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  בבקעת הירדן אביבי פלפל מבחן זי
2015 תעו  

  מו"פ בקעת הירדן -זיוה גלעד, רמי גולן, אפרים ציפילביץ, אחיעם מאיר 
  שה"מ, משרד החקלאות -תמר אלון יואל חדד, דוד סילברמן, 

  מועצת הצמחים -אורי אדלר 
  

  מבוא

ם, מידו 4,500-כהאמד ב ,קעת הירדןבאזור בגידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד מהגידולים החשובים 

 גידולהו ,מתחילה בשתילה בתחילת אוגוסטהמקובלת מחציתם בבתי רשת ומחציתם בבתי צמיחה. עות הגידול ש

עשה, לשוק המקומי  השיווקובמבר ומשכת עד אפריל. חודש יוי. תקופת היצוא מתחילה באמצע בחודש  מסתיים

  (אפריל, מאי ויוי). בחודשי האביב המאוחריםו מתרכז יתרבמ ך, אכולה העובמהלך ה ,בהתאם לאיכות ולמחיר

דרישה  סתמתמאף יום כו ,מאי ויוי לשוק המקומי ,שיווק פלפל בחודשים אפרילרב לבבקעת הירדן יש פוטציאל 

יו קשה משתילות סת .באביבתקופת השיווק יבול לאת הלרכז למגדלים  ן מומלץלכ ,יצוא פרי בתקופות הללוגם ל

אך עד כה לא ערכו מבחי זים  ,יותר ל במועדים מאוחריםושתל ראה שכדאיכך ש ,זה "חלון שיווקי"להגיע ל

  מועדים אלה, ולכן אין המלצות בושא. המתאימים ל

    ) בתחת צבי מו"פ בקעת הירדן.5/2/2015( שתילה מאוחרתלזים  ןמבחתוצאות של את הדוח זה מסכם 

  

  שיטות וחומרים

 .רשת צל באביבבבחורף ו בפוליאתילן סההמכו 2"במהרה עבירה בתחת צבי, מו"פ בקעת הירדן,  ךעריסוי ה

  . מרכז-מרכזמ'  1.7ערוגה הרוחב  על הערוגות. שקוףחיפוי פלסטיק בתוך  ,5/2/2015 יךבתארבוצעה  שתילהה

  שתילים.  20 , בכל חזרהמ' 4 :חזרהכל  כל הזים שתלו בחמש חזרות. מ'.  0.4כל  ,שתלו שתי שורות לערוגה

  ליטר אדיגן בסתיו.  -40עשה בחיטוי קרקע  הדליה ספרדית.ב 1.5שתילי תבית "

   .שלהלן 1בטבלה שבדקו מופיע רוט הזים יפ

  
  

במבחן זי כפי שבחו מטודות לו , עמידויות וסבילות לווירוסיםהפרי חברות הזרעים, צבעים, זרוט יפ .1טבלה 
  5/2/15בתאריך  ילה בשת פלפל

  
  

  סבילות  עמידות  צבע פרי  חברה  הזן
 L2 PMMV, TSWV  אדום  הזרע  76-012

 L4 TSWV  צהוב הזרע  לירי
 Pvy TSWV    צהוב הזרע 75018

HF   80006  צהוב הזרע  L4  TSWV  
 L2 PMMV, TSWV  אדום  הזרע  אליור
 L4 TSWV  אדום אפעל  10181
 L4 TSWV  אדום אפעל  10088
  L3  אדום  לאפע  רייזר
TOP 162  צהוב  מרחב אגרו -  גדות  L3 TSWV 
TOP 158  אדום  מרחב אגרו -  גדות L3 TSWV 

PE 1332 ולוגיהצהוב  זרעים טכ L4 TSWV 
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  תוצאות

  . קטיפים 5סה"כ בוצעו  ;30/6/15ומשך עד  17/5/15 תאריךפרי ביסוי החל בהקטיף 

  יצוא, הכמות ל כללי,היבול ה היבול בכל הקטיפים, לכך ס יםצגומ 2 מס' טבלהב

  ומשקל פרי ממוצע. המקומי שוק הכמות ל

  מסכמת את התפלגות גודל פרי.  3הפרי שקטף מוין לפי דרישת המשווקים ליצוא. טבלה 

  ראוי ליצוא. תילבהסיבות להגדרת פרי כ ופיעותמ 4בטבלה 

  

  

  י, יצוא, משקל פרי ממוצע ליבול כל .2טבלה 

   כללייבול  צבע  שם הזן
 ק"ג/מ"ר

 יצוא
 ק"ג/מ"ר

 שוק
 ק"ג/מ"ר

משקל פרי 
  ממוצע (ג')

 177  1.3  4.5  5.8  אדום  76-012
 189  1.2  4.9  6.1  צהוב  לירי

 184  1.7  5.3  7  צהוב 75018
HF   80006  184  0.9  3.9  4.7  צהוב 

 178  1.3  4.6  6.0  אדום  אליור
 183  1.2  4.2  5.5  אדום  10181
 190  1.4  5.3  6.7  אדום  10088

 171  1.4  4.4  5.7  אדום  יזררי
TOP 162  172  1.1  4.8  5.9  צהוב 
TOP 158  184  1.3  5.2  6.5 אדום 

PE 1332 184  1.4  4.1  5.5 צהוב 
  

  

  

  
  פרי ליצוא (אחוז לגודל)ההתפלגות גודל  .3 טבלה

  

 יצוא צבע  שם הזן
 ק"ג/מ"ר

משקל פרי 
  ממוצע (ג')

  פרי ליחידת גודל %

S M L XL 
 19 40 28 12 177  4.5  אדום  76-012 

 37 34 21 8 189  4.9  צהוב לירי  
 33 30 25 11 184  5.3  צהוב 75018
 HF  80006  29 32 26 11 184  3.9  צהוב 

 23 37 26 12 178  4.6  אדום אליור  
 33 35 25 9 183  4.2  אדום 10181
 29 37 22 11 190  5.3  אדום 10088

 23 35 24 15 171  4.4  אדום רייזר  
 TOP 162  19 39 31 10 172  4.8  צהוב 
 TOP 158  24 34 30 10 184  5.2 אדום 
 PE 1332  35 33 22 10 184  4.1 צהוב 
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  התפלגות רכיבי הפרי הממוין לשוק המקומי .4 טבלה
  

 % צבע  שם הזן
 יצוא

 שוק
 ק"ג/מ"ר

  רכיבי שוק
  )כמיועד לשוקמהיבול שהוגדר (%  

  עיוותים
שחור 
  פיטם

  חטטים
מכות 
  שמש

 23 15 23 38  1.3 77  אדום  76-012 
 33 25 8 33  1.2 81  צהוב לירי  

 29 35 6 24  1.7 75  צהוב 75018
 HF  80006  33 22 0 33  0.9 82  צהוב 

 15 38 8 31  1.3 79  אדום אליור  
 17 50 0 33  1.2 77  אדום 10181
 29 21 0 43  1.4 79  אדום 10088

 29 21 0 43  1.4 76  אדום רייזר  
 TOP 162  27 18 0 36  1.1 82  צהוב 
 TOP 158  15 38 0 38  1.3 80 אדום 
 PE 1332  29 21 7 36  1.4 75 צהוב 

  
  
  

  

  דיון ומסקות

   ).מ"ר/ק"ג 5, הציגו יבולים גבוהים בתקופה קצרה של קטיף (מעל HF 80006הזן חוץ מ ],כל הזים

   גרם). 190זים האדומים עם פרי גדול יחסי (הבין מאת היבול הגבוה ביותר  ביה 10088הזן 

   ק"ג/מ"ר) . TOP 158 )6.5אחריו הזן 

  מ"ר)./ק"ג 6.1לירי (אחריו הזן  ;מ"ר/ק"ג 7ביבול של  75018הזן הצטיין בין הזים הצהובים 

  תוצרי חטה לא טובה,  –ות היבול לשוק המקומי התאפיין בשי סממים עיקריים: פרי מעו

  המבה ברשת צל על גבי יריעת הפוליאתילן, כוסה  רק באמצע חודש אפרילורמה גבוהה של חטטים. 

  פגיעה כתוצאה ממכות שמש.שעלוותם מעטה ופריים חשוף בכמה זים ולכן ראתה 

 TOP 158ור, אך גם הזים אלי ,מהיבול פסל ליצוא) 50%היה רגיש ביותר לחטטי חום ( 10181הזן 

  סבלו מפגם זה.   75018- ו

 


