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  2017, תחנת יאיר אביביניסוי זני פלפל  

רמי גול�, סבטלנה גוגיו, אבי שבתאי כה�, יניב ב� פלאי, אור� בר לב�, יור� צביאלי, רבקה אופנב�, 

  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר �אושרובי�, אס� בוקיש 

  שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר �עדי סויסה, דוד סילברמ� 

  yzvieli@arava.co.ilכתובת הכותב: 

 

  תקציר
עונת גידול הפלפל הסתווי בערבה מסתיימת בקטיפי אפריל מאי. בעת זו רובו ככולו של הפרי מופנה 

לשוק המקומי. ע� עליית הטמפרטורה, הזדקנות שטחי הגידול מהשתילות הסתוויות ועלייה 

ת איכות הפרי המשווק מהשטחי� הוותיקי�. לאור הביקוש לפרי באיכות בבעיות הגנת הצומח יורד

נוצר צור� בבחינת זני פלפל בשתילות חורפיות שיניבו  לשוק המקומי טובה בחודשי� אפריל מאי

על מנת ללמוד את הבעיות הקיימות בגידול פלפל לעונה זו תחילת הקי�. ופרי בעונה האביבית 

ניסוי  זני�. נבחנו  2016/17הועמד בתחנת יאיר בעונת חור� ולהכיר את פוטנציאל הזני� בגידול 

עד ונמש�  19/4/17קטי� החל ב ) בבית צמיחה ובמנהרה עבירה. 10/1/2017שישה זני� שנשתלו (

  באזור.  ליצוא� המקובלי� בשיווק פלפל הפרי הקטו� מוי� לפי המדדי .11/6/17

היבול הכללי שהתקבל בזני� בבית איכות הפרי הירודה בקטיפי יוני לא הצדיקה את המש� הקטי�. 

ראלמפגו  ז�הק"ג למ"ר.  3.0�3.8בי�  ק"ג למ"ר. יבול סוג א' 6.4�7.2נע בי� עד סו� מאי הצמיחה 

 2.9�5.0 היה נמו� מיבול בית הצמיחה ועמד עלעד לסו� מאי יבול הזני� במנהרה  .ותט בבכירובל

ק"ג למ"ר יבול מובחר. הפג� העיקרי שתועד במיו� הפרי היה  0.8�1.6ק"ג למ"ר יבול כללי ו 

היה גבוה מזה בבית העבירה עיוותי�. שחור פיט� הופיע בכל הזני� כאשר שיעורו בניסוי במנהרה 

  פק במנהרה.  הצמיחה, כנראה בגלל עומס החו� והעדר איוורור מס

בכלל  ממהל� הניסוי ותוצאותיו נית� ללמוד על הבעיות העיקריות העומדות בפני הגידול בעונה זו

להערכתנו, נית� היה להעלות את אחוז הפרי המובחר ע"י הסרה קפדנית  .ובמנהרה עבירה בפרט

ר פיט� ומשטר ההשקיה למניעת שחו, הצללה הפרי המעוות בעתו וכ�, שיפור האוורורשל יותר 

חודשי החור� לאביב. מוצע לחזור ולבחו� שוב זני פלפל לעונה זו תו� שיפור האגרוטכניקה מבמעבר 

  כמפורט להל�.
  

  מבוא
עונת גידול הפלפל הסתווי בערבה מסתיימת בקטיפי אפריל מאי. בעת זו כמעט ואי� פרי הנשלח 

הזדקנות שטחי הגידול טורה, עליית הטמפרליצוא ורובו ככולו של הפרי מופנה לשוק המקומי. ע� 

המשווק מהשטחי�  יורדת איכות הפרימהשתילות הסתוויות ועלייה בבעיות הגנת הצומח 

הוותיקי�. לאור הביקוש העולה לפרי באיכות טובה בחודשי� אפריל מאי נוצר צור� בבחינת זני 

את הבעיות  על מנת ללמודתחילת הקי�. ופלפל בשתילות חורפיות שיניבו פרי בעונה האביבית 

הקיימות בגידול פלפל לעונה זו ולהכיר את פוטנציאל הזני� בגידול הועמד בתחנת יאיר בעונת חור� 

  ניסוי  זני�. 2016/17
  

  שיטות וחומרי�
 מטר 20 בית הצמיחה: אורכו :מכוסי� פוליאתיל� תחנת יאיר. במקביל בשני מבני�הניסוי נער� ב

 6מטר, רוחבה  28אורכה מנהרה עבירה: גות במפתח, ערו 4מטר,  6מטר, רוחב מפתח  18ורוחבו 

. שישה ס"מ 40, מרווחי שתילה ערוגות ע� צמד שורות במרכז 3מטר. שורות בודדות ליד הדפנות ו 

. מ"ר) 6ערוגה ( מטר 4. גודל חזרה חזרות בכל מבנה 4) ב 10/1/2017) נשתלו (1זני פלפל (טבלה 

ומזיקי� כמקובל בגידול פלפל באזור. חנטי� הוסרו  הצמחי� הושקו, דושנו וטופלו כנגד מחלות
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קטי� החל   .1/5/17בית הצמיחה ב , 2/4/17: מנהרה ב צל 40%ברשת  וכוסבני� המבקומות אפס. 

מוי� לפי  הפרי הקטו� .)24(שבוע  11/6/17עד ונמש� ימי� משתילה)  99, 16שבוע (  19/4/17 ב

  באזור. ליצואמקובלי� בשיווק פלפל המדדי� ה
  

  : זני הניסוי1טבלה 

  )1(עמידויות  חברה זן

 L4,TSWV א.ב. זרעים 4005

 L4,TSWV  אפעל ראלמפגו 

 L4,TSWV אפעל 10088

 PMMoV 1,2,3 TSWV  הזרע רעם

 L4,TSWV  2000ירוק  ארמדה 

 L4,TSWV  סולי רומנס 
 יש לוודא את עמידויות הזני� ע� חברות הזרעי� )1(
  

  

  תוצאות ודיו�
היבול הואיל ואיכות הפרי בקטיפי יוני הייתה ירודה מאוד, סוכמו תוצאות היבול ללא קטיפי יוני. 

 סוג א'ק"ג למ"ר. יבול  6.4�7.2נע בי� ) 22(שבוע עד סו� מאי הכללי שהתקבל בזני� בבית הצמיחה 

בול בית היה נמו� מיהעבירה עד סו� מאי ). יבול הזני� במנהרה 2ק"ג למ"ר (טבלה  3.0�3.8בי� 

בלט רלמפגו  �הז. מובחרק"ג למ"ר יבול  0.8�1.6ו ק"ג למ"ר יבול כללי  2.9�5.0הצמיחה ועמד על 

צמיחה ההיבול הנמו� יחסית במנהרה לעומת בית  ).1�2לעומת יתר הזני� (איורי�  ובבכירות

היה ביו� הקטי� שתועד במיו� הפרי הפג� העיקרי התקבל להערכתנו בגלל עומס החו� במבנה. 

היה גבוה העבירה  . שחור פיט� הופיע בכל הזני� כאשר שיעורו בניסוי במנהרה)3ה (טבל עיוותי�

   בגלל עומס החו� והעדר איוורור מספק במנהרה.מזה בבית הצמיחה, 

מהל� הניסוי ותוצאותיו נית� ללמוד על הבעיות העיקריות העומדות בפני הגידול בעונה זו. מ

ות את אחוז הפרי המובחר ע"י הסרה קפדנית יותר הפרי המעוות בעתו להערכתנו, נית� היה להעל

משטר ההשקיה למניעת שחור פיט� במעבר חודשי החור� לאביב. ההצללה ווכ�, שיפור האוורור 

  מוצע לחזור ולבחו� שוב זני פלפל לעונה זו תו� שיפור האגרוטכניקה כמפורט להל�.
  

  : מרכיבי היבול ואיכות הפרי2טבלה 

  

זן 

בית צמיחה

227 ± 557 ± 3.83 ± 6.90.4 ± 0.4 ראלמפגו 

234 ± 567 ± 3.75 ± 6.40.5 ± 0.5 רעם 

225 ± 476 ± 3.53 ± 7.20.5 ± 0.4 ארמדה 

40050.6 ± 6.70.3 ± 3.43 ± 525 ± 243

100880.4 ± 7.20.2 ± 3.11 ± 438 ± 246

231 ± 467 ± 3.03 ± 6.60.3 ± 0.4 רומנס 

מנהרה עבירה

215 ± 455 ± 1.63 ± 3.80.2 ± 0.6 רעם 

100880.5 ± 5.00.1 ± 1.52 ± 316 ± 236

40050.6 ± 4.20.1 ± 1.54 ± 385 ± 226

211 ± 314 ± 1.33 ± 4.40.2 ± 0.5 ארמדה 

188 ± 334 ± 1.14 ± 3.50.2 ± 0.5 ראלמפגו 

201 ± 284 ± 0.82 ± 2.90.2 ± 0.5 רומנס 

גרם אחוזיבול, ק"מ\מ"ר

סוג א' סוג א' כללי
משקל פרי 

סוג א' 
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  : ניסוי זני פלפל אביבי בבית צמיחה, יבול כללי מצטבר, ק"ג למ"ר1איור 

  

  

  

  : ניסוי זני פלפל אביבי בבית צמיחה, יבול סוג א' מצטבר, ק"ג למ"ר2איור 
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  פגמי� בפרי ביו� המיו� :3טבלה 

  
  

  הבעת תודה
וסולי על תרומת  2000אנו מודי� לחברות הזרעי� א.ב. זרעי�, אפעל, הזרע, זרעי� גדרה, ירוק 

  הזרעי� לניסוי. תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכתה במער� הניסוי של מו"פ ערבה.
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אחוז ק"ג\מ"ר

סדוקמעוותסוג ב' סוג ב' זן 
שחור

 פיטם

כתמי

 שיש
אחריםקטניםפלפליםשפיציםגביע

בית צמיחה

3.145350.61.500.201.224.6 ראלמפגו 

2.744320.42.900.1021.64.1 רעם 

3.753420.41.20.2002.20.54.8 ארמדה 

40053.348380.31.000.202.20.53.9

100884.157460.51.600.30.120.85.5

3.554430.41.10.10.202.61.73.9 רומנס 

מנהרה עבירה

2.255330.24.700.600.83.511.6 רעם 

100883.569520.23.0000.13.937

40052.762450.25.100.103.41.76.3

3.169540.32.10005.21.95.3 ארמדה 

2.467390.43.30008.54.710.7 ראלמפגו 

2.172540.34.10004.12.36.9 רומנס 

שיעור הפגם (אחוז) מהיבול הכללי


