
"אביבי"גידול פלפל 
!תמונת מצב ואתגרים

רפרנט ארצי לפלפל ותבלינים טריים





"בור של מאי"
 לגידול  בתי רשת נוצר כתוצאה מריבוי

פלפל בערבה ובבקעה

פתרונות  :

 רצוי וברוב השנים פשוט אין  לא )יבוא
!(מאיפה להביא

 שתילת )סדום הגדלת הגידול בכיכר
(ספטמבר

שתילות ינואר, הגדלת הגידול האביבי

(הבשור, שדות נגב, עין יהב, בקעה)



!הזדמנויות–קטיף ושיווק מאי וקיץ 

7891011121234567891011

גידול חורף ערבה

גידול חורף בקעת הירדן

עין תמר ועין יהב

חידוש 

אביבי

שתילת ינואר

ערבה ובקעה

זכריה ומרכז הארץ

שדות נגב ואשכול

חורף 

ערבה  

והבקעה

חוף כרמל

חודשי  

השנה



סיכום עונת פלפל  

2021-2022

מועצת הצמחים, מנהל ענף ירקות–נונה ארליך 

12/12/2022

מועצת הצמחים, מנהל מידע ענף ירקות–אלי דנינו 



2018/19-2021/22שוק מקומי פלפל עונות 
לפי אזור באלפי טון  

היטלים מועצת הצמחים ענף ירקות: מקור

ערבה  
תיכונה

מרכ  אשכול בקעה נגב
 ו  
כרמל

ערבה  
צפונית

ערבה  
דרומית

א רים

2018/19 27.2 13.0 6.0 10.4 7.8 4.8 1.7 0.5 1.7

2019/20 24.2 13.9 6.9 10.1 10.9 4.1 1.9 4.0 0.9

2020/21 24.9 12.9 7.4 10.4 13.0 3.7 2.2 0.9 1.2

2021/22 26.8 9.1 8.5 11.4 12.3 3.9 2.3 - 0.3

0

5

10

15

20

25

30

2013/42014/52015/62016/72017/82018/92019/202020/212021/22שנה חקלאית

        75     76.6          77        73        78         75         70        71       74אלפי טון



התפלגות אזור מרכז הארץ–שוק מקומי 

באלפי טון  

היטלים מועצת הצמחים ענף ירקות: מקור

לכיש
באר 
טוביה

מטה  
יהודה

ג ר
א ור 

המשולש
א רים

התפלגות  
השיווק במרכ   
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2.5 התפלגות השיווק במרכ  האר 



2022-2019מחירי פלפל סיטוני שבועי שנים 
(ג"לק₪ממוצע )

סקירת מחירים מועצת הצמחים ענף ירקות: מקור
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2017/18-2021/22יצוא פלפל עונות 
לפי אזור באלפי טון  

השירותים להגנת הצומח ולביקורת: מקור

ערבה תיכונה בקעה ערבה צפונית ערבה דרומית

2017/8 84.5 9.4 2.6 1.5

2018/9 75.0 5.4 1.6 -

2019/20 67.5 5.8 0.7 -

2020/21 49.7 5.1 0.5 -

2021/22 37.9 5.1 - -
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2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22שנה חקלאית

            43         54         74           82           98        82          61        131        130אלפי טון



2014-2022שווק פלפל אדום בלבד ברשתות השיווק 
פדיון ומחיר, טון 

סטורנקסט: מקור

אלפי טון

פדיון 

אלפי ₪

מחיר 

ממוצע ₪ 

לק"ג

201426        178       6.78      

201527        194       7.14      

201626        197       7.71      

201727        227       8.33      

201829        213       7.34      

201929        229       8.03      

202032        249       7.75      

202126        195       7.46      

נתונים עד חודש אוקטובר כולל      8.59       201        202223



2022שווק פלפלים  ברשתות השיווק 
פדיון ומחיר  , לפי סוג טון 

סטורנקסט: מקור

אלפי 

פדיון אלפי ₪טון

מחיר ממוצע 

₪ לק"ג

            8.59         200.6 23.3פלפל אדום

            8.89           31.1   3.5פלפל  רי 

            8.17             6.5   0.8פלפל ירוק בהיר

            7.70             7.3   0.9פלפל ירוק כהה

          65.20             1.2   0.0פלפל צ'ילי

            8.68           41.0   4.7פלפל צהוב/כתום

          12.79             3.4   0.3פלפל שושקה

          29.11           11.9   0.4פלפלים מיו דים

נתונים עד חודש אוקטובר כולל



...מה התכונות הרצויות –מבחני זנים 

לעונה ארוכה" רלמפגו", לעונה קצרה" רעם"

 אבל לרכ  יבול או לפ ר יבול תלוי בא ור הגידול! יבול גבוהכמובן!

 גדול מאד"גודל , דופן עבה, צבע, בלוקי–( מוצקות)איכות וחיי מדף"

קומפקטי–צימוח?

 סדקים,  טטי  ום, ש ור פיטם–רגישות לבעיות פיסיולוגיות

קימ ונית, נמטודות, וירוסים-עמידות



שיטות גידול כתוצאה  

TSWV-ומתרפסים 

 מש או אגריל75או רשת חרקים ( פלסטיק)פיזית חסימה

 (כס )קרקע  יפוי

 (תקופת  י , עשבים, עקירת צמ ים נגועים)סניטציה

(גישות2)אוריוסמוקדם של איכלוס

סוף דצמבר עד פברואר במקום מרס ! שינוי מועד שתילה

ואפריל



....רשתות והאקלים, מבנים

מכוסה פלסטיקמנהרה \ ממה1.

מנהרות נמוכות מכוסות פלסטיק או אגריל–בית רשת 2.

....התוצאה

(צ"מ10-5)לילה ( צ"מ40)הפרשי יום 

!!מתי לפתוח ומה לפתוח

פ דרום"סיכום ניסויי במו



2015בעיות איכות בפלפל 

גם השנה 

כתוצאה  

!ממרס קפוא



כיוון השורות
?מערב-דרום או מ ר  -צפון 

(יותר קרינה ב ור  יותר  ם)מערב -מ ר 

שמשמכות •

א ידות הגידול והבשלת הפרי וסר •

הצללת הצד הפונה , יריעה מפ ר אור: המלצות

פתי ת אוורור מוקדם יותר בעונה, דרומה

!תלוי במזג אוירהכל.... פרוטוקול גידול ‽



דילול פירות מעוותים  , עיצוב הצמ 
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נמטודות: פגעי קרקע והדברתם
(פרטילנכוס)נמטודות  ופשיים נמטודות עפצים



סולניפוזריום



?הדברתם 
מ  ור  רעים•

 יטוי בעונת ה מה•

המתת צמ ים בסו  עונה•

?עם יריעה אטומה פלדין•

? ?הדברה תוך כדי עונה •



?האם יש איום בפת ... קימחונית

הגמעה כל חודש    

(  ודומיהםעמיסטר,  וסן)

העדר פרוטוקול למניעת 

שבירת התכשירים



שבוע שעבר



ריסוס יעיל

יש מגבלות לכלי הריסוס

להחליף חומרים מקבוצות שונות:עמידות לחומרי הדברה 

(עם שמןמובנטו–כנימות עלה )שילוב עם משטחים 

רק בהתאם לכתוב בתווית* 



רבה על ההקשבהתודה 

ומאחלים לכם עונה מוצלחת


