
 

 

 
 מבח- ותצפית זני פלפל בחימו!

 
 
 
 

 :מבוא
 

. פ דרו0 מבוצע כל שנה מבח3 זני0 לפלפל בחימו0 בגידול בשיטה ההולנדית"מו)בחוות הבשור
זני0 בולטי0 שנבחני0 במסגרת . מבח3 זה משמש לגיבוש ההמלצות לשתילה של זני לפלפל שוני0

 שני0 4 )ונותיו השונות נדרשות ככ9 שלז3 בולט בתכ, תצפית יקודמו לרמת המבח3 בשנה הקרובה
 .כדי להפו9 לז3 מסחרי

 
 
 
 

 :שיטות וחומרי!
 

בלוקי0 וז3 אחד מטיפוס .  זני0 כתומי30,  זני0 צהובי80.  זני110במבח3 הזני0 האדומי0 נבחנו 
 .חלפיניו

 זני0 ירוקי0 3נבחנו .  זני0 כתומי40 ) זני0 צהובי0 ו9 זני0 אדומי0 9בתצפיות הזני0 נבדקו 
 .טי> ירוקלק

 
 .1.5" שתילי0 שתילי דפוס 3,500 )מ ובחישוב לדונ0 כ" ס30שתילה כל .  שתילי0 לחזרה20נשתלו 

 31.8.00מועד השתילה 
 
 
 
 
 

 :תוצאות
  

 .5/6/01התוצאות מתייחסות לתקופת קטי> מדצמבר ועד 
 
 

 יבולי!
השוני0 כאשר בטבלאות המצורפות בחלק3 מופיעי0 היבולי0 ליצוא ולשוק מקומי של הצבעי0 

היבול . מחודדי0 וסדקי0, היבול לשוק כולל פירות מעוותי0. קיימת חלוקה בי3 מבח3 לתצפית
 .המשווק כולל יבול ליצוא ויבול לשוק מקומי

 . בחלק מהעמודות מופיעות אותיות באנגלית שמשמעות3 ניתוח סטטיסטי לעמודה הרלוונטית
 
 

 8 חזרות כ9 שהממוצע הוא של 2רכה הוערכו  הערכות כאשר בכל הע4נעשו : הערכות חזותית
 .2001מדידת גובה נעשתה באמצע חודש מאי . הערכות במהל9 תקופת הניבה

   
 

 :בדיקות איכות
 .בעמוד האחרו3 מופיעה טבלה המרכזת את בדיקות האיכות שנעשו לזני0 השוני0

R = 0אדו 
Y = צהוב 
O = 0כתו 



 

 

L = בהיר 
 
 
 

 :המלצות זני!
 

/20012000      /20022001 
 אדומי! מסחרי      אדומי! מסחרי

 
 3M..T )קובי       3M..T )קובי 

 M.T.2 )סליקה       M.T.2 )סליקה 
 M.T.0 )מזורקה       M.T.0 )מזורקה 
 M.T.3 )רפסודה       M.T.3 )רפסודה 

  M.T.3 )מנדי       M.T.3 )מנדי 
 
 

/20012000      /20022001 
 דומי! מצומצ!א     אדומי! מצומצ!

 
3257 ( 3.M.T      3257 ( 3.M.T 
127 ( 0.M.T      127 ( 0.M.T 
107 ( 0.M.T       3 )רפאל.M.T 

       4928 ( 3.M.T 
 

 אדומי! בבדיקה      אדומי! בבדיקה
 

6757 (  3.M.T      6757 ( 3.M.T 
662 XL ( 3.M.T  + V.W.S.T    662 XL ( 3.M.T + V.W.S.T  

5039 ( 3.M.T      1217 ( 3.M.T + V.W.S.T 
       4047 ( 2.M.T 

 
 

/20012000      /20022001 
 צהובי! מסחרי      צהובי! מסחרי

 
  M.T.2 )פיאסטה      M.T.2 )פיאסטה 

3507 ( 2.M.T       2 )רומקה.M.T  
       3759 ( 3.M.T   

 
/20012000      /20022001 

 צ!צהובי! מצומ      צהובי! מצומצ!
 

4057 ( 3.M.T      4057 ( 3.M.T  
1602 (  3.M.T      1602 (  3.M.T  

113/96 ( 0.M.T      113/96 ( 0.M.T 
3575 (  2.M.T      3575 ( 3.M.T 
3759 ( 3.M.T   

 
 צהובי! בבדיקה     צהובי! בבדיקה 

 
1574 (  2.M.T      1574 ( 2.M.T 
3744 (  2.M.T      3744 ( 2.M.T 



 

 

 M.T.2 )סרנדה        
       3741 ( 3.M.T 

 
 
 
 
 

/20012000      /20022001 
 זני! כתומי!      זני! כתומי!

 
3535 ( 2.M.T      3535 ( 2.M.T 
3516 ( 2.M.T      3516 ( 2.M.T 
3590 ( 2.M.T       3 )אופליה.M.T 

 
 

 כתומי! בבדיקה       
 

       3941 ( 2.M.T 
       3505 ( 2.M.T 

 
 
 
 

 :סיכו!
 

ההמלצות מתייחסות . המלצות הזני0 שמופיעות בסו> הדווח ה3 תוצאה של המבח3 בחוות הבשור
 בהשוואה להמלצה שניתנה בשנה 2001/2002לכל צבע בנפרד ובנוס> מופיעה המלצה לשנת 

 .בהמלצה המסחרית לזני0 האדומי0 לא חל שינוי משנה קודמת. הקודמת
 

        
 

      



 

 

 ת זני פלפל בחימו!מבח- ותצפי
 2000/01חוות הבשור 
 

 מבוא
. פ דרו0 מבוצע כל שנה מבח3 זני0 לפלפל בחימו0 בגידול בשיטה ההולנדית"מו)בחוות הבשור

זני0 בולטי0 שנבחני0 במסגרת . מבח3 זה משמש לגיבוש ההמלצות לשתילה של זני לפלפל שוני0
 שני0 4 )בתכונותיו השונות נדרשות ככ9 שלז3 בולט , תצפית יקודמו לרמת המבח3 בשנה הקרובה

 .כדי להפו9 לז3 מסחרי
 

 שיטות וחומרי!
בלוקי0 וז3 אחד מטיפוס .  זני0 כתומי30,  זני0 צהובי80.  זני110במבח3 הזני0 האדומי0 נבחנו 

 .חלפיניו
 זני0 ירוקי0 3נבחנו .  זני0 כתומי40 ) זני0 צהובי0 ו9 זני0 אדומי0 9בתצפיות הזני0 נבדקו 

 .> ירוקלקטי
 

 .1.5" שתילי0 שתילי דפוס 3,500 )מ ובחישוב לדונ0 כ" ס30שתילה כל .  שתילי0 לחזרה20נשתלו 
 31.8.00מועד השתילה 

 .5/6/01התוצאות מתייחסות לתקופת קטי> מדצמבר ועד : תוצאות
 

 יבולי!
ר בטבלאות המצורפות בחלק3 מופיעי0 היבולי0 ליצוא ולשוק מקומי של הצבעי0 השוני0 כאש

היבול . מחודדי0 וסדקי0, היבול לשוק כולל פירות מעוותי0. קיימת חלוקה בי3 מבח3 לתצפית
 .המשווק כולל יבול ליצוא ויבול לשוק מקומי

 . בחלק מהעמודות מופיעות אותיות באנגלית שמשמעות3 ניתוח סטטיסטי לעמודה הרלוונטית
 

 8 חזרות כ9 שהממוצע הוא של 2 הערכות כאשר בכל הערכה הוערכו 4נעשו : הערכות חזותית
 .2001מדידת גובה נעשתה באמצע חודש מאי . הערכות במהל9 תקופת הניבה

   
 בדיקות איכות

 .בעמוד האחרו3 מופיעה טבלה המרכזת את בדיקות האיכות שנעשו לזני0 השוני0
R = 0אדו 
Y = צהוב 
O = 0כתו 
L = בהיר 



 

 

 
 
 
 

 
 

 מבח- זני פלפל אדומי!
 

 שנבדל סטטיסטית 0041ביבול המשווק בלט הז3 . הז3 רפאל שהיה בעל היבול הגבוה ביותר לא נבדל סטטיסטית מהזני0 האחרי0. 662 ו 940, 1972, 3947ז3 רפאל היה עדי> על הזני0 ביבול ליצוא ה
בשאר הפרמטרי0 אי3 ציו3 של .  והוא מהנמוכי0 מבי3 הזני58%0 היה רק 0041הז3 היבול ליצוא של . היבול המשווק מורכב מהיבול ליצוא ומהיבול המשווק לשוק המקומי . 662 ו 1972רק מהזני0 

ניסוי זני פלפל אדום איכותי ליצוא
מו"פ דרום 2000/01קטיפים: 6/12 - 5/6

בררה (ק"ג)יבול(ק"ג/דונם)שוקיצוא
כתמיםפלאפלשחור פיטםמשווק (ק"ג/דונם)סה"כסדקיםמחודדיםמעוותיםמשקל פרי (ג"ר)אחוזק"ג/דונםזן
1277520 AB662188823352676389311414 AB1786190

A7121489912551608376212948 AB572620 9185רפאל 
AB671849646382079368011300 AB104570 7620קיובי 

AB682109709821797374811642 AB221940 7893סליקה 
AB6820413665371527343010752 AB534100 7321מנדי 
0041 7692 AB582268482704399551813210 A20967
49287934 AB7520211091241398263110565 AB878609
39476691 B5822529653661454478511477 AB836053
19726231 B67226885627154030539284 B8283110
9406086 B5419810742363949525911345 AB671407
6626312 B69223613387180528059117 B238520

רמת מובהקות 0.05



 

 

יבול גבוה . שאינו נבדל סטטיסטית מיבול שאר הזני0 בפרמטר זה) ג " ק2965( בלט ביבול גבוה של פרי מעוות 3947הז3 . 0.05אותיות לטיניות כיו3 שהזני0 לא נבדלו זה מזה ברמת מובהקות של 
 ). ג" ק828( שהיה גבוה 1972רמת שחור הפיט0 היתה כללית נמוכה לבד מיבולו של הז3 . 940 ו 0041סדוק התקבל מהזני0 וחריג של פרי 

 
 
 

 
 
 
 

 תצפית זני פלפל אדומי! 
 

 3. ז היצוא של הזני0 האחרי0 היה גבוה יחסית לאחו4044 ו 1217אחוז היצוא של הזני0 .  חזרות2 �לתצפית הזני0 לא בוצע ניתוח סטטיסטי כיו3 שהניסוי נער9 ב 
 .57/99 ו 9911, 477: זני0 בלטו ביבול גבוה של פרי סדוק

תצפית  זני פלפל אדום איכותי ליצוא
מו"פ דרום 2000/01

בררה (ק"ג)יבול(ק"ג/דונם)שוקיצוא
כתמיםפלאפלשחור פיטםמשווק (ק"ג/דונם)סה"כסדקיםמחודדיםמעוותיםמשקל פרי (ג"ר)אחוזק"ג/דונםזן
1325991572191205229311845521054331410039
134806965168112333828884349124195004200
477656952202878735062601312583563150
121779657523262923317282590105558600
4044836568227896137292539581232385470
404779797621411267513142515104952463310
9911718258183865924263521912401134490

36/99 588367165718322084283487172075020
57/99 780159184109026840565414132153451580



 

 

 
 
 

  משווק 9יבול חודשי מצטבר
 

ם מי דו א ם   ני ז   - ר   ב ט צ מ שי   ד חו ל   בו י
מו"פ דרום 2000/01
ם נ דו ג/ " ק ב ק  ו שו מ ל  בו י

ל בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו י
רזן ב מ צ ד ר   ב א ו נ י ד  ר  ע א רו ב פ ד  ץע ר מ ד  ע ל  רי פ א ד  איע מ ד  ניע ו בי  6 ד  ע
127174254546259706290621110711414
662523377550985526732987889117
940102646625843652386751119211345
1972304428055635969711190059284
3947101345465041559587931104111477
4928121449505827630982291035910565
0041484459160357302101561288413210
די נ 152952525787642879041060210752מ
ה ק לי 114049725992701189731135511642ס
בי ו 51342785310655982551099511300קי
ל א פ 886533064187743102101269312948ר
132129251695565619181801035510543
1342087550865656975100821206612419
47743845895337673096411229712583
121750240995030526481151012310555
404427646395919632695561190412323
404712715122560359547875999710495
991146647025756673393841183312401
36/99832378848855606712984268717
57/99428622872898088106411300913215



 

 

לז3 מנדי יבול מצטבר עד סו> ינואר מהגבוהי0 . דר9 היבול המצטבר נית3 ללמוד על בכירות הזני0 א> על פי שלעיתי0 היבול הגבוה נובע ממשקל פרי בודד גבוה
 . בבכירותו57/99בתצפית הזני0 בולט הז3 . 0 א> על פי שמשקל הפרי הבודד שלו נמו9 מכא3 אנחנו למדי0 שלז3 זה יכולת חנטה טובהשבזני



 

 

 

פלפל - מו"פ דרום - בחינת זני ם אדומים 
יבול משווק מצטבר

0
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דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ביוני 6
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דו
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ק"

0041

רפאל

סליקה

3947

127

קיובי



 

 

 200/01 מבח- זני! חוות הבשור �הערכות סופיות לזני! 
 זני! אדומי! מבח-

 
גובה  הערות

 'מ
אחידו

 ת
רגולריות  ז- חברה עמידות צבע

 TM2 ENZA 7.6 7.1 6.75 2.6 .שפיצי0, סדקי0, כיסוי עלוותי סביר
ZADEN 

 סליקה

 קיובי TM3 S&G 7.25 7.2 7.5 2.6 .שפיצי0, סדקי0, כיסוי עלוותי טוב
 TM3 ENZA 7.6 7.25 7.4 3.0 .שפיצי0, כיסוי עלוותי טוב

ZADEN 

 רפאל

 TM3 8.0 7.25 7.1 3.1 .מעבר צבע איטי, פרי גדול, כיסוי עלוותי טוב
+

T,S,W,V 

S&G 662 XL 

נטיה ,מעבר צבע איטי , סדקי0, סילברינג, כיסוי עלוותי דליל
 .לפחיסות פרי

3.3 7.1 6.9 7.6 TM0 127 זרעי0 גדרה 

 TM3  940P 7.25 7.3 7.6 2.8 .סדקי0, כיסוי עלוותי חזק
 TM3 BRUINSMA 4928 6.75 6.9 7.1 2.3 .צבע מעט נמו9, פחיסות פרי קט3, כיסוי עלותי טוב

 TM3 RIJK 7.3 7.3 7.2 2.8 .מעבר צבע איטי, סדקי0, וי עלוותי בינוניכיס
ZWAAN 

0041 

 TM3 7.3 7.1 7.25 2.2 .פרי גדול, סדקי0 מעבר צבע איטי, כיסוי עלוותי חזק
+

T,S,W,V 

DE RUITER 3947 

 TM3 7.7 7.0 7.2 2.7 . מעבר צבע איטי, שחור פיט0, שפיצי0, כיסוי עלוותי טוב
Pvy 

 1972 הזרע

-TM3 RIJK 7.1 7.2 7.1 2.4 .מעט סדקי0, שפיצי0, כיסוי עלוותי טוב
ZWAAN 

 מנדי



 

 

 
 הערכות סופיות לזני! האדומי! במבח-

 
יותר ככל שהמספר גבוה  . 10 עד 0לרגולריות ולאחידות הפרי נית3 דירוג מ , לצבע הפרי ) . .T.M.V (העמידות מיוחסת לזני0 היא בעיקר לוירוס המוזאיקה של הטבק 

 940Pרפאל ו , הזני0 קיובי. ברגולריות אי3 יתרו3 משמעותי לז3 כל שהוא. 127רפאל ו ,סליקה,662,1972בפרמטר הצבע בולטי0 הזני0 . כ9 ההערכה טובה יותר
תר נחשבי0 למרוסני0  ומעט יו2 מטר נחשבי0 לויגורי0 כאשר זני0 שגובה0 סביבות 3זני0 שגובה0 בעת הבדיקה סביבות . אחידי0 יחסית לזני0 האחרי0

 .בצמיחת0
  תצפית�זני! אדומי! 

 ז- חברה עמידות צבע רגולריות אחידות 'גובה מ הערות
 TM2 FITO 36/99 7.75 6.9 7.0 2.5 .מעט פחיסות, מעט סדקי0, כיסוי עלוותי טוב

 TM3 7.8 7.6 7.4 2.7 .גדול, כיסוי עלוותי בינוני
+

T,S,W,
V 

S&G 1217 

 TM2 FITO 57/99 7.5 7.5 7.4 2.6 .מעט סדקי0, יכיסוי עלוותי בינונ
TM3 TEZIER TM47 7.75 7.0 7.1 3.2 .סדקי0 פחיסה, כיסוי עלוותי בינוני

7 
 132 גדרה TM3 7.8 7.25 7.0 2.4 .סילברינג, סדקי0, כיסוי עלוותי סביר
מעט , סילברינג, שחור פיט0, כיסוי עלוותי בינוני

 .סדקי0
2.7 6.7 6.75 7.7 TM3 134 גדרה 

 +TM2 7.7 7.1 7.4 2.8 .סדקי0 פרי מאור9, כיסוי עלוותי בינוני
T,S,W,

V 
Pvy 

RIJK 
ZWAAN 

9911 

  TM2 DE 7.7 7.3 7.5 2.4 .מאור9 מאוד, מעבר צבע איטי. כיסוי עלוותי דל
RUITER 

4047 

  TM2 DE 7.3 7.6 7.6 2.7 . פרי גדול, סדקי0 נימיי0, כיסוי עלוותי טוב
RUITER  

4044 



 

 

 הערכות סופיות לזני! האדומי! בתצפית
 

 . 1217 ו 4044,4047,9911,57/99: ובאחידות הפרי בלטו הזני0 . 4044ו , 57/99, 1217: ברגולריות הפרי בלטו הזני0. רב הזני0 בתצפית היו בעלי צבע טוב 
 
 
 

 
 

ניסוי זני פלפל צהוב איכותי ליצוא
מו"פ דרום 2000/01קטיפים: 6/12 - 5/6

בררה (ק"ג)יבול(ק"ג/דונם)שוקיצוא
כתמיםפלאפלשחור פיטםמשווק (ק"ג/דונם)סה"כסדקיםמחודדיםמעוותיםמשקל פרי (ג"ר)אחוזק"ג/דונםזן

374110235 A88214106328465141211647 A0817.425
374410670 A93225695946685411524 A231100
37599970 A87198121324384154011510 A38769.9
81999711 A811871926230190234612057 A561200

A82192142694809232912736 A44650 10407כריסטינה 
A8921093423366123311032 A05030 9799סרדנה 

A801801750843139273213700 A653218 10969פיאסטה 
A852171133350151163410944 A4271545 9310קוסטלו 

רמת מובהקות 0.05



 

 

 מבח- זני! פלפל צהוב
 

הזני0 הצהובי0 רגישי0 . אחוז היצוא בזני0 הצהובי0 גבוה מאחוז היצוא של הזני0 האדומי0.  המשווק לא נמצא הבדל סטטיסטי בי3 הזני0 ביבול ליצוא וביבול
 . פחות מהזני0 האדומי0 לסדקי0

 
 
 
 
 

 
 
 
 

תצפית  זני פלפל צהוב איכותי ליצוא
מו"פ דרום 2000/01

בררה (ק"ג)יבול(ק"ג/דונם)שוקיצוא
כתמיםפלאפלשחור פיטםמשווק (ק"ג/דונם)סה"כסדקיםמחודדיםמעוותיםמשקל פרי (ג"ר)אחוזק"ג/דונםזן

56192877923113525925682511117988321677
9941054078242107314544162943134832140046

3001922580222147228054022921151720271530
3148103918620714310273170412095565230
406710019811901973284152240812427281400
4070109638619714674729918131277659890
77691218085188186775216215814339752610
80091182084213155321448122481406813034061

11336821841384692414249113827403840פסדובלה 



 

 

 תצפית זני פלפל צהוב
 

ובי0 לעומת אחוז היצוא בזני0 בדומה לתוצאות במבח3 הזני0 ג0 בתצפית אחוז היצוא גבוה בזני0 הצה. לא בוצע ניתוח סטטיסטי לתצפית הזני0 הצהובי0
 .האדומי0

 



 

 

 
 
 

  מבח- זני! צהובי!�יבול חודשי מצטבר 
 

 . הניבו יבול גבוה יחסית עד סו> ינואר על א> העובדה שלזני0 אלה משקל פרי בודד נמו9 ביחס לזני0 אחרי81990הזני0 פיאסטה ו
 

ם בי הו צ ם   ני ז   - ר   ב ט צ מ שי   ד חו ל   בו י
מו"פ דרום 2000/01
ם נ דו ג/ " ק ב ק  שוו מ ל  בו י

ל בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו קי ו שו מ ל  בו י
רזן ב מ צ ד ר   ב א נו י ד  ר  ע א רו ב פ ד  ץע ר מ ד  ע ל  רי פ א ד  איע מ ד  ניע ו בי  6 ד  ע

3741111045865219685692571141811648
3744127350405876704693891135711524
3759116848065503667492561117311510
8199182255735909728193481182212057

ה נ טי ס רי 107651875971683798201246512737כ
ה נ ד ר 68448045741664787981080511032ס
ה ט ס א 1980526558708376109721297313701פי
לו ט ס 114046925485660588501072510945קו

56163446005078706491671142511798
9941535588161907726106061323613483

3001127761036480786298741126111517
3148150248845125652591331176612095
4067276960046143752296361216812427
40702543589561818568107511249512776
77693321614465298745114951343914339
80092760616664998536111201360514068

ה ל ב דו ס 1466627365657507114961349613827פ



 

 

 
 הערכות סופיות לזני! צהובי!

 מבח-
 ז- חברה  עמידות בע צ רגולריות אחידות גובה הערות

 פיאסטה TM2 ENZA-ZADEN צהוב לימו3 7.75 7.1 2.8 מעט דליל בעלווה
 כריסטינה  " TM3 צהוב כתו0 7.4 7.1 3.0 כיסוי עלוותי בינוני

 קוסטלו TM2 FITO צהוב לימו3 6.8 7.1 2.4 כיסוי עלוותי טוב מעט סדקי0 פחוס מעט סטיפי0
 TM3 FITO 81/99 צהוב כתו0 7.0 7.6 2.2 0כיסוי עלוותי בינוני פרקי0 קצרי

  TM2 RIJK-ZWAAN צהוב לימו3 6.4 6.9 2.5 .כיסוי עלוותי טוב פחוס
 TM2 DE-RUITER 3744 צהוב כתו0 7.6 7.5 2.5 .כיסו עלוותי בינוני
 TM3 DE-RUITER 3741 לימו3 כתו0 7.5 7.3 2.4 .כיסוי עלוותי בינוני
 TM3 DE-RUITER 3759 צהוב כתו0 7.7 7.3 2.5 .כיסוי עלווה טוב

 
 תצפית זני! צהובי!

TM2 S&G BY300 צהוב כתוX 2.8 6.9 6.95 0דליל בעלווה מעט פחו
1 

 TM2 TEZIER TM561 צהוב כתו0 7.3 7.1 2.8 פחוס, מאור9, כיסוי עלותי סביר
 TM3 BRUINSMA 8009 צהוב לימו3 7.4 7.4 2.4 .כיסוי עלוותי בינוני

 TM3    -    "  ( 7769 לימו3 כתו0 7.3 7.25 2.4 .י טובכיסוי עלוות
 TM3      (  "   ( 3148 לימו3 כתו0 7.1 7.2 2.7 .כיסוי עלוותי טוב פרי גדול

 RIJK-ZNAAN 994  צהוב לימו3  6.9 6.9 2.9 .פרי גדול, סדקי0, כיסוי עלוותי טוב
 פסדובלה )  "  )      TM2  צהוב כתו0 6.75 6.9 2.7 .כיסוי עלוותי בינוני פרי גדול

צהוב כתו0  7.2 6.9 2.1 .כיסוי עלוותי בינוני פרי מעט מאור9
 מאד

TM3 DE-RUITER 4067 

 TM3    (  "  ( 4070 צהוב לימו3 7.4 7.25 2.1 .פרי מעט מאור9, כיסוי עלוותי בינוני



 

 

 
 הערכות חזותיות למבח- ותצפית הזני! הצהובי!

 
הזני0 . לעיתי0 בפלפל צהוב הצבע אינו צהוב אלא נוטה לצבע כתו0 על כ3 יש להגדירו מילולית ולא מספרית. ה לצבע עצמו ללא ציו3בפרמטר הצבע ניתנה הערכ

 . היו יותר אחידי0 מהזני0 האחרי80090 ו 3744 ,81/99הזני0 .  בלטו ברגולריות שלה40700 ו8009,כריסטינה,3744,3759,3741,פיאסטה
 

 
 

בחינת זני פלפל צבעוני איכותי ליצוא
מו"פ דרום 2000/01קטיפים: 6/12 - 5/6

בררה (ק"ג)יבול(ק"ג/דונם)שוקיצוא
כתמיםפלאפלשחור פיטםמשווק (ק"ג/דונם)סה"כסדקיםמחודדיםמעוותיםמשקל פרי (ג"ר)אחוזק"ג/דונםצבעזן

1308477188213614473373920170035472590בהיר נסוימונטה 
1303079184193513082873529165595872910בהיר תצפית3420

969265165299117824005173148656379830בהיר תצפיתאוורסט 
B741831678485492265410045 B2950614 7390כתום נסוי890
A852141189256431187612173 A163430 10297כתום נסוי3535

A85227901293492168611564 AB24460 9878כתום נסויאופליה 
493883385691003321001593819380כתום נסויחלפיניו
971784202123528726817901150785213כתום תצפית3505
90628516813541539115981066001623כתום תצפית3941
9337812091313139132239115763197389כתום תצפית7099
10013822141333129102256122695283837כתום תצפית7239

רמת מובהקות 0.05



 

 

 עונימבח- זני פלפל צב
 

אחוז היצוא שלו היה נמו9 ומשקל הפרי המעוות שלו , בזני0 הבהירי0 בלט לשלילה הז3 אורסט שהניב יבול נמו9. בפלפל הצבעוני כלולי0 זני0 כתומי0 וזני0 בהירי0
ביבול המשווק  בלט . 890סטטיסטי מהז3  ואופליה בלטו ביבול ליצוא שנבדל 3535במבח3 הזני0  הכתומי0 בלטו שני הזני0 . היה יחסית גבוה לעומת זני0 אחרי0

בתצפית הזני0 הכתומי0 לא נתקבל הבדל . הז3 מטיפוס חלפיניו הניב יבול נמו9 כיו3 שפריו קצר וצר בדומה לפלפל חרי>. 890 שהיה לו יתרו3 רק על פני הז3 3535הז3 
 .משמעותי בי3 הזני0

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

יבול חודשי מצטבר - זנים בהירים וכתומים
מו"פ דרום 2000/01
יבול משווק בק"ג/דונם

יבול משווקיבול משווקיבול משווקיבול משווקיבול משווקיבול משווקיבול משווקיבול
עד 6 ביוניעד מאיעד אפריל עד מרץעד פברואר  עד ינואר   עד דצמבר   בנובמברזן

112659907345835511001134431602117003מונטה
342087862688132899311552139451589416559
23315237632468398109101231259014865אוורסט

89029122874597463952947684982210045
35350106053675695664795941192312173
18106651075244652992091136311565אופליה
3505106201550015193668687941109911507
394131133545524724599085451049310660
709913194652425315642690571139011576
723999222356655681724799841214312269



 

 

  זני! בהירי! וכתומי!�יבול חודשי מצטבר 
 

 אחוזי0 40 � 30הבול המשווק עד תחילת יוני היה גבוהה ב . היבול עד סו> דצמבר בזני0 הבהירי0 הייתה גבוהה מאוד כיוו3 שהפרי אינו נקט> בצבע סופי רמת 
 .בזני0 הבהירי0 לעומת הזני הכתומי0 

 הערכות למבח- זני! כתומי!
 

 ז- חברה עמידות צבע רגולריות אחידות 'גובה מ הערות
 אופליה TM3 ENZA-ZADEN כתו0 7.5 7.6 2.2 .פרי גדול, סילברינג, כיסוי דל

 890P   כתו0 7.0 6.8 2.0 .כיסוי עלוותי טוב
 סימפטי TM2 RIJK-ZWAAN 3535 כתו0 7.3 7.25 2.3 כיסוי עלוותי טוב

 
 תצפית זני! כתומי!

 
 TM3 BRUINSMA 7099 כתו0 7.3 7.45 2.3 .סטיפי0, כיסוי עלוותי טוב

 TM3 BRUINSMA 7239 כתו0 7.0 7.0 2.4 .מעט פחוס, י עלוותי בינוניכיסו
 -TM2 DE RUITER 3505 DRP כתו0 7.4 7.4 2.4 .פרי גדול, סדקי0, כיסוי עלוותי טוב
 TM2 DE RUITER 3941 כתו0 7.8 7.8 2.6 .פרי בינוני, כיסוי עלווה חזק

 הערכות זני! ירוקי!
 ז- חברה תעמידו צבע רגולריות אחידות הערות

 מונטה TM2 DE RUITER ירוק כהה 7.1 6.9 .מעבר צבע לצהוב, עוק= קצר
 TM2     (   "   ( 3420 ירוק כהה 7.4 7.5 עוק= קצר

 אוורסט )    "   )    TM2 בהיר 7.0 6.75 מעבר צבע לכתו0
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זני' המלצות
 /20022001 
 מסחרי - אדומי' 
 T.M.3 -קובי  
 T.M.2 -סליקה  
 T.M.0 -מזורקה  
 T.M.3 -רפסודה  
 T.M.3 -מנדי  

 /20012000 
 מסחרי - אדומי' 
 T.M.3 -קובי  
 T.M.2 -סליקה  
 T.M.0 -מזורקה  
 T.M.3 -רפסודה  
 T.M.3 -מנדי  



 

 

 

המלצות זני'
�2001/2002
אדומים מצומצם�
�T.M.3 - 3257
�T.M.0- 127
�T.M.3- רפאל 
�T.M.3 - 4928
אדומים בדיקה�
�T.M.3 - 6757
�T.M3+T.S.W.V  - XL662
� T.M3+T.S.W.V  - 1217
�T.M.2 - 4047

�2000/2001
אדומים מצומצם�
�T.M.3 - 3257
�T.M.0- 127
�T.M.0 - 107

אדומים בדיקה�
�T.M.3 - 6757
�T.M3+T.S.W.V  - XL662
�T.M.3 - 5039



 

 

 
 

המלצות זני'

�2001/2002
מסחרי�  צהובים -
�T.M .2 פיאסטה - 
�T.M .2 רומקה - 
�T.M .3  - 3759

�2000/2001
מסחרי�  צהובים -
�T.M .2 פיאסטה - 
�T.M .2  - 3507



 

 

 
 

המלצות זני'
�2001/2002
צהובי' מצומצ'�

�T.M .3 - 4057
�T.M .3- 1602
�T.M .0 - 113/96
�T.M .3 - 3575
צהובי' בדיקה�

�T.M .2 - 1574
�T.M .2 - 3744
� T.M סרדנה - 2.
�T.M .3 - 3741

�2000/2001
צהובי' מצומצ'�

�T.M .3 - 4057
�T.M .3- 1602
�T.M .0 - 113/96
�T.M .2 - 3575
�T.M .3 - 3759
צהובי' בדיקה�

�T.M .2 - 1574
�T.M .2 - 3744



 

 

 
 
 
 

המלצות זני'
�2001/2002
זנים כתומים�
�T.M .2 - 3535
�T.M .2 - 3516
�T.M אופליה - 3.
בדיקה�  כתומים -
�T.M .2 - 3941
�T.M .2 - 3505

�2000/2001
זנים כתומים�
�T.M .2 - 3535
�T.M .2 - 3516
�T.M .2 - 3590



 

 

 
 סיכו0            

 
 2002)2001ההמלצות מתייחסות לכל צבע בנפרד ובנוס> מופיעה ההמלצה לשנת . שמופיעות בסו> הדיווח ה3 תוצאה של המבח3 בחוות הבשורהמלצות הזני0 

 .בהמלצה המסחרית לזני0 האדומי0 לא חל שינוי משנה קודמת. בהשוואה להמלצה שניתנה בשנה קודמת
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