
 תצפית זני נוריות
 : חוקרים שותפים

 
 פ דרום" מו– גנותליאנה , עירית דורי
 משרד החקלאות, מ פרחים" שה - גדעון לוריא – יאיר נישרי

 

  :מבוא

בעונה  האחרונה  גידלו .  אזור  הנגב  הינו  אחד  מאזורי  הגידול  הגדולים  של  נוריות  בישראל

 הבעיה העיקרית  בגידול היא  . משטחי הגידול בארץ40% - דונם המהווים כ180באזור 

 מעבר לעובדה שהם זנים אפילים.  ולכן יש יתרון ברור לזנים בכיריםתקופת הקטיף הקצרה

כ מניבים גם מעט פרחים בתקופה זו ולכן אפילו אם הם "בד, מתחילים לפרוח מאוחר

 .איכותיים ופודים מחיר טוב הם אינם כדאיים מבחינה כלכלית

אשר יניבו יבול ) בעלי פקע גדול וגבעול יציב(נים בכירים ואיכותיים  איתור ז:מטרת התצפית

 .גבוה בחודשים דצמבר עד מחצית פברואר

 :שיטות וחומרים

י  משתלת  יודפת  וביאנקרי "המשווק  ע)  צרפת(בידו  :      זנים  משני  מקורות53ים  בתצפית  נבחנ

 20  בעומד  17/10/10    -הזנים  נשתלו  בבית  צמיחה  ב.      קריסטל-י  הרמן"המשווק  ע)  איטליה(

קוטר יבול  הפרחים  כולל  התפלגות  אורכים  ,  ערך  מעקב  אחר  מועד  התחלת  הפריחהנ  ור"למ

 . הפקע וקוטר הגבעול

 :תוצאות

תרשים 1: היבול המצטבר בזנים הלבנים
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Bianco 01-04 אלגנס

Bianco 28-99 אלגנס

Bianco 59-99 אלגנס

Bianco Sfumato אלגנס

Bianco Strie c אלגנס

Bianco Strie New אלגנס

אמנדין לבן

פריאנדין לבן

 



תרשים 2: היבול המצטבר בזנים האדומים
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  Ruby אמנדין 

Rosso 197-01
אלגנס
Rosso 232-03
אלגנס
Rosso 243-03
אלגנס
Rosso 99-06
אלגנס
Rosso 99-5
אלגנס
לה בל אדום

פאולין אדום

 

תרשים 3: היבול המצטבר בזנים הוורודים
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Bonbon אמנדין

Hot Pink 043 אלגנס

Hot Pink 131-01 אלגנס

Hot Pink 25-00 אלגנס 

Pink (bb15) אמנדין

Rosa 129-03 אלגנס

Rosa 81-99 אלגנס

Rosa 87 אלגנס

Rosa 89-02 אלגנס

Rosa Scuro 39-98 אלגנס

Rosa Scuro 83 אלגנס

Rosa אמנדין

 
  רב  הזנים  החלו הפריחה  החלה  בזנים  הבכירים  באמצע  דצמבר  ועד  סוף  דצמבר 

 . לפרוח

 . 23/3/11 -קטיף הפרחים הסתיים ב 

היו  ברב  קבוצות  הצבעים  בכירים )  אמנדין,  פאולין,  יאנדיןפר(הזנים  ממקור  צרפתי   

בהם  הזנים  הצרפתים   )1תרשים    (חוץ  מהזנים  הלבנים  ,)2,3,4,5תרשימים    (יותר

 . אחרו לפרוח בהשוואה לזני האלגנס



אולם  גם  מבין  הזנים ,    יותר  מהזנים  הצרפתים  בעלי  איכות  טובהכ"בד  זני  האלגנס 

 . בעלי פקע גדול וגבעול פריחה עבהממקור צרפתי יש זנים איכותיים

 

 

תרשים 4: היבול המצטבר בזנים הכתומים
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Clementine 03-8
אלגנס

Clementine 04-M
אלגנס

Clementine 115-A
אלגנס

Clementine 131-08
אלגנס

Clementine 72-02
אלגנס

Mandarrin   אמנדין  

פאולין כתום כהה

 

תרשים 5: היבול המצטבר בזנים הצהובים
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Giallo 01/08 אלגנס

Giallo 178-01 אלגנס

Giallo 67-G אלגנס

Giallo 91-02 אלגנס

Giallo 99/1B אלגנס

Giallo 99-01 אלגנס

Giallo Strie אלגנס

פאולין גולד

 



תרשים  6: היבול המצטבר בזני "לב ירוק"
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רינטה mix לב ירוק

רינטה רוז

רינטה רוסו

רינטה גולד

רינטה סלמון

 

תרשים 7: היבול המצטבר "בזנים שונים"
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Festival Mix אלגנס 

Nero אלגנס

פאולין ויאולט

פאולין פסטל

Crema 43-99 אלגנס

 
 

 



 פ קבוצות הצבעים"איכות הפרחים ע: 1טבלה 

 צבע זן קוטר פקע קוטר גבעול
3.9 14.4 Bianco 01-04 לבן אלגנס 
4.2 16.3 Bianco 28-99 אלגנס   
3.8 14.7 Bianco 59-99 אלגנס   
4.9 17.2 Bianco Sfumato אלגנס   
4.3 15.5 Bianco Strie c אלגנס   
4.2 19.8 Bianco Strie New אלגנס   
   אמנדין לבן 16.0 4.8
   פריאנדין לבן 14.6 4.0
2.9 11.0   Ruby אדום  אמנדין 
4.7 15.5 Rosso 197-01 אלגנס   
4.4 16.1 Rosso 232-03 אלגנס   
4.4 16.4 Rosso 243-03 אלגנס   
5.0 16.3 Rosso 99-06 אלגנס   
4.4 15.3 Rosso 99-5 אלגנס   
   לה בל אדום 15.3 4.5
   פאולין אדום 14.7 3.8
3.7 13.3 Bonbon ורוד אמנדין 
5.0 16.4 Hot Pink 043 אלגנס   
5.2 14.5 Hot Pink 131-01 אלגנס   
3.7 12.9 Hot Pink 25-00 אלגנס    
4.6 14.4 Pink (bb15) אמנדין   
5.3 16.3 Rosa 129-03 אלגנס   
4.4 15.0 Rosa 81-99 אלגנס   
4.7 16.3 Rosa 87 אלגנס   
5.1 16.9 Rosa 89-02 אלגנס   
4.7 18.6 Rosa Scuro 39-98 אלגנס   
4.3 14.4 Rosa Scuro 83 אלגנס   
4.7 16.7 Rosa אמנדין   
4.1 13.8 Clementine 03-8 כתום אלגנס 
4.4 14.7 Clementine 04-M אלגנס   
4.6 16.4 Clementine 115-A אלגנס   
5.0 15.5 Clementine 131-08 אלגנס   
4.7 16.0 Clementine 72-02 אלגנס   
3.5 13.0 Mandarrin   אמנדין     
   פאולין כתום כהה 13.8 4.5
4.7 15.8 Giallo 01/08 צהוב אלגנס 
5.0 16.3 Giallo 178-01 אלגנס   
3.6 14.5 Giallo 67-G אלגנס   
4.4 16.0 Giallo 91-02 אלגנס   
5.7 16.3 Giallo 99/1B אלגנס   
4.1 14.5 Giallo 99-01 אלגנס   
4.4 14.2 Giallo Strie אלגנס   
   פאולין גולד 13.6 3.7



 צבע זן קוטר פקע קוטר גבעול
 לב ירוק  לב ירוקmixרינטה  13.7 5.2
   רינטה רוז 15.4 4.8
   רינטה רוסו 14.0 4.1
   רינטה גולד 13.4 4.0
   רינטה סלמון 14.9 4.6
4.3 15.0 Festival Mix צבעים שונים  אלגנס 
5.1 16.1 Nero אלגנס   
   פאולין ויאולט 14.7 4.3
   פאולין פסטל 15.0 6.1
4.1 15.8 Crema 43-99 אלגנס   

 

 זנים צרפתיים מסומנים בצבע כחול: הערה

 

 17/2/11פ דרום "ריות במותצפית זני נו :1תמונה 

 
 

 :סיכום

ברב  קבוצות  הצבעים  הזנים  הצרפתים  הם  בכירים  יותר  מהזנים  האיטלקים  והזנים  האיטלקים 

ניתן  למצוא  זנים )  איטלקים(גם  מבין  זני  האלגנס  .  לרב  בעלי  פקע  גדול  וגבעול  עבה  יותר

 .וגבעול עבה יחסיתמהירים יחסית ומבין הזנים הצרפתים ניתן למצוא זנים בעלי פקע גדול 

 


