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 2009משמש  גודגדן לשנת , שזיף,נקטרינה, טבלה מסכמת לזני אפרסק
 

 י "מוגש ע
 .מ"  שהשמעון אנטמן
 .פ צפון"גלית רדל מו

 
 רקע והסבר

המקור העיקרי . סוף של נתונים מכל אזורי הארץ יהטבלה המוגשת להלן הינה  פרי א

בחוות אלו נאספו ,עליו מתבססים הנתונים הינו החוות הפזורות  באזורי הארץ השונים 

חלקם האחר של . כל חוה והצוות שלה, ואחרים , טכנאים , י מדריכים "הנתונים ע

זורי הנתונים מתבסס על התרשמות אישית ממטעים או חלקות תצפית הפזורות בא

 . הארץ השונים

או כאלו שעדין יש לבחון / ושלדעתי ראויים לנטיעה מסחרית בטבלה מופיעים רק זנים 

 .בחוות או בהיקפי נטיעה קטנים

 הסבר על מונחים  שמופיעים בטבלת הזנים

 .י המטפח הוא מופיע בטור זה" אם לזן ניתן שם ע–שם הזן 

ירותים להגנת הצומח קוד והוא מופיע י הש" לכל זן שנכנס ארצה ניתן ע-קוד קרנטינה

 .בטור זה

 .והוא מופיע בטור זה,  המטפח נותן לזן הנבחן קוד -קוד מטפח

   -דרישות צינון

 לדוגמא הזן גלי  שעות צינון150 עד 0מ  נמוכות מאד

 )1270 (    וויט ספרינג–לדוגמא הזן   שעות צינון300 עד 150מ  נמוכות

 לדוגמא הזן הרמוזה  שעות צינון450 עד 300מ   בינוניות

 לדוגמא הזן  וויט לידי  שעות צינון600עד 450מ   בינוניות גבוהות

 לדוגמא הזן ארקטיק גלו  שעות צינון750 עד 600מ  גבוהות

 לדוגמא הזן  פנטזיה  שעות צינון750מעל   גבוהות מאד

                                

 . ומשקף את איכותו הכוללת של הזן,  ציון זה משקלל את כל המרכיבים –ציון כללי לזן 

. באותיות כתיב מודגשות עם קו תחתון ציון הזנים  המומלצים לנטיעה מופיע

השיקול  להכרזה על זן כמומלץ לנטיעה מורכב בעיקר בשל איכותו  הכוללת הגבוהה אך 

 . ופה יומלץ לנטיעה זן עם ציון נמוך יחסית  לפעמים כשאין זן טוב ממנו באותה תק
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 נקטרינות לבנות

 
קוד /שם הזן

 קרנטינה
 

 התאמה אזורית הערות כלליות על הזן קוד מטפח

 )שמעוני(גלי 
מוטציה של 
 פלורידה גלו

מוטציה של 

829  

צבע , דרישות צינון נמוכות מאד

הבשלה , 60-65גודל , טעם בינוני,מצוין

 חיי מדף קצרים.אמצע מאי

  85ציון כללי לזן 

. מתאים לכל אזורי הארץ

 מומלץ לאזורים מבכירים

 

 , 65גודל מצוין . ות צינון נמוכות דריש 835w סנו-סן 

 .צבע בינוני, טעם בינוני 

 85ציון כללי לזן 

מתאים לכל אזורי הארץ עד 

מומלץ  . מטר300גובה 

לשפלה , לעמק החולה 

 .הפנימית ולשפלת החוף

צבע מצוין אדום , דרישות צינון נמוכות 329LB99 ארקטיק סטאר

האודם חודר לציפה עגולה עם , מנוקד

הבשלה , ובהפוריות ט, 60+ גודל    , פיטם

 .טעם וארומה  מעולים , בסוף מאי

 85ציון כללי 

. מתאים לכל אזורי הארץ

, ולה מומלץ לעמק הח

לשפלה הפנימית ולשפלת 

 .החוף

Sweet River  130LD21 אדום70%צבע , דרישות צינון בינוניות  ,

-מבשילה עם הסאן, טעם מצוין, 60גודל 

 .סנו-יפה  אך קטנה מהזן סאן, סנו

 80ציון כללי 

מוצע לנסות בעיקר בעמק 

שפלה הפנימית , החולה

 .ושפלת החוף

 60z147 צבע מצוין אדום , נון נמוכותדרישות צי ,

גודל    , האודם חודר לציפה עגולה עם פיטם

, הבשלה בסוף מאי, ובהפוריות ט, 60+ 

 .טעם טוב מאד 

 85ציון כללי 

מוצע לנסות בעיקר בעמק 

שפלה הפנימית , החולה

 .ושפלת החוף

 5ll586 צבע מצוין אדום , נון נמוכותדרישות צי ,

גודל    , האודם חודר לציפה עגולה עם פיטם

, הבשלה בסוף מאי, ובהפוריות ט, 60+ 

 .טעם טוב מאד 

 85ציון כללי 

מוצע לנסות בעיקר בעמק 

שפלה הפנימית , החולה

 .ושפלת החוף
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 Royal=  רויל קויין 

Queen= 

 

 

LD11821 

 

צבע מצוין טעם , רישות צינון בינוניות ד

 .גלעין נוטה להיסדק.טוב מאד 

 אין מטעים מסחריים

 נקטף עם הסן סנו,  +65גודל 

  85ציון כללי 

מתאים לנטיעה ניסיונית 

ארץ בהם יש אזורי הב

 .צבירת קור בינונית

צבע , 60גודל + דרישות צינון בינוניות  558LC226 ארקטיק סויט 

 .מבשיל בסוף יוני. טעם מתוק מאד, אדום

 יש מעט חלקות מסחריות

 80ציון כללי לזן 

 מתאים לאזורים גבוהים 

, צבע מצוין, דרישות צינון גבוהות מאד  יינט'קויין ג

הבשלה בסוף יוני , +65גודל   , טעם טוב

 . חיי עץ וחיי מדף קצרים , תחילת יולי

 85ציון כללי 

 מטר 500מתאים מגובה 

 ומעלה

צמודת ,צבע מצוין,דרישות צינון בינוניות 82GF64 ארקטיק פריד

הבשלה , טעם מצוין.65-70גודל , גלעין

 .באמצע אוגוסט

 95ציון כללי לזן 

  מטר400מתאים להר מגובה 

 320ee121 צבע מלא בגוון , דרישות צינון גבוהות

+ 60גודל , טעם מצוין,  אדום שחור 

 הבשלה בסוף אוגוסט 

 80ציון כולל לזן 

 500מתאים רק להר מגובה 

 מטר ומעלה

צבע הפרי , דרישות צינון גבוהות מאד   ארקטיק סנו

הבשלה , טעם מצוין, 65-70גודל , טוב

 במהלך ספטמבר תחילת אוקטובר

 לא רגישה לציקדות וקמחון,יבול מצוין 

  90ציון כללי 

 מתאים רק להר 

  מטר ומעלה500מגובה 

, צבע הפרי בינוני, דרישות צינון בינוניות  338RC15 ארקטיק מיסט

הבשלה במהלך , טעם מצוין, 65-70גודל 

 ספטמבר תחילת אוקטובר

העלים והפרי רגישים מאד ,יבול מצוין 

 .לקימחון

 90ציון כללי 

 400מתאים להר מגובה 

 .מטר
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   נקטרינות צהובות

 
קוד /שם הזן

 קרנטינה
 

 קוד 
 ושם המטפח

 התאמה אזורית הערות כלליות על הזן

 גלו-אפריל
Glo-April 

 

 זייגר
188 

גודל , צבע מצוין, דרישות צינון נמוכות

חיי מדף קצרים הבשלה ,טעם מצוין ,45-55

 .במהלך אפריל תחילת מאי

 85ציון כללי 

מתאימה רק לאזורים 

 מאד מבכירים

 

 רובי-רד
Ruby-Red 

גודל , צבע מצוין, דרישות צינון נמוכות 156RH30זייגר

חיי מדף בינונים הבשלה ,טעם טוב ,50-60

 .תחילת מאי

 85ציון כללי 

מתאימה רק לאזורים 

 מאד מבכירים

 

 גלו-רד
Glow-Red 

 
 זייגר
222 

 

גודל , צבע מצוין, דרישות צינון נמוכות

הבשלה .טעם וחיי מדף טובים ,55-65

 .תחילת אמצע מאי

 85ציון כללי 

 

מתאים לכל אזורי הארץ 

מומלץ  . 250עד גובה 

לשפלה הפנימית ולשפלת 

 .החוף

 

 
 גלו-רויאל

-Royal
Glow 

 
322EE78זייגר 

 

גודל       , צבע מצוין, ות צינון נמוכותדריש

הבשלה במהלך , גלו-טובה מהמאי, 65-60

 .עם ואחרי המאי גלו,מאי

 85ציון כללי 

 

מתאים לכל אזורי הארץ 

מומלץ  . 250עד גובה 

לשפלה הפנימית ולשפלת 

 .החוף

 

 213LK467- אי דרישות נקטרינה צהובה אמצע סוף מ

מוצקה , יפה, גדולה, צינון  בינוניות 

 .סובלת מפיצוץ בגלעין.  וטעימה

 . אין חלקות מסחריות 

 85 -ציון כללי 

מתאים ללנטיעה נסיונית 

ארץ בהם יש אזורי הב

 .צבירת קור בינונית
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  נקטרינות צהובות

 

 
שם 

קוד /הזן
 קרנטינה

 

 קוד 
 ושם המטפח

 התאמה אזורית הערות כלליות על הזן

 15-5 

 

גודל , צבע מצוין, דרישות צינון נמוכות

יש  יוני. הבשלה במהלך מאי 65 מאד טוב

קלונים מצטיינים ולכן יש חשיבות עליונה 

 למקור הרכב

 85ציון כללי 

 

מומלץ . מתאים לכל אזורי הארץ

לשפלה הפנימית , לעמק החולה

 .ולשפלת החוף

 

, טעם וצבע טובים ,דרישות צינון גבוהות  פלברטופ

 הבשלה תחילת יולי.לא מספקגודל 

 85ציון כללי לזן 

  מטר ומעלה400מתאימה לגובה 

 דרישות צינון גבוהות מאד  פנטזיה

גודל וצבע מצוינים הבשלה בסוף יולי 

 תחילת אוגוסט

 90ציון כללי 

  מטר ומעלה 600מתאימה לגובה 

 

 דרישות צינון גבוהות מאד  פרליין

 אוגוסטע מצוינים הבשלה בסוף בגודל וצב

 85ציון כללי 

  מטר ומעלה 600מתאימה לגובה 

 

 זיגר 

114lh70 

, דרישות צינון בינוניות צבע וטעם מצוינים

תחילת אוגוסט אחרי הבשלה  . 65-70גודל 

 הפנטזיה

 85ציון כללי 

מתאימה לנטיעה נסיונית מגובה 

  ומעלה400

Lait 

Fair 

162GE139 

 זייגר

גודל , צבע מצוין, דרישות צינון בינוניות

תחילת ,ט סוף אוגוסהמבשיל, 65+

מתוקה עם חמיצות ,ספטמבר טעם טוב

חיי מדף ארוכים ,  סוכר14% נעימה

 .צמודת גלעין

 85ציון כללי 

לשפלה , לעמק החולה, מתאים להר

 בשפלת הקריםהפנימית ולאזורים 

 .החוף
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 אפרסק לבן 

 
קוד /שם הזן

 קרנטינה
 

 התאמה אזורית הערות כלליות על הזן קוד מטפח

 87GE10 עודד

 זייגר

, צבע מצוין, דרישות צינון נמוכות

הבשלה , טעם מצוין, 65גודל 

הזן הלבן , פיטם בולט, במהלך מאי

הראשון מבין המוקדמים עם איכות 

 מצוינת

 95ציון כללי 

 

מתאים לכל אזורי הארץ 

מומלץ  . 250עד גובה 

לשפלה הפנימית ולשפלת 

 .החוף

 

 סוולינג

 

טעם . דרישות צינון בינונית נמוכות 

 .צבע בינוני, מצוין 

יש קלונים מצטיינים ולכן יש חשיבות 

 .עליונה למקור הרכב

   85י ציון כלל

 לכל אזורי הארץ מתאים

מומלץ  . 250עד גובה 

לשפלה הפנימית ולשפלת 

 .החוף

 

, צבע מצוין, דרישות צינון בינוניות 193RB48 סנו-סמר

, חיי מדף וטעם מצוינים,65+גודל 

 .הבשלה באמצע יולי

 בעיה חריפה של תאומים

 95ציון כללי 

, לעמק החולה, מתאים להר

לשפלה הפנימית ולאזורים 

 . בשפלת החוףהקרים

 

1881 593LD43 

הבשלה מעט לפני הספטמבר סנו 

 אך עולה דמיון רב   לספטמבר סנו

 .עליו באיכותו

 90ציון כללי 

, לעמק החולה, מתאים להר

לשפלה הפנימית ולאזורים 

 . בשפלת החוףהקרים

 

  סנו-ספטמבר

, צבע מצוין, דרישות צינון בינוניות

הבשלה , טעם מצוין, 65-70גודל 

 .בספטמבר

 עץ חלש התכסות בעלוה גרועה

 90ציון כללי 

 מטר 400-מתאים להר מ

 .ומעלה
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1880 452LH122 

הבשלה במהלך ספטמבר אחרי 

דמיון  , גודל מצוין. סנו -הספטמבר

רב לספטמבר סנו אך עולה עליו 

 באיכותו

 90ציון כללי 

ולאזורים , מתאים להר

 . ק החולהעמהקרים ב

או /בשנים הראשונות ו

ביבול נמוך חלק מהפרי 

סובל מספוגיות והתרככות 

 .מואצת

 

 74RB6 סנו-סקרלט

צבע , דרישות צינון גבוהות מאד

, טעם מצוין, 65גודל , מצוין

מתאים רק ', הבשלה במהלך ספט

 לאזורי ההר הגבוה

 90ציון כללי 

 500מתאים רק להר מגובה 

 מטר ומעלה

 

Snow fall 

1952 
440lf237 

דרישות צינון בינוניות צבע לא 

לה הבש, טעם טוב, +75ענק , מספק

 .בסוף ספטמבר אוקטובר

 85ציון כללי 

 .   מטר400 מגובה מתאים 
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 אפרסק צהוב

 

 
 קוד קרנטינה/שם הזן

 
 הערות כלליות על הזן קוד מטפח

 
 התאמה אזורית

 

 ארלי  ספרינג

Early Spring 

 

 

 1334 זייגר

צבע , דרישות צינון נמוכות מאד

טעם טוב , 55-65גודל , מצוין

 ,  הבשלה במהלך אפריל , לתקופתו

 80ציון כללי 

מתאים רק לאזורים מאד 

 מבכירים

 

1924 204LK484 

.   צבע כיסוי מצוין בגוון אדום שחור

גלעין . צמוד גלעין, פורה, כדורי 

 מתוק עדין חיי מדף+ 65קוטר , קטן

 .  יוניהבשלה בתחילת אמצע. טובים

  בינוניות-דרישות צינון נמוכות

 58ציון כללי 

. אין עדין נטיעה מסחרית

אזורי ב מוצע לנסות 

 400 עד גובה הארץ

 .מטר

 . 

1882 373LH55 

צמוד גלעין צבע מצוין + 70 גדול 

טעם ,יצות סוכר ללא כל חמ12%

 הבשלה באמצע אוגוסט. טפל

 80ציון כללי 

התאמה אזורית עדיין  

 . לא ברורה

Sweet 

September 

580LD48 

 זייגר 

, צבע יפה, דרישות צינון גבוהות

הבשלה , טעם מתוק מאד, 70גודל 

ופעמים , לפרי פיטם', בסוף ספט

 נוטה להיסדק בתחתיתו

 85ציון כללי 

 מטר 500מתאים מגובה 

קבלת צבע טוב . ומעלה

מותנת בגובה המטע מעל 

 פני הים
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 שזיף 

 

 
 שם הזן

 קוד קרנטינה
 

 מפרים מומלצים הערות כלליות על הזן קוד מטפח

  מטלי

טעם . צבע קליפה ירוק סגול,צבע ציפה אדום

חיי מדף קצרים מאד  .35-45מצויין גודל קטן 

 .הבשלה במהלך מאי.

 מוכר ואהוב על ציבור הצרכנים

 85ציון כללי לזן 

 

  גולף רוז

  55גודל  . צבע ציפה אדום כהה צבע ציפה אדום 

פוריות . פריחה מוקדמת מאד. הבשלה לפני המטלי

 .הפרי טעים רק בהבשלה מלאה. טובה

 80ציון כללי לזן  

 .זן פטנט 

 1200 רויאל זי

צבע ציפה מאדים צבע קליפה אדום סגול 

יכולת אחסון , חיי מדף קצרים, בהבשלה מלאה 

,  +50-60טעם מצוין גודל הפרי , קצרה מאד 

 פוריות בינונית, הבשלה בסוף מאי תחילת יוני

 90ציון כולל לזן 

 ראה טבלה מצורפת

 

  אוגדן

חיי מדף .צבע קליפה צהוב, צבע ציפה צהוב 

 .45-55גודל בינוני קטן . טעם בינוני, קצרים 

 .פוריות מצוינת

 80ציון כללי לזן 

 

  בלק דימונד

צבע ציפה אדום צבע קליפה סגול שחור בהבשלה 

, יכולת אחסון ארוכה, חיי מדף מצוינים, מלאה 

הבשלה במהלך  , +50-65טעם מצוין גודל הפרי 

 פוריות טובה, יוני

 95ציון כולל לזן 

 ראה טבלה מצורפת
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 18-1 אבא

. עין צמודגל, עגול ויפה, פורהציפה צהובה 

,  מתוק עסיסי  נוטה להסתדקות 55גודל 

  מבשיל לפני הסן גולד .מחזיק זמן רב על העץ

 85ציון כללי לזן  

 אין חלקות מסחריות

  סן גולד

 בהבשלה צהובצבע ציפה צהוב צבע קליפה 

, יכולת אחסון בינונית, טובים  חיי מדף ,מלאה

הבשלה במהלך  , +50-60טעם טוב גודל הפרי 

 פוריות טובה, יוני

 85ציון כולל לזן 

 ראה טבלה מצורפת

  לארין

טעם , פרי ענק ,צבע קליפה סגול, צבע ציפה צהוב 

מבשיל במהלך . טוב מאד יכולת אסום טובה מאד

 .אוגוסט

 85ציון כללי לזן 

 

  אמרלד ביוט

 .צבע קליפה ירקרק צהוב, צבע ציפה צהוב

חיי מדף והשתמרות על העץ  ,טעים במיוחד 

 מבשיל בתקופת הסן גולד ואחריו.ארוכה מאד

 גודל בינוני

 80ציון כללי לזן 

אינו נטוע בחלקות 

מבשיל , מסחריות 

בתקופת הסן גולד 

פחות יפה , ואחריו 

פוריות .מהסן גולד 

 הזן לא פתורה

 1947 

, גדול, צבע קליפה סגלגל, צבע ציפה אדום סגול

 ם'מבשיל עם הבלק ג. יסי וטעיםעס

 רגיש מאד למכות קטיף

 80ציון כללי לזן 

אינו נטוע בחלקות 

לקראת , מסחריות 

ההבשלה יש 

הסתדקויות על יד 

 העוקץ

 440 ם'בלק ג

חיי מדף , צבע ציפה צהוב צבע קליפה שחור 

טעם סביר גודל , יכולת אחסון ארוכה, מצוינים

פוריות , הבשלה במהלך  אוקטובר+ 55-65הפרי 

 .טובה

 85ציון כולל לזן 

 ראה טבלה מצורפת
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 משמש

 
 שם הזן

 קוד קרנטינה
 

 מפרים מומלצים הערות כלליות על הזן קוד מטפח

 15 -11 ניצן

, חיי מדף קצרים מאד , צבע ציפה  וקליפה צהוב

 הבשלה תחילת  40-45טעם בינוני גודל הפרי 

 פוריות טובה, מאי 

 07ציון כולל לזן 

 אינו צריך מפרה

מתאים רק לאזורים 

 מבכירים

  דניאל

 גודל +טעם בינוני ,   וקליפה צהוב צבע ציפה

 .לפני הזן תרוג,הבשלה תחילת  מאי  45הפרי 

 פוריות טובה

 80ציון לזן 

מתאים רק לאזורים 

 מבכירים

 17-44 תרוג

חיי ,  צהוב עם לחי  צבע ציפה תרוג צבע קליפה

 45-50טעם מצוין גודל הפרי   , מדף מצוינים

 .פוריות טובה, הבשלה בתחילת מאי 

 דורש דלול קפדני

 85ציון כולל לזן 

אינו צריך בדרך כלל 

 מפרה

 

 

 330 ארלי גולד

חיי , צבע ציפה תרוג צבע קליפה ירוק צהוב 

טעם , יכולת אחסון קצרה מאד , מדף קצרים

הבשלה אמצע סוף , +50-60בינוני  גודל הפרי 

  נמוכהפוריות בינונית, מאי 

 75ציון כולל לזן 

 אורית,וורדי,סייב,תרוג

 

 333 ארלי קוט

טעם מצויין   , ציפה צהובה קליפה כתומה

 . פוריות בעיתית  מאד

 80ציון כללי לזן 

 

  רעננה

 .קליפה צהוב, צבע ציפה צהוב

 זן טוב מאד לתקופתו. פוריות טובה טעם טוב 

 85ציון כללי לזן 
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 זני דובדבן מתוקים 

 
קוד /שם הזן

 קרנטינה
 

 הערות כלליות על הזן קוד מטפח
התאמת הפריה 
 והערות כלליות

  בורלה

דרישות צינון . הזן המוקדם ביותר שיש

פרי . פוריות בינונית עד נמוכה,גבוהות

אינו . חיי מדף קצרים,טעם בינוני ,גדול 

 נוטה להסדקות

 80 ציון כללי לזן  

 

 

, לפינס,רניר ,ינוק 'צ

הזן זקוק . רויאל אן

להרבה מפרים כדי 

 .להבטיח את פוריותו

. Minnie Royal 91-LA-432 

. הבשלה מעט אחרי הבורלה . פורה מאד

הפרי .קטן מהבורלה אך מוצק וטעים ממנו

. העוקץ ארוך חיי מדף מצוינים, מאורך

 נוטה להסדקות

 75ציון כללי לזן  

 

יתכן . פורח מוקדם ביותר

. שמפרה את עצמו

. דרישות צינון בינוניות

אין ידע על מפרים 

 .מומלצים

 זן חדש ראוי לניסוי כזן 

 .מוקדם

 

Royal Dawn   90-EB-104 

ינוק עוקץ 'הבשלה בזמן הצ, פורה מאד

מעט , עגול עם כתפיים ושנץ, קצר

 !גדול מאוד ופורה מאוד, גבשושי

 80ציון כללי לזן  

 

יתכן . פורח מוקדם ביותר

. שמפרה את עצמו

. דרישות צינון בינוניות

אין ידע על מפרים 

 .מומלצים

 זן חדש ראוי לניסוי כזן 

 .מוקדם

 

  ינוק'צ

רגיש מאד , איכות פרי מצוינת , פורה

 להסתדקויות

 80ציון כללי לזן 

, בורלה -מפרים

 וואן,לאפינס ,בינג,לארין

  לארין
 .פורה איכות פרי מצוינת 

 85ציון כללי לזן 

, בורלה -מפרים

 .וואן,לאפינס,בינג,רנייר
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  רניר

פרי גדול ,צבע לבן אדמדם, פורה מאד 

 רגיש מאד למכות קטיף. ואיכותי

 85ציון כללי לזן 

, בורלה -מפרים

 .לאפינס וואן,בינג,לארין

  סטלה קומפקט

איכות הפרי , מפרה עצמו, פורה מאד 

 בינונית

 80ציון כללי לזן 

רנייר , בורלה -מפרים

 לאפינס וואן,בינג ,לארין

  בינג
 פוריות בינונית פרי מצטיין באיכותו

 90ציון כללי לזן 

, רנייר, בורלה -מפרים

בינג ,לארין, סטלה 

 לאפינס וואן,

  לפינס

, איכות פרי בינונית , פוריות מצוינת 

 אחסון גרוע

 80ציון כללי לזן 

, רנייר, בורלה - מפרים

בינג ,לארין, סטלה 

 לאפינס וואן,

  סוויט הארט

מבשיל , איכות פרי מצוינת , פורה מאד 

  ימים אחרי בינג10-כ

 90ציון כללי לזן 

, רנייר, בורלה -מפרים

בינג ,לארין, סטלה 

 זן פטנט . לאפינס וואן,

 


