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מבוא
שלמצידםהדרישהויותריותרעולההאחרונותבשנים

.חדשיםזניםלהביאהחקלאים

השוקדרישות

יותריפיםזנים•

יותרארוכיםמדףחיי•

יותרטעימיםזנים•

המדףעלרצף•

....בריאותסגולותבעלי•



דרישות החקלאי

.פוטנציאל יבול רב ליחידת שטח•

.התבטאות טובה של גודל וצבע•

.בפריפיצוצים וסדקים ללא •

.  סבילות למחלות ומזיקים/עמידות•

.עצים נוחים לגידול•



שיטות העבודה
.הוקם צוות מקצועי בשיתוף מועצת הצמחים•

.מצטייניםאיתור מקורות כנות וזנים •

.המטפחקשר עם יצירת •

(.קרנטינה)העברת החומר לארץ דרך מסלול בקרה של המדינה•

.מתתיהובחוות במקביל הכנת שתילים בקרנטינה •

.השוניםבאיזוריםזן שמשתחרר ניטע בחלקות המבחן •

.פיכמןתפוח אגס ודובדבן בחוות מתתיהו וחוות •

.ושזיף גם בחוות מטעים שבעמק החולה, נקטרינה, אפרסק, משמש•



חלקות המבחן
.עצים מכל זן5-10•

.עיצוב על מנת לקבל פרי כמה שיותר מהר•

.עצים לדונם111-250צפיפות נטיעה גבוהה •

.שנות ניבה3כל זן נבחן לפחות •

.מיידיתנפסלים ( עם פגמים או שנראים רע)זנים בעייתיים •

(.ייחוד, טעם, עיתוי, מראה, פוריות. )ממשיכים עם זנים שיש להם יתרון•

זנים מצטיינים מומלצים לזכיינות משתלות או לחלקות מודל לבדיקה בהיקף  •
.גדול יותר



זני דובדבן
:שבהרהחוותבשתינבדקיםהדובדבןזני

.
שנת נטיעה מספר  

עצים 
לדונם

מ"גשם במ שעות צינון גובה מעל  
פני הים

מיקום

2012-2016 125 400-800 600-1200 'מ680 חוות מתתיהו

2014-2016 250 500-1200 1300-1900 'מ1000 פיכמןחוות 

מצרפת  -קיבלנו מספר זני דובדבן לבחינה 2010-ב

((INRA,CEPS,STAR FRUIT , ומקנדה(PICO  .)הזנים שוחררו  ,

ובפיכמן( 2012)הוכנו שתילים וניטעו בחלקות מבחן במתתיהו 

כ "סה. 2016קיבלנו סדרה זנים נוספים שניטעו ב2012ב(. 2014)

.זנים20כ



זני דובדבן מתתיהועדכון 

PRIMULAT(.פטנט)זן מוקדם –פרימולה

גודל פרי  ד/יבול טמועד קטיף

(מ"קוטר במ)

משקל  

('גר)פרי 

כמות סוכר  

.(מ.מ.כ)%

מאפיינים

-סוף אפריל

תחילת מאי
,עגול יפה1.5-3.026-289.515

.מוצק לא , מיימי

דורש , נכנס מאוחר לפוריות, נקטף עם הבורלא עגול מבריק גדול
.בורלא חצי מתאים–הפרייה 

רגיש לפיצוצים כמו הבורלא. לא מוצק ולא מצטיין בטעם



זני דובדבן מתתיהועדכון 

Summit (פטנטילא , זן אמצע העונה)

גודל פרי  ד/יבול טמועד קטיף

(מ"קוטר במ)

משקל פרי  

('גר)

כמות סוכר  

.(מ.מ.כ)%

מאפיינים

עוקץ עבה וארוך ופרי  1.5-3.0268.515תחילת יוני-סוף מאי

בצורת לב

יחסית  , נכנס מאוחר לפוריות
.רגיש למוניליה, עמיד לפיצוצים

, ואן: דורש הפרייה מפרים
. סילביה, סנברסט, רגינה

הפרי בצבע אדום כהה צורת לב  
(. מזכיר את הסאם)יפה 



זני דובדבן מתתיהועדכון 

REGINA(.זכיינות משתלת חנני)זן מאוחר –רגינה

גודל פרי  ד/יבול טמועד קטיף

(מ"קוטר במ)

משקל פרי  

('גר)

כמות סוכר  

.(מ.מ.כ)%

מאפיינים

תחילת עד אמצע  

יוני

,  מוצק, אדום כהה2-326918

.עוקץ ארוך ועבה

פורה פרי יפה מוצק וטעים הבינגנקטף עם 
. , סומיט: מפרים.פחות רגיש לפיצוצים

.ולאפינססטלה



פיכמןזני דובדבן עדכון 

SKEENA(.פטנט)זן מאוחר –סקינה

גודל פרי  ד/יבול טמועד קטיף

(מ"קוטר במ)

משקל פרי  

('גר)

כמות סוכר  

.(מ.מ.כ)%

מאפיינים

,  מוצק, אדום כהה2268.519סוף יוני-אמצע

חמצמץ טעים

שנתנו תוצאות דומות לתוצאות במתתיהווסומיטבנוסף לזנים רגינה 

בעומס רב  , הפריה עצמית-פורה
מוצק  , הפרי בגודל בינוני, דלולדורש 

.מחזיק על העץ ובחיי מדף



(פטנטים)זנים מאוחרים

עם יבול נמוך דורשים הפרייהבפיכמן
יבול  מועד קטיףזן

ד/ט

גודל פרי 

קוטר  )

(מ"במ

משקל 

('גר)פרי 

כמות סוכר  

.(מ.מ.כ)%

מאפיינים

Fertardסוף  -אמצע

יוני

מוצק  , אדום כהה0.626-28918

טעים מעט עפיץ

Ferdivaסוף  -אמצע

יוני

מוצק  , אדום כהה1.2246.621

מעט עפיץ

פרטר

פרטיבה



2016זני פטנט מנטיעות 



זני משמש
מצרפת  -לבחינה משמש זני 12קיבלנו 2010-ב

INRA,CEP הוכנו שתילים וניטעו  , שוחררוהזנים

בחוות המטעים בעמק ( 2012)בחלקות מבחן במתתיהו 

(.  2014)ובפיכמן( 2013)החולה 

זנים נוספים  שמוצאם STAR FRUITמקיבלנו 2012ב

.  זנים17ככ "סה. 2016במניו זילנד שניטעו 

.עצים לדונם125= בין העצים ' מ2בין השורות ' מ4במתתיהו 
.עצים לדונם111= בין העצים ' מ2בין השורות ' מ4.5בחוות מטעים 

.עצים לדונם250= ביו העצים ' מ1בין השורות ' מ4בפיכמן



SOLEDANEסולדן

לפני  )סוף מאי תחילת יוני :מועד הבשלה •
(.330)גולדהארליבזמן( הרעננה

.הפריה עצמית. ד/ט3.8: יבול•

.55-60בהר , מ בעמק"מ45-50: קוטר ממוצע•

.  כיסוי30-50%קליפה צהוב  אדום כהה צבע •
טעם חמצמץ , מבריקיפה . ציפה צהובה כתומה

.  קימחיהפרי מעט , בעל ניחוח, (13%מ.מ.כ)
חוסר אחידות . התפר ירוק ושקועאיזור

.בהבשלה

 יתרון במראה גודל וצבע–מתאים לעמק ולהר  .



FRISSONפריסון

(.הפריה עצמית. )ד/ט3: יבול•

(.אחרי הרעננה)אמצע יוני : הבשלהמועד •

.מ"מ50-55: ממוצעקוטר •

.  ציפה צהובה כתומה. 50-70%קליפה צהוב  אדום מבריק כיסוי צבע •
בעל  . חיי מדף טובים( 14.6%מ.מ.כ)טעים חמצמץ עסיסי , גלעין פרוד

.הפרייה עצמית

 (.עדיין לא נבדק בעמק)מתאים להר מצטיין



VERTIGE' וורטיג

. סוף יוני תחילת יולי: מועד הבשלה•

(.הפריה עצמית)ד /ט3.7: יבול•

.מ"מ55:  ממוצעקוטר•

,  בשרני אך לא עסיסי, מאורך, (אדום30%)ויפה גדול פרי •
רב  . גלעין גדול ופרוד, אחיד, (13%מ.מ.כ)טעים , חמצמץ

,  מדף מוצקבחיי . הפרי נישא על דורבנות בפנים העץ
.  משתפר בטעם החמיצות יורדת יותר עסיסי וטעים

 דרישות צינון גבוהות, להרמתאים.



2016פטנט  שעדיין בבחינה מנטיעות זני 

.תחילה עד אמצע יוני: מועד הבשלה
(.בעמק פחות)ד /ט1-1.5-יבול

מ"מ50-55: ממוצעקוטר 
אדום  צהוב , מאורךמעט , מבריק, יפה–הפרי תיאור 

,  עסיסי, כתומהציפה צהובה . 50-70%כהה כיסוי 
חיי . גלעין פרוד(. 16%מ.מ.כ)חמצמץ טעים , אחיד
.התרכך, בקטיף מאוחר יותר. טוביםמדף 



דורון הולנד נווה יער' מתכנית ההשבחה של דר
(מכון וולקני)

2016נטיעות 
.יוניאמצע : הבשלהמועד 

.ד/ט1.5-3: ממוצעקוטר -: יבול
.מ"מ50-55: קוטר ממוצע

.פורה בעל הפריה עצמית

צהוב אדום  , (שקדי)מעט מאורך , יפה–הפרי תיאור 
, מבריק , עסיסי. ציפה צהובה כתומה. 5-10%כיסוי 
. גלעין חצי פרוד(. 15%מ.מ.כ), חמצמץ טעים, אחיד

.בקטיף שני מעט התרכך בחיי מדף



(2016נטיעת ...)עוד זנים

.  פרי ענק טעים ויפההפריה עצמית

מתרכך בחיי מדף
הפריה עצמית



זני אפרסק ונקטרינה
STAR FRUITמצרפת–לבחינה ' אפרסק ונקזני 7קיבלנו 2010-ב•

(.  2012)הוכנו שתילים וניטעו בחלקות מבחן במתתיהו , שוחררוזנים 6

2קיבלנו 2011ב(. 2014)ובפיכמן( 2013)בחוות המטעים בעמק החולה 

.  2014שניטעו בנוספים  זנים 

כ "סה, 2016שניטעו בזנים2עוד CIVקיבלנו מאיטליה 2013ב•

.  זנים11כ

.זנים4מסחריות לנטיעותמתוכם הומלצו •

.2020ראשון במסחרי חלק מהזנים הניבו יבול •



CRISTALקריסטל 

2012נטיעת . נקטרינה לבנה
.סוף יוני תחילת יולי:הבשלה מועד 

.ד/ט3: יבול
.מ"מ60-65: קוטר ממוצע
צבע קליפה אדום כהה –תיאור הפרי 

ציפה לבנה עם  . כיסוי95%מנוקד 
פרי  מוצק יפה וטעים . חדירת אודם

, (12%מ.מ.כ)

,  אך עולה עליו בגודלאינט'גהקוויןנקטף במועד 
ההרלאיזורמתאים . טעם ואיכות

 גבוהות יחסיתדרישות צינון , להרמתאים.



ORINEאורין

2012נטיעת . צהובהנקטרינה 
אמצע יולי עד תחילת אוגוסט: הבשלה מועד 

.ד/ט4-5: יבול
.מ"מ65-70: קוטר ממוצע

צבע קליפה אדום כהה מנוקד  –הפרי תיאור 
פרי  . ציפה צהובה עם חדירת אודם. 80%כיסוי 

,(13%מ.מ.כ)גלעין צמוד .  גדול מוצק וטעים
.מעמד על העץ ובחיי מדףמחזיק 

. דרישות צינון בינוניות

 מ400ובגובה בהר לנטיעות מתאים'



ZEPHIRזאפיר

.אמצע אוגוסט-תחילה:מועד הבשלה 

ד/ט4-5:  יבול

.מ"מ70: ממוצעקוטר 

70%צבע קליפה אדום כיסוי –תיאור הפרי 

ציפה  . להקפיד על טיפול ירוק לשיפור צבעיש 

מ.מ.כ)פרי גדול  מאוד מתוק בלבד. לבנה

מעט , גלעין  חצי צמוד לפעמים מפוצץ(. 12.5%

. התרכך בחיי מדף

.ענקד פרי /ט4בחלקה מסחרית צעירה 

 דרישות צינון גבוהות , להרמתאים
.יחסית



.  אפרסק צהוב

.תחילת אוגוסט-סוף יולי: הבשלה מועד 

.ד/ט4-5-: יבול

.מ"מ70-75: קוטר ממוצע

,  90%צבע קליפה אדום כהה כיסוי –תיאור הפרי 

פרי  גדול יפה ומוצק  . ציפה צהובה. פלומה עדינה

העץמשתפר על , (11.5%מ.מ.כ)

.מפוצץ גלעין צמוד לעיתים . חיי מדף טובים

 דרישות צינון גבוהות יחסית, להרמתאים.

.(AMAZONIT)אמזוניט



עוד זנים בבחינה

מונוואל MONVAL
. 2016נקטרינה לבנה נטיעת 

תחילת ספטמבר:הבשלה מועד 
.  מתוקה. יבול גבוה גודל טוב

רגישה לפיצוצים

מונלב MONLEB
.2014נקטרינה צהובה נטיעת 

אמצע ספטמבר: מועד הבשלה 

אין לה יתרון לא בגודל ולא ביבול
.  בלבדיפה ומוצק מתוק פרי 

. על העץ חיי מדף טוביםמשתפר 
. גלעין צמוד



זני שזיף יפני

מאוד  , לא פטנטים, זנים ותיקים3ב "קיבלנו  מארה2012בשנת •

:  יפים

•OWEN T, BLACK SPLENDOR,  JOHN-W .2014הזנים שוחררו ב

.  חוות מטעים ואבני איתן, וניטעו בחלקות בחוות מתתיהו



BLACK SPLENDORבלאק ספלנדור

(.  זיהרויאלבזמן )בעונה סוף מאי תחילת יוני הבשלה וקטיף מוקדם מועד 

.(. מ.מ.כ13%)חמוץ עסיסי , (מ"מ60)טובמלא גודל צבע , יפה אדום ציפהפרי 

מתעורר , דרישות צינון נמוכות יחסית(. ד/ט4-5)גבוהים החולה יבולים בעמק 

גולף -מפרה)דורש הפריה ( שליש אחרון)פריחה כבר בפברואר , מוקדם מאוד

(עם תזמון מפגש בפריחהדאימונדבלאקרוז או 

.היבולים נמוכים יותר, העלים נראים פגועיםההתעוררות בהר בזמן 



OWEN T (אוון טי)

בזמן  )יולי מועד הבשלה וקטיף באמצע : סיכום אוון טי
. דרישות צינון  בינוניות, יבול טוב, (דאימונדבלאק 

מ  "מ65גודל טוב, כיסוי מלא צהוב ציפה,  מוצק ויפהפרי 
. ועסיסי( מ.מ.כ17%)מתוק , גם ביבול גבוה

.רגיש לשפשופים

(סנטה רוזה-מפרה)הפריה דורש 



JOHN-W(ווינברגרון 'ג)

בעונה תחילת ספטמבר  מועד הבשלה וקטיף מאוחר 

,  (ד/ט4-5)גבוהיבול ,(אפשר לפניו440ם  'גלבלאקבסמוך )

עסיסי  , צהוב ציפה,  מוצק ויפהפרי (מ"מ60-65)גודל טוב 

(.גולדסאן -מפרה)דורש הפריה ( . מ.מ.כ17%)וטעים 



!  תודה על ההקשבה


