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  מבחן זי פלפל בבקעת הירדן במהרה עבירה (שתילת סוף אוגוסט)
  2014/15עוה 

  
  

  מו"פ בקעת הירדן -זיוה גלעד, רמי גולן, אפרים ציפילביץ, אחיעם מאיר 

  שה"מ, משרד החקלאות -דוד סילברמן, תמר אלון 

  מועצת הצמחים -אורי אדלר 

  

  מבוא

אחד מהגידולים החשובים באזור בקעת הירדן. גידול סתווי של פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא 

  דום, כמחצית מהם בבתי רשת, ומחצית בבתי צמיחה. עות הגידול  4,000- הגידול פרש על כ

מתחילה בשתילה בתחילת אוגוסט, והגידול מסתיים ביוי. תקופת היצוא מתחילה באמצע ובמבר 

ות ולמחיר כל העוה, אולם השיווק ומשכת עד סוף אפריל. משווקים לשוק המקומי בהתאם לאיכ

  לשוק המקומי מתרכז ברובו בחודשי האביב המאוחרים (אפריל, מאי ויוי).  

  כמדי שה, או בוחים זי פלפל בתאי בית רשת בשתילה של תחילת אוגוסט. 

  שתילה תחת רשתות  - רשת" - בוסף, זי פלפל בחים בשתילה מאוחרת בתאים של "חם

יסוי פוליאתילן בחודשי החורף. המגדלים מעוייים בזים עתירי יבול, בעלי פרי שחיי וגידול תחת כ

גרם באופן אחיד במהלך העוה כולה, והוא קי מפגעים  200-180המדף שלו ארוכים, משקלו 

  פיסיולוגיים (שחור פיטם, חטטים, סדקים וכו'). 

  בלוקי, י: שיהיה לאור הערות שהתקבלו מיצואים בדבר החשיבות של צורת הפר

  , הוספו מדד איכותי למאפייי תכוות הזים.(דמוי הולדי) אחיד ולא מאורך

  דוח זה מסכם את התוצאות של מבחן הזים במהרה עבירה בתחת צבי מו"פ בקעת הירדן 

  . 2014/15בעוה 

  

  שיטות וחומרים

. מיום 19/8/14 :השתילה ". מועד2היסוי ערך בתחת צבי, מו"פ בקעת הירדן במהרה עבירה 

  מאש.  50מעל הרשת גד חרקים  צל 40%פרסה רשת שחורה   28/9/14השתילה ועד 

  פלסטיק ההוחלפה יריעת  8/3/15 -מאש ביריעת פלסטיק. ב 50הוחלפה הרשת  4/11/14 -ב

  מש וצל. 50ברשתות 

  . 3/5/15-ם בייתסהו 1/12/14- ב חלהקטיף ה

  מ'.  0.4ז. שתלו שתי שורות לערוגה, שתילה כל מרכ-מ' מרכז 1.7 :ערוגההרוחב 

  הדליה ספרדית. ב 1.5שתילים. שתילי תבית " 20מ', בכל חזרה  4 :כל חזרה

  זים במבחן   .8בדקו 1עמידות מופיע בטבלה הפירוט הזים, חברות הזרעים ו

  זים בתצפית (שתי חזרות לכל זן).  5-(ארבע חזרות לכל זן) ו
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   ,: במהלך העוה קטף הפרי האדום פעם בשבועייםרכת איכות וחיי מדףקטיף, מיון והע

  כפרי לא ראוי  -ולשוק המקומי ; צבע אדום. הפרי מוין ליצוא, לפי גדליםממו ב 70% רשאכ

  מ"צ  7- יום ב 17במשך ליצוא על פי מדדי איכות. הפרי המתאים ליצוא עבר סימולציה ליצוא 

  מ"צ. -20וספים ב שה ימיםושלבמשך לחות, ו 96%-וב

  :לןהשללאחר הסימולציה בדק הפרי לפי המדדים 

  מוצק מאוד, מוצק, גמיש, זקן לפי תחושה ידית. -לפי החלוקה  מוצקות:

  כתום.בצבע מהיקפם  50%- מ פחותאחוז הפירות שחריגי צבע: 

  כתום.בצבע מהיקפם  50%-מ יותראחוז הפירות ש כתומים:

  רות בעלי סידוק פיטם.אחוז הפי התבקעויות (צלבים):

מוצקות (מוצק  המורכב מהמדדים ביחסים: ציון איכותלאחר חישוב אחוזי התכוות השוות, חושב 

התכוות הכללות אם . ציון איכות שלילי אפשרי 10%, חריגי צבע 30%, כתומים 60%מאוד וזקים) 

 ,50%-וז כתמי צבע גבוה מ, אח15%-: אחוז פרי זקן גבוה מלןהכלבציון האיכות עוברות את הספים 

  .37%ואחוז כתומים מעל 

  מצביע על חיי מדף טובים. 5ציון איכות משוקלל מעל 

  

  

  מטודות במבחן לזים, חברות הזרעים, צבעים, עמידויות וסבילות לווירוסים ו .1טבלה 

  , בבקעת הירדן2014/15, במהרה עבירהותצפית זי פלפל    

  

 סבילות  עמידות  צבע  זן  חברה

 ארבע חזרות –מבחן זים 

 L4 TSWV אדום   מכתשים   226

 L4 TSWV אדום   אפעל   10019בר  
 

NUN50170  
 L4 TSWV אדום   ים תיכון  

 L4 TSWV אדום   גדות    166טופ 

  L3 אדום   גדרה   קון  

 L4 TSWV צהוב   מכתשים   272

 L4 TSWV צהוב   מכתשים   1179

 L4 TSWV צהוב   הזרע   לירי  

 שתי חזרות –תצפית זים 

 BSB 405    אדום   הזרע L4 TSWV 

 Marletta    אדום   אפעל L4 TSWV 

 TAR 260    אדום   תרסיס L4 TSWV 

 12PS0472    צהוב   גדות L4 TSWV 

 GR28    צהוב   ירוק L4 TSWV 
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  תוצאות

חיי המדף של המבחן והתצפית בזי פלפל במהרה מופיעות תוצאות היבול, האיכות ו 7-2בטבלאות 

  בבקעת הירדן.  2014/15עבירה בעות 

במהרה תצפית זי פלפל  יבול כללי, יצוא, משקל פרי ממוצע וציון איכות עותי במבחן .2טבלה 

  2014/15, בקעת הירדן עוה בירהע

  

  צבע זן
הגדרת 

  צורה
יבול כללי 

  (ק"ג/מ"ר)
יבול ליצוא 
  (ק"ג/מ"ר)

קל  פרי מש
  ממוצע 

  ג'

חיי מדף 
ציון -

  משוקלל
  זים במבחן

 6.4 187 10.4 10.8  מאורך אדום קון

 3.9 192 9.5 10.1 מאורך אדום (בר) 10019

NUN50170 6 177 8.5 8.9 מאורך אדום 

 3.2 196 11 11.2 בלוקי אדום  166טופ

 5.0 187 8.2 8.3 מאורך אדום 226

 4.2 170 10.1 10.3 בלוקי צהוב 272

 3.2 162 9.1 9.6 בלוקי צהוב 1179

 2.0 173 9.6 9.9 מאורך צהוב לירי

 זים בתצפית

BSB 405 6.4 97 10.6 10.9 בלוקי אדום 

Marletta 5.6 97 8.3 8.6 בלוקי אדום 

TAR 260 2.1 99 8.1 8.2 בלוקי אדום 

GR28 0.9 97 7.9 8.1 בלוקי צהוב 

12PS472  5.9 100 6.4 6.4 בלוקי צהוב 
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  , במהרה עבירההתפלגות היבול הכללי לפי תקופות, מבחן ותצפית זי פלפל  .3טבלה 

  2014/15בקעת הירדן   

  

  צבע  זן
יבול ליצוא 
  (ק"ג/מ"ר)

  

  יבול ליצוא לתקופה
  כל היבול ליצוא) (% מסך

  
 דצמבר

  -יואר
  פברואר

  - סמר
  אפריל

 זים במבחן

 29 27 39 10.4 אדום   קון 

 28 28 38 9.5 אדום   10019

 NUN50170   27 23 45 8.5 אדום 

 31 17 46 11 אדום    166טופ

 27 27 42 8.2 אדום   226

 21 22 51 10.1 צהוב   272

 24 19 53 9.1 צהוב   1179

 42 11 44 9.6 צהוב   לירי 

  זים בתצפית

 BSB 405   40 18 40 10.6 אדום 

 Marletta   30 11 53 8.3 אדום 

 TAR 260   32 24 36 8.1 אדום 

 GR28   34 26 34 7.9 צהוב 

 12PS0472   37 26 35 6.4 צהוב 
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משקל פרי ממוצע, התפלגות משקל וגודל פרי ליצוא (אחוז לגודל), מבחן ותצפית זי פלפל  .4טבלה 

  2014/15, בקעת הירדן  במהרה עבירה

  

  צבע  זן

משק
ל פרי 
ממוצ

  ע ג'

פרי ממוצע משקל 
  לתקופה ג'

אחידות 
גודל 
  פרי*

התפלגות גודל פרי ליצוא 
(%)  

דצמב
  ר

יואר
-

פברו
  אר

 - סמר
אפרי

  ל
M  L  XL  XL-G  

  זים במבחן

 32 41 17 7 10 194 179 189 187 אדום   קון  

 37 42 15 5 10 206 187 186 192 אדום    בר

 
NUN5017

0  
 28 44 18 8 8.9 212 204 181 177 אדום  

 30 46 19 6 10 184 200 192 196 אדום    166טופ  

 10 43 32 12 10 179 168 165 187 אדום   226

 9 34 34 16 9 176 168 152 170 צהוב   272

 13 44 31 11 9.7 184 174 170 162 צהוב   1179

 38 37 18 6 10 198 214 189 173 צהוב   לירי  

  זים בתצפית

 BSB 405    8 43 32 15 9.5 167 172 164 164 אדום 

 Marletta    2 35 40 20 10 168 166 154 160 אדום 

 TAR 260    24 40 24 10 7.8 181 174 169 177 אדום 

 GR28    27 34 23 16 7.1 189 211  200 צהוב 

 12PS0472    19 40 33 7 10 179 174 176 176 צהוב 
  

 אחיד.  יוא -  5-פחות מ ;פרי של הזן בין החודשים השוים מדד לאחידות גודל – אחידות גודל*
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), מבחן ותצפית סמר-ציוי איכות ופגמי איכות, ממוצע עותי לאחר השהיה (חודשים דצמבר .5טבלה 

  2014/15, בקעת הירדן במהרה עבירהזי  פלפל 

  

  צבע זן
 דומוצק מא

(%) 
  זקן*
(%) 

  כתום
 (%) 

ציון איכות 
)1-10(  

  חןזים במב

 6.4 12 3 74 אדום   קון  

 3.9 10 11 42 אדום   בר

 NUN50170    6 10 4 62 אדום 

 3.2 15 14 41 אדום    166טופ 

 5 10 5 57 אדום   226

 4.2 1 13 40 צהוב   272

 3.2 0 26 37 צהוב   1179

 2 0 20 34 צהוב   לירי  

 זים בתצפית

 BSB 405    6.4 6 3 56 אדום 

 Marletta    5.6 18 1 54 אדום 

 TAR 260    2.1 12 15 51 אדום 

 GR28    0.9 0 22 36 צהוב 

 12PS0472    5.9 0 9 60 צהוב 
  

  כתום.בצבע מהיקפם  50%-מ יותראחוז הפירות ש כתומים:

  : המורכב מהמדדים ביחסים ציון איכות חושבלאחר חישוב אחוזי התכוות השוות, 

     .10%, חריגי צבע 30%, כתומים 60%וזקים)  מוצקות (מוצק מאוד

  ראוי ליצוא. יוא פרי זקן לאחר הסימולציה 15%מעל  -*פרי זקן 
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  , במהרה עבירהדשים, לאחר השהיה, מבחן ותצפית זי פלפל וציוי איכות לפי ח .6טבלה 

  2014/15בקעת הירדן    

  

  צבע  זן
  1-10ות ציון איכ

  סמר  פברואר  יואר  דצמבר

   זים במבחן

 4.9 6.7 7.7 6.2 אדום   קון  

 1.1 4.8 4.2 4.3 אדום    בר

 NUN50170    2.9 4.8 8.3 5.8 אדום 

 3.1 0.6- 2.4 4.3 אדום    166טופ 

 3.8 7.5 4.8 4.8 אדום   226

 7.1 3.6 1.9 4.5 צהוב   272

 4- 0.3 1.5- 6 צהוב   1179

 1.3 1.6- 0.9 2.9 צהוב   לירי  

   זים בתצפית

 BSB 405    6.5 7.9 8.7 5.4 אדום 

 GR28    0.6- 2- 2.5 אדום    .  

 12PS0472    5.3 9 0.7 7.6 אדום 

 Marletta    5.6 6.7 5.9 5.4 צהוב 

 TAR 260    5.1 2.8 0.5 1.5 צהוב 
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  מבחן ותצפית זי פלפל במהרה עבירה, הערכת פוטציאל יבול אביבי,  .7טבלה 

  2014/15בקעת הירדן     

  

  צבע  זן
  מ"ר)/(ק"גיבול כללי 

  עוצמת חידוש אביבית
  יוי**  מאי*

 מבחן זים

 טובה 1.2 1.5 אדום קון

 טובה 1.0 1.4 אדום (בר) 10019

NUN 50170 טובה 1.0 1.2 אדום  

 דוטובה מא 1.7 1.8 אדום 166טופ 

  טובה 1.3 1.1 םאדו 226

 טובה 1.3 1.3 צהוב 272

 טובה 1.3 1.3 צהוב 1179

 טובה 0.9 1.6 צהוב לירי

 תצפית זים

BSB 405  ית 1.1 0.5 אדוםובי  

Marletta טובה 1.2 1.2 אדום 

TAR 260  טובה 1.4 1.4 אדום  

Gr28  ית 0.7 1.2 צהובובי  

PS47212 חלשה 0.6 0.8 צהוב 
  
  

  ל פרי אדום וקטיף אחד פרי ירוק.*בוצע קטיף אחד ש

  משקל פרי ממוצע. X**חישוב ולא שקילה. מספר חטים 

  

  

  סיכום

וחות יחסית בתקופת הסתיו 2014/15ת עו ה בטמפרטורותהיה קריר עם החורף  ךא ,התאפיי  

יר של השה ואוהשתי. יש לקחת בחשבון את ההשפעה של מזג - אירועי גשם מעל הממוצע הרב

  שה אחרת על תכוות הזן ועל פוטציאל היבול. כמו כן, חשוב לזכור שלא יתן בהשוואה ל

  תכן שבתאים אחרים הזים יגיבו שוה.יבמבחן זים לתת טיפול מיוחד לזן, כך שי

  

  ועל מקבל העצה להוג מהג זהירות. ,כל האמור לעיל היו בגדר עצה מקצועית בלבד
  

 


