
 8201 פיכמןחוות מחלקת מבחן  משמשבחינת זני פטנט 

 שמעון אנטמן, ג'מיל פרחאת ואריק וולך. לברשטיין,יגלית רדל, מרים ז

 שנים( בחלקת מבחן בחוות פיכמן )צפון רמת הגולן(. 4)גיל  2014זני המשמש ניטעו בקיץ 

 ד'(. \ץע 250מ' בין השורות ) 4' בין העצים ומ 1מרווחים של  Vעצים מכל זן בעיצוב  3-5

 להלן תיאור הזנים מחלק מהעצים שהניבו פרי:

 

  (MALICE) מאליס

 . 30/5-3/6מועד הבשלה: 

  ק"ג לעץ. 10יבול: 

 מ"מ. 55קוטר ממוצע: 

 גר'. 62משקל פרי ממוצע: 

 צבע קליפה צהוב  אדום מנוקד כיסוי לול גודל טוב. יהשנה לאחר ד - תיאור הפרי

 (. 15.7%חמצמץ, )כ.מ.מ  ,מחימעט קטעים . הפרי כתומה-. ציפה צהובה30%

 .התרכך בחיי מדף

 

  (FRENESIEפראנזי )

 31/5-12/6מועד הבשלה: 

  ק"ג לעץ. 10יבול: 

 מ"מ. 45-50קוטר ממוצע: 

 גר'. 55משקל פרי ממוצע: 

. ציפה 50%מנוקד כיסוי -אדום ,בע קליפה צהוב, צגבשושי מאורך –תיאור הפרי 

  ,מחי מאודק(. גלעין גדול פרוד. 13.3%, )כ.מ.מ מוץח מוצק,כתומה. -צהובה

 .לפסילה בחיי מדף.

 

 

 

 

 



  (FANTASMEם )זאפנט

 23/5-28/5מועד הבשלה: 

 .ק"ג לעץ 11יבול: 

 מ"מ. 50קוטר ממוצע: 

 גר'. 60משקל פרי ממוצע: 

ובה כתומה. פרי יפה, עסיסי, אחיד, . ציפה צה30-50%אדום כיסוי -קליפה צהובצבע  –תיאור הפרי 

  .התרכך בחיי מדףמבשיל מהפנים לחוץ , פרודגלעין  (12.6%מעט חמצמץ, טעים )כ.מ.מ 

 .לפסילה ,חיי מדף מאוד קצרים

 

  (VERTIGEוורטיג' )

  2017 -נתונים מ

  .2/7מועד הבשלה: 

 ק"ג לעץ. 10יבול: 

 מ"מ. 50 קוטר ממוצע:

 גר'. 62משקל פרי ממוצע: 

. ציפה כתומה. פרי 50-70%אדום כיסוי -צבע קליפה צהוב –תיאור הפרי 

(, 20%גדול ויפה, מאורך, בשרני אך לא עסיסי, חמצמץ, טעים מאוד )כ.מ.מ 

 אחיד, גלעין גדול ופרוד. חיי מדף טובים מאוד. 

   .לבדיקהשנפגע ולא הגיע  מעט יבול, .השנה אין נתונים

 

 2016נטיעות 

  (HELLENA DU ROUSSILLON) הלנה דה רוסיין

 26/06מועד הבשלה: 

 ק"ג לעץ. 1יבול: 

 מ"מ. 45-50קוטר ממוצע: 

 גר'. 54משקל פרי ממוצע: 

. ציפה 50%צבע קליפה ירוק, צהוב  ואדום כיסוי  –תיאור הפרי 

. אזור 11.5%. צהובה. כשמצהיב הפרי קימחי, בשרני, חמוץ, כ.מ.מ

  תפר ירוק חוסר אחידות בהבשלה.



 

  :2201 -שהובאו לארץ ב מניו זילנד Star Fruitשל  זנים 

   

 

 06103SF   (2016)נטיעת 

 .28/5-3/6 מועד הבשלה:

 ק"ג לעץ. 5יבול: 

 55-60קוטר ממוצע: 

 גר' 82משקל פרי ממוצע: 

. ציפה כתומה. פרי 50-70%כיסוי  ,כהה-צהוב אדום, יפה ענק –תיאור הפרי 

 .שבור בקצה(. גלעין 13.5%)כ.מ.מ  טעיםמבריק, עסיסי בשרני, חמצמץ 

 

 

 

 

 

 05079 SF ( 2016נטיעת) 

 12/6-19/6מועד הבשלה:

 ק"ג לעץ. 2.5יבול: 

 55קוטר ממוצע: 

 גר' 76משקל פרי ממוצע: 

-50 , צהוב אדום כהה כיסויגדול יפה –תיאור הפרי 

 טעים ,כתומה. פרי מבריק, עסיסי בשרני, חמצמץ צהובה . ציפה70%

 .פרוד(. גלעין 14.5%)כ.מ.מ 

 

 

 

 



 (2016נטיעת ) PINCOTפינקוט 

 19/6-03/7מועד הבשלה:

 ק"ג לעץ. 2.5יבול: 

 50קוטר ממוצע: 

 גר' 61משקל פרי ממוצע: 

 כתומה. פרי. ציפה 50-70%יפה, צהוב אדום כהה כיסוי –תיאור הפרי 

פרוד. התרכך (. גלעין 14.8%, חמצמץ טעים)כ.מ.מ אחיד, בשרני ועסיסי

 בחיי מדף.

 

 

 

 

 06108SF   (2016)נטיעת  

 03/7-10/7 מועד הבשלה:

 ק"ג לעץ. 1יבול: 

 45-50קוטר ממוצע: 

 גר' 55משקל פרי ממוצע: 

. ציפה 50-70%כיסוי  ,כהה-יפה, צהוב אדום –תיאור הפרי 

(. 14.8%)כ.מ.מ  אחיד, בשרני ועסיסי, חמצמץ טעיםכתומה. פרי 

 גלעין פרוד. התרכך בחיי מדף.

 


