
 
 

 

 דרישות איכות יסודיות

בכפוף להוראות המיוחדות לכל סוג והסבילות המותרת, יתקיימו בתפוחים דרישות  .א

 איכות יסודיות אלה:

 שלמים; (1

 ללא מחלות ומזיקים וסימניהם; (2

 נקיים וללא סימן נראה לעין של חומר זר; (3

 טריים בהופעתם;  (4

 ללא רטיבות ממקור חיצוני; (5

 ללא טעם וריח זרים. (6

התפתחותם ודרגת הבשלתם של התפוחים יהיו כאלה שיבטיחו עמידה בטיפול  .ב

 ובמשלוח והגעה ליעד  במצב ובאיכות טובים וכשהם ראויים למאכל.

תפוחים



 

 רמת סוכר בתפוח

 5.01%רמת סוכר מינימלית הנדרשת לקטיף זן גרני סמיט הינה : 

 55%רמת סוכר מינימלית הנדרשת לקטיף כל יתר הזנים הינה : 

 

 מיון לגודל  

 דל בהתאם לטווח הקוטר במילימטריםהתפוחים יחולקו לקבוצות גו    

 כמפורט להלן: 

    קוטר במילימטרים  גודל

  11  1505 - 11    

  0.    0.05 - 0.    

  01  0505 - 01    

  0.  0.05 - 0. 

  01  0505 - 01 

  0.      +0. 

 

 זני התפוחים הנפוצים:

 אורליאנס (Orleans): זן שנפוץ בישראל יותר מאשר בשווקים  אדום תפוח
 .העולמיים. גדול ובעל מתיקות עדינה

 גאלה (Gala): עם כתמים צהובים, מתוק ובינוני בגודלו. בשרו רך ונוטה  אדום תפוח
 .לקמחיות, קליפתו מעט מחוספסת ולעתים זרועה נקודות

 גרנד אלכסנדר (Grand Alexander): בכתמים המשתלבים   ,ירוקאדום  תפוח
 .אלו באלו. טעם מתוק, גדול מאוד. מקורו בצרפת. אינו מתפורר באפיה

 גרני סמית (Granny Smith): בגוון חזק, טעמו חמוץ מתוק, בשרו קשה  ירוק תפוח
ופריכה, לרוב חלקה ולעתים מנוקדת בכתמים ירוקים כהים. מכונה וקליפתו מבריקה 

 .גרנד או, בקיצור גרנד סמית לעתים בישראל בשם המשובש

 רד דלישס (Red Delicious): כיום הנמכר ביותר בעולם. גודלו בינוני.  ,אדום תפוח
טעמו מתוק, בשרו רך יחסית. קליפתו אדומה כהה ועליה פסים ארגמניים, עם חמש 

בישראל נקרא תפוח חרמון }עקב גידולו הראשוני נקודות בולטות בתחתיתו. 
 .במורדות החרמון{ והוא גדל בגליל העליון, בגולן, ובגוש עציון

http://www.plants.org.il/uploadimages/orliance.pdf
http://www.plants.org.il/uploadimages/gala.pdf
http://www.plants.org.il/uploadimages/gala.pdf
http://www.plants.org.il/uploadimages/grani%20smith.pdf
http://www.plants.org.il/uploadimages/grani%20smith.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
http://www.plants.org.il/uploadimages/red%20Delicious.pdf
http://www.plants.org.il/uploadimages/red%20Delicious.pdf
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 גולדן דלישס (Golden Delicious): קרוב מאוד לזן רד דלישס. טעמו  ,צהוב תפוח
מתוק והוא משמש לסלטי פירות, מחית פרי ולאכילה טרי. קליפתו צהובה בהירה 

 ועליה נקודות עדינות. 

 מקינטוש (McIntosh): ן קליפתו חלקה בצבעי אדום וירוק, טעמו חמצמץ וגופו עדי
 והוא מבשיל רק לקראת סוף ספטמבר.

 ענה (Anna):  צבעו אדום צהוב, טעמו ייחודי וחמצמץ. זן זה פותח בישראל על ידי
 הכלאת שני זני תפוחים. הוא מבשיל מהר יחסית )כבר בסביבות חודש יוני(. 

 פינק ליידי (Pink Lady):  ירוק, והוא גדול יחסית. קרוי גם קריפס -אדום-ורודצבעו
פינק, על שם האגרונום שפיתח אותו באוסטרליה. השם הוא גם זן וגם שם מסחרי 

 .רשום, שפותח כהכלאה של הזנים ליידי וויליאמס וגולדן דלישס

  (: יונתןJonathan) בינוני. קליפה חלקה וקשה. טעמו -קטן ,צהוב אדום תפוח
 .מתוק חמצמץ

 ( : פוגיfuji) .תפוח אדום, גדול מאד. קליפה חלקה עם פסים בגווני אדום בהיר 

 

 

 יונתן                               גאלה     סטארקינג     

 

 

   זהוב    סמיטגרני         
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