
  

  2019/20 משק קלם פארןניסוי זני פלפל בבית רשת, 
  תמר-מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - גוגיו סבטלנהשמעון פיבוניה, רבקה אופנבך, מילי זנבר, יורם צביאלי, 

  מושב פארן -יובל קלם 

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

 yzvieli@arava.co.ilכתובת המחבר:  

  תקציר
תופס את מרבית ה מושב פארן הממוקם במרכז הערבה מהווה נישה אקלימית מיוחדת המטיבה עם גידול הפלפל

השטחים המעובדים של פארן. במטרה לבחון זנים חדשים פרי טיפוח ישראלי ומחו"ל ולהעריך את פוטנציאל 

ניסוי  2019/20 מושב פארן, נערך בעונתם הקיימים בואיכות הפרי של זנים אלו וזני ביקורת ותיקים בתנאי היבול

  זנים בבית רשת מסחרי של משק קלם. 

חברות  9, של כתומים 3ו  צהובים 5, זנים אדומים 12זנים רובם בעלי עמידויות משופרות, מתוכם  20כלל ניסוי ה

  ., מרחב אגרו, נדיה ג'נטיקס, סולי ותרסיס, דנציגר זרעים, הזרע סידס, זרעים גדרהאוריג'ןזרעים,  א.ב.: זרעים

צמחים   3,333של ס"מ צמח, עומד מחושב  40מטר), כל  1.50בשתי שורות לערוגה (רוחב ) 24/7/19(הצמחים נשתלו 

צמחים. שיטת הגידול כללה שימוש ברשתות צל,  20מ"ר ובה   6 מטר ערוגה, שטחה 4לדונם. אורך חלקה בודדת 

ימים  40טיפולי ההשקיה, דישון והגנת הצומח היו כמקובל בגידול המסחרי באותו שטח. רשת הצל הוסרה 

  . עד לסיום הניסוי 1/2/20משתילה ונפרסה שוב  ב 

קטיפים. הפרי מוין במרכז  12נערכו  .)17 (שבוע 20/4/20 -ימים משתילה) והסתיים ב 103( 4/11/19החל ב הקטיף 

יום  17האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים לאיכות יצוא. פרי באיכות יצוא הושהה בסימולציה לתנאי יצוא למשך 

מ"צ ונבדק שוב לקביעת מוצקותו  20ימים בטמפרטורה של  3לחות יחסית ואח"כ  96% -מ"צ ו 7בטמפרטורה של 

מוצק,  30%פרי זקן,  60%בסיום הבדיקה נקבע ציון האיכות. מרכיבי הציון ה. ומדדי איכות אחרים לאחר ההשהי

  .חריגי צבע 5%חטטים ו  5%

  . הזנים  ק"ג למ"ר 11.5-8.1ק"ג למ"ר והיבול ליצוא בין  14-10.6היבול הכללי של הזנים האדומים נע בין 

BW152824 ,מקסימוס ,BW162716  הזנים )בלטו בשיעור גבוה של פרי מוצק ומעט פרי זקן (רך 1890ו .

BW152824 בישוף, מיקה ו ,BW162718  .נמצאו בעל אחידות משקל טובה לאורך כל העונה 

ק"ג למ"ר. הזן הצהוב  10.1-8.2ק"ג למ"ר והיבול ליצוא בין  12.3-10.3היבול הכללי של הזנים הצהובים נע בין 

  ציון איכות גבוה.קיבל ו של פרי זקן ברמה נמוכהו בשיעור מוצקות גבוהבלט במיוחד  1104

  ק"ג למ"ר ללא הבדל מובהק 8.9-7.9ק"ג למ"ר והיבול ליצוא בין  10.6-10.4הזנים הכתומים הניבו יבול כללי בין 

  ביבול ואיכות הפרי.

המופעים בהשפעת טמפרטורה עונת הגידול התאפיינה בטמפרטורות ממוצעות. בשל כך בלטו בהעדרם פגמים  

הגידול  תעונשיעור החטטים היה נמוך ודומה בין הזנים.  נמוכה, דוגמת פירות מחודדים (שפיצים) ופירות קטנים.

מ"מ. תנאי הלחות עודדו התפתחות מחלת העובש  80בלטה במספר רב של אירועי גשם ובכמות מצטברת של כ 

 .ובאיכות הפרי נמצאה פגיעה ביבול אך לאלקראת סיום הניסוי  האפור (בוטריטיס)

, בישופ, יבול ומיקה BW162718בלטו בבכירותם, ולעומתם מקסימוס,  308, קנון ו 6016הזנים האדומים  

  בלטו בבכירות וגיתית באפילות. 1104שיר ו מבין הזנים הצהובים, באפילות. 

, BW152824 ,BW162716(א.ב. זרעים),  5768(אוריג'ן),  1890, לאחר שקלול התוצאות, הזנים האדומים לסיכום

BW162718  א.ב.  1104(זרעים גדרה) ומיקה (הזרע) מוצעים להמשך בחינה. מבין הזנים הצהובים מוצעים הזנים)

  זרעים) וגיתית (זרעים גדרה) להמשך בחינה. 

הזנים  סל להרחבת ווירוסים שונים, לנמטודות קמחונית נוספות עמידויות  בעלימוצע לחזור ולבדוק זנים נוספים 

  העומד לרשות החקלאים.
  

   



  

  מבוא
דונם בהיקף ארצי).  16,000כ (מתוך   11,500כ עמד על  2019/20בעונת שטח הפלפל הסתווי בערבה וכיכר סדום 

מושב פארן הממוקם במרכז הערבה, מהווה נישה אקלימית הפלפל.  מכלל 75%כ מהווה שטח הזנים האדומים 

עדיין   , בפארן הואובערבה בארץמיוחדת המטיבה עם גידול הפלפל. למרות הירידה הגדולה בהיקף גידול הפלפל 

עשרות זנים, אדומים, פירות הפלפל משווקים לייצוא ולשוק המקומי. סל גידול הפלפל כולל  הגידול העיקרי.

 עם סל עמידויות רחב במטרה לבחון זנים חדשיםצהובים וכתומים של חברות זרעים מהארץ וחברות מחו"ל. 

פרי טיפוח ישראלי ומחו"ל ולהעריך את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של  ,לנמטודות קמחונית ווירוסים שונים

   .מסחריניסוי זנים בבית רשת  2019/20ערך בעונת זנים אלו וזני ביקורת ותיקים בתנאי מושב פארן, נ
  

 שיטות וחומרים
   דונם. 20  -כ ששטחו הכולל מש 25בבית רשת חלק משטח מסחרי של משק קלם, מושב פארן, הניסוי נערך ב

ווירוס כתמי הנבילה של העגבנייה רובם בעלי עמידויות משופרות בכלל זה ל) 1(טבלה זנים  20כלל ניסוי ה

)TSWV ,( ) קימחוניתPM) ונמטודות (N( חברות זרעים 9, של כתומים 3ו  צהובים 5, זנים אדומים 12, מתוכם :

שתילי  ., מרחב אגרו, נדיה ג'נטיקס, סולי ו תרסיסא.ב. זרעים, אוריג'ן, דנציגר זרעים, הזרע סידס, זרעים גדרה

 40מטר), כל  1.50שורות לערוגה (רוחב צמד הצמחים נשתלו ב ) בשטח של כדונם אחד.24/7/2019פלפל נשתלו (

צמחים.  20מ"ר ובה   6 מטר ערוגה, שטחה 4חלקה בודדת  אורךצמחים לדונם.   3,333 , עומד מחושב שלצמח ס"מ

באותו  ההשקיה, דישון והגנת הצומח היו כמקובל בגידול המסחרי שימוש ברשתות צל, טיפולי כללה שיטת הגידול

  . עד לסיום הניסוי 1/2/20ב  נפרסה שוב ו ים משתילהימ 40רשת הצל הוסרה  .שטח

קטיפים. הפרי מוין  12סה"כ נערכו  ).17(שבוע  20/4/20 -ימים משתילה) והסתיים ב 103( 4/11/19הקטיף החל ב 

במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים לאיכות יצוא. פרי באיכות יצוא הושהה בסימולציה לתנאי יצוא למשך 

מ"צ ונבדק שוב לקביעת  20ימים בטמפרטורה של  3לחות יחסית ואח"כ  96% -מ"צ ו 7יום בטמפרטורה של  17

 30%פרי זקן,  60% ו:מרכיביו דיקה נקבע ציון האיכותבסיום הבמוצקותו ומדדי איכות אחרים לאחר ההשהיה. 

  .חריגי צבע 5%חטטים ו  5%מוצק, 

 2019/20 פארן קלם משק, הניסוי זני: 1 טבלה

  
  ש לוודא את פרטי עמידות הזנים עם חברות הזרעים.י1 

  

עמידות(1)חברהזן 

L4 TSWVא .ב. זרעים5768
L3 TSWV Nאוריג ' ן1890
L4דנציגר זרעיםבישופ 

L4דנציגר זרעיםמקסימוס 
L4 TSWVהזרעמיקה

L3זרעים גדרהקנון 7158
BW152824זרעים גדרהL4 TSWV PM N
BW162716זרעים גדרהL4 TSWV PM N
BW162718זרעים גדרהL4 TSWV PM N

L3נדיה ג ' נטיקס 6106
L3 TSWVסולייבול 
L4 TSWVתרסיס 308

L4א .ב. זרעיםדינמו 
L3 TSWVמרחב אגרו דלוקס 5433

L4 TSWVזרעים גדרהשיר
L4 TSWVא .ב. זרעים1104

L4 TSWVזרעים גדרהגיתית 7933

L4 TSWVהזרעזוהר
L4 TSWVזרעים גדרהג ' ורדן

L4 TSWVזרעים גדרהקולורטה

זנים אדומים

זנים צהובים

זנים כתומים



  

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

 2השהייה מפורטות בטבלאות מרכיבי האיכות לאחר וליצוא לפי חודש קטיף, פירוט הפגמים בפרי ביום הקטיף 

בשל ממוצעות. בטמפרטורות תאפיינה עונת הגידול ה עיוותים. ה) הי4שתועד בפירות (טבלה  העיקרי םפגה. 9 עד

  ופירות קטנים. )שפיציםמחודדים (בלטו בהעדרם פגמים המופעים בהשפעת טמפרטורה נמוכה, דוגמת פירות כך 

הגידול בלטה במספר רב של אירועי גשם ובכמות מצטברת של  תעונשיעור החטטים היה נמוך ודומה בין הזנים. 

אך לא נמצאה לקראת סיום הניסוי  העובש האפור (בוטריטיס)חות מחלת מ"מ. תנאי הלחות עודדו התפת 80כ 

 .ובאיכות הפרי פגיעה ביבול

   הזנים ). 2(טבלה ק"ג למ"ר  11.5-8.1 והיבול ליצוא ביןק"ג למ"ר  14-10.6נע בין הזנים האדומים היבול הכללי של 

BW152824 ,מקסימוס ,BW162716  הזנים ). 3טבלה ) (בלטו בשיעור גבוה של פרי מוצק ומעט פרי זקן (רך 1890ו

BW152824 ,מיקה ו , בישוףBW162718 5(טבלה אחידות משקל טובה לאורך כל העונה בעל  ונמצא( . 

ן הז). 2(טבלה  ק"ג למ"ר 10.1-8.2 והיבול ליצוא בין ק"ג למ"ר 12.3-10.3 נע ביןצהובים הזנים ההיבול הכללי של 

  ).9) וציון איכות גבוה (טבלה 3(טבלה  ואחוז נמוך של פרי זקן בלט במיוחד בשיעור מוצקות גבוה 1104הצהוב 

  ק"ג למ"ר ללא הבדל מובהק. 8.9-7.9 ק"ג למ"ר והיבול ליצוא בין 10.6-10.4 הניבו יבול כללי בין הזנים הכתומים

  ביבול ואיכות הפרי.

  

, בישופ, יבול ומיקה BW162718מקסימוס, בלטו בבכירותם, ולעומתם  308, קנון ו 6016הזנים האדומים  

  .)6,7אות (טבל בלטו בבכירות ו גיתית באפילות 1104שיר ו מבין הזנים הצהובים  באפילות.

, BW152824 (א.ב. זרעים), 5768(אוריג'ן),  1890הזנים האדומים  ,אחר שקלול התוצאותל, לסיכום 

BW162716 ,BW162718  מוצעים להמשך בחינה. מבין הזנים הצהובים מוצעים (הזרע) (זרעים גדרה) ומיקה

   (א.ב. זרעים) וגיתית (זרעים גדרה) להמשך בחינה. 1104הזנים 

נים הז סל להרחבת בעלי עמידויות נוספות לנמטודות קמחונית ווירוסים שונים, מוצע לחזור ולבדוק זנים נוספים 

  העומד לרשות החקלאים.

  

   



  

 היבול מרכיבי - 2019/20 פארן פלפל זני: 2 טבלה

  
 .> student  0.07 Pאותיות שונות באותו טור מסמנות מובהקות במבחן   
  הקטיף.  מהלךממוצע של פרי ליצוא בהמשקל מהסטיית תקן הערכה לאחר חישוב אחוז ציון אחידות משקל:  1
  פרי נוטה לפחוס. 2פרי נוטה למאורך, ערך נמוך מ 2צורת הפרי: ערך גבוה מ 2
  .הערכה לאחר חישוב אחוז סטיית תקן מהערך הצורה הממוצעת אחידות הצורה:  3

    

ציון (3)ציון (1)אחוז

יצוא זן 
 

 יצוא 
אחידות 
משקל 

אחידות צורת 
הפרי

זנים אדומים 

BW152824a0.4±14.0a0.2±11.5823±223 גבוהה 0.04±2.4גבוהה

בינונית 0.12±2.7בינונית ab0.6±13.2abc0.2±10.4795±233יבול 

גבוהה 0.07±2.3גבוהה abc1.3±13.1ab1.0±10.8824±228בישופ 

1890ab0.6±13.1abc0.3±10.5806±253 גבוהה 0.07±2.1בינונית

BW162716abcd0.8±12.6abcd0.6±10.3815±241 בינונית 0.09±2.2בינונית

בינונית 0.09±2.3נמוכה abcd0.6±12.3abcd0.6±10.0816±234קנון 7158

בינונית 0.08±2.3גבוהה bcd0.9±11.7   cde0.6±8.8755±237 מיקה 

בינונית 0.12±1.7נמוכה bcd0.5±11.6 bcde0.6±9.1797±232 מקסימוס 

BW162718 bcd0.5±11.4 bcde0.4±9.5834±228 בינונית 0.11±2.3גבוהה

308   cd1.1±11.0     de1.0±8.7796±232 גבוהה 0.03±2.4נמוכה

6106    d0.4±10.8      e0.3±8.1747±244 בינונית 0.12±2.5נמוכה

5768    d0.5±10.6  cde0.5±8.8836±234 בינונית 0.08±1.9נמוכה

זנים צהובים 

נמוכה 0.14±2.2בינונית a0.3±12.3ab0.3±9.3755±226גיתית 7933

גבוהה 0.07±2.3בינונית ab0.6±12.0a0.5±10.1845±231שיר 

גבוהה 0.07±2.6נמוכה abc0.8±11.6ab0.7±9.1786±215דלוקס 

נמוכה 0.18±2.1בינונית bc0.5±10.5  b0.4±8.2785±207  דינמו 

1104   c0.2±10.3  b0.2±8.5835±223 גבוהה 0.07±1.7בינונית

זנים כתומים 

גבוהה 0.05±2.2נמוכה 0.5±10.60.4±8.9846±223זוהר 

גבוהה 0.02±2.2נמוכה 0.8±10.60.7±8.5806±212ג 'ורדן

גבוהה 0.02±2.5בינונית 0.4±10.40.1±7.9764±197קולורטה 

0.2±11.70.2±9.4805±228ממוצע הניסוי

 (1-3)

צורה הפרי(2)
ממוצע 
 גרם 

פרי יבול , ק " ג למ" ר 

כולל 



  

 לאחר השהיה מרכיבי האיכות - 2019/20זני פלפל פארן : 3  טבלה

  
 אותיות שונות  .'STATISTICAנערכו בתוכנה ' Tukey HSDומבחן  > P 0.07  שונות חד כיווני ברמת מובהקותניתוח 

 .מסמנות מובהקות
  מ"צ. 20ימים נוספים ב  3לחות יחסית ו  %96מ"צ ו  7ימים ב  17למשך הפרי הושהה  1
  .חוסר אחידות בגוון הפרי (לדוגמא כתום אדום במקום אדום)גוון:  2
  שנותרים ירוקים.שבירת צבע לא מלאה באחסון, אזורים חריגי צבע:  3
הציון  .חריגי צבע %5חטטים ו  %5מוצק,  %30פרי זקן,  %60מרכיבי הציון נקבע לאחר השהיה. ציון איכות משוקלל:   4

  שוקלל לפי החלק היחסי של יבול היצוא בכל חודש מסה"כ היבול ליצוא.
 

  
  
  
  

  
  

   

 (1-10)

גוון( 2) רךגמישזן
חריגי 

 צבע( 3) 
התמוטטות
 חיצונית

חטטים
 אחסון

מכות  
קור

ציון איכות  
משוקלל ( 4) 

זנים אדומים
BW15282454301664121026.9

2739345728535.2יבול 
28502250241036.4בישופ 
18904241186180.31356.9

BW1627164440176024586.3
3150196953826.3קנון 7158

3240275626705.7מיקה
47421051451237.8מקסימוס 

BW1627183442245934865.7
3083940217337667.1

61063651145654957.2
57683054165565416.2

זנים צהובים
ab37431975141556.8גיתית 7933

ab3142274431066.7שיר
b225226262745.8 דלוקס 
ab3250173171866.7דינמו 
1104a613451053818.3

זנים כתומים
32422612361455.8זוהר

4632221722666.6ג ' ורדן
27522042460.46.2קולורטה

פגמים  (אחוז)  לאחר השהיה

מוצק 

מוצקות  (אחוז)  לאחר השהיה( 1) 



  

 הקטיף ביום פגמים - 2019/20 פארן פלפל זני: 4 טבלה

  

  
  
  
  
  

  

   

אחוז

מעוות שוק שוק כולל זן 
שחור 
 פיטם 

אחר קטנים קור חטטים סדוק 

זנים אדומים 

BW15282414.02.5185.30.21.01.10.63.56.1

13.22.8219.601.21.60.84.33.8יבול 

13.12.3185.40.14.10.30.62.84.5בישופ 

189013.12.7207.30.30.71.41.43.56.0

BW16271612.62.4197.000.51.41.42.85.5

12.32.4196.100.10.61.56.74.3קנון 7158

11.73.02510.40.41.31.31.63.86.4מיקה 

11.62.5218.000.21.21.06.54.4מקסימוס 

BW16271811.42.0175.100.31.40.92.37.2

30811.02.3218.400.60.50.54.85.9

610610.82.8268.10.41.30.51.75.28.2

576810.61.8175.50.10.40.21.13.65.7

זנים צהובים 

12.33.0257.300.60.62.26.57.4גיתית 7933

12.01.9165.000.10.41.04.25.5שיר 

11.62.5227.70.20.50.40.55.56.7דלוקס 

10.52.3225.201.00.70.96.57.4דינמו 

110410.31.8179.400.10.11.02.93.8

זנים כתומים 

10.61.7165.001.30.90.33.54.6זוהר 

10.62.1207.1000.52.06.44.1ג 'ורדן

10.42.5248.70.10.50.60.68.55.0קולורטה 

11.72.4207.10.10.80.81.14.75.6ממוצע הניסוי

אחוז הפגם מיבול כולל יבול , ק " ג למ" ר 



  

  קטיף חודש לפי משקל פרי ממוצע ליצוא – 2019/20 פארן פלפל זני: 5 טבלה

  
  .ליצואהממוצע  הפרי משקל של התקן סטייתבעזרת  חושבציון אחידות המשקל 1
  
  

    

ציון (1)

אחידות משקל 11121234עונתיזן 

זנים אדומים

BW152824223186219243256231209גבוהה
בינונית233181228277282248215יבול 

גבוהה228196234263264235201בישופ 
בינונית1890253193253309307270250

BW162716241189228275290265216בינונית
נמוכה234177218300290261218קנון 7158

גבוהה237196239268276249204מיקה
נמוכה232173217270297255204מקסימוס 

BW162718228182217239266239216גבוהה
נמוכה308232178234290287274211

נמוכה6106244188234308312285219
נמוכה5768234172215274287255205

זנים צהובים

בינונית226184223284272230189גיתית 7933
בינונית231196240291281240188שיר

נמוכה215166210238283233172דלוקס 
בינונית207168201228251229194דינמו 

בינונית1104223192237297260221189

זנים כתומים

נמוכה223167218264277244212זוהר
נמוכה212166219259272223163ג ' ורדן

בינונית197163226233227195171קולורטה
228181226271277244202ממוצע הניסוי

משקל פרי ממוצע ( גרם)  ליצוא , לפי חודש קטיף 



  

  התפלגות היבול הכללי לפי חודשי קטיף – 2019/20 פארן פלפל זני: 6 טבלה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   

ק "ג למ "ר

11121234יבול כולל זן 

זנים אדומים

BW15282414.013228192314
13.219136222218יבול 

13.122167251910בישופ 
189013.129158201810

BW16271612.617199201915
12.331126192012קנון 7158

11.7211312271711מיקה
11.62610625249מקסימוס 

BW16271811.41321927219
30811.030106182215

610610.832149161613
576810.62025821216

זנים צהובים

12.317125222717גיתית 7933
12.03511721197שיר

11.629137182211דלוקס 
10.531171014198דינמו 
110410.34212724105

זנים כתומים

10.62919814245זוהר
10.63195212212ג ' ורדן

10.430158132212קולורטה

התפלגות יבול כולל ( אחוזים)  לפי חודש קטיף 



  

  התפלגות היבול ליצוא לפי חודשי קטיף – 2019/20 פארן פלפל זני: 7 טבלה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

ק "ג למ "ר

11121234יבול יצוא זן 
זנים אדומים

BW15282411.51424720259
10.420155262212יבול 

10.82417626207בישופ 
189010.53316620196

BW16271610.318227212111
10.03212521219קנון 7158

8.824141030156מיקה
9.12911426255מקסימוס 

BW1627189.51323726248
3088.733113182511

61068.13814618168
57688.82026722224

זנים צהובים
9.32014326298גיתית 7933

10.13911620194שיר
9.13115619245דלוקס 
8.23219814216דינמו 
11048.5461262574

זנים כתומים
8.93121515244זוהר

8.5359523227ג ' ורדן
7.93419715206קולורטה

התפלגות יבול יצוא ( אחוזים)  לפי חודש קטיף 



  

  אחוז יצוא לפי חודש קטיף – 2019/20 פארן פלפל זני: 8 טבלה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

אחוז יצוא 

11121234עונתיזן 

זנים אדומים

BW15282482889267878854
79838564948054יבול 

82928568848853בישופ 
189080908554818352

BW16271681849061859062
81848267898459קנון 7158

75898062836745מיקה
79868751838345מקסימוס 

BW16271883828966809374
30879868843819156

610674897553817446
576883849067868756

זנים צהובים

75898741888138גיתית 7933
84958668818452שיר

78858763848439דלוקס 
78818564808555דינמו 

110483918463875968

זנים כתומים

84899452888365זוהר
80887976878344ג ' ורדן

76859464887037קולורטה
80878661858253ממוצע הניסוי

אחוז יצוא לחודש קטיף 



  

  ועונתי ציון איכות חודשי – 2019/20 פארן פלפל זני: 9 טבלה

  
מ"צ. מרכיבי  20ימים נוספים ב  3לחות יחסית ו  %96מ"צ ו  7ימים ב  17ציון איכות: חושב לאחר השהית הפרי למשך 1

  .חריגי צבע 5%חטטים ו  5%מוצק,  30%פרי זקן,  60%הציון 
 מסה"כ היבול ליצוא. מרץ-חודשים נובמברהציון העונתי שוקלל לפי החלק היחסי של יבול היצוא ב2
  

  

 

  תודההבעת 
, מרחב אגרו, נדיה ג'נטיקס, סולי ו תרסיס א.ב. זרעים, אוריג'ן, דנציגר זרעים, הזרע סידס, זרעים גדרה לחברות

   ניסוי.סיוע בהעמדת ההלאגף הירקות במועצת הצמחים על על תמיכתן במימון הניסוי. 

   תודה לעובדי משק קלם על הביצוע המסור של העבודות בניסוי.

  .יאור שאול ורותם תדמור על הטיפול בפרתודה מכל הלב ל 

  תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

 
Net house pepper varieties trial – Moshav Paran, 2019/20  
Yoram Zvieli, Mili Zanbar, Svetlana Gogiu, Rivka Offenbach, Shimon Pivonia  - Northern and Central Arava-Tamar R&D  
Yuval Kelem – Moshav Paran 
Adi Suisa, David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development 
Writer address: yzvieli@arava.co.il   
Keywords: Arava, Capsicum annuum, fruit quality 

 (1-10)

1112123זן 
ציון איכות 
משוקלל (2)

זנים אדומים

BW1528249.05.69.55.67.36.9
8.82.37.44.24.65.2יבול 

9.14.07.54.37.46.4בישופ 
18908.77.48.12.57.76.9

BW1627168.46.18.52.77.76.3
8.85.67.75.53.36.3קנון 7158

9.25.17.63.14.35.7מיקה
8.44.58.27.58.77.8מקסימוס 

BW1627187.64.58.02.78.25.7
3089.45.46.92.78.17.1

61068.35.17.56.17.67.2
57687.24.97.25.77.26.2

זנים צהובים

9.25.55.85.66.86.8גיתית 7933
9.05.45.83.76.26.7שיר

7.44.47.90.98.05.8דלוקס 
9.05.47.22.27.46.7דינמו 
11049.15.48.28.67.78.3

זנים כתומים

7.74.68.30.77.05.8זוהר
9.05.49.24.84.86.6ג ' ורדן

7.64.67.84.16.56.2קולורטה

ציון איכות(1) חודשי


