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  תקציר

מגדלים פלפל בארץ בכל עונות השנה ליצוא ולשוק המקומי. אזור הגידול העיקרי הינו הערבה והעונה העיקרית היא 

אם פסק היצוא. מוישנה ירידה באיכות הפרי ו ץמרחודש כבר באמצע  ללכרך בד .שתילת סוף יולי ושיווק עד סוף אפריל

ניתן היה לשווק פרי באיכות טובה, עונת היצוא והשיווק לשוק המקומי הייתה נמשכת עד תקופת החיץ ביוני. בשונה 

קרוב לאמיר  םקוממ ,החונט וגדל בחורף ,פרי הפלפל יתרבמות, חצילים ומלפפונים, כמו עגבנ ,אחריםהדליה מגידולי 

מגדלי יש ה שבספרד, כשהצמח מגיע לגובה של כמטר וחצי, יללא כיסוי עלוותי וחשוף לקרינה ישירה. באלמרי ,הצמיחה

מכוונים את הגידול בהדליה לבניית סוכה המגינה על הפרי הנמצא בגובה רב מקרינה ישירה, העלווה מכסה את הפלפל 

  הפרי והוא ניתן לקטיף בצורה נוחה.

חממות מכוסות ב בתקופה החמהיתה לבחון את פוטנציאל הגידול של פרי איכותי בכיכר סדום ימטרת העבודה ה

לקבל פרי איכותי לקטיף ולשיווק ליצוא כדי  ,הנשתלות במועד המקובל באזור (אמצע ספטמבר) ,ורשתות צל פוליאתילן

מחסור בד"כ בה יש ש, בתקופה יוני -אפריל , וגל נוסף לשיווק פרי איכותי לשוק המקומי בחודשים ץמרחודש  עד סוף

  . בארץ בפלפל

הייתה  ,הסוכה הודלה על החוטים ונבנתהוף העליון של הצמחים הנבספרד, כאשר  ה שנראהבהשוואה למבניסוי ראשון, 

. תוצאות היבול יותר פרי קטןולשהביאה לנשירת עלים בחלק החשוך של הצמחים  ,ירידה דרמתית ברמת הקרינה

סינו לשפר את התוצאות של הניסוי הקודם ע"י בניסוי השני, ני הסוכה.לשיטת הראו יתרון קטן והאיכות שהתקבלו 

קרינה. אמנם, נמצא יתרון קטן  השחסרכבעבר כאמצעי להגדלת היבול בחורף  האור שהוכח תשימוש ביריעה מפזר

 ברשתות צל, לא נמצא יתרון ליריעה זו. פלסטיקאור, אך באביב לאחר כיסוי ה תבקטיפי החורף לשימוש ביריעה מפזר

באביב ברשת "פנינה" במקום המבנה אחר שנבחן, כיסוי  גורםאולם,  .לשיטת הסוכהבעונה זו כמו כן לא נמצא יתרון 

הן  ,)XL, הן בפרי הגדול מאד (משמעותית תה תוספת יבולי. תחת רשת "פנינה" הי, הגדיל את היבולרשת צל שחורהב

מעבר להגדלת פירות לקטיף בהשוואה לכיסוי ברשת צל שחורה. ) ואף בפרי סוג ב'. תוספת זו נבעה מתוספת Lבפרי לארג (

  חטטי חום.בכמות הפרי עם קטן והפרי הגדלה בכמות הל ןהסיכו שימוש ברשת פנינה גם, טמון בהיבול המשווק

ק"ג  14ל  11 ומי באביב נע ביןקבחורף ויבול סוג א' לשוק מ העונתי באיכות יצואסך היבול הניסוי,  שנותבמהלך שתי 

היבול החורפי המיועד ליצוא בשילוב פרי איכותי באביב לשוק המקומי כמות ואיכות מיקסום . בטיפולים השונים למ"ר

  הפלפל באזור כיכר סדום.גידול להרחיב את ענף אף יאפשר לשמור ו

החמה, מאי ויוני, בה נדרש כיצד לגדל באגרוטכניקות שונות של סוכה שתשמור על איכות הפרי בתקופה נוסף נדרש לימוד 

  לשפר את האיכות בכדי לעמוד בדרישות השוק. 

  מבוא

 הגידול נעשה רוב .ויותר דונם 20,000 -ב מגדלים פלפל בארץ בכל עונות השנה ליצוא ולשוק המקומי. היקף השטח נאמד

ליצוא. אזור הגידול העיקרי  ר”ג למ”ק 90,000הם מש ,ר”ג למ”ק 160,000-כהוא היקף השיווק  .בתי פלסטיקבבתי רשת וב

ניכרת  סמרחודש כבר באמצע  ללככשבדרך ושיווק עד סוף אפריל,  ,והעונה העיקרית היא שתילת סוף יולי ,הערבה אהו

עונת סביר להניח ש, גם בתקופה האמורה ניתן היה לשווק פרי באיכות טובהאם . מופסק ירידה באיכות הפרי והיצוא

  יוני.חודש הייתה נמשכת עד תקופת החיץ ב היצוא והשיווק לשוק המקומי

בהתאם למועד השתילה ולתנאי  ,או הולנדית) צמח פלפל הגדל בבתי רשת או פלסטיק בהדליה המקובלת (ספרדית

ובכיכר  ,בערבה המרכזית באמצע אפריללגובה של כשלושה מטרים או יותר בתום עונת הקטיף, שהיא  מגיעהסביבה, 

 ,וגדל בחורףהחונט  ,פרי הפלפל יתרבמכמו עגבניות, חצילים ומלפפונים,  ,אחרים הדליה מגידולי. בשונה יוניב -סדום 

המגדלים  ,ללא כיסוי עלוותי וחשוף לקרינה ישירה. כדי למנוע נזקי קרה ומכות שמש ,קרוב לאמיר הצמיחה םקמומ



יש לציין כי . פתרון אחר כךאך אין ל ,יבפוגע בפוטנציאל היבול באבמועד מוקדם זה מחזירים את רשת הצל כבר בינואר. 

  .בהשוואה לבית רשת חשיפת הפרי לקרינה ישירה חמורה יותר בבית פלסטיק

את הגידול בהדליה לבניית סוכה המגינה מכוונים מגדלי פלפל ה שבספרד, כשהצמח מגיע לגובה של כמטר וחצי, יבאלמרי

ניתן לקטיף בצורה נוחה. בתצפית שנערכה בבית והוא על הפרי הנמצא בגובה רב מקרינה ישירה, העלווה מכסה את הפרי 

אוגוסט, נבחנה חודש ראשון של הבשתילה בשבוע  ,מכוסה פוליאתילןה, בחממה 2014/15צמיחה בתחנת יאיר בעונת 

נבדקה השיטה  2017/18מאי. בעונת -הניתן לשיווק בחודשים אפריל ,התקבל פרי איכותיו ,סוכהטכנולוגיית הדליה ב

פרי באמצעותה ניתן לקבל התוצאות העידו על כך שו ,דול פלפל בבית רשת בשתילת סוף יולי, בשטח מסחרי בפארןיבג

  .יות לא פורסמו)(התוצאות משתי התצפ מאי-שיטה המקובלת בקטיפי אפרילזה המתקבל באיכותי יותר מ

מטרת העבודה הייתה לבחון את פוטנציאל הגידול של פרי איכותי בכיכר סדום בתקופה החמה בחממות מכוסות 

פוליאתילן, הנשתלות במועד המקובל באזור (אמצע ספטמבר), כדי לקבל פרי איכותי לקטיף ולשיווק ליצוא עד סוף חודש 

  . בד"כ בארץ , בתקופה שבה יש מחסור בפלפליוני-מי בחודשים אפרילמרס, וגל נוסף לשיווק פרי איכותי לשוק המקו

  המחקר ושיטות הניסויים מהלך

בשני בתי יושמה . אגרוטכניקת הגידול בסוכה , מו"פ ערבה תיכונה וצפוניתכיכר סדוםבבתחנת זהר  ובוצע יםהניסוי

ערבה ובניסוי  IRבניסוי הראשון התקינו יריעות דונם כל אחד.  3/4בהיקף של  ,מכוסים בפוליאתילן כל העונההצמיחה 

 הדליהבשתי החממות בחנו שיטות . ערבה IRהמקובלת, יריעה המבנה עם אור ל תהשני הושוו מבנה מכוסה יריעה מפזר

בשיפוע ממרכז השביל לשני לצורך תמיכת הצמחים בשיטת הסוכה, נמתחה רשת הדליה . הרגיל להדליהבסוכה בהשוואה 

שתי שורות לערוגה עם  .11.9.20 -ובניסוי השני ב 2.9.19 -שתל בנ(אפעל)  וייפרהזן בניסוי הראשון, ). 1(תמונה הצדדים 

 עדבניסוי הראשון ו 17.10.19עד  ,רשת צל על גבי יריעת הפוליאתילן נפרסהבתחילת הגידול הדליה ספרדית עד סוף מרץ. 

ובניסוי  1.3.20 -, בניסוי הראשון, בותמעל כיסוי הפוליאתילן של החממ צל רשת שוב הרסנפבאביב, . בניסוי השני 1.11.20

  "פנינה". לעומת צל שחורה   40%ות בניסוי השני, הושוו רשת .7.3.21 -השני ב

בניסוי שני, הקטיף הראשון בוצע באיחור . 15.6.20 תאריךב -והאחרון  ,23.12.19 -הקטיף הראשון בוצע בראשון, הבניסוי 

ערך מיון לאיכות המותאמת נ אפרילומ ס;מרחודש הפרי הקטוף מוין לאיכות יצוא עד סוף . 17.6.21 -, והאחרון ב7.2.21 -ב

מקומי הבדיקות חיי מדף לשוק ). ומעלה גרם 200-משקל מוגדר של כב ,פרי גדול לרשתות -לשוק המקומי (סוג אקסטרה 

  . ח)"בניסוי השני (תוצאות לא מובאות בדו 5-ו בניסוי ראשון בדיקות 7 ובסך הכול נערכו ;כל קטיף שני ,חל מאפרילבוצעו ה



  

  

 בשיפועבניסוי. מימין, מראה כללי של הסוכה, בתמונה משמאל נראית הרשת המתוחה  הדליית הסוכה: 1ה תמונ
  4.5.20בתאריך לתמיכה בצמחים. צילום 

  

  

  תוצאות

  2020-2019ראשון ניסוי  .1

). בתקופה זו הצמחים עדיין לא הגיעו לגובה של 1הפרי מוין לאיכות יצוא (טבלה  ץועד סוף מר ,23.12.19 -ב הקטיף החל 

  בין חלקות הניסוי.ס לא היה למעשה כל הבדל מרחודש כך שעד סוף  ,סוכההלצורך בניית  החוטים 

  19/2020 , תחנת זוהר1.4.20 עד 23.12.19 מתאריךקטיפים . יבול סוג א' וסוג ב' (ק"ג מ"ר), 1טבלה 

  טיפול
  סוג א'

  מ"ר)ל(ק"ג 
  סוג ב'

  מ"ר)ל(ק"ג 
 סוג ב'פרי 

(%)  

 8% 0.68 7.54 1חממה בסוכה 

 9% 0.65 6.83 1חממה בקורת יב

 6% 0.42 7.02 2חממה בסוכה 

 8% 0.60 7.35 2חממה בקורת יב
  

לתוצאות  להתייחסנכון כי מראש. נראה שהוכנה סוכה ב הדלילההנדרש בה והגיעו לגלקראת אמצע חודש אפריל הצמחים 

ולא התקבל הסבר המניח את הדעת  ,)3 -ו 2אות אין הבדלים בין החלקות (טבל אשרכ ,היבול ואיכות היבול בחודש אפריל

  .1בהשוואה לחממה  ,2שני הטיפולים בחממה הסתמן ביתרון ל

  19/2020, תחנת זוהר חודש אפרילמ"ר), ל. יבול סוג א', התפלגות לגדלים וסוג ב' (ק"ג 2טבלה 

 טיפול
  סוג א'

 XLפרי 
  מ"ר)ל(ק"ג 

  סוג א'
 Lפרי 

  מ"ר)ל(ק"ג 

סה"כ פרי 
  סוג א'

  מ"ר)ל(ק"ג 
פרי סוג ב'   סוג ב'

(%)  

 15% 0.20 1.18 0.09 1.09 1חממה בסוכה 

 11% 0.15 1.24 0.14 1.10 1חממה בקורת יב

 14% 0.28 1.69 0.19 1.50 2חממה בסוכה 

 12% 0.25 1.90 0.20 1.70 2חממה בקורת יב



   

  19/2020, תחנת זוהר חודש אפרילימים,  3איכות היבול לאחר השהיה של  מדדי . 3טבלה 

 טיפול
מס' 
  ציון  חטטים  התמוטטות  גוון  חריג צבע  רקוב  רך  גמיש  מוצק+  פירות

 (1-5)  באחסון חיצונית               

 3.56 6% 1% 16% 6% 6% 3% 9% 87% 159 1סוכה 

 3.64 5% 1% 15% 7% 5% 1% 18% 81% 148 1ביקורת 

 3.47 3% 0% 13% 5% 3% 2% 12% 86% 311 2סוכה 

 3.78 9% 1% 15% 7% 1% 1% 13% 86% 267 2ביקורת 
  

לגבי תוצאות היבול סוג א',  הדליה ספרדית רגילה.והדליה בסוכה ציגות השוואה של ) מ5-4 תוצאות חודש מאי (טבלאות

 ), יש מגמה5. לגבי איכות היבול לאחר השהיה (טבלה ביקורתעומת ל ,1חממה סוכה בטיפול הלטובת הבדל מובהק  נמצא

בהשוואה סוכה בהדליה הבטיפולי התקבלו יותר ות טובכאשר תוצאות  ,כלליהציון ללא מובהקת למוצקות וחיובית 

  יש לציין שמאמצע מאי עד תחילת יוני, שררו תנאי שרב קיצונים שבוודאי השפיעו על איכות הפלפל. לביקורת.

  2019/29, תחנת זוהר חודש מאי. יבול סוג א', התפלגות לגדלים וסוג ב' (ק"ג מ"ר), 4טבלה 

 טיפול
  סוג א'

 XLפרי 
  מ"ר)ל(ק"ג 

  סוג א'
 Lפרי 

  מ"ר)ל(ק"ג 

סה"כ פרי 
  א'סוג 

  מ"ר)ל(ק"ג 
פרי סוג ב'   סוג ב'

(%)  

 10% 0.22 1.91 0.24 1.68 1חממה בסוכה 

 13% 0.23 1.50 0.18 1.33 1חממה בקורת יב

 10% 0.20 1.78 0.21 1.57 2חממה בסוכה 

 11% 0.23 1.84 0.12 1.72 2חממה בקורת יב
  

  

  2019/20, תחנת זוהר מאיחודש ימים,  3. פרמטרים של איכות היבול לאחר השהייה של 5טבלה 

 טיפול
' מס

  ציון  חטטים  התמוטטות  גוון  חריג צבע  רקוב  רך  גמיש  מוצק+  פירות

 (1-5)  אחסוןב חיצונית                

 3.33 5% 1% 19% 13% 5% 0% 26% 74% 201 1 סוכה

 3.18 6% 14% 26% 14% 7% 2% 38% 60% 87 1 קורתיב

 3.59 3% 3% 30% 8% 2% 3% 19% 78% 219 2 סוכה

 3.49 2% 3% 32% 3% 4% 2% 28% 70% 148 2 קורתיב
  

בחודש יוני . לאור מגבלה זו, בוצעו 20.6.20תקנות הסניטציה בערבה חייבו את סיום הגידול ופינוי הצמחים עד לתאריך 

עידו לאחר השהיה לא ה). תוצאות איכות היבול 6(טבלה נמוך היבול בקטיפים אלה היה  . )15.6.20(עד קטיפים שה ורק של

  ).7(טבלה  מגמה הפוכהנראתה יה שנימה המובח ,יתרון לשיטת הסוכה ניכרבחממה אחת כש, כלשהי ברורה מגמה על

  2019/20 , תחנת זוהרחודש יוני. יבול סוג א', התפלגות לגדלים וסוג ב' (ק"ג מ"ר), 6טבלה 

 טיפול
  סוג א'

 XLפרי 
  מ"ר)ל(ק"ג 

  סוג א'
 Lפרי 

  מ"ר)ל(ק"ג 

סה"כ פרי 
  סוג א'

  מ"ר)ל(ק"ג 
  סוג ב'

פרי סוג ב' 
(%)  

 23% 0.13 0.44 0.24 0.20 1חממה בסוכה 

 29% 0.14 0.34 0.17 0.17 1חממה בקורת יב

 15% 0.14 0.82 0.36 0.46 2חממה בסוכה 

 23% 0.19 0.63 0.22 0.40 2חממה בקורת יב
  

  



  2019/20, תחנת זוהר חודש יוניימים,  3. פרמטרים של איכות היבול לאחר השהיה של 7טבלה 

 טיפול
מס' 
  ציון  חטטים  התמוטטות  גוון  חריג צבע  רקוב  רך  גמיש  מוצק+  פירות

 (1-5)  באחסון חיצונית                

 3.18 1% 2% 16% 19% 3% 1% 15% 84% 100 1סוכה 

 2.91 0% 2% 13% 13% 0% 2% 34% 64% 53 1ביקורת 

 3.36 1% 1% 19% 14% 2% 0% 15% 85% 236 2סוכה 

 3.60 1% 1% 21% 18% 1% 1% 8% 91% 142 2ביקורת 
  

 תבסיכום היבול במאי וביוני מסתמנת מגמה של יבול גבוה יותר בשיטת הדליית הסוכה בהשוואה להדליה הרגילה, שנובע

). דבר זה אינו מהווה יתרון שיווקי לשוק המקומי, כי באופן כללי, ניתן לומר 8סוג א' (טבלה  Lמכמות גדולה יותר של פרי 

  .XLמוצק מזכה את המגדל במחיר מופחת, בהשוואה לפרי איכותי  Lשפרי 

סך כל  בטיפולים השונים. ק"ג למ"ר 12ל  11סה"כ היבול באיכות יצוא בחורף ויבול סוג א' באביב נע בין  19/20בעונת 

  בטיפולים השונים.ק"ג למ"ר  13ל  12היבול נע בין 

   2019/20, תחנת זוהר חודשים מאי ויוני. יבול סוג א', התפלגות לגדלים וסוג ב' (ק"ג מ"ר), 8טבלה 

 טיפול
  סוג א'

 XLפרי 
  (ק"ג למ"ר)

  סוג א'
 Lפרי 

  (ק"ג למ"ר)

סה"כ פרי 
  סוג א'

  (ק"ג למ"ר)
פרי סוג ב'   סוג ב'

(%)  

 15% 0.35 2.35 0.48 1.88 1בחממה סוכה 

 20% 0.37 1.84 0.34 1.50 1ביקורת בחממה 

 13% 0.34 2.60 0.57 2.03 2סוכה בחממה 

 17% 0.42 2.46 0.34 2.12 2ביקורת בחממה 
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). בתקופה זו הצמחים עדיין לא הגיעו לגובה של 9הפרי מוין לאיכות יצוא (טבלה  ץ, ועד סוף מר7.2.21 -הקטיף החל ב

  .המבנהעל סוג היריעה כתוצאה מהיה  החוטים לצורך בניית הסוכה, כך שעד סוף חודש מרס כל ההבדל בין חלקות הניסוי

  2021/20זוהר , תחנת 12.4.21עד  212.7.קטיפים מתאריך . יבול סוג א' וסוג ב' (ק"ג מ"ר), 9טבלה 

 טיפול
סה"כ יבול   סוג ב'  סוג א'

  (ק"ג למ"ר)  (ק"ג למ"ר)  (ק"ג למ"ר)

 8.80 1.03 7.8  כיסוי יריעה רגילה

 9.22 1.02 8.2 אור תכיסוי יריעה מפזר

  

רשתות צל מעל הפוליאתילן, חלקן עם רשת צל שחורה וחלקן עם רשת "פנינה". לקראת אמצע חודש שוב נפרסו  7.3.21 -ב

 17.6.21ועד סוף הניסוי  19.4.21 -סוכה שהוכנה מראש. תוצאות היבול מעל  האפריל הצמחים הגיעו לגובה הנדרש להדלי

גבוה יותר תחת רשת "פנינה" ללא הבדל בין סוג היריעה או שיטת ההדליה.  L-ו XLיבול סוג התקבל  .10מסוכמות בטבלה 

 ).תוצאות לא מוצגותפרי (משקל ההגדלת ההפרש הזה נבע מתוספת פירות ולא מ

, תחנת זוהר 17.6.21ועד  19.4.21 -מבקטיף  , התפלגות לגדלים וסוג ב' (ק"ג למ"ר),)L-ו XL( . יבול סוג א'10טבלה 
2021/20  

  

   XL א' סוג   רשת צל  פלסטיק הדליה
  (ק"ג למ"ר)

   L א' סוג
  (ק"ג למ"ר)

  שוק 
  (ק"ג למ"ר)

  סך יבול 
  (ק"ג למ"ר)

 4.38 0.73 1.37 2.27  שחורה  מפזר  סוכה

 4.42 0.56 1.13 2.73  שחורה   הרגיל

 6.12 1.32 1.62 3.18  פנינה   סוכה

 6.19 0.99 1.71 3.49  פנינה   הרגיל



 5.76 1.26 1.48 3.02  שחורה  רגיל סוכה

 4.34 0.76 1.15 2.43  שחורה   הרגיל

 6.26 1.10 1.77 3.39  פנינה   סוכה

 6.92 1.19 1.87 3.86  פנינה   הרגיל
  

וגדר המכות שמש, שחור פיטם ועיוותים קשים. רוב הפרי שפרי עם וכלל  מאד נמוךהיה בניסוי זה שיעור הפרי סוג ב' 

היו יותר חטטי חום תחת לרשת "פנינה" ללא הבדל . )11(טבלה  פרי קטן מאדבעיקר כסוג ב' היו כתוצאה מחטטי חום או 

בין סוג ההדליה או כיסוי יריעה בהשוואה לרשת צל שחורה. כמו כן, היו יותר חטטי חום בהדליה בסוכה בהשוואה 

להדליה רגילה. אין לנו הסבר למגמה הזו. לגבי פרי קטן מאד, היו יותר בהדלית הסוכה בהשוואה להדליה רגילה, אך הכי 

  . אור בהדליה בסוכה תרשת פנינה ויריעה מפזרהיה תחת הרבה 

בטיפול של כיסוי ברשת צל שחורה  ר”ג למ”ק 12ל  11באביב נע בין  'בחורף ויבול סוג אסך כל  יבול היצוא  20/21בעונה 

 בטיפולים השונים. ר”ג למ”ק 15.5ל  13סך כל היבול נע בין  שת פנינה.בטיפול של כיסוי בר ר”ג למ”ק 14ל  13ובין  ,באביב

  2021/20, תחנת זוהר 17.6.21ועד  19.4.21 -(ק"ג למ"ר), הקטיפים מסוגיהם התפלגות פרי סוג ב' ל .11טבלה 

רשת   פלסטיק הדליה
  צל

  מכות שמש
  (ק"ג למ"ר)

  שחור פיטם
  (ק"ג למ"ר)

  חטטי חום
  (ק"ג למ"ר)

  קטנים מאד
  (ק"ג למ"ר)

  מעוותים
  (ק"ג למ"ר)

  סה"כ
  (ק"ג למ"ר)

 0.73 0.01 0.24 0.37 0.02 0.04  שחורה  מפזר  סוכה

 0.56 0.04 0.19 0.20 0.04 0.03  שחורה   רגיל

 1.32 0.08 0.64 0.41 0.04 0.11  פנינה   סוכה

 0.99 0.09 0.24 0.43 0.08 0.12  פנינה   רגיל

 1.26 0.06 0.39 0.47 0.06 0.15  שחורה  רגיל סוכה

 0.76 0.03 0.28 0.27 0.01 0.11  שחורה   רגיל

 1.10 0.09 0.35 0.47 0.01 0.15  פנינה   סוכה

 1.19 0.20 0.34 0.43 0.13 0.03  פנינה   רגיל
  
  

  דיון ומסקנות
פלפל בשתי שיטות הדליה, הדליה  גודל) 2020/21( )2019/20( יםניסוישני ב

הקושי שתקל על  ת גידולשיטבחון ל, במטרה סוכה יתספרדית רגילה והדלי

 למעלהנמצא הפגיעה באיכות הפרי תמנע גובה ולאת הצמחים להדלות 

למדנו על סיורים של מגדלים בספרד מתמונות וממאי ויוני.  םבחודשי

  ).2סוכה (תמונה  בצורת ההדליהבשיטת הטמון הפוטנציאל 

ירידה דרמתית הייתה אצלנו בהדליית הסוכה ספרד, מה שנראה בבהשוואה ל

לנשירת עלים בחלק  בניסוי הראשון שהביאה ,מתחת לסוכה ברמת הקרינה

   .יותר פרי קטןול ך של הצמחיםשוהח

ע"י שימוש ביריעה של הניסוי הקודם בניסוי השני, ניסינו לשפר את התוצאות 

קרינה.  השחסרכיבול בחורף ה הגדלתבעבר כאמצעי ל האור שהוכח תמפזר

אור, אך באביב  תלשימוש ביריעה מפזרנמצא יתרון קטן בקטיפי החורף 

  לאחר כיסוי הרשת ברשתות צל, לא נמצא יתרון ליריעה זו.

באביב ברשת "פנינה" כיסוי המבנה ו בניסוי השני, היה בחנהשני שהגורם 

. תחת )40%, הרשתות היו עם אותם אחוזי הצללה (במקום רשת צל שחורה

הן ו) XL, הן בפרי הגדול מאד (משמעותית תה תוספת יבולירשת "פנינה" הי

היבול פרי סוג ב'. תוספת . כמו כן הייתה גם תוספת יבול של )Lבפרי לארג (

נבעה מתוספת פירות לקטיף בהשוואה לכיסוי ברשת צל שחורה באביב. 

מעבר להגדלת היבול המשווק , טמון בשימוש ברשת פנינה גם הסיכון להגדלה 

  הפרי עם חטטי חום. בכמות הפרי הקטן ובכמות

  . הדליית סוכה2תמונה 
 באלמרייה, ספרד



פרי , וכן דילול של אורחדירת לאפשר כדי גיזום של הנוף כלומר בשלב מסוים "חילון", לדעתנו נדרש סוכה, ה תלגבי הדלי

 את הגורמים הללו בצורהללמוד ולכן מומלץ , מעוותהקטן והפרי ה דילולאו "חילון" לא בוצעו קטן או מעוות. בפועל, 

  לשיטת הסוכה.משמעותי על יתרון  צביעוהלא  אלה יםבניסויתוצאות היבול והאיכות שהתקבלו . יותר מעמיקה

שצמח הפרי  ,נוסףבבשורה בודדת ולא בצמדים (יותר רווח ופחות צמחים לשטח).  פלפל בהדליה בסוכהמגדלים  בספרד

אלה לעומת בספרד הנוחים יותר ויר ואהתנאי מזג  , לצד. פעולות אגרוטכניות אלה)2תמונה ( עד גובה מטר הוסר מראש

  לפער בתוצאות. מהסיבות  ןכיכר סדום בתקופה הרלוונטית, ההשוררים ב

 ,מאי ויוני ,תקופה החמהבעל איכות הפרי תשמור ששל סוכה ות שונות קטכניולגדל באגרנדרש עוד לימוד כיצד , ךכפיל

  כדי לעמוד בדרישות השוק.  הפרי איכותשיפור ב נדרשבה 
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  לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.
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