
 2019/20רשת, תחנת יאיר ניסוי זני פלפל בבית 
יניב בן שמעון פיבוניה, אבי אושרוביץ, מוטי אושרוביץ, רבקה אופנבך,  גוגיו, סבטלנהמילי זנבר, יורם צביאלי, 

  תמר-מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - תמיר אורן פלאי,

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

  yzvieli@arava.co.ilכתובת המחבר: 

  תקציר
דונם  16,000דונם  (מתוך כ   11,500כ  עמד עלבערבה וכיכר סדום  2019/20בעונה  יווסתהפלפל הגידול שטח 

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

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

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

מהשטח ובזנים הצהובים והכתומים נחלק השטח בין צית מחכ )7158קנון ( כאשר בזנים האדומים מהווה הזן

חברות זרעים  8 בו השתתפו . בניסויניסוי זנים בבית רשת בתחנת יאיר 2019/20מספר זנים. כמדי שנה נערך בעונת 

א.ב. זרעים, אוריג'ן, ג'נסיס, הזרע, זרעים טכנולוגיות, זרעים גדרה, נדיה ג'נטיקס ו נונהמס) ישראליות ומחו"ל (

מטרה לבחון זנים חדשים פרי טיפוח ישראלי ומחו"ל ולהעריך את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של זנים נערך ב

  אלו.

במתכונת מבחן מש,   50בהיקף רשת ו מש  25 דונם, מכוסה רשת 5ששטחו  בבית רשת 7/8/2019הניסוי נשתל ב 

רובם בעלי זנים,  15סה"כ , כתומים 2 צהובים ו 3, אדומים זנים 10נבחנו יסוי בנחזרות באקראיות גמורה.  4-ב

  .עמידויות משופרות

 .קטיפים 13). סה"כ נערכו 17(שבוע  21/4/20 -ב הסתייםוימים משתילה)  96, 46שבוע ( 11/11/19 -הקטיף החל ב 

עיוותים פגמים עיקריים שתועדו בפירות היו הפרי מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים לאיכות יצוא. 

בשל חריגים.  טמפרטורה תאפיינה בטמפרטורה קרובות לממוצע הרב שנתי ללא אירועיוחטטים. עונת הגידול ה

 קטנים ,כך בלטו בהעדרם פגמים המופעים בהשפעת טמפרטורה נמוכה, דוגמת פירות מחודדים (שפיצ'ים)

  .וחטטים

ללא הבדל בין ק"ג למ"ר  8-10.1ק"ג למ"ר והיבול ליצוא בין  10-12.3 הכללי של הזנים האדומים נע בין היבול

ללא הבדל ק"ג למ"ר  8-8.6ק"ג למ"ר ויבול ליצוא בין  10.2-11.4 הזנים הצהובים הניבו יבול כללי של בין  הזנים.

יקורת הכתום יבול היצוא של זן הב ק"ג למ"ר. 9.6-10.7מובהק בין הזנים. יבול הזנים הכתומים (כללי) נע בין 

ו  BW162718, 611הזנים האדומים . ק"ג למ"ר) עלה על יבול הזן קולורטה ונבדל ממנו סטטיסטית 8.8זוהר (

בלט באופן מובהק  1104בלטו במוצקותם, שיעור גבוה של פרי מוצק ומעט פרי רך. הזן  1104והזן הצהוב  83827

  חידות המשקל. אבלטו ב 83827ו  611האדומים  הזניםבציון איכות גבוה. 

  (צהוב) וקולורטה (כתום). 1104(אדום) ו  611בלטו בבכירות הזנים 

 83827(א.ב. זרעים),  5768(ג'נסיס),  611אדומים הזנים ה ,כל תוצאות היבול והאיכותבחינת אחר ל לסיכום,

(א.ב.  1104(זרעים גדרה), סטארק (זרעים טכנולוגיות) והזנים הצהובים  BW162716 ,BW162718(הזרע), 

  זרעים) וגיתית (זרעים גדרה) מוצעים להמשך בדיקה.

להרחבת ווירוסים שונים, קמחונית , נמטודותל מגוון רחב של עמידויותבעלי  מוצע להמשיך לבדוק זנים חדשים 

  י.ולשוק המקומסל הזנים האיכותיים העומד לרשות החקלאים ליצוא 
  

  מבוא
דונם  16,000דונם  (מתוך כ   11,500כ בערבה וכיכר סדום עמד על  2019/20שטח גידול הפלפל הסתווי בעונה 

בבתי בערבה התיכונה עדיין הפלפל את גידול הירקות העיקרי  מהווה ,גידוללמרות הירידה בהיקף ה בהיקף ארצי).

גידול הפלפל כולל מספר עשרות  סל .משווקים לייצוא ולשוק המקומירשת ובתי פלסטיק שונים. פירות הפלפל 

קנון כאשר בזנים האדומים מהווה הזן  ם, אדומים, צהובים וכתומים של חברות זרעים מהארץ וחברות מחו"לזני



ניסוי זנים  2019/20.  בעונת מהשטח ובזנים הצהובים והכתומים נחלק השטח בין מספר זנים כמחצית )7158(

, במטרה לבחון זנים חדשים פרי טיפוח חברות זרעים ישראליות ומחו"ל 8 רשת בתחנת יאיר בהשתתפות בבית

  ישראלי ומחו"ל ולהעריך את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של זנים אלו.
  

  
  
  

  שיטות וחומרים
 10 כלליסוי הנמש.  50ובהיקף רשת  מש  25 דונם, מכוסה רשת 5ששטחו  בבית רשת 7/8/2019הניסוי נשתל ב 

ווירוס כתמי הנבילה לבכלל זה  רובם בעלי עמידויות משופרותזנים,  15סה"כ , כתומים 2, צהובים 3, אדומים זנים

א.ב. זרעים,  חברות זרעים: 8 -הזנים התקבלו מ .)1(טבלה ) N) ונמטודות (PM),  קימחונית (TSWVשל העגבנייה (

  זרעים גדרה, נדיה ג'נטיקס ו נונהמס.אוריג'ן, ג'נסיס, הזרע, זרעים טכנולוגיות, 

מטר),  1.50שתלו בשתי שורות לערוגה (רוחב הצמחים נ חזרות באקראיות גמורה. 4-בבמתכונת מבחן ערך הניסוי נ

 20מ"ר ובה  6ערוגה, שטחה  מטר 4חלקה בודדת  אורךצמחים לדונם.  3,333ס"מ, עומד מחושב של  40צמח כל 

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

רשת  מנות המים שניתנו הותאמו למנות המים המוגבלות הניתנות בפועל על ידי חקלאי האזור. לאזור הערבה.

 11/11/19 -יף החל בהקטלסיום הניסוי.  דע 16/2/19ימים. הרשת נפרסה שוב ב  39צל נפרסה משתילה למשך  30%

הפרי מוין במרכז האיכות  .קטיפים 13). סה"כ נערכו 17(שבוע  21/4/20 -ב הסתייםוימים משתילה)  96, 46שבוע (

יום  17בתחנת 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%ציון האיכות. מרכיבי הציון  בסיום הבדיקה נקבעומדדי איכות אחרים לאחר ההשהיה. 

 .חריגי צבע 5%חטטים ו  5%
 

  זני הניסוי - 2019/20 זני פלפל תחנת יאיר: 1טבלה 

  
   יש לוודא את פרטי העמידויות עם חברות הזרעים.  1

עמידות(1)חברהזן

L4 TSWVא .ב. זרעים5768

L3 TSWVאוריג ' ן1750

L4 TSWVג ' נסיס 611

L4 TSWV Nהזרע83827

L3 TSWVזרעים טכנולוגיותסטארק

L3זרעים גדרהקנון 7158

BW162718זרעים גדרהL4 TSWV PM N

BW162716זרעים גדרהL4 TSWV PM N

L3נדיה ג ' נטיקס 6106

L4 TSWVנונהמס קליבר

L4א .ב. זרעיםדינמו 

L4 TSWVא .ב. זרעים1104

L4 TSWVזרעים גדרהגיתית 7933

L4 TSWVהזרעזוהר

L4 TSWVזרעים גדרהקולורטה

זנים כתומים

זנים אדומים

זנים צהובים



  ודיון תוצאות

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

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

ע דומות לממוצבטמפרטורות תאפיינה עונת הגידול ה ) היו עיוותים. 4פגמים עיקריים שתועדו בפירות (טבלה . 9 עד

ובשל כך בלטו בהעדרם פגמים המופעים בהשפעת טמפרטורה נמוכה, דוגמת  הרב שנתי וללא אירועים מיוחדים

   . )4(טבלה וחטטים  קטנים,פירות מחודדים (שפיצים)

הבדל מובהק ללא ק"ג למ"ר  8-10.1ק"ג למ"ר והיבול ליצוא בין  10-12.3 ןהכללי של הזנים האדומים נע בי היבול

ללא ק"ג למ"ר  8-8.6ק"ג למ"ר ויבול ליצוא בין  10.2-11.4 הזנים הצהובים הניבו יבול כללי של בין בין הזנים.

. יבול היצוא של זן הביקורת ק"ג למ"ר 9.6-10.7הבדל מובהק בין הזנים. יבול הזנים הכתומים (כללי) נע בין 

, 611הזנים האדומים . )2(טבלה לורטה ונבדל ממנו סטטיסטית למ"ר) עלה על יבול הזן קו ק"ג 8.8(הכתום זוהר 

BW162718  ור גבוה של פרי מוצק ומעט פרי רך , שיעלאחר השהייה בלטו במוצקותם 1104והזן הצהוב  83827ו

אחידות המשקל (טבלה בלטו ב 83827ו  611האדומים  הזנים). 9בלט בציון איכות גבוה (טבלה  1104הזן   ).3(טבלה 

5.(   

  ).6,7(צהוב) וקולורטה (כתום) (טבלאות  1104(אדום) ו  611 בלטו בבכירות הזנים

 83827(א.ב. זרעים),  5768(ג'נסיס),  611אדומים הזנים ה ,כל תוצאות היבול והאיכותבחינת אחר ל לסיכום,

(א.ב.  1104(זרעים גדרה), סטארק (זרעים טכנולוגיות) והזנים הצהובים  BW162716 ,BW162718(הזרע), 

  זרעים) וגיתית (זרעים גדרה) מוצעים להמשך בדיקה.

  

  

   



 מרכיבי היבול - 2019/20זני פלפל תחנת יאיר : 2טבלה 

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

    

ציון ( 3) ציון  ( 1) אחוז 

יצוא זן 
אחידות  
משקל 

אחידות  
צורה

זנים אדומים
BW1627161.3±12.3a1.2±10.1826±226נמוכה0.11±2.18בינונית
BW1627180.7±12.2ab0.6±10.0826±215בינונית0.07±2.17בינונית

גבוהה0.06±2.47בינונית0.9±12.2ab0.9±9.6797±249סטארק
17500.7±11.6ab0.4±8.2716±223נמוכה0.11±2.57בינונית

נמוכה0.12±2.52בינונית0.2±11.3ab0.1±9.2816±232קנון  7158
6110.8±11.1ab0.4±9.0814±180גבוהה0.03±2.41גבוהה

61060.8±10.8ab0.6±8.2767±229בינונית0.07±2.48בינונית
גבוהה0.05±2.23נמוכה1.0±10.7ab0.8±8.6817±212קליבר
57680.7±10.2ab0.6±8.6846±231בינונית0.07±2.17בינונית

838270.8±10.0  b0.8±8.0805±208בינונית0.07±2.11גבוהה
זנים צהובים
גבוהה0.04±2.18בינונית0.7±11.40.4±8.3736±205גיתית  7933

נמוכה0.10±2.45נמוכה0.5±11.20.2±8.6776±199דינמו
גבוהה0.05±2.10בינונית11040.6±10.20.6±8.0786±216

זנים כתומים
גבוהה0.05±2.32נמוכה0.6±10.7a0.6±8.8827±220זוהר

נמוכה0.10±2.40בינוניתb0.4±7.0735±194 0.4±9.6קולורטה
0.7±10.90.5±8.6796±215ממוצע הניסוי

(1-3)פרי ממוצע

גרםיצוא כולל 
איפיון  
צורה( 2) 

יבול ,  ק "ג למ "ר



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

  
אותיות שונות  '.STATISTICAנערכו בתוכנה ' Tukey HSDומבחן  > P 0.05-0.1ניתוח שונות חד כיווני ברמת מובהקות 

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

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

   

גוון ( 2) גמיש זן 
חריגי 

 צבע( 3) 
התמוטטות
 חיצונית

חטטים
 אחסון 

מכות  
קור

זנים אדומים
BW1627163840225503627.0
BW1627184241175003627.2

2851225906836.4סטארק
1750263638560.401026.2

3446205802946.7קנון  7158
6114341166101527.3

61063839246002936.8
3544215404826.8קליבר
57682753204306626.9

83827394516540.51517.0
זנים צהובים
b2336  b40200.2454  b5.8 גיתית  7933

b2152ab27120332ab6.3 דינמו
1104a4838a14130293a7.8

זנים כתומים
3045251509926.8זוהר

2343351102135.6קולורטה

(1-10) פגמים  ( אחוז )   לאחר השהיה
ציון איכות  
משוקלל ( 4) 

רך מוצק 

מוצקות  ( אחוז )   לאחר השהיה( 1) 



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

  
 
 
  
  
  
  

  

  

  

  

   

אחוז 

מעוותשוק שוק כולל זן 
שחור  
פיטם

אחרקטניםקורחטטיםסדוק 

זנים אדומים

BW16271612.32.2188.70.12.51.31.22.81.5
BW16271812.22.2188.201.71.42.12.91.5

12.22.62112.00.13.21.40.71.62.3סטארק
175011.63.42911.50.19.91.11.31.53.6

11.32.1198.502.41.80.82.52.5קנון  7158
61111.12.1194.30.050.70.41.04.77.6

610610.82.6249.40.14.30.62.33.24.1
10.72.1198.80.40.70.50.45.03.5קליבר
576810.21.6166.80.13.21.51.12.01.3

8382710.02.02010.10.12.50.62.72.51.2
זנים צהובים
11.43.1277.90.14.60.77.62.63.5גיתית  7933

11.22.6236.00.50.61.13.65.26.2דינמו
110410.22.2229.20.10.40.042.82.86.1

זנים כתומים
10.71.9187.20.32.90.70.93.02.7זוהר

9.62.62712.40.20.61.41.24.76.4קולורטה

11.02.3218.70.12.71.02.03.13.6ממוצע הניסוי

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



 ףקטי חודש לפי משקל פרי ממוצע ליצוא - 2019/20 יאיר תחנת פלפל זני: 5 טבלה

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

  

  

  

   

ציון  ( 1) 

אחידות משקל 11121234עונתי זן 

זנים אדומים
BW162716226155170238259290251בינונית
BW162718215149165222246280230בינונית

בינונית249186184272270316252סטארק
בינונית1750223180178228261283244

בינונית232178172254253290250קנון  7158
גבוהה611180145158207214208157

בינונית6106229164178243279294242
נמוכה212136174223263269211קליבר
בינונית5768231173176241290294234

גבוהה83827208163168220239250208
זנים צהובים
בינונית205155165220268256197גיתית  7933

נמוכה201139159191238265243דינמו
בינונית1104216170188272271236154

זנים כתומים
נמוכה220156163226281297228זוהר

בינונית194147161227236230183קולורטה
216160171232258270219ממוצע הזנים

משקל פרי ממוצע  ( גרם)   ליצוא ,  לפי חודש קטיף 



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

 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   

ק "ג למ "ר

11121234יבול כולל זן 

זנים אדומים

BW16271612.317271062515
BW16271812.214271482413

12.21328982121סטארק
175011.611431261513

11.3153110102213קנון  7158
61111.12815883111

610610.816261292511
10.71925763112קליבר
576810.21436115268

8382710.08331662116
זנים צהובים
11.42422353312גיתית  7933

11.22526962214דינמו
110410.2411486246

זנים כתומים
10.72131542614זוהר

9.6311956299קולורטה

התפלגות יבול כולל  ( אחוזים)   לפי חודש קטיף 



  התפלגות היבול ליצוא לפי חודשי קטיף - 2019/20 יאיר תחנת פלפל זני: 7 טבלה

 
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

   

ק "ג למ "ר

11121234יבול יצוא זן 

זנים אדומים

BW16271610.117291152513
BW16271810.015301482211

9.61530972118סטארק
17508.214441351310

9.217331111209קנון  7158
6119.0311789278

61068.21830138229
8.6212786308קליבר
57688.61640115245

838278.09361851912
זנים צהובים
8.3322744257גיתית  7933

8.62829871810דינמו
11048.0491697163

זנים כתומים
8.8223254279זוהר

7.0382367225קולורטה

התפלגות יבול יצוא  ( אחוזים)   לפי חודש קטיף 



  אחוז יצוא לפי חודש קטיף - 2019/20 יאיר תחנת פלפל זני: 8 טבלה

  
  
  
  
   

  
  
   

  
  

  

  

  

  

   

אחוז יצוא 

11121234עונתי זן 

זנים אדומים

BW16271682849084738169
BW16271882909085777670

79918478737867סטארק
175071907479656054

81928789867656קנון  7158
61181919290867257

610676878681686760
81888990867655קליבר
576884949285817851

8382780928787757562
זנים צהובים
73969291645444גיתית  7933

77878873906457דינמו
110478948990915133

זנים כתומים
82908496808655זוהר

73888878765543קולורטה
79908785787055ממוצע הניסוי

אחוז יצוא לחודש קטיף 



  ציון איכות חודשי - 2019/20 יאיר תחנת פלפל זני: 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: 
 יבול היצוא בכל חודש מסה"כ היבול ליצוא. הציון העונתי שוקלל לפי החלק היחסי של2
  

 

 

  הבעת תודה
על  א.ב. זרעים, אוריג'ן, ג'נסיס, הזרע, זרעים טכנולוגיות, זרעים גדרה, נדיה ג'נטיקס ו נונהמסתודה לחברות 

   בניסוי. םלאגף הירקות במועצת הצמחים על תמיכתתודה תמיכתן במימון הניסוי. 

  תודה מכל הלב ל אור שאול ורותם תדמור על הטיפול בפרי. 

  תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.
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 (1-10)

1112123זן 
ציון איכות  
משוקלל ( 2) 

זנים אדומים

BW1627167.99.23.97.95.57.0
BW1627188.77.65.58.06.37.2

7.28.44.35.76.46.4סטארק
17507.98.40.85.35.96.2

9.27.93.16.65.86.7קנון  7158
6119.37.84.68.56.17.3

61068.19.32.56.76.36.8
8.68.82.96.75.76.8קליבר
57687.88.54.97.35.46.9

838278.29.34.16.86.57.0
זנים צהובים
8.97.40.94.93.95.8גיתית  7933

8.26.33.07.05.46.3דינמו
11048.29.05.58.57.57.8

זנים כתומים
8.48.22.98.15.46.8זוהר

6.32.83.97.75.75.6קולורטה

ציון איכות( 1)   חודשי 


