
 

 

 

 

 תשע"ח(תמוז עצי נוי וירקות ) הדרים, פרי, בעצי 1ורוכביםת צרופי כנות אוטבל

  : כנות ורוכבים בעצי פרי1טבלה             

  הרכבת רוכבים ממינים שונים על כנה אחת )מולטי פרי(כלאי אילנות כולל גם איסור.  

  בעצים ישנו שימוש גם בהרכבות אסורותמודגשים ומסומנים בכוכבית, הבעצים .

 שאינם מודגשים, לא ידוע נכון לעכשיו על קיומם של הרכבות אסורות.

 

                                                           
ראה שם הרחבה  73-11עמ'  11אמונת עתיך ) "סקירה -כלאי הרכבה" המאמר מבוסס ברובו על 1

 .שינוייםובוצעו בטבלה זו נוספו עדכונים  .101-102וספר הלכות הארץ עמ'  (הלכתית

 המין )הזן(
 כנות מותרות

 עדיפות א

כנות מותרות 

 עדיפות ב

 כנות בעדיפות ג

ע וטניש להרכיב ול

 רק ע"י גוי

 כנות אסורות

 אבוקדו

 

אבוקדו מקסיקני 

)שמידט(, אבוקדו 

מערב הודי )דגניה, 

צריפין, אשדות, 

 ('יילדפיירצ

   

 אגוז מלך

ייחורים / הרכבה על 

 אגוז מלך
   

    ייחורים/ אגוז פקאן אגוז פקאן

*אגס / *אגס

 נאשי

,  OHFאגס )

 בטלופוליה(
  

חבוש 

(BA29,A,C)סידו, 

*אלה 

 )פיסטוק(
  אלה אטלנטית  אלת הבוטנה

    אנונה )חטה( אנונה

 אפרסמון

אפרסמון )וירג'ינינה, 

 לוטוס, קאקי(
   

https://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94/
https://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94/
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 המין )הזן(
 כנות מותרות

 עדיפות א

כנות מותרות 

 עדיפות ב

 כנות בעדיפות ג

טוע יש להרכיב ולנ

 רק ע"י גוי

 כנות אסורות

*אפרסק 

 ונקטרינה

די,  אאפרסק )בל

 (11//11נמגארד , 

שקד Xאפרסק

(233GFהנסן , ,

311GF ,553GF) 

GN15 

שקד )אלנם(, 

אפרסק Xשזיף

 )פרסיאנה(

*גודגדן 

 ודובדבן
  )מזרד( גודגדן

קולט, מהלב, גיזלה, 

MXM 
 

 גויאבה

זריעים/ ייחורים / 

 גויאבה
   

 גפן

גפן )ריכטר, פולסן, 

 רוג'רי(
   

    ייחורים / זית זית

 חבוש

 חבוש

(BA29,A,Cסידו,) 
   

    זריעים / חרוב חרוב

 ליצ'י

ייחורים / ליצ'י 

)פלורידני, 

 מאוריציוס(

   

 מנגו

, 11, 17/1מנגו )

 סבר(
   

 מקדמיה

    ייחורים / מקדמיה

 *משמש
משמש )רעננה, 

 כלבי(
  

שזיף )מירן, Xאפרסק

13X11 סיטיישן( שזיף ,

שקד X)מריאנה(, אפרסק

(233GF) 
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 המין )הזן(
 כנות מותרות

 עדיפות א

כנות מותרות 

 עדיפות ב

 כנות בעדיפות ג

טוע יש להרכיב ולנ

 רק ע"י גוי

 כנות אסורות

 פג'ויה

ם/ זריעים /ייחורי

 פג'ויה
   

 קיווי )אקטינידיה(

ייחורים / קיוי 

 )הווארד(
   

    ייחורים רימון

 *שזיף

שזיף )מריאנה, 

מירובלאן( )מריאנה 

מקובלת יותר בשזיף 

 אירופי(

שזיף Xאפרסק

 )סיטיישן(

 

שזיף Xאפרסק

 )מירן, פרסיאנה(

 

שקד Xאפרסק

, GF677 )הנסן,]

GN15 מקובל )

 שקד בשזיף יפני[

בל )מקו-אלנם ]

 בשזיף אירופי([

   שסק *שסק

חבוש 

(BA29,A,C )סידו,

 )באדמות כבדות(

 שקד מר )אלנם( *שקד

שקד Xאפרסק

(233GF ,הנסן ,

311GF ,553GF) 

GN15 די(אאפרסק )בל 

    ייחורים/ תאנה תאנה

 תות עץ

זריעים/ייחורים/תות 

 עץ
   

    אין הרכבה תמר

 תפוח

תפוח )מלוס, חשבי 

17-1, M106  ,

MM109 ,M9) 

   

 



 
 

 

www.toraland.org.il 

 : כנות ורוכבים בעצי הדר2טבלה 

 

 כנות מותרות המין )הזן(

 עדיפות א

 כנות מותרות 

 עדיפות ב

 כנות בעדיפות ג

טוע רק יש להרכיב ולנ

 ע"י גוי

 *תפוז,

 קלמנטינה, מנדרינה

 קומקוואט )תפוז סיני(

וולקה  ,חושחש

, קליאופטרה,  מריאנה

 ,לימון גס רנגפור

 ז'וליאן

, 1171, 11/טרויאר, 

271 ,11/11 ,/11 

 

C-35 

 *לימון

 ,מקרופילה, לימון גס

וולקה מריאנה, לימטה 

 נורדיה

 חושחש ציטרומלו

   ללא הרכבה אתרוג

 *אשכולית

 פומלה

 פומלית

פורמן , קינקוג'י, יומה 

 פנדרוסה
 חושחש, וולקה מריאנה ציטרומלו

 

 

 סורותבהם הרכבות א : כנות ורוכבים בעצי נוי שידועות3טבלה 

 

 כנות מותרות המין )הזן(

 עדיפות א

כנות מותרות 

 עדיפות ב

 כנות בעדיפות ג

טוע רק יש להרכיב ולנ

 ע"י גוי

 כנות אסורות

שזיף 

 פיסרדי

שזיף )מריאנה, 

 מירובלאן(
  

, 233GFשקד )Xאפרסק

 הנסן(

אגס 

 קלריאני
 ,סידו(BA29,A,Cחבוש )   אגס קלריאני

בר זית 

 בינוני
 זית   בר זית בינוני
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 הרכבות ב שימוש בהם שמקובל : כנות ורוכבים בירקות4טבלה 

 

המין 

 )הזן(

 כנות מותרות

 עדיפות א

כנות מותרות 

 עדיפות ב

 כנות בעדיפות ג

טוע רק יש להרכיב ולנ

 ע"י גוי

 כנות אסורות

    אבטיח
,טטסקבוטו, TZדלעת )

AQ-1) 

   (MRS-2מלון ) מלון
,טטסקבוטו, TZדלעת )

1-AQ) 

   אין פוןמלפ
,טטסקבוטו, TZדלעת )

AQ-1) 

 עגבנייה
עגבנייה )ביופורט, 

 פורטמינו (
   

    חציל
עגבנייה )ביופורט, 

 פורטמינו (

 


