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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
.הצמחיםצוות מקצועי בשיתוף מועצת הוקם •

.מצטייניםאיתור מקורות כנות וזנים •

.המטפחקשר עם יצירת •

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

.מתתיהובחוות במקביל הכנת שתילים בקרנטינה •

באיזוריםזן שמשתחרר ניטע בחלקות המבחן •
השאר גם בחוות  ופיכמןתפוח ודובדבן במתתיהו .)השונים

(מטעים בעמק החולה



חלקות המבחן

.עצים מכל זן5-10•

.עיצוב על מנת לקבל פרי כמה שיותר מהר•

.עצים לדונם250-286צפיפות נטיעה גבוהה •

.שנות ניבה3כל זן נבחן לפחות •

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

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

משתלות  לזנים מצטיינים מומלצים לזכיינות •
או עוברים לחלקות מודל לבדיקה בהיקף גדול  

.יותר



עדכון מצב בזני תפוח
30זנים מתוך כ6: זנים שסיימו בחינה ועברו למודל 

(.2012-14נטיעות )שנים אחרונות 10זנים שהבאנו ב 

זנים  5כ:זנים שעדיין בבחינה בחלקות המבחן 

(2016-19)מנטיעות 

-זנים שמתוכנן להביא  

.בפציחות וטעם, בצבע, זנים מצטיינים ביבול

.  מתאימים לנו מבחינת תנאי מזג האוויר

(. ציפה אדומה)ייחוד ותכונות בריאותיות 



זנים שסיימו בחינה ויצאו לחלקות מודל

גאלה ואל

אוררה

אריאן

דלינט

2ספר סקרלט

אדאמס



GALA VALגאלה ואל
טסלרזכיינות משתלת (.צרפת) IFOזן פטנט של 

".גלאקסי"מוטציה של . בלאשעז -אדום95%כיסוי צבע 
.הצטיין מבין זני הגאלה שנבחנו

:2014נטיעת מפיכמןנתונים 

יבול טון לדונם

ממוצע201520162017

0.45.85.13.8

75%אחוז פרי בדרגות כיסוי  

ומעלה

ממוצע201520162017

97.494.697.696.0

ומעלה70אחוז פרי בגודל 

ממוצע20162017

93.194.393.7



AURORAאוררה

,  הקנדית Picoזן פטנט של •
לבין " ספלנדור"הכלאה בין 

. טעיםפציח, זן צהוב לבן. גאלה
. נקטף כשבוע לאחר הגאלה

ממוצע רב שנתי
. ומעלה70מהפרי גודל 55%ד  /ט5.8-במתתיהו 

.ומעלה70מהפרי גודל 65%ד /ט4.4בפיכמן  

,זן ייחודי מתאפיין בצבע צהוב לבן שונה מהזהוב
.קיבל ציונים טובים במבחני טעימות



ARIANEאריאן

ממוצע רב שנתי
. ומעלה70מהפרי גודל 70%, ד/ט3.5-במתתיהו

70מהפרי גודל 79%, (סירוגיות)ד/ט4.1-בפיכמן
.ומעלה

ירוק  רקעאדום על צבע , INRAשל פטנט 

,  יונתןכמו צורת פרי . הזן עמיד לגרב. צהוב

סוכר גבוה  , מיצי, טעם טוב, בינוני קטןגודל 

. טעים חמצמץ, פציח, %15-17 מ.מ.כ

.כיסוי צבע אדום50-70%

.תחילה עד אמצע ספטמבר–מועד קטיף 



DALINETTדלינט

ממוצע רב שנתי
. ומעלה70מהפרי גודל 79%,ד/ט3.9-במתתיהו 

.ומעלה70מהפרי גודל 90%, ד/ט7.4–בפיכמן

.בצרפתמשתלה -דליגונרדויושל הזן  INRA זן פטנט של 
מעט )חמצמץ טעים , מפני הפרי70-90%על צבע אדום כהה 

.חוסר אחידות בהבשלה(. אחרי הקטיףקימחי
.וקמחוןזן עמיד לגרב . סירוגיות בינונית,  עץ פורה

.תחילת עד אמצע אוקטובר–קטיף מועד 



זנים שעדיין בבחינה

גאלה סטאר

מודי

אינורדסטורי

דיואן

סטי'מג



MODIמודי 
יכול לקבל צבע ברמה  , חזק-סגולצבע . איטליהCIVזן פטנט של 

.וטעיםפציחמתוק . הזהובשבוע לפני מבשיל . שתאפשר קטיף אחד
.   ומעלה70מהפרי בגודל 80%כ

(.עקב אי דילול)אצלנו סירוגיות  

נטיעה
לדונםטוןיבול

ממוצע20162017201820192020

20140.44.10.27.503.1



Divineדיויין

2020

נטיעה
יבול טון לדונם

ממוצע20162017201820192020
201404.205.002.3

.צהבהבירוקרקעעלפסיםאדוםצבעדלברטשלפטנטזן

.מתונהצמיחה,אוקטובראמצעעדספטמברסוףקטיףמועד

.ביבולסירוגיותוכןהצבעבקבלתבעיה

.לפסילהמועמד



 GALA STARגאלה סטאר

נמצא בצרפת  .  של גאלהקלון

 Star Fruitזן פטנט של  -

, מלאבצבע כיסוי מצטיין 

פציח. בלאשאדום כהה 

(.15-16%מ.מ.כ)וטעים 

2018נטיעות 



STORY INOREDאינורדסטורי
גם בשנים  צבע טובקולורבי  INRAפטנט של זן 

מועד קטיף בסוף  . מבריק ויפה, שקבלת הצבע קשה
.ספטמבר עד אמצע אוקטובר

.מ ומעלה"מ70מהפרי בקוטר 90%
.וטעיםפציחמוצק 

. צמיחה מתונה. פוריות טובה
2018נטיעות 



 MAJESTYסטי'מג

Majesty זן פטנט של -יסטי'מגCIV  
.איטליה 

כשבועיים  , פרי בינוני גדול-קולורזן בי 
.צמיחה מתונה. לפני פינק ליידי

מוצק מאוד , אדום ורוד , פרי גדול 
מאודומתוק 

.לא2020ב, .הצבע היה טוב2019ב

2020



אגסעדכון מצב בזני 

 STARדרך )קיבלנו 2011-2013ב
FRUITזני 6כבינהםזנים 9( צרפתHarrow
 Harrow Ontarioבתחנת מחקר שטופחו 

.  לחרכוןקנדה כזנים עמידים או סבילים 
2012-13הזנים ניטעו בחוות מתתיהו ב

.2014בובפיכמן
,  איטליהCIVזנים מ4קיבלנו עוד 2015ב

.בשתי החוות2019-20ניטעו ב



HW LOVE–623הארו

.  יוליתחילה עד אמצע –מועד הבשלה 
צורה , הפרי יפה(. ד/ט2.4)יבול בינוני 

צבע ירוק  , (מ"מ70)גודל טוב אגסית
מאורך חלק עליון (.כיסוי50%)אדום

, פציח. ועדשתיותמעט חספוס . ומכופף
אחרי קירור  . עסיסי מאודמעט גרגירי 

חמאתי  , קצר וחיי מדף מצהיב מתרכך
.טעים



HARROW CRISP–קריספ הארו

יבול . יוליעד סוף אמצע–מועד הבשלה 
גודל טוב אגסיתצורה , טוב הפרי יפה

.  סביב העוקץ ובכללחספסוס, (מ"מ75)
.מאודפציח. מדף טוביםחיי 

.לצרבוןכושר השתמרות קצר רגישות 



 614HW SUNDOWNהארו 

אמצע אוגוסט  –מועד הבשלה 
, יבול טוב( הספדונהאחרי )

,(מ"מ80-85קוטר)ענק, עגול
30-50%)אדוםצבע ירוק 

(.כיסוי

וחיי מדף מצהיב  קרורלאחר 
.חמאתי, טעים מאוד

3)בינוני כושר ההשתמרות 
(.אחסוןחודשי 



HARROW SWEETסוויטהארו 

אמצע  עד סוף אוגוסט  –מועד הבשלה 
.  נכנס מוקדם לפוריות( הספדונהאחרי )

הפרי בקוטר (. נדרש דילול)טובה פוריות 
צהובה עם מעט אדום  הקליפה , 70-75
. מתוק מאוד ועסיסיפרי (. 10-30%)בלאש

בכושר השתמרותו באחסון מבין  המצטיין 
.שנבחנוהזנים 



!  תודה על ההקשבה


