
  2008אפרסק ונקטרינה בחוות החולה בחוות אבני איתן ובחוות מתתיהו בשנת בחינת זני 

 .,  אריק וולך יובל עוגני, גלית רדל ,שמעון אנטמן  

 מבוא

מטעי האפרסק והנקטרינה .  טון80,000 - דונם עם יצור שנתי של כ35000היקף ענף האפרסק והנקטרינה בישראל הוא 

 .  חודשים7רץ ונקטפים במשך פרושים לכל אורכה של הא

זני אפרסקים ונקטרינות מתחדשים בעולם בקצב מסחרר ונותנים שפע הזדמנויות חדשות למגדלים כמו הקדמת  עונת 

, אחוזי סוכר טובים, זנים עם חיי מדף משופרים. הקטיף על ידי זנים מוקדמים או האפלת העונה על ידי זנים מאוחרים

 .דומהטעמים עשירים  צבע מושך וכ

 חוות החולה המיצגת את עמק החולה . אזורי גידול 3  חוות המיצגות בשלושאנו עוסקים בבחינת זני האפרסק נקטרינה 

 .חוות אבני מאיתן המייצגת את ההר הנמוך וחוות מתתיהו המיצגת את ההר הגבוה

 מטרות המחקר

 .הבאת זנים טובים מהקיימים לאותה תקופה

 ..  זנים מוקדמים מהקיימים או מאוחרים מהקיימיםעל ידי–הרחבת עונת השיווק 

 תוצאות

  הצטיינו זני האפרסק והנקטרינה הבאים 2008בשנת 

 אפרסק

204LK484 – מוצק יפה וטעים  מבשיל בתחילת יוני, בינוניות נמוכותדרישות צינון ,  אפרסק צהוב ציפה. 

43LD593=1881 –מבשיל במהלך חודש . יפה וטעים מאד , ת גדול  אפרסק לבן ציפה דרישות צינון בינוניות נמוכו

 .אוגוסט תחילת ספטמבר

SNOW-FALL =237LF440 – יפה וטעים , גדול .  ימים אחרי ספטמבר סנו10 -מבשיל כ,  אפרסק לבן ציפה ,

 .דרישות צינון בינוניות גבוהות

 נקטרינה

21LD118 =ROYAL-QUEEN-ניות נקטרינה לבנה לתחילת יוני דרישות צינון בינו. 

 -5LL586  נקטרינה לבנה לתחילת יוני דרישות צינון בינוניות נמוכות-  

60Z147 -  נקטרינה לבנה לתחילת יוני דרישות צינון בינוניות נמוכות  

213LK467-מוצקה וטעימה, יפה, גדולה,  נקטרינה צהובה לתחילת יוני דרישות צינון בינוניות נמוכות 

  .
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אדו ,  פרי יפה מעט מאור�
 LH-70-114 צהוב אדו 90 כ� 13/03 04/08 48 60-65 12.6 מעט 5.0 5.0 מוצק  .  כהה מוצק ומתוק

מתוק ,  פרי יפה, יבול טוב
חדירת אוד , לעיתי מריר

 Ee-320-121 לב� אדו 80 לא 17/03 20/08 40 60-65 18.0 מעט 4.0 4.0 מוצק  .לציפה

, פרי גדול ויפה, יבול גבוה
לעיתי הגלעי� , מתוק מאוד

 Arctic Pride לב� אדו 90 כ� 13/03 20/08 64 65-70 14.1 מעט 4.0 5.0 מוצק .מפוצ�

,  טוב ופרי יפההשנה יבול
מעט , אדו כהה פסי

מרק , מוצקה, מאורכת
. סיבי חדירת אוד לציפה

 צהוב אדו 95 כ� 16/03 28/08 52 60-65 14.3 חמוצה 4.0 4.0 מוצק בקטי� מאוחר טעימה מאוד
247.5-LC-291      

AUTUMN BLAZE 

מוצק ,  פרי גדול צבעוני ויפה
. חמצמ� טעי, מאוד

ה יבול  מחלקה מסחרית צעיר
 פרי גדול ויפה',  טו� לד3

 דרישות צינו� בינוניות
מוצק 
 Ge-162-139 צהוב אדו 80 כ� 17/03 09/09 35 70-75 13.6 חמצמצה 4.0 5.0 מאוד

מוצק , פרי גדול ויפה מאוד
 Arctic Snow לב� אדו 70 לא 10/03 17/09 38 70.0 16.0 מעט 5.0 5.0 מוצק  . דרישות צינו� גבוהות 

פרי גדול ויפה ,ל גבוהיבו
 לב� אדו 75 לא 16/03 09/09 62 65-70 17.0 מעט 5.0 4.0 מוצק  . מוצק, מאוד

Arctic Mist           15-

RC-338 
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 90 לב� בינוני   מעט 4 3 2 ר� מאוד .מתרכ� מהר מאוד, פיט בולט, קט�
 אדו
 55-60 פסי

לא 
 Z - 320 - 58 10/03 נפסל נבדק

, יפה ומוצק מאוד , שונות בגודל הפרי
 90 צהוב נוניבי 12.3 אי� 4.0 4.0 1.0 מוצק .מתוק בלבד, פיט שפיצי

 אדו
 LK - 484 - 204 07/03 27/05 גבוה 55-60 מנומר

מוצק , מ"ס3 !2עובי,  פחוס
הפרי נפצע ,  חדירת אוד לציפה,וטעי

לעיתי עובש , בקטי� באיזור העוק�
 פיתה UFO 24/02 01/06 בינוני 65-70 אדו 75 צהוב מעט 11.5 חמצמ� 5.0 4.0 1.0 מוצק .בפיט

, די שעיר,  ותפר בולטיפיט, פרי גדול
 70-75 אדו 50 צהוב בינוני   מעט 3.0 2.0 1.0 ר� מאוד לפסילה, מתרכ� מהר

לא 
 1918   נפסל נבדק

פרי גדול  ועגול , יבול טוב, נקט� מאוחר
קצה , שפי� בפיט, חדירת אוד לציפה

 60 לב� מעט 18.6 מעט 4.0 4.0 1.0 מוצק .התפר שקוע
 אדו
 75-80 בהיר

 טוב

27/08 12/03 

43-LD-593 

1881 
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21 !LD !118          
ROYAL QUEENלב�

 אדו
מעט רכה 5.04.0חמצמצה6512.5!12/0319/061760כ�95כהה

יפה, מבריקה גבשושית גלעי� 
מפוצ� ולכ� מתרככת.

5 ! LL ! 586לב�
 אדו
רכה4.05.0חמצמצה6511.0!05/0312/061160כ�95כהה

יפה,מבריקה גלעי� מפוצ� , 
מתרככת.

60 ! Z ! 147לב�מעט רכה 4.04.0חמצמצה6012.5!06/0319/06655כ�95אדו

 נטיעת 2004 מבריקה, גבשושית, 
 ,גלעי� מפוצ� , שפי� בפיט

.חדירת אוד

213 !LK ! 467צהובמוצק4.04.0מעט6011.4!05/0319/061755כ�95אדו
 פרי יפה מבריק, גבשושי. אדו
כהה מפוספס, מוצק ומתוק .

Arctic Sweetלב�יפה, גלעי� מפוצ�, מתרככת מהר.רכה4.04.0אי�6011.2!13/0324/062955כ�95אדו

114!LH!70צהובמוצק 3.05.0מעט6513.2!19/0320/084360כ�90אדו
 פרי יפה, אדו כהה מוצק 

ומתוק.

121!Ee!320לב�מוצק 4.04.0מעט6515.0!19/0326/085360לא80אדו
 יבול טוב, פרי יפה, מתוק מאוד 

חדירת אוד לציפה.

Arctic Prideלב�מוצק5.05.0מעט7014.5!18/0330/089065כ�80אדו
יבול גבוה, פרי גדול ויפה, מתוק 
מאוד, לעיתי הגלעי� מפוצ�.

247.5!LC!291      
AUTUMN BLAZEצהובמוצק4.04.0חמוצה70!65חסרחסר19/03כ�95אדו

השנה יבול נמו� ופרי גדול 
יחסית, אדו כהה פסי, מעט 
מאורכת, מוצקה, מרק סיבי 

חדירת אוד לציפה.

139!Ge!162צהובמוצק מאוד4.05.0חמצמצה7512.5!20/0309/094170כ�80אדו

 פרי גדול צבעוני ויפה, מוצק 
.מאוד, חמצמ� טעי

Arctic Snowלב�מוצק 4.05.0מעט7514.0!20/0316/095970לא80אדו

יבול טוב מאוד,פרי גדול ויפה 
מאוד, מוצק.

Arctic Mist           
15!RC!338לב�מוצק 5.05.0מעט75!22/0370לא75אדו

יבול גבוה,פרי גדול ויפה מאוד, 
מוצק.

נקטרינה חוות מתתיהו
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172!LH!71לב�פרי קט� התרכ�. לפסול.ר�2.02.0אי�12/0328/0545.08.0מעטכ�90אדו

58 ! Z ! 320לב�ר�4.02.0אי�22/0328/0545.010.5מעטכ�90אדו

 קט�,אדו פסי, פיט
 שפיצי, חדירת אוד
לציפה,מתרכ� מהר.

204 ! LK ! 484צהובמוצק4.04.0אי�658.7!11/0319/064060מעטכ�90אדו

 יבול גבוה ,אדו
מפוספס, פיט שפיצי, 
פרי מוצק ומתוק .

373!LH!55 
3.05.0מעט7012.8!19/0320/085865מעטלא90אדוצהוב(1882)

מוצק 
מאוד

פרי יפה, מוצק  מאוד,  
מתוק בלבד.

43!LD!593 
5.04.0מעט7014.5!12/0326/087365מעטלא80אדולב�(1881)

מוצק 
מאוד

יבול גבוה, פרי מוצק 
.יפה וטעי

122!LH!452 
5.04.0מעט8017.2!13/0303/092275מעטכ�70אדולב�(1880)

מוצק 
מאוד

 פרי יפה ומתוק .בחלק 
 מהפירות כתמי חומי

ורקמה ספוגית

40!LD!580       
SWEET 

SEPTEMBERצהוב4.05.0אי�8013.5!20/0320/094075בינונילא80אדו
מוצק 
מאוד

יבול גבוה, חלק מהפרי 
נגנב, פרי גדול ויפה. 
טע של לב� ! מתוק. 

מוצק מאוד.

    SNOW FULL 

4.04.0מעט8013.5!25/0308/104375מעטלא80אדולב�(1952)
מוצק 
מאוד

פרי מהרכבות 
2005,גדול מעט 
פחוס,יפה ומוצק. 

חדירת אוד לציפה.

אפרסק חוות מתתיהו

 


