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   בבקעת הירדן אביבי פלפל מבחן זי
  2016עוה 

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

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

  מועצת הצמחים -אורי אדלר 

  

  תקציר

 ,שתיים- תוים רבעל פי  .ויוי לשוק המקומיפוטציאל רב לשיווק פלפל בחודשים אפריל, מאי  יכרבבקעת הירדן 

כך, לפימסתמת דרישה גם ליצוא.  בתקופות הללוכיום יתר על כן, בתקופה זו יש מחסור בפרי והמחירים גבוהים. 

"חלון שיווקי" זה, לא תמיד מושגת מטרת ו יסתבשתילות ב תקופת השיווק באביב.בלמגדל לרכז את היבול  מומלץ

ואין  ,לשתול במועדים מאוחרים יותר, אך עד כה לא ערכו מבחי זים המתאימים למועדים אלהכך שראה שכדאי 

  המלצות בושא.

 בקרקע מקומית. בפוליאתילן בחורף סההמכו 2במהרה עבירה "מו"פ בקעת הירדן, בבתחת צבי  ךערזה יסוי 

  .6/1/2016יך בתארבוצעה  שתילהה

  תוצאות היסוי

, 142TOP ,10088ארמדה,  :הזים .2015ת ד בהשוואה לשוהשיגו יבולים גבוהים מא םאדומיההזים  יתבמר

 .איכות ליצואיבול ב ק"ג/מ"ר 6- וקרוב ל ,ק"ג/מ"ר 7מעל  -כללי היבול מבחית כמות ההובילו  PB3864SV-רלמפגו ו

צטיין בחיי מדף טובים הזן דהלוקס ה ;השיג יבול גבוה , שלו פרי גדול מאוד,7039הזן  ,ים צהוביםהז תיחבמ

  במיוחד.

זו יתכן שיו שתי,-רבממוצע הטמפרטורות הבהשוואה ל ,גבוהותהתאפייה בטמפרטורות  2016בשת אביב עות ה

 בשים אחרות, עומת זה ששררל ,יר השהואוהמזג ת יש לקחת בחשבון את השפע ליבולים הגבוהים השה. הסיבה

  על תכוות הזן ועל פוטציאל היבול.

  

  

  מבוא

       גידול זה משתרע על פי  .באזור בקעת הירדןגידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד מהגידולים החשובים 

מתחילה בשתילה בתחילת העיקרית בבקעה , מחציתם בבתי רשת ומחציתם בבתי צמיחה. עות הגידול םדו 4,000-כ

לשוק  השיווקובמבר ומשכת עד אפריל. חודש ע יוי. תקופת היצוא מתחילה באמצבחודש  מתמסתייואוגוסט 

(אפריל,  בחודשי האביב המאוחריםו מתרכז יתרבמ ךא ,בהתאם לאיכות ולמחיר, כולה עוהבמהלך ה עשההמקומי 

כיוון שעל פי  .מאי ויוי לשוק המקומי ,שיווק פלפל בחודשים אפרילרב לפוטציאל  טמוןבבקעת הירדן  מאי ויוי).

. יצוא בתקופות הללוגם לדרישה  סתמתיום מכ יש מחסור בפרי והמחירים גבוהים.בתקופה זו  ,תייםש-תוים רב

כך  ,זה "חלון שיווקי"משתילות סתיו קשה להגיע ל .באביבתקופת השיווק יבול לאת הלרכז למגדל  מומלץ כך,לפי

אין ו ,מועדים אלההמתאימים לאך עד כה לא ערכו מבחי זים  ,יותר ל במועדים מאוחריםושתל ראה שכדאיש

  המלצות בושא. 

בוצעה  שתילהה מו"פ בקעת הירדן.בבתחת צבי   מאוחרתפלפל משתילה  זי ןמבחתוצאות של את הדוח זה מסכם 

  קטיפים. 7; סה"כ בוצעו 26/6/16ומשך עד  2/5/16קטיף הפרי ביסוי החל בתאריך . 6/1/2016יך בתאר
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  שיטות וחומרים

-בבקרקע מקומית.  בחורף בפוליאתילן סההמכו 2"במהרה עבירה מו"פ בקעת הירדן, בבתחת צבי  ךערהיסוי 

רוחב . 6/1/2016 יךבתארבוצעה  שתילההצל שחורה.  30%רשת בו מאש 17הוחלף הפוליאתילן ברשת  11/4/16

 4כל חזרה , חזרותארבע ב כל הזים שתלומ'.  0.4כל שתילה  ;. שתלו שתי שורות לערוגהמרכז-מרכזמ'  1.8ערוגה ה

  ליטר אדיגן בסתיו.  -40עשה בחיטוי קרקע  הדליה ספרדית.בגידול ה .1.5שתילי תבית ", שתילים 20 בכל חזרהו מ'

   .שלהלן 1בטבלה שבדקו מופיע רוט הזים יפ
  
  

אביבי,  חן זי פלפלמטודות במבלו , עמידויות וסבילות לווירוסיםהפרי חברות הזרעים, צבעים, זהרוט יפ .1טבלה 
  2016תחת צבי, מו"פ בקעת הירדן, 

  
  עמידות וסבילות  צבע הפרי  חברה  שם הזן

 4L   TSWV+N אדום  הזרע  76837
 4L   TSWV אדום Bayer  )50-117קרסון ( 

Teacher .אדום  א.ב L3  

SV3864PB  .4 אדום א.בL   TSWV 
 4L   TSWV אדום גדרה מרכבה
 4L   TSWV אדום ירוק  ארמדה
GR500 4 אדום ירוקL   TSWV 

 4L   TSWV אדום  אפעל  10088
 4L   TSWV אדום אפעל  רלמפגו
 --------  אדום עדן  כריזמה

 3L   TSWV אדום  סמקו 1451
142TOP   4 אדום  גדותL   TSWV 

TAR268  4 צהוב  תרסיסL   TSWV 
 4L   TSWV צהוב עדן  )5433דהלוקס (

  4L   TSWV  צהוב  גדרה  7926
 4L   TSWV צהוב  סמקו 7039

  
בכל קטיף שקל ומוין פרי לפי קטיפים.  7; סה"כ בוצעו 26/6/16ומשך עד  2/5/16קטיף הפרי ביסוי החל בתאריך 

  הפרי שקטף מוין לפי דרישת המשווקים ליצוא. פרמטרים של איכות וגודל כמקובל.

הבדיקה ערכה לפרי מקומי. השוק לוחיי מדף להדמיה של שיווק  איכותת ה בדיקתעש 23.6.16בקטיף בתאריך 

   .מ"צ) 20-ימים ב 5+ לחות  95% מ"צ 7- יום ב 6( לאחר השהיה

  

  הפרמטרים שבדקו:

 .ראוי ליצוא יוא -פרי זקן לאחר הסימולציה  15%מעל  :פרי זקן

  כתום.בצבע  ף שלהם הואהיקהמויותר  50%ר שאאחוז הפירות  - בזן אדום בלבד  :כתומים

   :ביחס כלהלןהמורכב מהמדדים ציון איכות  חושבלאחר חישוב אחוזי התכוות השוות, : ציון איכות

  .%02, כתומים %08מוצקות (מוצק מאוד וזקים) 
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  תוצאות

היבול  יםצגומ 2 מס' טבלהב. קטיפים 7סה"כ בוצעו  ;26/6/16ומשך עד  2/5/16 תאריךפרי ביסוי החל בהקטיף 

הפרי שקטף מוין לפי דרישת ממוצע. הפרי הומשקל המקומי שוק להיבול יצוא, ל יבולהכל הקטיפים, מהכללי 

  המשווקים ליצוא. 

  ).23.6.16 -מציגה את כמות הפרי שקטפה בכל חודש (קטיף אחרון ב 3טבלה 

  יצוא.שאיכותו ראויה לפרי בגודל עשה רק לפי מיון הת את התפלגות גודל פרי. רכזמ 4טבלה 

מדף הלבדיקת חיי שעשתה יום. ההדמיה  11 במשךפרי לאחר אחסון וחיי מדף האת חיי המדף של  מסכמת 5טבלה 

בחודשים מאי ויוי הפרי משום שפרי ביסויי חורף, המיועד בעיקר ליצוא, זו העשית לבדיקת הייתה שוה מההוג ל

  מיועד בעיקר לשוק המקומי. 

  משקל פרי ממוצעויצוא ליבול  ,יליבול כל .2טבלה 

   כללייבול  צבע  שם הזן
 ק"ג/מ"ר

 יצוא
 ק"ג/מ"ר

 שוק
 ק"ג/מ"ר

משקל פרי 
ממוצע 

  (ג')

142TOP  242 2.1 5.8 7.9 אדום 
 233 2.1 5.8 7.9 אדום  ארמדה

 250 2.0 5.8 7.8 אדום  10088
 206 1.6 5.6 7.2 אדום  רלמפגו

SV3864PB  241 1.4 5.7 7.1 אדום 
 269 1.4 5.1 6.5 אדום מרכבה
 242 2.1 4.4 6.5 אדום  כריזמה
GR500 218 1.8 4.7 6.5 אדום 

 262 1.8 4.6 6.4 אדום 1451
Teacher 204 1.1 4.9 6.0 אדום 

 221 1.6 4.3 5.9 אדום  76837
 207 1.7 3.5 5.3 אדום  )50-117קרסון ( 

 237 1.8 5.4 7.1 צהוב 7039
 198 2.0 3.5 5.5 צהוב  7926
TAR268  216 1.4 4.0 5.4  צהוב 

 221 1.0 4.3 5.3 צהוב  )5433דהלוקס (
          

  )23.6.16-בבוצע  (קטיף אחרון קטיף לפי חודשיםההתפלגות קצב : 3טבלה 

   כללייבול  צבע  שם הזן
 ק"ג/מ"ר

  קטיף ביוי קטיף במאי
  %  ק"ג /מ"ר  %  ק"ג /מ"ר

142 TOP  14 1.07 86 6.80 7.9 אדום 
 16 1.29 84 6.62 7.9 אדום  ארמדה

 23 1.80 77 5.99 7.8 אדום  10088
 19 1.22 81 5.23 7.2 אדום  רלמפגו

SV3864PB  18 1.25 82 5.82 7.1 אדום 
 15 0.98 85 5.50 6.5 אדום מרכבה
 11 0.72 89 5.77 6.5 אדום  כריזמה
GR500 21 1.34 79 5.14 6.5 אדום 

 17 1.09 83 5.33 6.4 אדום 1451
Teacher 16 0.95 84 5.08 6.0 אדום 

 15 0.88 85 5.04 5.9 אדום  76837
 11 0.59 89 4.67 5.3 אדום  )50-117קרסון ( 

 13 0.93 87 6.19 7.1 צהוב 7039
 11 0.63 89 4.89 5.5 צהוב  7926
TAR268  11 0.57 89 4.82 5.4  צהוב 

 13 0.71 87 4.60 5.3 צהוב  )5433דהלוקס (
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  פרי ליצוא (אחוז לגודל)ההתפלגות גודל  .4 טבלה
  

 יצוא צבע  שם הזן
 ק"ג/מ"ר

משקל פרי 
  ממוצע (ג')

  ליחידת גודלבאיכות יצוא פרי  %

S M L XL 
142TOP  65 31 4 1 242 5.8 אדום 

 56 35 10 0 233 5.8 אדום  ארמדה
 64 26 10 0 250 5.8 אדום  10088

 31 45 23 1 206 5.6 םאדו  רלמפגו
SV3864PB  50 40 9 0 241 5.7 אדום 

 53 39 8 0 269 5.1 אדום מרכבה
 58 31 10 0 242 4.4 אדום  כריזמה
GR500 60 30 6 0 218 4.7 אדום 

 61 33 6 0 262 4.6 אדום 1451
Teacher 21 58 19 1 204 4.9 אדום 

 35 48 17 0 221 4.3 אדום  76837
 26 50 22 2 207 3.5 אדום  )50-117קרסון ( 

 58 32 10 0 237 5.4 צהוב 7039
 27 53 20 1 198 3.5 צהוב  7926
TAR268  25 59 15 0 216 4.0  צהוב 

 26 58 17 0 221 4.3 צהוב  )5433דהלוקס (
  
  
  

ה הבדיק, מ"צ) 20-ימים ב 5+ לחות  %95 מ"צ 7-יום ב 6( ממוצע לאחר השהיה ;(מוצקות וכתומים)איכות  :5טבלה 
  .)23/6/16 האחרון (ערכה לפרי מקטיף 

  

 דומוצק מא צבע  שם זן
(%) 

  זקן*
(%) 

  **כתום
 (%) 

  איכות משוקללת
יום  11לאחר 

  ***סימולציה
)0-10(  

142TOP  6.4 20 0 70 אדום 
 5.5 30 0 20 אדום  ארמדה

 6.2 40 0 70 אדום  10088
 5.5 30 0 20 אדום  רלמפגו

SV3864PB  6.6 10 0 40 אדום 
 5.3 30 0 0 אדום רכבהמ

 5.5 20 0 0 אדום  כריזמה
GR500 5.5 50 0 40 אדום 

 5.7 50 0 60 אדום 1451
Teacher 7.3 60 0 80 אדום 

 5.2 40 0 0 אדום  76837
 5.7 36 0 45 אדום  )50-117קרסון ( 

 3.2 - 10 60 צהוב 7039
 2.9 - 10 30 צהוב  7926
TAR268  6.6 - 0 30  צהוב 

 7.5 - 0 50 צהוב  )5433דהלוקס (
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   .ראוי ליצוא יוא -פרי זקן לאחר הסימולציה  15%: מעל פרי זקן*

   כתום.בצבע  ף שלהםהיקהמויותר  50%אשר אחוז הפירות  -בלבד  מיםאדו יםבז :כתומים

מוצקות  :פי היחסעל המורכב מהמדדים ציון איכות  חושבלאחר חישוב אחוזי התכוות השוות, : ציון איכות**

   .20%, כתומים 80%(מוצק מאוד וזקים) 

  

  דיון 

  זים אדומים

, 142TOP ,10088 ארמדה, :. הזיםה החולפתד בהשוואה לשוהזים השיגו יבולים גבוהים מא יתרבמ, יללכבאופן 

יש . איכות ליצואב ק"ג/מ"ר 6- וקרוב ל ,ק"ג/מ"ר 7מעל  - כלליהיבול מבחית כמות ההובילו  PB3864SV -ו רלמפגו

מהיבול  80%-כקטפו בכל הזים ). ק"ג/מ"ר 6.7יבול הגבוה ביותר (חית הבמ 10088הזן הצטיין  2015 תבשלציין כי 

  .בחודש מאי

 אופן(מוך במאוד ח קומפקטי ומי, אך התאפיין בצקיץ,  השיג יבול גבוהב המקובל לשתילה  רלמפגו שהוא הזן  הזן

ל וסבעתידים לראה שהצמחים ש ווןכי ,פירות בחזרה אחתהוחלט לדלל  23.3.16 ריךתאבולט מיתר הזים). ב

יבול  תקבלה ,פירותבהן דוללו ש החזרות שלא ושלבמעודפי חטה על צמח קטן. למרות החשש מ"תקיעת הצמח", 

  .בלבד ק"ג/מ"ר 4.2התקבל יבול בכמות של  ,פירותדוללו בה שחזרה בעוד שב ;ק"ג/מ"ר 7אה של מעל 

-מאף גבוה  ההזים הימחלק משקלם של ו ,משקל פרי ממוצעשל  םגר 200מעל  -ד וכל הזים היו בעלי פרי גדול מא

  ).extra large( "דוגדול מא") וlarge( "גדול"גודל של בקטגוריית כלל . כמעט כל הפרי םגר 250

מהתפתחות צבע הזים "סבלו"  יתרבמ. קןשל פרי ז אחוז מוך עם הזים היו בעלי חיי מדף מעולים יתרבמ - חיי מדף

  ר הזים. משאבלטו לטובה  PB3864SV -ו כריזמההזים  .לקויה

כדאי לבחון זן לפחות  ללכרך בדכיוון ש ,להמליץ עליו אך במשה זהירותויתן  ,עוותההצטיין בשתי  10088הזן 

, ארמדה (זן ותיק בעות 142TOPהזים  יש מקום לבדוק שוב את ממליצים עליו בביטחון מלא.שש פעמים לפי ושל

 ,ההאך השיג איכות גבו ,לא הצטיין ביבול Teacherיבול גבוה. הזן  לפוטציאשהראו  PB3864SV -ו החורף), רלמפגו

  .כך שמומלץ לבחון אותו עוה וספת

  

  זים צהובים

  ובים במיוחד.בחיי מדף טהצטיין דהלוקס הזן . גבוההשיג יבול שפריו גדול מאוד,  ,7039הזן 

  

  סיכום

ליבולים זו הסיבה יתכן שיו ,ותשתי-רבטמפרטורות הגבוהות בהשוואה להתאפייה בטמפרטורות  2016אביב עות 

על תכוות בשים אחרות,  עומת זה ששררל ,יר השהואוהמזג ת יש לקחת בחשבון את השפע השה.שהיו הגבוהים 

  הזן ועל פוטציאל היבול.

תכן שבתאים אחרים הזים יטיפול מיוחד, כך שילכל זן וזן  העיקור שלא יתן במבחן זים לכמו כן, חשוב לזכ 

  יגיבו שוה.

  

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

 


