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  תקציר

 ובכיכר סדום בפרט. ,גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד מהגידולים החשובים באזור הערבה תיכוה בכלל

ומסתיימת בשתילת אמצע  ,תחילת אוגוסט בערבה המרכזיתו סוף יולי ותעות הגידול העיקרית מתחילה בשתיל

שתילות פלפל מבאך  ,משתילות הסתיו איו באיכות הטובה ביותרהפלפל בחודשי האביב  ספטמבר בכיכר סדום.

  (אפריל, מאי ויוי). ללוה םרב בחודשישיווקי טמון פוטציאל אביביות בכיכר סדום 

בקרקע חולית מקומית צמחי פלפל שתלו  תמר). מו"פ ערבה תיכוה וצפוית( היסוי ערך בתחת זוהר בכיכר סדום

 :זן אחדבמהרה שתל  31/12/18שתילה הבמועד . יםמטר 6.4רוחב ב 1בשתי מהרות עבירות "תחת כיסוי פלסטיק 

שתילה הבמועד מחצי חלקה פרי מעוות. דולל . בתחילת אפריל 2-ו 1, 0פרקים מדוללו חטים ב 15/2/19 -. ברעםהזן 

 22/3/19 -אך ב ,רה הראשוהכבמה פרקיםמ. לא דוללו חטים בבארבע חזרותשה זים ושלבמהרה שתלו  11/1/19

 -רשת שחורה על יריעת הפלסטיק פרסה  22/4/19-בוצע דילול פירות מעוותים וספרו הפירות שדוללו בכל חלקה. ב

  טיפים.ק 7; סה"כ בוצעו 9/6/19ומשך עד  29/4/19פרי החל בתאריך הקטיף צל.  40%

השיגו יבול  142 -ו 10088הזים  בהתאמה. ,סוג א'יבול ק"ג למ"ר יבול כללי ו 4.1-2.9-בו 5.9-5.3-בהסתכם יבול הזים 

. כל הזים האביבי חקלאים לשתילה לקטיףהל יותר אצל המקוב ,רעםאך לא בדלו בצורה מובהקת מהזן  ,כללי גבוה

פגם  שלב פחתהפרי שהופיטם, אך משקל הלשחור  ותרגיש גילההיה הזן היחיד ש רעםהזן  ל.במבחן הצטייו בפרי גדו

   בהשוואה לזים אחרים, אך לא ברמה משמעותית. ,רגישות רבה יותר לחטטי חום 10088לזן  תי.משמעו זה לא היה

מוכות מהממוצע הרב2018/19( תעו ה בטמפרטורותתי, במיוחד בחודשים מרס ואפרי-) התאפייויים  ל.ששי

אביבי ומחייבים את המגדל להגיב ולשות הקיצויים במזג האוויר מעוה לעוה משים את ההתהגות הצמחים בגידול 

מוקדמת השתילה הקריר מהרגיל, הויר ואההשה, על רקע מזג  ם.פעולות אגרוטכיות בהתאם להתפתחות הצמחי

   .כלשהו, הפוך הואיתרון עידה על א הל) 31/12/18(

גילו לא  142-ו 10088לעומתו הזים ו ,מוכה מאוד ו של הזן המקובל באזור, הזן רעם,ה איכותייתבמבחן השה ה

שוב בשה הבאה ובהיקף חצי מסחרי זים אלו לבדוק מוצע ד. ובעלי מוצקות טובה מאהיו פיטם והלשחור  ותרגיש

   .אצל מגדלים

  

  מבוא

ובכיכר סדום בפרט.  ,מהגידולים החשובים באזור הערבה תיכוה בכללגידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד 

ומחציתם בבתי צמיחה. עות הגידול העיקרית  ,מחציתם בבתי רשת -דומים  14,000-גידול זה משתרע על פי כ

ומסתיימת בשתילת אמצע ספטמבר בכיכר סדום.  ,תחילת אוגוסט בערבה המרכזיתו סוף יולי ותמתחילה בשתיל

לשוק המקומי במהלך משווק פלפל ה .משך מסוף אוקטובר עד יוי. היצוא מתחיל בובמבר ומשך עד אפריל הקטיף

עקב מחסור בפרי שתיים, -. על פי תוים רבאיו איכותי ביותר בחודשי האביב הפלפל משתילות הסתיו .כולה העוה

   י.משוק המקועולים מחירי הפלפל ב ,לקראת האביבאיכותי בשלהי העוה 

בשתיים יוי), בחן כבר כמה שים בבקעת הירדן ו-פברואר) על מת להגיע ל'חלון שיווקי' (מאי-שתילה מאוחרת (יואר

טמון פוטציאל רב לשיווק של פלפל בכיכר סדום  אביביותבשתילות . במהרה עבירה בתחת יאיר ןהאחרוות בח

 ,'חלון שיווקי'שתילות סתיו לל הקושי להגיע בבשו זאתלאור ו ,האביב המאוחרים (אפריל, מאי ויוי) פלפל בחודשי

 דוח זה מסכם תוצאות של מבחן זים בשתילה אביבית בתחת זוהר .חשוב לסות לשתול במועדים מאוחרים יותר

   בכיכר סדום.

  



  מהלך המחקר ושיטות עבודה

צמחי  וצע במהלך הסתיו.סולרי בחיטוי תמר).  מו"פ ערבה תיכוה וצפוית( היסוי ערך בתחת זוהר בכיכר סדום

שתלו שתי . יםמטר 6.4רוחב ב 1בשתי מהרות עבירות "תחת כיסוי פלסטיק בקרקע חולית מקומית פלפל שתלו 

   הדליה ספרדית.בעשה גידול ה .תילים לדוםש 3300 , כס"מ בין השתילים 40 של במרווח שורות לערוגה

בתחילת ו ,2-ו 1, 0פרקים מב חטיםדוללו  15/2/19 -. ברעם הזן - זן אחדבמהרה שתל  31/12/18 במועד שתילה

  מחצי חלקה פרי מעוות. דולל  אפריל

. לא דוללו יםשתיל 20 כללה בארבע חזרות, כל חזרה )1טבלה (שה זים ושלבמהרה שתלו  11/1/19-במועד שתילה ב

הפירות שדוללו בכל  ווספר מעוותים פירותשל בוצע דילול  22/3/19 -אך ב ,כבמהרה הראשוה פרקיםמב חטים

   חלקה.

; 9/6/19ומשך עד  29/4/19פרי החל בתאריך הקטיף צל.  40% -רשת שחורה על יריעת הפלסטיק פרסה  22/4/19-ב

מסוג פירות  ב'. לסוגבשוק המקומי לסוג א' ו המדדים המקובליםלפי  מויןהפרי הקטוף טיפים. ק 7בוצעו  ולהכך סוב

מ"צ. בתום  20-בימים וספים  3למשך ו ,מ"צ 12 -ימים ב 3 והושהו למשך ,בדיקות חיי מדףשם ביצוע דגמו לא' 

ויתן ציון איכות כללי  ,חריגי צבע ,חטטים ,עוקץהרעות  ,ריקבון ,תקופת האחסון בדקו מדדי איכות הפרי: מוצקות

  ).תמצויאיכות  - 5 ;איכות ירודה ביותר - 1(

  .'STATISTICA'בתוכה  Tukey HSDומבחן  > P 0.05  כיווי ברמת מובהקות-יתוח שוות חד  -יתוח סטטיסטי 

  
  2019מבחן זי פלפל אביבי, תחת זוהר  ;והטיפולים במבחן הזיםתוי  .1ה טבל

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוצאות

 142-ו 10088הזים ). 2טבלה ( בהתאמה ק"ג למ"ר יבול כללי ויבול סוג א', 4.1-2.9-וב 5.9-5.3-יבול הזים הסתכם ב

. האביבי ל יותר אצל חקלאים לשתילה לקטיףהמקוב ,רעםאך לא בדלו בצורה מובהקת מהזן  ,השיגו יבול כללי גבוה

י בגודל לארג' (פר לשוק המקומיגרם), המהווה דרישה חיוית לשיווק  200כל הזים במבחן הצטייו בפרי גדול (מעל 

  מכר כסוג ב'). 

  

  2019זוהר מבחן זי פלפל אביבי, תחת  ;יבולמרכיבי ה .2טבלה 

  
  זן

  
  מועד

  שתילה

  פרי ממוצעל  גרם  "ר כללילמ"ג קיבול, 

  XL1  XL1  'ב סוג  'א סוג  כללי

 217 3.2 2.6 2.9 5.5 31/12/18 רעם

 11/1/19 5.3 3.8 1.5 4.4 236 
        

10088 11/1/19 5.6 4.1 1.6 4.8 250 
       

142 11/1/19 5.9 4.1 1.7 4.7 236 

  סוג א' וסוג ב' ביחד.כולל , XLמתייחס לכל הפירות בגודל  XLמשקל פרי 1  

 מועד שתילה שם הזן חברה
הורדת 
  חטים 

0 ,1 ,2  
 סבילות עמידות

 L4 TSWV כן 31/12/18 הזרע  רעם

   לא 11/1/19   
       

 L4 TSWV לא 11/1/19 אפעל  10088
        
 L4 TSWV לא 11/1/19 טופ זרעים 142



-ו 1, 0פרקים מ. בוסף להורדת החטים מהXLשתילה הראשון התקבל יותר פרי סוג ב' ופחות פרי הבמועד בזן רעם 

שילוב הפעולות הללו עם כי תכן יכאשר הפרי היה ירוק וגדול. י ,דילול וסף לפירות מעוותים בתחילת אפריל ערך, 2

). לא מצא 3לירידה באיכות ובמשקל הפרי (טבלה הוא שגרם  )2019ת בעוה (טריפלר, קריר יחסיהויר ואהתאי מזג 

  ). 4קשר בין הפעולות האגרוטכיות ומועדי שתילה על פרמטרים של איכות וחיי מדף (טבלה 

  

  2019פלפל אביבי, תחת זוהר מבחן זי  ;רעם בזן היבול מרכיבי על ודילול פירות חטיםהשפעה הורדת  .3טבלה 

 מועד
 שתילה

  הורדת
 חטים

  2-ו 0,1

  דילול
 פירות

  מעוותים

  ממוצע לפרי גרם  "רלמ"ג ק, יבול

  XL1  XL1  'ב סוג  'א סוג  כללי

 a 3.0 214 2.7 2.7 5.4 כן כן 31/12/18
         

 a 3.5 220 2.5 3.0 5.6 לא כן 31/12/18
         

 b 4.4 236 1.5 3.8 5.3 לא לא 11/1/19

  , כולל סוג א' וסוג ב' ביחד.XLמתייחס לכל הפירות בגודל  XLמשקל פרי 1  
  .> P 0.05אותיות שוות באותו טור מסמות מובהקות 

  

  2019ממוצע כל הקטיפים, פלפל אביבי, תחת זוהר זן רעם, ב הפרי השפעה הורדת ודילול פירות על איכות. 4טבלה 

מועד 
 שתילה

הורדת 
חטים 

0,1,2  

דילול 
פירות 

  מעוותים

מוצק + 
מוצק מאד 

(%)  

רך         
(%)  

מוצק 
מאוד     

(%)  

רקוב       
(%)  

 6 12 34 23 כן כן 31/12/18
        

 9 13 26 34 לא כן 31/12/18
        

 10 7 31 21 לא לא 11/1/19
  

  

כמות הפירות  10088ן בז. במהרהוכלואים בין העפים דילול פירות מעוותים ) 22/3/19וצע (במועד שתילה השי ב

 רעם בהשוואה לזן ,השיגו איכות טובה יותר 142-ו 10088הזים . )5(טבלה  פי שתיים מיתר הזניםשדוללה הייתה 

  ).6(טבלה 

  

  
  2019, תחת זוהר 11/1/19 - זי פלפל אביבי, מועד שתילה שי; 22/3/19-בלשיח פירות שדוללה כמות ה. 5לה טב

   
  
   

  
  
  

  
  

  .> P 0.05אותיות שוות באותו טור מסמות מובהקות                                                

  

  

  

מספר פירות   שם הזן
   שדוללו משיח

 b  1.6  רעם

10088  4.1  a 

142 2.1  b 



  2019מבחן זי פלפל אביבי, תחת זוהר  ;כל הקטיפים , ממוצע11/1/19במועד שתילה הפרי איכות . 6טבלה 

מועד 
  זן שתילה

מוצק + 
מוצק 

  ד (%)ומא

רך         
(%)  

מוצק 
מאוד     

(%)  

רקוב       
(%)  

 b1 31 a 7 10 21 רעם 11/1/19
       

11/1/19 10088 49 a 8 b 9 11 
      

11/1/19 142 45 a 11 b 9 15 

  .P > 0.05אותיות שוות באותו טור מסמות מובהקות 1

  

משמעותי (טבלה  לא היה ,פגם זה שלב פחתפיטם, אך משקל הפרי שהוהלשחור  ותה רגישליגהיה הזן היחיד ש רעםהזן 

בעיה אובחה כל לא  רגישות רבה יותר לחטטי חום בהשוואה לזים אחרים, אך לא ברמה משמעותית. 10088). לזן 7

  מכות שמש בכל הזים.של 

 
  2019תחת זוהר מבחן זי פלפל אביבי,  ;שחור פיטם וחטטי חוםפגמים בפרי הקטוף:  .7טבלה 

  
  זן

  
 מועד

  שתילה

  חטטי חום   שחור פיטם  

 מיבול אחוז  "רלמ"ג ק
 מיבול אחוז  "רלמ"ג ק  כללי

  כללי

 3.8 0.21 8.1 0.46 31/12/18 רעם

 11/1/19 0.25 4.7 0.35 6.6 
       

10088 11/1/19 0 0 0.58 10.3 
      

142 11/1/19 0 0 0.30 5.1 
  

הקטיף בשתי המהרות התחיל , 2-ו 1, 0כתוצאה מהורדת החטים במפרקים ש יתכןוי ,למרות הקדמת מועד השתילה

ולאחר  ,). במועד הראשון כמעט כל היבול קטף עד אמצע מאי1תוצאות זהות ביבול הכללי (איור  והתקבלובמועד אחד 

  סוג א'.ברובו והפרי היה  ,לאורך זמןיבול בפריסה  תקבלבמועד השי ה ;מכן התקבל פרי באיכות סוג ב'

  

  2019תחת זוהר  ;מועדי שתילה. הצטברות היבול הכללי וסוג א' בזן רעם בשי 1ר איו                         
  



  דיון

השים  .השוים יםזהאיכות של העל פוטציאל היבול ולהשפיע באופן דרמטי על  עשויה ה לששמויר ואהבמזג י ושיה

לא היה "דומה ש) 2017/18(עוה קודמת בות. ה במשך מספר רב של עוסית לחשיבות הבחיאקל הדוגמ והיוות האחרו

פרי וו יבולים גבוהים במיוחד ביים הויר כל הזואהאי מזג גבוהות. כתוצאה מת רטורותטמפבאביב שררו ו, "חורף

 רטורות) התאפייה בטמפ2018/19( מדווחתים. העוה התופעות חריגות של עיוות פרי בכל הז ך ראוא ד,וגדול מא

עות הכמות הגשם ואך  ,)2019, טריפלר 3-ו 2 יםאיורואפריל ( סמר םבמיוחד בחודשי ,שתי-הרבהממוצע מוכות מ

  שתי.-הרבהממוצע לא חרגו מ

יר מעוה לעוה משים את ההתהגות הצמחים בגידול אביבי ומחייבים את המגדל להגיב ואוהשיויים קיצויים במזג 

אוורור  לות אגרוטכיות בהתאם להתפתחות הצמחים. לרשות המגדל אמצעים כמו מועד פתיחת פתחיוולשות פע

קבלת רת פירות בשלבים שוים ואף סבמבה, כיסוי ברשתות צל, החלפת יריעת הפוליאתילן לרשתות חרקים, ה

לא יתן להמליץ על פרוטוקול גידול קבוע לפיכך, צהוב. או  ההחלטה אם לקטוף פרי ירוק או להמתין לצבע אדום

  מראש. 

. מכך פךההאירע אלא  ,שג יתרוןו) לא רק שלא ה31/12/18מוקדמת (שתילה בויר קריר מהרגיל, והשה, על רקע מזג א

יבול סוג א' במעוותים היו הסיבות לפחיתה הפירות הל וליוד 2-ו 1,  0 במפרקים ראה שהפעולות של דילול חטים

אך ייתכן מאוד כי לו הייו משאירים את הפירות כמקובל, היה מתקבל אחוז גבוה  ,רעםזן המקובל בגודל הפרי בו

מאוד של פרי מעוות לצד העלייה בתוספת יבול. ייתכן שהשילוב של חטה רבה בחודש מרס וטמפרטורות מוכות 

  מהרגיל באפריל גרמו לירידה בחטה וספת, שהתבטאה ביבול מוך בחודש יוי.

  
תחה המטאורולוגית, ה(תוים מ שתי-ממוצע הרבל 2019השוואת טמפרטורת המיימום היומית בשת  .2איור 

  ); באדיבות אפי טריפלרשירות המטאורולוגיהאות הכיכר, 

  
תחה המטאורולוגית, ה(תוים מ שתי-ממוצע הרבל 2019היומית בשת  מקסימוםהשוואת טמפרטורת ה .3איור 

  ); באדיבות אפי טריפלרהמטאורולוגישירות האות הכיכר, 
  



  סיכום

איכותו ה מאוד בהשוואה להפרי מהזן רעם ירודאיכות הייתה ) 31/12/18מוקדם (השתילה הבמבחן השה במועד 

יתכן שגם יאך  ,הדבר בע ממזג האוויר הקריר ששרר בחודשים מרס ואפרילכי . אין לו ספק )11/1/19( אוחרמועד המב

בגידול באזור.  המקובל רעםמעט יותר יבול מהזן היבו  142-ו 10088זים הפעולות אגרוטכיות החמירו את התופעה. 

יש צורך לדילול פרי  10088כראה לזן ד. ובעלי מוצקות טובה מאהם פיטם ו הרגישים לשחוראים  142-ו 10088הזים 

   .בשה הבאה ובהיקף חצי מסחרי אצל מגדליםשוב את הזים הללו לבדוק מעוות יותר הזים האחרים. מומלץ 

  

  מקורות

  בערבה.  2018/19. סקירת אקלים בערבה. הרצאה בסיכום עות גידול ירקות 2019טריפלר א' 
http://agri.arava.co.il/wp-content/uploads/Arava-Climate-2018-19-E.Tripler.pdf 

  

  תודה הבעת

  לההלת העף הירקות במועצת הירקות על העזרה במימון היסויים. תודה

  תודתו תוה לקק"ל על התמיכה במערך היסויים של מו"פ ערבה.

  


