13 65.0 0.2 65 

 77 0.45 75.0 0.26 1.6 80 0.65 3.9 2014 קומיס

 75 0.2 70.0 0.07 0.4 75-80 0.4 2.4 2014 בוסק

           65 0.14 0.8 2014 פורל

 
 יבול 

 . 4107-ב' ד8'ט 4.2יבול סרוגי לאחר ', ד8'ט 0.2יבול דו שנתי  -קונפרנס. 'ד8'ט 0.2פקהמס יבול ממוצע דו שנתי בזן . היבול נמוך

 . 'ד8'ט 1.4-1.2ממוצע דו שנתי מאד בוסק יבול נמוך וקומיס  ,הזנים אבאטה פאטל

אבאטה פאטל בחוות פיכמן יבול נמוך מאשר . פקהמסהזן  וזהים ביבול  ,סניבולי פיכמן טובים מיבול אבני איתן בזן קונפר

 . תוצאות הנמוכות הביאו אותנו להחלטה להפסיק לבחון הזנים גם בפיכמן. באבני איתן

 

 דל פרי וג

 22פרי גדול   4107-הזן קונפרנס ב, מ"מ 21הזן פקהמס פרי גדול  .מ"מ 20דל וקומיס ובוסק  עם פרי בג -הזנים עם הפרי הגדול 

 , מ"מ 20דל וגהאבטאה פאטל עם פרי . וגם יבול נמוך מאדמ "מ 00ודל השנה פרי קטן כנראה מפריחה מאוחרת ג, מ"מ

 . מ"מ 20עם הפרי הקטן   4107  הפורל

 
 7104שנת נטיעה  %במ .מ.כ,' בבלי קושיות, צבע -7102-02חוות פיכמן אגס אירופי   -7' טבלה מס

  
 זן

0202 0202 0202 2019 2019 2019 2019 2018-19 2018-19 2018-19 
 .מ.מ.כ קושיות  כיסוי צבע  .מ.מ.כ קושיות  כיסוי מ.מ.כ קושיות  כיסוי

 14.5 12.6   ירוק מנוקד  16.2 12.1   13 13.2   פקהמס

 15.2 11.3   מנוקדירוק  16.3 11.9   14.2 10.7   קונפרנס

אבאטה 
 פאטל 

 מחוספסירוק  16.1 15.0 20.0 13.6 12.5 30
 אדום בהיר 

25.0 13.6 14.3 

אדום ירוק  15.0 9.0 20.0 13.4 8.5 40 קומיס
  בהיר 

30.0 8.7 14.2 

 15.6 14.6   ירוק ברונזה 17.0 15.0   14.3 13.1   בוסק

 
 . כיסוי צבע אדום בהיר 21%הקומיס עם . כיסוי צבע אדום בהיר 40%האבאטה פאטל עם  - רב שנתי צבעכיסוי 

 .4141כל הזנים לא נבחנו ב . 4102לא נבחן ב – 4107צבע אדום מנוקד על רקע ירוק ב  01%הפורל עם  

 

. לאיחסוןלא מתאים , 'ליב 7.2 רמה נמוכה הקומיס נקטף ב –בינונית –הזנים נקטפו ברמת קושיות נמוכה  -רב שנתי קושיות

מתאים לאיחסון ' ליב 02.2נקטף ברמה של  האבאטה פאטל .  מתאים לאיחסון בינוני' ליב 02.2הבוסק נקטף ברמת קושיות 

  .  מתאים לאיחסון קצר בינוני' ליב 00.2והקונפרנס ברמה של , בינוני

 

 . סוכר 02.4%אבאטה פאטל וקומיס ב  00.4-00.2% הרמה הגבוהה בזנים קונפרנס ובוסק . גבוההרמת הסוכר  - רב שנתי סוכר

 
  



 .7102-02כום יס. גבוה  5נמוך  0 -בדרגותרות עטעם מראה ניחוח ה 7104נטיעה חוות פיכמן אגס אירופי   -3' טבלה מס
 רב שנתי  2019 2019 2019 2018 2018 2018 זן

טעם 
(0-5) 

מראה 
(0-5) 

ניחוח 
(0-5) 

טעם 
(0-5) 

מראה 
(0-5) 

ניחוח 
(0-5) 

 הערות

 ירוק מנוקד מעוות באיזור הפיטם 1 3 3 1 3 3 פקהמס

 גדול מתוק ועסיסי, (בכתמים)חספוס  1 4 4 1 4 4 קונפרנס

 .מאורך חספוס סביב העוקץ 0 2 2 0 2 2 אבאטה פאטל 
 עסיסי 1 4 3 1 4 3 קומיס

לאחר קרור וחיי מדף ,גדול מאורך כתמי ברונזה 1 4 5 1 4 5 בוסק
 .עסיסי טעים

 4107נבדק -פרי יפה אדום כהה מנוקד     0  פורל

 
 . 2ציון ופקהמס  אבאטה פאטלקומיס  2קונפרנס ציון . 0הטעים בוסק קיבל ציון ן הז - רב שנתי טעם

 . 0ציון  4107הפורל נבדק ב . 2הפקהמס ציון . 2ובוסק קיבלו ציון אבאטה פאטל הזנים קונפרנס קומיס  - רב שנתי מראה

 

 כום כללי יס

הפרי . קונפרנס סרוגיה -פקהמס וקונפרנסבזנים היבול הגבוה  . חלקה נמוךבהיבול  .בחוות פיכמן 4' היה יבול מס  4102 השנה

 . היבול נמוך-הזן הטעים בוסק גם קיבל הערכה טובה בשאר המדדים . בקונפרנס ,הפרי הקטן  4102השנה  בולט  ,כ גדול"בד

 . מאכללהזן פורל יצא מהמבחן בגלל הקושי להביאו 

לאור אך . מאשר באבני איתןיותר לתוצאות טובות  הגיעו בחוות פיכמן זני האגס האירופי העיקריים קונפרנס קומיס ובוסק 

 . החלטנו שאין מקום להמשיך במבחן הזנים, התוצאות הגרועות 

, חלקות מודל בצפון הגולן לבחינה בזנים אבאטה פאטל' בשנים האחרונות מתוך רצון ללמוד את זני האגס האירופי נכנסו מס

בחלקות אלו נלמד בעיקר יכולת לקבל יבול ונלמד את . דול הוגטטיבי טוביהג –החלקות צעירות  -ובוסק קונפרנס , קומיס

 ."יתבראש"דרך בית אריזה  הטיפול בפרי והשיווק 


