
 2018/19רשת, תחנת יאיר ניסוי זני פלפל בבית 
אסף גוגיו,  סבטלנהיניב בן פלאי, אבי אושרוביץ, מוטי אושרוביץ, רבקה אופנבך, מילי זנבר, יורם צביאלי, 

  תמר-מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - בוקיש

  שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - , דוד סילברמןעדי סויסה

  yzvieli@arava.co.ilכתובת המחבר: 

  תקציר
דונם בהיקף  17,000דונם  (מתוך כ  12,500כ  עמד עלבערבה וכיכר סדום  2018/19בעונה  יווסתהפלפל הגידול שטח 

כשני שלישים מהווה את גידול הירקות העיקרי, הפלפל מכלל הפלפל.  75%ארצי). שטח הזנים האדומים מהווה כ 

משטח הירקות בערבה התיכונה, בבתי רשת ובתי פלסטיק שונים. פירות הפלפל משווקים לייצוא ולשוק המקומי. 

כאשר  ,סל גידול הפלפל כולל מספר עשרות זנים, אדומים, צהובים וכתומים של חברות זרעים מהארץ ומחו"ל

ובזנים הצהובים והכתומים נחלק השטח בין מספר מהשטח מחצית כ )7158קנון ( בזנים האדומים מהווה הזן

חברות זרעים ישראליות  7 ניסוי זנים בבית רשת בתחנת יאיר בהשתתפות 2018/19זנים. כמדי שנה נערך בעונת 

במטרה  )אגרו, נונהמסמרחב א.ב. זרעים, אדמה מכתשים, הזרע סידס, זרעים גדרה, זרעים טכנולוגיות, ומחו"ל (

  פרי טיפוח ישראלי ומחו"ל ולהעריך את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של זנים אלו.לבחון זנים חדשים 

 זנים 8נבחנו יסוי בנחזרות באקראיות גמורה.  4-מש במתכונת מבחן ב 25בבית רשת  7/8/2018הניסוי נשתל ב 

הקטיף החל . TSWVבכלל זה ל ורובם בעלי עמידויות משופרות זנים,  15סה"כ , כתומים 3 צהובים ו 4, אדומים

בדומה לשטחי  .קטיפים 10). סה"כ נערכו 14(שבוע  1/4/19 -ב הסתייםוימים משתילה)  97, 46שבוע ( 12/11/18 -ב

הגידול המסחריים, תקופת הקטיף הייתה קצרה במעט יחסית לעונה קודמת, בהשפעת הטמפרטורה הגבוהה 

פגמים עיקריים הפרי מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים לאיכות יצוא. יחסית ששררה במהלך העונה. 

שתועדו בפירות היו עיוותים וחטטים. עונת הגידול הצטיינה בטמפרטורות גבוהות מהרגיל ובשל כך בלטו בהעדרם 

  פגמים המופעים בהשפעת טמפרטורה נמוכה, דוגמת פירות מחודדים (שפיצ'ים) וקטנים.

ק"ג למ"ר. הזנים הצהובים  5.8-9.3ק"ג למ"ר והיבול ליצוא  7.4-10.6י של הזנים האדומים נע בין היבול הכלל

 6.5-7.0ו  8.2-8.8ק"ג למ"ר יבול ליצוא. זנים כתומים בין  6.8-9.0ק"ג למ"ר ו  8.4-10.8הניבו יבול כללי של בין 

וניל בלטו באחידות המשקל. לאחר שקלול  748 , קליבר, דן705ק"ג למ"ר יבול כללי ויצוא, בהתאמה). הזנים קנון, 

זן ה(א.ב. זרעים),  4005: הזן אדום מוצעים להמשך בחינהו הצטיינו כל תוצאות היבול והאיכות הזנים הבאים

 1006לאור התוצאות הטובות החוזרות בניסויים של הזן האדום  (זרעים גדרה). 7933זן צהוב הכתום קולורטה, ו

  ן הצהוב ניל (הזרע) הוספו לרשימת הזנים המומלצים לגידול.  (זרעים טכנולוגיות) והז

  י.מוצע להמשיך לבדוק זנים חדשים להרחבת סל הזנים האיכותיים העומד לרשות החקלאים ליצוא ולשוק המקומ
  

  מבוא
דונם  17,000-דונם, מתוך כ 12,500 -על כ 2018/19 בעונתעמד בערבה ובכיכר סדום הסתווי שטח גידול הפלפל 

בערבה התיכונה מהווה עדיין הפלפל את גידול הירקות העיקרי  ,גידוללמרות הירידה בהיקף הגידול בהיקף ארצי. 

גידול הפלפל כולל מספר  סל .בבתי רשת ובתי פלסטיק שונים. פירות הפלפל משווקים לייצוא ולשוק המקומי

כאשר בזנים האדומים מהווה  מהארץ וחברות מחו"לם, אדומים, צהובים וכתומים של חברות זרעים עשרות זני

. כמדי שנה נערך בעונת מהשטח ובזנים הצהובים והכתומים נחלק השטח בין מספר זנים כמחצית )7158קנון (הזן 

, במטרה לבחון זנים חברות זרעים ישראליות ומחו"ל 7 ניסוי זנים בבית רשת בתחנת יאיר בהשתתפות 2018/19

  ראלי ומחו"ל ולהעריך את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של זנים אלו.חדשים פרי טיפוח יש
  

  שיטות וחומרים
, כתומים 3, צהובים 4, אדומים זנים 8 כלליסוי הנ .מש 25רשת  חלק מביתבתחנת יאיר ב 7/8/2018ב שתל נ ניסויה

 חברות זרעים: 7 -התקבלו מהזנים  .)1(טבלה  TSWVבכלל זה ל ורובם בעלי עמידויות משופרות זנים,  15סה"כ 

ערך הניסוי נ. נונהמסואגרו מרחב א.ב. זרעים, אדמה מכתשים, הזרע סידס, זרעים גדרה, זרעים טכנולוגיות, 



 40מטר), צמח כל  1.60הצמחים נשתלו בשתי שורות לערוגה (רוחב  חזרות באקראיות גמורה. 4-בבמתכונת מבחן 

צמחים.  20מ"ר ובה  6.4מטר ערוגה, שטחה  4חלקה בודדת  אורךצמחים לדונם.  3,125, עומד מחושב של ס"מ

לאזור הגידול שיטת הגידול, שימוש ברשתות צל, טיפולי ההשקיה, דישון והגנת הצומח היו בהתאם להמלצות 

צל  30%רשת  חקלאי האזור. מנות המים שניתנו הותאמו למנות המים המוגבלות הניתנות בפועל על ידי הערבה.

שבוע ( 12/11/18 -הקטיף החל בלסיום הניסוי.  דע 25/2/19ימים. הרשת נפרסה שוב ב  39נפרסה משתילה למשך 

בדומה לשטחי הגידול המסחריים,  .קטיפים 10). סה"כ נערכו 14(שבוע  1/4/19 -ב הסתייםוימים משתילה)  97, 46

לעונה קודמת, בהשפעת הטמפרטורה הגבוהה יחסית ששררה במהלך תקופת הקטיף הייתה קצרה במעט יחסית 

הפרי מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים לאיכות יצוא. פרי באיכות יצוא . )2019טריפלר, ( העונה

ימים  3לחות יחסית ואח"כ  96% -מ"צ ו 7יום בטמפרטורה של  17הושהה בסימולציה לתנאי יצוא למשך 

בסיום הבדיקה נקבע מ"צ ונבדק שוב לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרים לאחר ההשהיה.  20בטמפרטורה של 

  .חריגי צבע 5%חטטים ו  5%מוצק,  30%פרי זקן,  60%ציון האיכות. מרכיבי הציון 
 

  זני הניסוי - 2018/19זני פלפל תחנת יאיר : 1טבלה 

  
  יש לוודא את פרטי העמידויות עם חברות הזרעים.   1

  

  ודיון תוצאות
וליצוא), אחוז היצוא, התפלגות היבול לפי חודשי קטיף, צורת הפרי וגודל הפרי הממוצע  כלליתוצאות היבול (

השהייה מפורטות ליצוא לפי חודש קטיף, פירוט הפגמים בפרי ביום הקטיף כמו גם מרכיבי האיכות לאחר 

יינה יו עיוותים וחטטים. עונת הגידול הצט) ה4פגמים עיקריים שתועדו בפירות (טבלה . 9 עד 2בטבלאות 

) ובשל כך בלטו בהעדרם פגמים המופעים בהשפעת טמפרטורה 2019בטמפרטורות גבוהות מהרגיל (טריפלר, 

   . )4(טבלה  קטניםו נמוכה, דוגמת פירות מחודדים (שפיצים)

. הזנים הצהובים ק"ג למ"ר 5.8-9.3 ק"ג למ"ר והיבול ליצוא 7.4-10.6ן היבול הכללי של הזנים האדומים נע בי

 6.5-7.0ו  8.2-8.8. זנים כתומים בין ק"ג למ"ר יבול ליצוא 6.8-9.0ק"ג למ"ר ו  8.4-10.8 הניבו יבול כללי של בין

בלטו באחידות המשקל וניל  748, קליבר, דן 705, קנון הזנים. )2(טבלה ק"ג למ"ר יבול כללי ויצוא, בהתאמה 

(א.ב. זרעים), זן כתום  4005: הזן אדום הצטיינו הזנים הבאים ל כל תוצאות היבול והאיכותלאחר שקלו ).5(טבלה 

1חברהזן
עמידות

זנים אדומים

L4 TSWVא .ב. זרעים4005
L4 TSWVאדמה מכתשים705
L4 TSWVאדמה מכתשים721
CANNON (7158)*זרעים גדרהL3
OFEKזרעים גדרהL4 TSWV
L3זרעים טכנולוגיות1006
CALIBER (50219)* נונהמסL4 TSWV
DAN 748* מרחב אגרוL4
זנים צהובים
DINAMOא .ב. זרעיםL4
HILAאדמה מכתשיםL4 TSWV
NIL (BYG-032)הזרעL4 TSWV
L4 TSWVזרעים גדרה7933
זנים כתומים
ZOHARהזרעL4 TSWV
JORDENזרעים גדרהL4 TSWV
COLORATAזרעים גדרהL4 TSWV



(זרעים גדרה). מוצעים להמשך בחינה. לאור התוצאות הטובות החוזרות בניסויים של  7933קולורטה, וזן צהוב 

  מומלצים לגידול.  (זרעים טכנולוגיות) והזן הצהוב ניל (הזרע) הוספו לרשימת הזנים ה 1006הזן האדום 

  מרכיבי היבול - 2018/19זני פלפל תחנת יאיר : 2טבלה 

  
 α=0.05אותיות שונות באותו טור מסמנות מובהקות במבחן טוקי קרמר   
  ציון אחידות משקל: חושב בעזרת סטיית תקן של משקל ממוצע של פרי ליצוא במהלך הקטיף.  1
  פרי נוטה לפחוס. 2 למאורך, ערך נמוך מפרי נוטה  2 צורת הפרי: ערך גבוה מ 2
  סטיית התקן של הצורה הממוצעת.חושבה לפי אחידות הצורה:  3
  

    

הערכת (1-3)הערכתאחוז 

יצוא זן
1
אחידות
 משקל 

איפיון
2
 צורה

3
אחידות
 צורה

זנים אדומים
 1006a0.3±10.6a0.4±9.3889±244גבוה2.4נמוך
 CANNON 7158a1.2±10.6a1.0±9.2876±230גבוה2.4גבוה
 OFEKab0.4±9.2ab0.4±6.9766±203נמוך2.3בינוני
 705ab0.3±8.9ab0.5±7.7866±218בינוני2.2גבוה
 CALIBER 50219ab0.9±8.4b0.6±6.3756±213בינוני2.4גבוה
 DAN 748ab0.8±8.4b0.6±6.5776±212בינוני2.3גבוה
 4005ab0.3±8.4ab0.3±6.8818±232בינוני2.2בינוני
 721b0.6±7.4b0.5±5.87910±223גבוה2.2נמוך
זנים כתומים
 ZOHARa0.6±8.8a0.3±7.08010±220בינוני2.3נמוך
 JORDENa0.8±8.5a0.7±6.8798±217גבוה2.2נמוך
 COLORETAa0.4±8.2a0.4±6.5806±205גבוה2.3בינוני
זנים צהובים
 NIL BYG-032 a0.2±10.8a0.1±9.0836±219גבוה2.1גבוה
 7933ab0.9±9.4ab0.5±7.1768±215בינוני2.3בינוני
 DINAMOab0.4±8.9b0.4±7.0787±216בינוני2.4בינוני
 HILAb0.7±8.4b0.6±6.8806±208גבוה2.3בינוני

גרם

פרי ממוצע  יצוא  כללי

יבול , ק"ג למ "ר



  מרכיבי האיכות לאחר השהיה - 2018/19זני פלפל תחנת יאיר  :3טבלה 

  
 α=0.05אותיות שונות באותו טור מסמנות מובהקות במבחן טוקי קרמר   
מ"צ.  20נוספים ב  ימים 3לחות יחסית ו  %96מ"צ ו  7ימים ב  17השהית הפרי למשך ציון איכות משוקלל: חושב לאחר 1

שוקלל לפי החלק היחסי של יבול היצוא בכל הציון  .חריגי צבע 5%חטטים ו  5%מוצק,  30%פרי זקן,  60% מרכיבי הציון:
 חודש מסה"כ היבול ליצוא.

  

  

   

ציון איכות

1זן
משוקלל 

זנים אדומים
 1006a12±536±33a6±143±71±17.6
 CANNON 7158a5±514±36a4±134±62±27.6
 OFEKa4±376±48a2±154±92±37.1
 705a8±519±40a4±94±71±18.1
 CALIBER 50219a6±458±48a4±84±84±47.9
 DAN 748a11±529±35a4±122±91±17.7
 4005a12±6111±37a1±26±111±18.5
 721a2±652±31a2±44±82±38.4
זנים כתומים
 ZOHARa7±348±44a7±224±151±17.0
 JORDENa5±622±29ab3±94±111±18.1
 COLORATAa8±549±45b1±12±60±08.5
זנים צהובים
 NIL BYG-032a8±296±59a6±136±152±26.8
 7933a6±284±56a5±163±170±07.2
 DINAMOa9±298±55a2±173±132±26.7
 HILAa7±255±46a8±292±124±46.6

חטטים
 אחסון

גמיש
חריגי
 צבע

רך

פגמים, אחוזים

מוצק

מוצקות, אחוזים



  פגמים ביום הקטיף - 2018/19: זני פלפל תחנת יאיר 4טבלה 

  
  
  
  

  

  

  

  

   

אחוז ק"ג למ "ר

מעוותזן
שחור
 פיטם

אחריםצלביםקטניםחטטיםסדוק

זנים אדומים
 10061.312.51.902.73.44.400.1
 CANNON 71581.413.11.50.10.85.74.900
 OFEK2.324.50.80.27.35.810.200.2
 7051.214.01.20.42.15.25.200
 CALIBER 502192.124.70.90.53.610.59.100
 DAN 7481.922.91.00.56.86.08.600
 40051.618.71.30.48.03.45.700
 7211.621.01.00.66.11.711.700
זנים כתומים
 ZOHAR1.820.31.304.08.56.500
 JORDEN1.820.61.402.110.76.300
 COLORATA1.620.21.600.510.47.700
זנים צהובים
 NIL BYG-0321.816.71.60.10.910.33.800
 79332.223.81.302.712.57.300
 DINAMO2.021.81.20.509.410.700
 HILA1.719.91.00.12.26.89.800

אחוזים מיבול כללי

שוק



   ףמשקל פרי ממוצע ליצוא עונתי ולפי חודש קטי - 2018/19: זני פלפל תחנת יאיר 5טבלה 

  
  ציון אחידות משקל: חושב בעזרת סטיית תקן של משקל ממוצע של פרי ליצוא במהלך הקטיף. 1

  

  

  

   

הערכת

זן
1
אחידות
 משקל 

זנים אדומים
נמוך10062±1706±20816±28615±32911±3078±2459±244 
 CANNON 71582±1703±2018±2406±2828±2666±2336±230גבוה
 OFEK1±1554±1744±19210±2297±26112±2186±203בינוני
גבוה7051±1674±20415±2226±2827±2519±2176±218 
 CALIBER 502194±1673±1747±2002±2716±25013±2036±213גבוה
 DAN 7481±1562±1766±1949±2595±25610±2096±212גבוה
בינוני40052±1662±20118±25012±2907±2879±2388±232 
נמוך7212±1564±1716±20030±27114±30317±27510±223 
זנים כתומים
 ZOHAR2±1585±18917±22821±31210±28016±22410±220נמוך
 JORDEN1±1575±18616±2105±2808±25723±2378±217נמוך
 COLORETA1±1583±17921±21010±2627±23310±1976±205בינוני
זנים צהובים
 NIL BYG-032 1±1726±21320±2529±2604±25112±2296±219גבוה
בינוני79331±1573±1886±19718±27413±2669±2188±215
 DINAMO2±1575±1805±20519±2618±27112±2487±216בינוני
 HILA1±1564±1808±20120±2438±2629±2296±208בינוני

משקל פרי יצוא ממוצע, גרם

עונתי 4 1112123



  התפלגות היבול הכללי לפי חודשי קטיף – 2018/19: זני פלפל תחנת יאיר 6טבלה 

  
  

  

  

  

  

  

  

   

אחוז 

11121234זן
יבול בכיר
11+12 

זנים אדומים
 100610.62322810191845
 CANNON 715810.616181713201534
 OFEK9.22021129201741
 7058.93315610241348
 CALIBER 502198.418161110291534
 DAN 7488.4182098281638
 40058.426211010191546
 7217.42622144141949
זנים כתומים
 ZOHAR8.8242047261944
 JORDEN8.52318511241842
 COLORATA8.22518316241443
זנים צהובים
 NIL BYG-03210.83311316241344
 79339.4202059252040
 DINAMO8.93117106181848
 HILA8.4261859271444

אחוז  בחודש קטיף ק"ג למ "ר

יבול כולל 



  התפלגות היבול ליצוא לפי חודשי קטיף – 2018/19: זני פלפל תחנת יאיר 7טבלה 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

   

אחוז 

11121234זן
יבול בכיר
11+12 

זנים אדומים
 10069.3232388191847
 CANNON 71589.216191912191634
 OFEK6.92024155181844
 7057.7341667241351
 CALIBER 502196.31918138271636
 DAN 7486.51822117261541
 40056.82723126191250
 7215.82523163132048
זנים כתומים
 ZOHAR7.0242354251948
 JORDEN6.8232256222244
 COLORATA6.52620312251546
זנים צהובים
 NIL BYG-0329.03513310241548
 79337.1212465242145
 DINAMO7.03019124181848
 HILA6.8252066281545

יצוא עונתי

אחוז  בחודש קטיף ק"ג למ "ר



  אחוז יצוא לפי חודש קטיף - 2018/19: זני פלפל תחנת יאיר 8טבלה 

  
   

  
  
   

  
  

  

  

  

  

   

אחוז יצוא 
11121234עונתיזן

זנים אדומים
 100688899293738687
 CANNON 715887859194828189
 OFEK76768489426980
 70586909294578886
 CALIBER 5021975768486576982
 DAN 74877778788677274
 400581859294558267
 72179748388557483
זנים כתומים
 ZOHAR80829193447681
 JORDEN79789393457394
 COLORATA80819088568188
זנים צהובים
 NIL BYG-03283909597528391
 793376808888447177
 DINAMO78758893497776
 HILA80759090528288

אחוז יצוא בחודש קטיף



  ציון איכות חודשי – 2018/19: זני פלפל תחנת יאיר 9 טבלה

  
מרכיבי מ"צ.  20ימים נוספים ב  3לחות יחסית ו  %96מ"צ ו  7ימים ב  17ת הפרי למשך יציון איכות: חושב לאחר השהי1

  .חריגי צבע 5%חטטים ו  5%מוצק,  30%פרי זקן,  60%הציון: 
 ליצוא.הציון העונתי שוקלל לפי החלק היחסי של יבול היצוא בכל חודש מסה"כ היבול 2
  

   

ציון 

111212342זן
משוקלל 

זנים אדומים
 10068.59.67.43.38.44.87.6
 CANNON 71589.79.57.15.07.85.77.6
 OFEK8.68.65.46.36.26.17.1
 7058.88.07.85.18.96.48.1
 CALIBER 502199.49.67.27.67.36.37.9
 DAN 7489.78.77.37.07.25.57.7
 40058.59.59.08.08.56.48.5
 7219.49.19.28.88.45.78.4
זנים כתומים
 ZOHAR9.28.45.95.85.25.57.0
 JORDEN9.89.09.56.37.85.88.1
 COLORATA9.49.38.98.57.77.08.5
זנים צהובים
 NIL BYG-0328.58.55.77.76.61.06.8
 79338.59.18.14.06.35.57.2
 DINAMO6.78.64.85.97.06.06.7
 HILA6.38.74.65.27.04.86.6

 לחודש קטיף...
1
ציון איכות



 

  הבעת תודה
 נונהמסו אגרומרחב א.ב. זרעים, אדמה מכתשים, הזרע סידס, זרעים גדרה, זרעים טכנולוגיות, תודה לחברות 

לקק"ל על  תנו נתונהתוד בניסוי. םלאגף הירקות במועצת הצמחים על תמיכתתודה על תמיכתן במימון הניסוי. 
  .תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה
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