
 9201 דו"ח מסכם – בחינת זני שזיף

 יובל עגני, אריק וולך ואברהם שדה. גלית רדל, מרים זילברשטיין, שמעון אנטמן,

 .OWEN-T, BLACK SPLENDOR,  JOHN-Wם, מאוד יפים:יזנים ותיקים, לא פטנטי 3קיבלנו מארה"ב  2012-ב

 וניטעו בחלקות בחוות מתתיהו, חוות מטעים ואבני איתן.  2014-הזנים שוחררו ב

 )BLACK SPLENDOR( בלאק ספלנדור

 :9201-2017תוצאות 

 

 : ספלנדורסיכום בלאק 

לא  ,גודל טוב, עסיסי ,,  צבע מלאמהאדו ציפה ,(, פרי יפהZ מועד הבשלה וקטיף מוקדם בעונה )בזמן הרויאל

בפברואר . מתעורר מוקדם מאוד, פריחה כבר יבולים יותר טוביםהבעמק החולה  מצטיין בטעם )לא מספיק מתוק(.

 אח"כ מתאושש. ,בעיקר העלים ,בזמן ההתעוררות העץ נראה פגוע ,במתתיהו ואבני איתן .)שליש אחרון(

 מועד קטיף חלקה
יבול 

 עץ\ג"ק

קוטר פרי 

 ממוצע
 קשיות

% 

 מ.מ.כ

 

 הערות צבע ציפה צבע קליפה חמיצות

 פרי יפה ועסיסי אדום 100%אדום סגול  חמוץ 11.9 6.4 60 29 4/6-15/6 2017 חוות מטעים

 פרי יפה ועסיסי אדום 100%אדום סגול  חמוץ 13.3 7.4 55-60 26 10/6- 31/5 2018חוות מטעים 

100%אדום סגול  חמוץ 10.5 5.5 55-60 60 12/6-19/6 2019חוות מטעים   אדום 
יפה מאוד, עסיסי, לא מצטיין 

 בטעם, חיי מדף טובים.

100%אדום סגול  חמוץ 13.0 6.3 60 28 14/6-21/6 2017 אבני איתן  פרי יפה ועסיסי אדום 

 6.2 65-70 9 5/6-12/6 2018אבני איתן 

 

15 

 

אדום סגול  חמוץ

%100  
 פרי יפה ועסיסי אדום

100%אדום סגול  חמוץ 10.1 7.9 55-60 13 22/6 2019אבני איתן   אדום 
יפה חמוץ ועסיסי. חיי מדף 

 טובים.

 חוות מתתיהו

2017 
100%אדום סגול  חמוץ 13.1 6.6 60-65 10 19/6-26/6  פרי יפה ועסיסי אדום 

 חוות מתתיהו

2018 
04/6-11/6 

 

5 

 

100%אדום סגול  חמוץ 14.2 6.4 65  פרי יפה ועסיסי אדום 

 חוות מתתיהו

2019 
100%אדום סגול  חמוץ 12.1 8.1 55 21 23/6-01/7  אדום 

יפה חמוץ ועסיסי. חיי מדף 

 טובים.



 

 

 

 

-)אוון T-OWEN 

 טי(

-2017 תוצאות 

9201: 

 מועד קטיף חלקה
יבול 

 עץ\ג"ק

קוטר 

פרי 

 ממוצע

 

 קשיות

 

% 

 מ.מ.כ
 צבע קליפה חמיצות

צבע 

 ציפה
 הערות

 חוות מטעים

2017 
 חמצמץ 16.5 7.9 65 11 9/7-17/7

סגול -אדום

 100%מנוקד 
 צהוב

 מעט פחוס ,גדולפרי 

 .ומוצק

 חוות מטעים

2018 
 חמצמץ 16.3 10.2 60-65 9 27/6-6/7

סגול -אדום

 מנוקד

95-100% 

 צהוב

 ,מעט פחוס ,גדולפרי 

 עסיסי, מוצק. 

 מעט שפשופים

 חוות מטעים

2019 
 חמצמץ 12.6 7.5 65-70 60 15/7-28/7

סגול -אדום

 מנוקד

95-100% 

 צהוב

 מעט פחוס, ,גדולפרי 

 עסיסי, מוצק. 

 חיי מדף טובים.

 אבני איתן

2017 
 חמצמץ 18.5 7.3 65 15 12/7-24/7

סגול -אדום

 100%מנוקד 
 ועסיסי מתוק ,מוצקפרי  צהוב

 אבני איתן

2018 
 חמצמץ 18.5 9.6 65-70 10 26/6-10/7

סגול -אדום

 100%מנוקד 
 צהוב

 .ועסיסי מתוק ,מוצקפרי 

 ,הרבה שפשופים

 .לפעמים גם סדקיםו

 אבני איתן

2019 
 חמצמץ 15.8 6.2 60 12 20/7-27/7

סגול -אדום

100%מנוקד   
 צהוב

, ועסיסי מתוק ,מוצקפרי 

  מעט שפשופים.

 חוות מתתיהו

2017 
 חמצמץ 17.6 9.6 55-60 10 10/7-20/7

סגול -אדום

 100%מנוקד 
 .ועסיסי מוצק צהוב

 חוות מתתיהו

2018 
25/6-4/7 

5 

 
 חמצמץ 16.7 11.1 60-65

סגול -אדום

 100%מנוקד 
 .ועסיסי מוצק צהוב

 חוות מתתיהו

2019 
21/7-28/7 11 65-70 8.7 

14 

 
 חמצמץ

סגול -אדום

100%מנוקד   
 צהוב

ועסיסי מתוק מוצק  
 

 

 ,מתוקהפרי עסיסי, גודל טוב, ירוק. -כיסוי. צבע הציפה צהוב 95%אדום, -צבע קליפת הפרי סגול: טי-אווןסיכום 

 .רגיש לשפשופים(, בלאק דאימונדעונה )בזמן הבאמצע מועד הבשלה וקטיף מוצק. 

 



 

 

 

 

 

W-JOHN  ג'ון(W) 

 

 :9201-2017תוצאות 

 מועד קטיף חלקה
יבול 

 עץ/ג"ק

קוטר פרי 

 ממוצע

קשי

 ות

 מ.מ.כ

% 
 חמיצות

צבע 

 קליפה

צבע 

 ציפה
 הערות

 חוות מטעים

2017 
 וטעיםמוצק, עסיסי  צהוב 85%אדום  חמצמץ 17 8.3 55-60 20 16/8-29/8

 חוות מטעים

2018 
 מוצק, עסיסי וטעים צהוב 90%אדום  חמצמץ 15.5 8.8 60-65 41 13/8-29/8

 15.3 9.5 60 67 28/8-3/9 2019חוות מטעים 
 

90%אדום  חמצמץ  מוצק, עסיסי וטעים צהוב 

 אבני איתן

2017 
27/8-26/9 

17 

 
90%אדום  חמצמץ 20 9.5 60  מוצק, עסיסי וטעים צהוב 

 איתןאבני 

2018 
12/8-26/8 23 65 10.3 

16.3 

 
90%אדום  חמצמץ  צהוב 

מוצק, עסיסי וטעים , יש 

 מעט פרי עם סדקים

 אבני איתן

2019 
90%אדום  חמצמץ 16.6 9.2 60 40 29/8-12/9  צהוב 

מוצק, עסיסי וטעים , יש 

 שפשופים.מעט 

90%אדום  חמצמץ 21 9.0 65 10 31/8-25/9 2017 חוות מתתיהו  מוצק, עסיסי וטעים צהוב 

 2018 חוות מתתיהו
 חמצמץ 15.2 9 70 10 7/8-3/9

-90אדום  

95% 
 מוצק, עסיסי וטעים צהוב

 מוצק, עסיסי וטעים. צהוב 90%אדום  חמצמץ 16.9 9.3 60-65 47 4/9-18/9 2019 חוות מתתיהו

 

 



עסיסי , יפהמוצק ופרי , הצהובציפה  כיסוי. 80%כהה על רקע צהוב, -צבע קליפת הפרי אדום: JOHN-Wסיכום 

  .(אפשר לפניו ,440 ג'ם-בלאקסמוך לעונה )בב מאוחר מועד הבשלה וקטיף יבול טוב, .וטעים


