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  תקציר

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

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

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

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

ללמוד את הבעיות הקיימות בגידול פלפל � ולהמשיעל מנת תחילת הקי�. ופרי בעונה האביבית 

 2017/18 הועמד בתחנת יאיר בעונת חור� ,את פוטנציאל הזני� בגידולטוב יותר לעונה זו ולהכיר 

) בבית צמיחה ובמנהרה 10/1/2018שנשתלו (של פלפל אדו� נבחנו שישה זני� בניסוי  ניסוי  זני�.

הפרי הקטו� מוי� לפי המדדי� המקובלי� בשיווק  .4/6/18עד נמש� ו  24/4/18 בקטי� החל עבירה. 

  . לשוק המקומי

היבול הכללי והאיכותי שהתקבל בגידול בחממה היה גבוה באופ� מובהק בכל הזני� ביחס לגידול 

במנהרה, אנו סבורי� כי בעונת גידול נוחה ללא קרות או אירועי קיצו� אי� יתרו� לגידול במנהרה, 

גידול בתנאי� אלה איננו אופטימלי בייחוד בחור� בו שוררות טמפ'  יחד ע� זאת, חשוב לזכור כי

  נמוכות במיוחד, בו ייתכ� כי נית� יהיה לראות את יתרו� הגידול במנהרה.

  Top 142בכל הפרמטרי� מהז� רע�. לז�  ולא נבדל Top 142ו  10088בגידול בחממה  הזני� 

ורת. בגידול במנהרה הז� ארמדה היה בעל יתרו� במשקל פרי גבוה בגידול בחממה ביחס לז� הביק

יבול כללי נמו� ביחס לז� הביקורת, א� יבול סוג א' היה זהה לז� הביקורת. לז� זה יש יתרו� 

  במשקל הפרי הגבוה ביחס לז� הביקורת בגידול במנהרה. 

  

  

  
  

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

הזדקנות שטחי הגידול עליית הטמפרטורה, ליצוא ורובו ככולו של הפרי מופנה לשוק המקומי. ע� 

המשווק מהשטחי�  יורדת איכות הפרימהשתילות הסתוויות ועלייה בבעיות הגנת הצומח 

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

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

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

) 2017. בניסוי המדווח יושמו לקחי ניסוי קוד� (צביאלי וחוב' של פלפל אדו� ניסוי זני� 2017/18

  ושופרה אגרוטכניקת הניסוי.
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  שיטות וחומרי�
בית הצמיחה: אורכו ורוחבו  :מכוסי� פוליאתיל� תחנת יאיר. במקביל בשני מבני�הניסוי נער� ב

 4מטר.  6.4מטר, רוחבה  35אורכה מנהרה עבירה: גות במפתח, ערו 4מטר,  6מטר, רוחב מפתח  30

 4) ב 10/1/2018) נשתלו (1שה זני פלפל (טבלה . שס"מ 40, מרווחי שתילה ערוגות ע� צמד שורות

 .מ"ר) 5.76(שטח חלקה  מטר 3.6צמחי�, אור� חלקה  18בחממה בכל חלקה . חזרות בכל מבנה

הצמחי� הושקו, דושנו  מ"ר). 6.4מטר (שטח חלקה  4צמחי�, אור� חלקה  20במנהרה בכל חלקה 

ת הוסרו בקומבלבד כמקובל בגידול פלפל באזור. פירות מעוותי�  וטופלו כנגד מחלות ומזיקי�

 קטי� החל ב  .24.4.18בית הצמיחה ב , 20.3.18: מנהרה ב צל 40%ברשת  וכוסבני� המאפס. 

מדדי� מוי� לפי ה הפרי הקטו� .)23(שבוע  4.6.18עד ונמש� ימי� משתילה)  104, 17שבוע ( 24.4.18

  .שוק המקומילמקובלי� בשיווק פלפל ה
 

 

  

  
  

  : זני הניסוי1טבלה 

  )1(עמידויות  ביקורת  חברה זן

 L4,TSWV  אפעל   10088

 L4,TSWV   א.ב. זרעים   4005

 Top142    טופ זרעים  L4,TSWV 

 L4,TSWV    2000ירוק   ארמדה 

 L4,TSWV   אפעל   רלמפגו 

 PMMoV 1,2,3 TSWV זן ביקורת  הזרע  רעם
 יש לוודא את עמידויות הזני� ע� חברות הזרעי� )1(
  

  

 
  
  

  תוצאות ודיו�
יבול כללי נמו� השיג הז� רלמפגו (אפעל) . ק"ג למ"ר 6�7.2בחממה נע סביב לכל הזני� יבול כללי 

הז� ק"ג למ"ר.  3.7�4.9היבול הכללי נע בי� באופ� מובהק ביחס לז� הביקורת רע� (הזרע). במנהרה 

 Top142(אפעל),  10088),  2000רע� בעל יבול כללי גבוה באופ� מובהק ביחס לזני� ארמדה (ירוק 

  (א.ב. זרעי�).  �4005(טופ זרעי�) ו

היה נמו� באופ� מובהק ביחס לז� הביקורת. במנהרה הז�  4005 יבול סוג א' בחממה בזני� רלמפגו,

  .Top142 �ו 4005יבול סוג א' גבוה באופ� מובהק ביחס לזני� רלמפגו, השיג רע� 

משקל בעל  Top142הפרי בחממה היה נמו� באופ� מובהק בז� רלמפגו ביחס לז� רע�, הז� משקל 

בעל פרי ע� משקל  10088 �הזני� רלמפגו ו פרי גבוה באופ� מובהק ביחס לז� הביקורת. במנהרה

  נמו� ביחס לז� הביקורת, והז� ארמדה בעל פרי ע� משקל גבוה באופ� מובהק ביחס לז� רע�.

הפג� הבולט ביותר שנצפה ביו� הקטי� היה פרי מעוות, חשוב לציי� כי בתחילת הגידול הסרנו 

רה מיטבית ובכל זאת היו יחסית הרבה פירות לכודי� בי� הענפי� כ� שיתפתחו צוושחררנו מעוותי� 

מעוותי�. בשני סוגי המבנה לא היה הבדל סטטיסטי בי� הזני� בכמות המעוותי� ביחס ליבול 

   ).2הכללי (טבלה 
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) לא תועדו פירות ע� שחור פיט�. 2017בפלפל אביב (צביאלי וחוב'  הקוד� מניסוי בשונה כי לציי� יש

 כיסויו ההשקיה לנושא שניתנהמייחסי� עובדה זו לשיפור האגרוטכניקה ותשומת לב מרבית  אנו

  .ברשת מוקד�

 הזני� ריכזו את יבול� בחודש מאי הז� רלמפגו בכיר, ריכז את יבולו בחודש אפריל כאשר שאר

  ).3(טבלה 

שאר הזני� (טבלה בגידול במנהרה בעל פרי כבד במיוחד בחודש יוני באופ� מובהק ביחס ל 4005הז� 

6.(  

היבול הכללי והאיכותי שהתקבל בגידול בחממה היה גבוה באופ� מובהק בכל הזני� ביחס לסיכו�, 

לגידול במנהרה, אנו סבורי� כי בעונת גידול נוחה ללא קרות או אירועי קיצו� אי� יתרו� לגידול 

לי בייחוד בחור� בו שוררות במנהרה, יחד ע� זאת, חשוב לזכור כי גידול בתנאי� אלה איננו אופטימ

  טמפ' נמוכות במיוחד, בו ייתכ� כי נית� יהיה לראות את יתרו� הגידול במנהרה.

יתרו�   Top 142לז�  .בכל הפרמטרי� מהז� רע� ולא נבדל Top 142ו   10088 ני�הז בגידול בחממה 

היה בעל יבול בגידול במנהרה הז� ארמדה  במשקל פרי גבוה בגידול בחממה ביחס לז� הביקורת.

כללי נמו� ביחס לז� הביקורת, א� יבול סוג א' היה זהה לז� הביקורת. לז� זה יש יתרו� במשקל הפרי 

  הגבוה ביחס לז� הביקורת בגידול במנהרה. 

  

  
  
  

  : נתוני היבול ופגמי� ביו� הקטי�2טבלה 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

חממה

0.8±5.90.3±6.80.2±4.60.2±2.22±686±2490.3±2.00.0±0.1 אפעל 10088

1.0±6.40.3±6.30.3±4.40.2±1.93±704±2460.2±1.80.0±0.0 א.ב. זרעים 4005

 Top142  0.3±4.60.2±7.20.1±4.80.3±2.42±676±2700.3±2.30.0±0.0 טופ זרעים

0.5±6.30.5±6.80.1±4.70.4±2.11±695±2540.4±2.00.0±0.0 ירוק 2000  ארמדה 

0.5±5.00.3±6.00.1±4.00.2±2.01±674±2170.3±1.50.0±0.4 אפעל  רלמפגו 

0.9±9.50.3±6.90.3±5.10.2±1.83±738±2470.3±1.70.0±0.2 הזרע סידס  רעם 

מנהרה

0.5±2.70.6±4.70.1±3.10.5±1.62±6517±2100.6±1.60.0±0.0 אפעל 10088

0.2±2.90.4±4.20.1±2.80.5±1.44±6726±2360.4±1.40.0±0.0 א.ב. זרעים 4005

 Top142  0.1±2.10.5±4.50.0±2.90.5±1.62±6411±2410.5±1.50.0±0.1 טופ זרעים

0.5±2.20.3±4.70.1±3.10.2±1.62±658±2530.2±1.60.0±0.0 ירוק 2000  ארמדה 

0.6±3.10.6±3.70.1±2.50.6±1.23±6610±1950.7±1.20.0±0.1 אפעל  רלמפגו 

1.1±4.50.3±4.90.2±3.40.5±1.56±693±2390.6±1.40.0±0.1 הזרע סידס  רעם 

אחריםמעוותיםגרם

פגמים ביום הקטיף (ק" ג למ" ר)יבול (ק" ג למ" ר)

%סוג ב

משקל פריאחוז סוג א'
חברת זרעיםזן

סוג אכללימספר למ" ר

פירות למ'ר
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  משקל יבול סוג א' לפי חודש :3טבלה 

  

  חברה זן
  יבול סוג א' בחודש (ק"ג למ"ר)  יבול (ק"ג למ"ר)

  יוני  מאי  ילאפר  סוג א'  כללי

                      חממה

 0.1 2.9 1.7 4.6 ± 0.2 6.8 ± 0.3 אפעל   10088

 0.3 2.7 1.5 4.4 ± 0.3 6.3 ± 0.3 א.ב. זרעים   4005

 Top142    0.2 2.7 1.8 4.8 ± 0.1 7.2 ± 0.2 טופ זרעים 

 0.2 2.6 2.0 4.7 ± 0.1 6.8 ± 0.5   2000ירוק   ארמדה  

 0.2 2.1 2.3 4.0 ± 0.1 6.0 ± 0.3  אפעל   רלמפגו  

 0.2 3.5 1.6 5.1 ± 0.3 6.9 ± 0.3  הזרע סידס   רעם  

                     מנהרה

 0.2 2.4 0.5 3.1 ± 0.1 4.7 ± 0.6 אפעל   10088

 0.3 1.9 0.6 2.8 ± 0.1 4.2 ± 0.4 א.ב. זרעים   4005

 Top142    0.3 1.7 0.9 2.9 ± 0 4.5 ± 0.5 טופ זרעים 

 0.2 1.7 1.1 3.1 ± 0.1 4.7 ± 0.3   2000ירוק   ארמדה  

 0.3 1.2 1.1 2.5 ± 0.1 3.7 ± 0.6  אפעל   רלמפגו  

 0.3 2.4 0.7 3.4 ± 0.2 4.9 ± 0.3  הזרע סידס   רעם  
  
  

  

  

  

  

  

  : התפלגות יבול כללי לפי חודשי� 4 טבלה

  חברה זן
  התפלגות יבול לפי חודשים (אחוז)  יבול כללי

  יוני  מאי  אפר  ק"ג למ"ר

                חממה

 3 60 37 6.8 ± 0.3 אפעל   10088

 8 59 33 6.3 ± 0.3 א.ב. זרעים   4005

 Top142    6 57 36 7.2 ± 0.2 טופ זרעים 

 4 54 41 6.8 ± 0.5   2000ירוק   ארמדה  

 3 45 52 6.0 ± 0.3  אפעל   רלמפגו  

 4 67 29 6.9 ± 0.3  הזרע סידס   רעם  

               מנהרה

 6 79 15 4.7 ± 0.6 אפעל   10088

 10 69 21 4.2 ± 0.4 א.ב. זרעים   4005

 Top142    11 60 29 4.5 ± 0.5 טופ זרעים 

 6 57 36 4.7 ± 0.3   2000ירוק   ארמדה  

 11 49 43 3.7 ± 0.6  אפעל   רלמפגו  

 8 71 20 4.9 ± 0.3  הזרע סידס   רעם  
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  אחוז פרי סוג א' מיבול כללי חודשי :5 טבלה

  אחוז סוג א'  יבול (ק"ג למ"ר)  חברה זן

אחוז סוג א' 

  בחודש

  יוני  מאי ילאפר %  סוג א'  כללי

                            חממה

 60 70 70 68 ± 2 4.6 ± 0.2 6.8 ± 0.3 אפעל   10088

 68 72 70 70 ± 3 4.4 ± 0.3 6.3 ± 0.3 א.ב. זרעים   4005

 Top142    60 66 71 67 ± 2 4.8 ± 0.1 7.2 ± 0.2 טופ זרעים 

 73 70 70 69 ± 1 4.7 ± 0.1 6.8 ± 0.5   2000ירוק   ארמדה  

 80 76 73 67 ± 1 4.0 ± 0.1 6.0 ± 0.3  אפעל   רלמפגו  

 60 76 78 73 ± 3 5.1 ± 0.3 6.9 ± 0.3  הזרע סידס   רעם  

                           מנהרה

 73 64 71 65 ± 2 3.1 ± 0.1 4.7 ± 0.6 אפעל   10088

 80 67 69 67 ± 4 2.8 ± 0.1 4.2 ± 0.4 א.ב. זרעים   4005

 Top142    68 64 69 64 ± 2 2.9 ± 0 4.5 ± 0.5 טופ זרעים 

 73 64 67 65 ± 2 3.1 ± 0.1 4.7 ± 0.3   2000ירוק   ארמדה  

 70 69 70 66 ± 3 2.5 ± 0.1 3.7 ± 0.6  אפעל   רלמפגו  

 80 69 72 69 ± 6 3.4 ± 0.2 4.9 ± 0.3  הזרע סידס   רעם  
  

  

  

  

  משקל פרי ממוצע לפי חודשי הקטי� :6טבלה 

  חברה זן
  פרי משקל  יבול (ק"ג למ"ר)

משקל פרי בחודש 

  (גרם)

  יוני  מאי  אפר  גרם  סוג א'  כללי

                            חממה

 173 238 259 249 ± 6 4.6 ± 0.2 6.8 ± 0.3 אפעל   10088

 167 243 289 246 ± 4 4.4 ± 0.3 6.3 ± 0.3 א.ב. זרעים   4005

 Top142    152 254 287 270 ± 6 4.8 ± 0.1 7.2 ± 0.2 טופ זרעים 

 154 238 279 254 ± 5 4.7 ± 0.1 6.8 ± 0.5   2000ירוק   ארמדה  

 150 210 231 217 ± 4 4.0 ± 0.1 6.0 ± 0.3  אפעל   רלמפגו  

 134 243 273 247 ± 8 5.1 ± 0.3 6.9 ± 0.3  הזרע סידס   רעם  

                           מנהרה

 112 215 236 210 ± 17 3.1 ± 0.1 4.7 ± 0.6 אפעל   10088

 261 217 264 236 ± 26 2.8 ± 0.1 4.2 ± 0.4 א.ב. זרעים   4005

 Top142    202 245 235 241 ± 11 2.9 ± 0 4.5 ± 0.5 טופ זרעים 

 187 235 286 253 ± 8 3.1 ± 0.1 4.7 ± 0.3   2000ירוק   ארמדה  

 176 276 200 195 ± 10 2.5 ± 0.1 3.7 ± 0.6  אפעל   רלמפגו  

 198 242 245 239 ± 3 3.4 ± 0.2 4.9 ± 0.3  הזרע סידס   רעם  
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  הבעת תודה
על  וטופ זרעי� 2000אנו מודי� לחברות הזרעי� א.ב. זרעי�, אפעל, הזרע, זרעי� גדרה, ירוק 

 מועצת הצמחי� על מימו� הניסוי ולקק"ל על תמיכתהתרומת הזרעי� לניסוי. תודתנו נתונה ל

  במער� הניסוי של מו"פ ערבה.

  

  מקורות

 ,א' בוקיש, א' אושרובי�, ס' גוגיו, ר' גול�, ש' כה�, י' ב� פלאי, א' בר לב�, ר' אופנב�, י' צביאלי

מו"פ ערבה תיכונה וצפונית , 2017, תחנת יאיר אביביניסוי זני פלפל  )2017(, סילברמ� ד' סויסה ע'

 /:agri.arava.co.ilhttp/ תמר
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