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 תקציר

מכוסים הבבתי רשת  מאי-אפרילבאשון רהמועד ה: בשני מועדים בדרך כללשתילות פלפל בחבל הבשור מבוצעות 

 יתרבמבבתי צמיחה, כש אוגוסט-יוליבשני המועד ה ;שיווק פלפל לשוק המקומיהוא יעד שהכ ,מש 05ברשתות 

לבחינת זנים  ,חברות הזרעים בשיתוףשנה בחינת זני פלפל  מדיהיבול מיועד ליצוא. במו"פ דרום מתבצעת 

  .בשוראזור העיקר בב ,מים ליצוא ולגידולימתאה

 אביב.ההנבה מהסתיו עד לו סוף הקיץ תהמותאמים לאזור הבשור לשתילזני פלפל ליצוא  בחינת מטרת המחקר:

 מכוסהגגו חרקים ונגד רשת היקפו באשר  ,של דונם אחדעל שטח  ,הניסוי נערך בחוות הבשור בבית צמיחה

באופן להערכתנו, ניתן השתילה. ועד ממעל גג המבנה נפרסה רשת צל למשך החודש הראשון פוליאתילן. יריעת ב

על ידי חברות לבדיקה נבחנו הוצעו הזנים ש. כשאיכות התוצרת ברמה טובהזה להגיע לתחילת עונת היצוא 

 זן אחד בתצפית ושני זנים צהובים. ,שישה זני פרי אדום בארבע חזרות כללוו הזרעים

 פונקט ותריהפ .תחילת מאי ונמשך עד 50/55/8556 בתאריךהחל הזנים  קטיף. 50/52/8556 :שתילההמועד 

. מדגמי פרי וונשקל וובררה, נספרמקומי שוק לאיכות ה ,יצואלאיכות הלפי  נומוי אחת לשבוע,במהלך העונה 

  .נעשו פעמיים בעונהשל הפרי הקטוף ומצב הצמחים חיי מדף ואיכות. הערכות ויזואליות בדיקת נלקחו ל

טון  2.2 -ל 0.5בין  האיכותיוהיבול  ,טון לדונם בזנים השונים 0..5-ל 55.8ין זני פרי אדום נע בהיבול הכללי של 

-ינואר ,בחודשי החורףר שכא, בחלק ניכר מהעונהמתאים ליצוא הגודל פרי התאפיין ב מרכבה זןה לדונם.

ונם, טון לד 2.2ליבול איכותי של הזן הגיע גרם,  520 ולקשמשפרי קטן יותר מתקבל בדרך כלל בהם שפברואר, 

מיקו, הזן קורת במבחן, יזן הב. מכלל היבול 66%-כמהווים היצוא, לאיכות חינת הבמהגבוה מבין הזנים שנבחנו 

קורת. יהזן דנירו שימש כזן בו ,פרי צהוב נבחן זן אחד בעל ,בנוסףטון לדונם.  ..58של נמוך יותר הגיע ליבול כללי 

 .בלבד טון לדונם 0.0יצוא של המתאימה ליבול באיכות לוטון לדונם  55.6יבול כללי של להגיע  555.5הזן 

גם חודש  .במהלך פברוארהאחרים שניים הו ,אחד בסוף נובמברה :רועי קרהיו שלושה אתרחשה 8556/56בחורף 

 ,מעט פרי תקבל. בחודשי החורף היבולהשל איכות הכמות והויר זה השפיע על והיה קר מהרגיל. מזג א סמר

פברואר אמנם הייתה -ואפריל. איכות הפרי בחודשים נובמבר סמרחודשים ב ,גל האביביהיבול התרכז ב יתרבמו

כמות הפרי, אך עלתה , סמרחודש . במהלך האביב, החל מכהה נמויתהיבול היכמות  ,טובה יחסית, אך כאמור

 איכות הפרי נפגעה.

 

 הצגת הבעיה

הפלפל שתילות  .כולה מתקיים במהלך השנההוא ו ,דונם 555.-גידול הפלפל בנגב המערבי התרחב לכהיקפו של 

יעד שיווק כש ,מש 05מכוסים ברשתות המאי, בבתי רשת -אפרילהוא ראשון המועד ה :מבוצעות בשני מועדים

דונם,  5555 -בהיקף של כאוגוסט, בבתי צמיחה, -יוליהוא  שניהמועד ה ;לשוק המקומיהוא  אלומשתילות הפלפל 

מקומי לא הייתה הבשוק פלפל הקיץ רמת מחירי שנתית עלה כי -יקה רבבבדהיבול מיועד ליצוא. מ כשחלק

שנה מדי . במו"פ דרום מתבצעת בחורף לשפר את רווחיות הגידול, יש לפתח את אפיק השיווק ליצואכדי גבוהה. 



משקל של ו פרי איכותי ברמה הולנדיתכבעלי ליצוא,  יםמיתאכמידי חברות הזרעים מוצעים על הבחינת זני פלפל 

להגיע כדי  מועד השתילה באוגוסט ץ.בארנוספים מתאימים לגידול באזור הבשור ובאזורים וכגרם  855-525-כ

  להנבה בתקופת היצוא.

 

 המותאמים לאזור הבשור.זני פלפל ליצוא  בחינת: מטרת המחקר

 

 מהלך המחקר ושטות העבודה

 מכוסהגגו חרקים ונגד רשת היקפו ב אשר ,של דונם אחדעל שטח  ,הניסוי נערך בחוות הבשור בבית צמיחה

על גג המבנה נפרסה רשת צל למשך החודש הראשון ממועד השתילה. להערכתנו, ניתן באופן פוליאתילן. יריעת ב

 נבחנו זנים שהוצעו על ידי חברות הזרעים.זה להגיע לתחילת עונת היצוא כשאיכות התוצרת ברמה טובה. 

 השתילים הוכנו במשתלת שורשים.

. 50/52/8556 :שתילההמועד ערוגה.  יםמטר 5.2 -צמחים ב 85 :חלקהה. גודל חזרות 5-בזנים במבחן  בניסוי

 8666 :כלליהעומד ה סמוכה. למרכז ערוגהערוגה אחת ממרכז  מ' 5.260השתילה בוצעה בערוגות בצמדי שורות, 

נקטף במהלך העונה בתדירות  הפרי .תחילת מאי ונמשך עד ,50/55/8556בתאריך . קטיף הזנים החל דונםלצמחים 

חיי מדף בדיקת ובררה, נספר ונשקל. מדגמי פרי נלקחו להמקומי שוק לאיכות ה ,יצואלאיכות השבועית, מוין לפי 

מצב מצבע ומהרות, יאחידות הפמשל הפרי הקטוף להתרשמות מצורת הפרי, ואיכות. הערכות ויזואליות 

רות שנבדקו שהו ימהפרי המתאים ליצוא נלקחו מדגמים לבדיקת חיי מדף. הפנעשו פעמיים בעונה.  ,הצמחים

ים של מוצקות, דד. נבדקו ממ"צ 85-נוספים ב שלושה ימיםו, 50% שללחות יחסית וב מ"צ 6-ימים ב 56במשך 

  .קבוןיור צבע

 

 נוהזנים שנבח רשימת 

  

 

 



  תוצאות

מצורפים נספחים  ,ל הזנים השונים בניסוי. בנוסףמוצגים סיכומי התוצאות ש לןהשלבטבלאות ובתרשימים 

 נתונים שנאספו במהלך העונה.הההתפלגות החודשית של את  המתארים

 

 ובתצפית בניסוישהשתתפו זנים השל )טון/דונם( כומי היבול יס .0טבלה 

שם זןצבע פרי

83823A13.5ABC7.8AB198C0.5A1.5A3.1A0.56אדום

A13.3ABC7.4A204A2.2A1.8C1.3A0.45דרסנהאדום

A13.1A8.8AB201C0.2B0.7A3.0A0.37מרכבה אדום

A13.0AB8.3B193BC0.7A1.5BC2.0A0.30שרמן אדום

AB12.3BC7.3AB203A2.0B0.7BC2.0A0.30מיקו/אלויסאדום

B11.3C6.8B192B1.0B0.4AB2.6A0.30סובק אדום

229011.25.42322.80.91.3A0.57אדום תצפית

13.79.22060.51.42.3A0.28דנירוצהוב

1403111.65.51992.12.01.5A0.38צהוב תצפית

וירוס משקל כללי
משווק 

איכותי

גרם לפרי 

ממוצע
שפיציםסידוקים

עיוות 

ופלאפל

 

 

 התפלגות איכויות היבול באחוזים .0תרשים 
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 אחוז פרי משווק איכותי חודשי .6טבלה 

סה"כמאי-17אפר-17מרץ-17פבר-17ינו-17דצמ-16נוב-16שם זןצבע פרי

838237371788466453558אדום

8088889060444955דרסנה_בקורת

7274758964544159מיקו/אלויס_בקורת 

7484778379655267מרכבה

7173687064584060סובק 

7767797873544864שרמן

229080726510021403848אדום תצפית

140317667788550372347צהוב

 7271818279703967דנירו_בקורת צהוב
 
 



 משקל פרי ממוצע חודשי )גרם( .3בלה ט

מאי-17אפר-17מרץ-17פבר-17ינו-17דצמ-16נוב-16שם זןצבע פרי

83823194195201185207197193אדום

191203204201223208174דרסנה_בקורת

195202196204226203175מיקו/אלויס_בקורת 

195199188185211210202מרכבה

176187187176224196176סובק 

184204201195197189179שרמן

2290211224216217249289195אדום תצפית

14031191205210194203202170צהוב

 193205202198229214187דנירו_בקורת צהוב
 
 

 אחוז פרי מעוות חודשי .4טבלה 

סה"כמאי-17אפר-17מרץ-17פבר-17ינו-17דצמ-16נוב-16שם זןצבע פרי

838232425191610254623אדום

108910581810דרסנה_בקורת

262023109103316מיקו/אלויס_בקורת 

2116221713223423מרכבה

2423242612214123סובק 

17221822893315שרמן

22901823240731412אדום תצפית

14031202719151061613צהוב

 242519181072217דנירו_בקורת צהוב
 
 

 אחוז פרי מחודד חודשי .5טבלה 

סה"כמאי-17אפר-17מרץ-17פבר-17ינו-17דצמ-16נוב-16שם זןצבע פרי

83823140013171011אדום

140016201113דרסנה_בקורת

24104876מיקו/אלויס_בקורת 

00005785מרכבה

22004544סובק 

17001421812שרמן

22902500716128אדום תצפית

14031150010273018צהוב

 14006192110דנירו_בקורת צהוב
 
 

 אחוז פרי סדוק חודשי .2טבלה 

סכום כוללמאי-17אפר-17מרץ-17פבר-17ינו-17דצמ-16נוב-16שם זןצבע פרי

8382320203723אדום

503017261116דרסנה_בקורת

111022241116מיקו/אלויס_בקורת 

30002201מרכבה

328418969סובק 

402021155שרמן

2290009062312225אדום תצפית

14031200030271918צהוב

 30004284דנירו_בקורת צהוב
 



  זניםהאיכות בדיקת תוצאות  .2בלה ט

אפרילינוארדצמברנובמברפרמטרזן 

%648559  מוצקים83823

%55208114  גמישים

%13000  חריגי צבע

%31111869  רקובים

%0754043  מוצקיםדרסנה_בקורת

%89176049  גמישים

%0000  חריגי צבע

%7110058  רקובים

%31431534  מוצקיםמיקו/אלויס_בקורת

%4451048  גמישים

%0000  חריגי צבע

%433570  רקובים

%20482823  מוצקיםמרכבה

%26283310  גמישים

%3000  חריגי צבע

%6654559  רקובים

%15544642  מוצקיםסובק

%52324934  גמישים

%0000  חריגי צבע

%4073072  רקובים

%44133045  מוצקיםשרמן

%20385023  גמישים

%0000  חריגי צבע

%28131053  רקובים

%67302129  מוצקים אדום תצפית 2290

%11605959  גמישים

%0000  חריגי צבע

%501534100  רקובים

%5051030  מוצקים14031

%35955062  גמישים

%00100  חריגי צבע

%7554073  רקובים

%23261924  מוצקיםדנירו_בקורת )צהוב(

%35342225  גמישים

%0000  חריגי צבע

 %60225294  רקובים
 

 כוםידיון וס

 .חמישה חודשיםהקטיף החל כשלושה חודשים לאחר השתילה ונמשך 

טון  0..5-ל 55.8ברמת מבחן נע בין  אדום שנבחנוהפרי ההכללי של זני היבול  :תצפיתבומבחן ב אדומיםהזנים ה

מתאים הגודל פרי התאפיין ב מרכבה זןהטון לדונם.   2.2 -ל 0.5בין נע  האיכותיוהיבול  ,לדונם בזנים השונים

כלל פרי קטן יותר  פברואר, שבהם מתקבל בדרך-ינואר ,בחודשי החורףכאשר , בחלק ניכר מהעונהליצוא 

יצוא, לאיכות חינת הטון לדונם, הגבוה מבין הזנים שנבחנו ב 2.2ליבול איכותי של הזן הגיע גרם,  520שמשקלו 

שאר בו ,מהפירות מוצקים 52% היו בחודש דצמברמהיבול ליצוא שנבדק באחסון  .מכלל היבול 66%-כמהווים ה

הפרי שמר על צבעו גם לאחר עם זאת,  .האחסוןלאחר  קבוןיר יותרנראה פחות פירות מוצקים והיו חודשי הקטיף 

הגיע ליבול  שרמןהזן  גם .טון לדונם ..58של נמוך יותר מיקו, הגיע ליבול כללי הזן קורת במבחן, יזן הב האחסון.

 .5עומד על ה ,מיבולו הכללי 65%-כ הומהוולדונם  נותטו ..2-ב התבטאשיבול יצוא גבוה משאר הזנים שנבדקו, 

חודש ב ה, כלהלן:העונ יתרבבמשך מ ותמוצקהתאפיין בפרי מה 55%כי בבדיקות איכות הזן נמצא  טון לדונם.



קל גבוה שבעל מלא היה  הזהפרי של זן לאחר האחסון. קבון ירעם מהפרי,  %.0 -ובאפריל  ,מהפרי 82% - נובמבר

 .              גר' 850-גר' ל 520בין : רוב העונה

 

טון  55.6יבול כללי של להגיע  555.5קורת. הזן ישימש כב דנירוזנים בעלי פרי צהוב. הזן  שניבחנו נ :זנים צהובים

 855-כמשקלו הממוצע של הפרי היה . מהיבול 56%וים ומהה, בלבד טון לדונם 0.0יבול באיכות יצוא של לו ,לדונם

רת הצהוב דנירו הגיע ליבול כללי של זן הביקו .משקל המתאים ליצוא ,גרם 855-משקל הפרי להגיע  ינוארגרם. ב

משמעותית מהזן  ותגבוהאלה כמויות ו ;היבולמ 66%וים ומהה ,טון לדונם יבול איכותי 5.8-ול ,טון לדונם 55.6

היה בעל גודל פרי טוב לאורך העונה, פרט לאפריל, גם הזן דרסנה )שהיוה גם כזן בקורת ונפוץ באזור(  שנבחן.

 ל שאינו נבדל סטטיסטית מיבול הזן מרכבה.באחוזי יצוא גבוהים וביבו

התרחשו שלושה אירועי קרה: האחד בסוף נובמבר, והשניים האחרים במהלך פברואר. גם חודש  8556/56בחורף 

מרס היה קר מהרגיל. מזג אוויר זה השפיע על הכמות והאיכות של היבול. בחודשי החורף התקבל מעט פרי, 

פברואר אמנם הייתה -בחודשים מרס ואפריל. איכות הפרי בחודשים נובמבר ומרבית היבול התרכז בגל האביבי,

טובה יחסית, אך כאמור, כמות היבול הייתה נמוכה. במהלך האביב, החל מחודש מרס, עלתה כמות הפרי, אך 

, מרכבה .2.82יוחד בזנים מפרי המעוות, בכמות הה ביהפגיעה באיכות הפרי התבטאה בעלי. איכות הפרי נפגעה

 5%.ברמה של עד הופיעו סדקים  סמרחודש מאי גם בשאר הזנים. החל מחודש וב ,אפרילחודש ובק במהלך וס

 סמרחודש בלהופיע שהחלו  ,וכן שפיצים ;555.5-ו 8855בחלק מהזנים, במיוחד בזנים דרסנה, מיקו, מהיבול 

 מאי.באפריל וגם בוהמשיכו 

י צמיחה מאפשרות להגיע לתחילת עונת היצוא עם קיץ בבתסוף שתילות  מסקנות והמלצות להמשך המחקר:

מוצעים על ידי החברות במטרה להגדיל את הש להמשיך בבדיקת זנים ייצוא. המתאימה לתוצרת ראויה באיכות 

 ליצוא. ותגו איכות וכמות המתאימשימבחר הזנים שי

 

 על העזרה במימון הניסוי.פלפל תודה לחברות הזרעים ולהנהלת ענף 

 



 נספחים

 ל כללי חודשי בטון/דונםיבו

סכום כוללמאי-17אפר-17מרץ-17פבר-17ינו-17דצמ-16נוב-16שם זןצבע פרי

838231.71.30.60.23.84.11.713.5אדום

2.30.20.20.12.25.33.113.3דרסנה_בקורת

1.20.80.40.33.34.32.012.3מיקו/אלויס_בקורת 

1.40.90.60.32.44.33.313.1מרכבה

1.40.80.40.12.54.51.611.3סובק 

2.40.50.20.13.83.62.413.0שרמן

22901.81.10.70.32.32.42.611.2אדום תצפית

140312.40.60.20.11.84.02.511.6צהוב

 3.80.60.40.22.93.32.613.7דנירו_בקורת צהוב

 

 יבול כללי מצטבר -זני פרי אדום 
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 יבול כללי מצטבר -זני פרי צהוב 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

                                          

                                         

          
 

 

 



 יבול איכותי חודשי בטון/דונם

סה"כמאי-17אפר-17מרץ-17פבר-17ינו-17דצמ-16נוב-16שם זןצבע פרי

838231.30.90.40.22.51.80.67.8אדום

1.80.20.10.11.32.31.57.4דרסנה_בקורת

0.90.60.30.22.12.30.87.3מיקו/אלויס_בקורת 

1.00.80.40.21.92.81.78.8מרכבה

1.00.60.30.11.62.60.66.8סובק 

1.90.30.20.12.82.01.28.3שרמן

22901.40.80.40.30.51.01.05.4אדום תצפית

140311.80.40.20.10.91.50.65.5צהוב

 2.70.40.30.22.22.31.09.2דנירו_בקורת צהוב

 

 יבול איכותי מצטבר -זני פרי אדום 
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 יבול איכותי מצטבר -זני פרי צהוב 
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