
2020פ דרום "מו-זני פלפל מבחני 

קיץ וסתיו-להנבת אביב

שלי  , דוד סילברמן, ליאור אברהם, (פ דרום"מו)חנה אלון 
(מ"שה)גנץ 



מטרת המחקר
סתיו-קיץ-האביבקבלת פרי פלפל איכותי בתקופת 



פלפל משתילת ינואר. א

פלפל משתילת מאי. ב

10/01/2020שתילת ינואר . א
מש50חממה מכוסה רשת -1מבנה 

בתוספת פוליאתילן דק והסרתו באפריל

.וסגירת וילונות צד משתילה ועד למרץ

חממה מכוסה פוליאתילן-2מבנה 

וסגירת וילונות צד משתילה ועד למרץ

.מעל לפוליאתילן30%במאי פריסת רשת צל 



2020-קיץ  -בחינת זני פלפל אביב 
מס' חזרותצבעזןחברהמס' סידורי

4אדוםרלמפגואפעל1

4אדוםHZ-271הזרע2

4אדום39375מכתשים3

4אדום30169אפעל10

2אדוםPBR0338516טופ זרעים4

2אדוםPBR0369917טופ זרעים5

2אדוםTOP 166טופ זרעים6

4צהובדנירואפעל7

4צהוביעלמכתשים8

4צהובסאן סטון 54104נונהמס9



מש50אדום ב פרי -התפלגות יבול 
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39375 HZ-271 30169 רלמפגו   PBR0338516 TOP 166 PBR0369917

מבחן תצפית

אדום משתילת ינוארשל זני פרי ( דונם/טון)התפלגות היבול 
27/4/2020-24/08/2020קטיפים 

משקל איכותי מעוותים סידוקים חטטי חום שחור פיטם פלאפל וירוס



פרי אדום-יבול משווק מצטבר 
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אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

דונם/יבול משווק איכותי בטון-זנים אדומים במבחן 

30169 39375 HZ-271 רלמפגו
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אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

דונם/יבול משווק איכותי בטון-זנים אדומים בתצפית 

PBR0338516 PBR0369917 TOP 166



מש50צהוב ב פרי -התפלגות יבול 
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דנירו   54104סאן סטון  יעל  

צהוב משתילת ינוארשל זני פרי ( דונם/טון)התפלגות היבול 
27/4/2020-24/08/2020קטיפים 

משקל איכותי מעוותים סידוקים חטטי חום שחור פיטם פלאפל וירוס



צהובפרי -יבול משווק מצטבר 
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אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

דונם/יבול משווק בטון-זנים צהובים במבחן 

דנירו יעל 54104סאן סטון 
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הצטברות היבול האיכותי
של שני הזנים בשני המבנים

פלסטיק דנירו 142פלסטיק טופ  רשת דנירו 142רשת טופ 

בשני המבניםיבול משווק מצטבר 



2021פלפל משתילת מאי . ב

מש50שתילה בבית רשת 

10/05/2020: תאריך שתילה 

:  קטיפים 

05/08/2020-מ 

21/12/2020-עד 



2020זני פלפל שתילת מאי 

מס' חזרותחברת זרעיםצבע פריזן

4אפעלאדוםרלמפגו

4ז' גדרהאדוםבלטה

BS1513154ז' גדרהאדום

TOP 1424טופ זרעיםאדום

16PBR033854טופ זרעיםאדום

4מכתשיםאדוםרובי 39375

4אפעלצהובדינרו

4ז' גדרהצהובקאמוס

4מכתשיםצהוביעל



משתילת מאיפרי אדום -התפלגות יבול 
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רלמפגו   151315 3385 בלטה   142טופ  רובי  

של זני פרי אדום( דונם/טון)התפלגות היבול 
05/8/2020-21/12/2020קטיפים 

מש איכותי עיוות קל סידוקים נזקי חום שחור פיטם פלאפל ועיוות חמור וירוס



צהוב משתילת מאיפרי -התפלגות יבול 

0

2

4

6

8

10

12

14

דינרו   יעל   קאמוס  

של זני פרי צהוב( דונם/טון)התפלגות היבול 
05/8/2020-21/12/2020קטיפים 

מש איכותי עיוות קל סידוקים נזקי חום שחור פיטם פלאפל ועיוות חמור וירוס



בחינת זנים בשתילת מאי  

דונם/מצטבר בטוןמשווק יבול 
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אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

דונם/משקל איכותי בטון-זנים אדומים 

151315 3385 בלטה 142טופ  רובי רלמפגו
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אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

דונם/משקל איכותי בטון-זנים צהובים 

דינרו יעל קאמוס



2021ינואר שתילתתוכנית

11/01/2021–תאריך שתילה 

דונם0.25מבנים בגודל 4: מבנים 

וסר באפרילהש, מעליו פוליאתילן דק, מש50מבנים עם גג 2

מעליו במאי נפרסה רשת צל, מבנים עם גג פוליאתילן2

מש ווילונות פוליאתילן50כל המבנים בהיקף רשת 

.  'הטמפעם עליית , נפתחו בהדרגה עד לפתיחה מלאה במרץ, סגורים בשתילההוילונות

.ונפתחו בסוף מאיהוילונותהוסר הפוליאתילן מהגג ונסגרו שוב , מש50במבנה הרשת 

.מש50בנוסף נערך מבחן זני קיץ של שתילת מאי בבית רשת 



2021שתילת ינואר תוכנית
 פלסטיק 3606 פלסטיק 3605

דנירורלמפגו385040491742

78912

קסיאנו1742רלמפגודנירו36050243605028360503236050363605040

2196

AKUMAL760953606055360605836060613606064קסיאנו76012דנירו

23654

36050233605027360503136050353605039

1742רלמפגודנירו76012

3219קסיאנו174240493850רלמפגו

198763606054360605736060603606063

36050223605026360503036050343605038

AKUMAL7609576012רלמפגודנירו76012קסיאנורלמפגודנירו

543216321

שוליים360502136050253605029360503336050373606053360605636060593606062

כניסהכניסה

מסדרון
כניסהכניסה

שוליים360100136010053601009360101336010173602041360204436020473602050

קסיאנו1742רלמפגודנירודנירורלמפגו385040491742

789122196

36010023601006360101036010143601018

AKUMAL76095קסיאנו76012דנירו

236543602042360204536020483602051

1742רלמפגודנירו76012

360100336010073601011360101536010193219

קסיאנו174240493850רלמפגו

19876

3602043360204636020493602052

רלמפגודנירו76012קסיאנו36010043601008360101236010163601020

AKUMAL76095760126321רלמפגודנירו

54321

 רשת 3602  רשת 3601



סיכום

תודה רבה

,המתאימות לאזור הנגב המערבי, שתילות ינואר ומאי

.קיץ וסתיו, מאפשרות אספקת פרי פלפל במהלך האביב

נותנים מידע רב , פ"זני הפלפל המבוצעים במומבחני 

לחקלאי האזור ועוזרים להם בבחירת הזנים הנכונים  

לגידול באביב ובקיץ באזור הנגב המערבי בכלל ובאזור 

.  הבשור בפרט


