
  2017/18רשת, תחנת יאיר ניסוי זני פלפל בבית 

גוגיו, רמי  סבטלנהיניב ב� פלאי, אבי אושרובי�, מוטי אושרובי�, , אור� בר לב�יור� צביאלי, רבקה אופנב�, 

  תמר�מו"פ ערבה תיכונה וצפונית � , אס� בוקישגול�

  שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר � , דוד סילברמ�עדי סויסה

  yzvieli@arava.co.ilכתובת המחבר: 

  תקציר
דונ�  17,000דונ�  (מתו� כ  12,500כ  עמד עלבערבה וכיכר סדו�  2017/18בעונה  יווסתהפלפל הגידול שטח  

כשני מהווה את גידול הירקות העיקרי, הפלפל מכלל הפלפל.  75%בהיק� ארצי). שטח הזני� האדומי� מהווה כ 

שלישי� משטח הירקות בערבה התיכונה, בבתי רשת ובתי פלסטיק שוני�. פירות הפלפל משווקי� לייצוא ולשוק 

 ,המקומי. סל גידול הפלפל כולל מספר עשרות זני�, אדומי�, צהובי� וכתומי� של חברות זרעי� מהאר� ומחו"ל

מהשטח ובזני� הצהובי� והכתומי� נחלק השטח בי� מספר מחצית כ 7158כאשר בזני� האדומי� מהווה הז� 

חברות זרעי� ישראליות  10 ניסוי זני� בבית רשת בתחנת יאיר בהשתתפות 2017/18זני�. כמדי שנה נער� בעונת 

נונהמס, , טכנולוגיות זרעי�, גדרה זרעי�, סידס הזרע ,זרעי� דנציגר, אפעל, מכתשי� אדמה, זרעי� .ב.אומחו"ל (

במטרה לבחו� זני� חדשי� פרי טיפוח ישראלי ומחו"ל ולהערי� את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי  סמקו), סולי

  של זני� אלו.

בכלל זה ל ורוב� בעלי עמידויות משופרות זני�,  20סה"כ , כתומי� 2 צהובי� ו 5, אדומי� זני� 13נבחנו יסוי בנ

TSWV . הקטי� החל . באקראיות גמורהחזרות  �4בבמתכונת מבח� מש  25בבית רשת  9/8/2017ב  נשתל הניסוי

בדומה לשטחי הגידול ). 15(שבוע  9/4/18 �בימי�  148לאחר  הסתיי�וימי� משתילה)  96, 46שבוע ( 12/11/17 �ב

המסחריי�, תקופת הקטי� הייתה קצרה במעט יחסית לעונה קודמת, בהשפעת הטמפרטורה הגבוהה יחסית 

הפרי מוי� במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדי� לאיכות . קטיפי� 10סה"כ נערכו ששררה במהל� העונה. 

ת הגידול הצטיינה בטמפרטורות גבוהות מהרגיל פגמי� עיקריי� שתועדו בפירות היו עיוותי� וחטטי�. עוניצוא. 

  ובשל כ� בלטו בהעדר� פגמי� המופעי� בהשפעת טמפרטורה נמוכה, דוגמת פירות מחודדי� (שפיצ'י�) וקטני�.

ק"ג למ"ר. הזני� הצהובי�  5.3�8.5ק"ג למ"ר והיבול ליצוא  8.5�12.1היבול הכללי של הזני� האדומי� נע בי� 

(הזרע) הניב יבול  84204ק"ג למ"ר יבול ליצוא. הז� הכתו�  7.7�6.2ק"ג למ"ר ו   10.8�9.2י� הניבו יבול כללי של ב

א� איכותו של הז� מבחינת המוצקות נופלת מז�  (הזרע) ק"ג למ"ר העולה על ז� הביקורת זוהר 10.4כללי של 

  (הזרע) וקרסקו (אפעל) בלטו באחידות המשקל. 84204הביקורת. הזני� 

(א.ב. זרעי�) בישו�  4005(אדמה מכתשי�),  602(נונהמס),  50219ל תוצאות היבול והאיכות, הזני� לאחר שקלול כ

  גדרה) מוצעי� להמש� בחינה. רעי�(סמקו) ומרכבה (ז 1671(דנציגר), 
  

  מבוא
דונ�  �17,000דונ�, מתו� כ 12,500 �על כ 2017/18 בעונתעמד בערבה ובכיכר סדו� הסתווי שטח גידול הפלפל 

בערבה התיכונה מהווה עדיי� הפלפל את גידול הירקות העיקרי גידול למרות הירידה בהיק� הגידול בהיק� ארצי. 

גידול הפלפל כולל מספר  סל .בבתי רשת ובתי פלסטיק שוני�. פירות הפלפל משווקי� לייצוא ולשוק המקומי

כאשר בזני� האדומי� מהווה  ר� וחברות מחו"ל�, אדומי�, צהובי� וכתומי� של חברות זרעי� מהאעשרות זני

. כמדי שנה נער� בעונת מהשטח ובזני� הצהובי� והכתומי� נחלק השטח בי� מספר זני� כמחצית 7158הז� 

, במטרה לבחו� זני� חברות זרעי� ישראליות ומחו"ל 10 ניסוי זני� בבית רשת בתחנת יאיר בהשתתפות 2017/18

  ומחו"ל ולהערי� את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של זני� אלו.חדשי� פרי טיפוח ישראלי 
  

  שיטות וחומרי�
 2, צהובי� 5, אדומי� זני� 13 כלליסוי הנ .�מש 25רשת  חלק מביתבתחנת יאיר ב 9/8/2017ב שתל נ ניסויה

חברות  10 �מהזני� התקבלו  .)1(טבלה  TSWVבכלל זה ל ורוב� בעלי עמידויות משופרות זני�,  20סה"כ , כתומי�



נונהמס, , טכנולוגיות זרעי�, גדרה זרעי�, סידס הזרע ,זרעי� דנציגר, אפעל, מכתשי� אדמה, זרעי� .ב.א זרעי�:

הצמחי� נשתלו בשתי שורות לערוגה  חזרות באקראיות גמורה. �4בבמתכונת מבח� ער� הניסוי נ .סמקו, סולי

מטר ערוגה, שטחה  4חלקה בודדת  אור�צמחי� לדונ�.  3,125, עומד מחושב של ס"מ 40מטר), צמח כל  1.60(רוחב 

צמחי�. שיטת הגידול, שימוש ברשתות צל, טיפולי ההשקיה, דישו� והגנת הצומח היו בהתא�  20מ"ר ובה  6.4

י מנות המי� שניתנו הותאמו למנות המי� המוגבלות הניתנות בפועל על יד לאזור הערבה. הגידול להמלצות 

ימי�.  39למש�  30%מש) המכסה את המבנה נפרסה משתילה רשת  25בנוס� לרשת הקבועה ( חקלאי האזור.

 הסתיי�וימי� משתילה)  96, 46שבוע ( 12/11/17 �הקטי� החל בלסיו� הניסוי.  דע 1/3/18הרשת נפרסה שוב ב 

הגידול המסחריי�, תקופת הקטי�  בדומה לשטחי .קטיפי� 10). סה"כ נערכו 15(שבוע  9/4/18 �בימי�  148לאחר 

(פרל,  הייתה קצרה במעט יחסית לעונה קודמת, בהשפעת הטמפרטורה הגבוהה יחסית ששררה במהל� העונה

תנאי בפרי באיכות יצוא הושהה הפרי מוי� במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדי� לאיכות יצוא. . )2018

מ"צ  20ימי� בטמפרטורה של  3לחות יחסית ואח"כ  95% �מ"צ ו 7יו� בטמפרטורה של  17סימולציה למש� 

ונבדק שוב לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרי� לאחר ההשהיה. בסיו� הבדיקה נקבע ציו� האיכות. מרכיבי 

  ).Hochman and Regev )1990לפי  חריגי צבע 10% �ו כתו� 30%פרי זק�,  30% פרי מוצק מאוד, 30% הציו�

   

  זני הניסוי � 2017/18חנת יאיר זני פלפל ת: 1טבלה 

  
  יש לוודא את פרטי העמידויות ע� חברות הזרעי�.  ) 1(
  

  ודיו� תוצאות
וליצוא), אחוז היצוא, התפלגות היבול לפי חודשי קטי�, צורת הפרי וגודל הפרי הממוצע  כלליתוצאות היבול (

השהייה מפורטות ליצוא לפי חודש קטי�, פירוט הפגמי� בפרי ביו� הקטי� כמו ג� מרכיבי האיכות לאחר 

דו בפירות . פגמי� עיקריי� שתוע8�11איכויות הפרי לפי חודש הקטי� מפורטות בטבלאות . 11עד  2בטבלאות 

(1)חברהזן
עמידות

זנים אדומים

L4, TSWV א.ב. זרעים1204

L4, TSWV א.ב. זרעים4005

L4, TSWV אדמה מכתשים602

BISHOP (108 FAVIA)דנציגר זרעים L4

MAXIMUS (044 FAVIA)דנציגר זרעים L4, TSWV

MERKAVA 7455זרעים גדרה L4, TSWV

CANNON 7158זרעים גדרה L3

L3 זרעים טכנולוגיות1006

ALABAMAזרעים טכנולוגיות L4 TSWV

L4, TSWV נונהמס50219

LISA 11145סולי L4 TSWV

L4 TSWV סמקו1671

זנים צהובים

DINAMOא.ב. זרעים L4

HILAאדמה מכתשים L4, TSWV

CARASCO 10179אפעל L4, TSWV

SHIRזרעים גדרה L4 TSWV

זנים כתומים

ZOHARהזרע סידס L4 TSWV

L4, TSWV הזרע סידס84204



) ובשל כ� בלטו 2018) היו עיוותי� וחטטי�. עונת הגידול הצטיינה בטמפרטורות גבוהות מהרגיל (פרל, 4(טבלה 

   . )4(טבלה  קטני�ו בהעדר� פגמי� המופעי� בהשפעת טמפרטורה נמוכה, דוגמת פירות מחודדי� (שפיצי�)

. הזני� הצהובי� ק"ג למ"ר 5.3�8.5והיבול ליצוא ק"ג למ"ר  8.5�12.1היבול הכללי של הזני� האדומי� נע בי� 

(הזרע)  84204. הז� הכתו� )2(טבלה  ק"ג למ"ר יבול ליצוא 7.7�6.2ק"ג למ"ר ו   10.8�9.2הניבו יבול כללי של בי� 

נופלת מז�  ז� השל מוצקותו א� (הזרע סידס) העולה על ז� הביקורת זוהר ק"ג למ"ר  10.4הניב יבול כללי של 

  ).5(הזרע) וקרסקו (אפעל) בלטו באחידות המשקל (טבלה  84204הזני�  ).3(טבלה  הביקורת

(א.ב. זרעי�) בישו�  4005(אדמה מכתשי�),  602(נונהמס),  50219לאחר שקלול כל תוצאות היבול והאיכות, הזני� 

  מוצעי� להמש� בחינה.גדרה)  רעי�(סמקו) ומרכבה (ז 1671(דנציגר), 

  

  מרכיבי היבול � 2017/18תחנת יאיר זני פלפל : 2טבלה 

  
  ) ציו� אחידות משקל: חושב בעזרת סטיית תק� של משקל ממוצע של פרי ליצוא במהל� הקטי�. 1(

  =פרי אחיד.5 ער� גבוה מ
  פרי נוטה לפחוס. 2 פרי נוטה למאור�, ער� נמו� מ 2 ) צורת הפרי: ער� גבוה מ2(
  גבוה, הפרי אחיד בצורתו., ככל שהער� 1�10) אחידות הצורה: בסול� 3(
  מ"צ. 20ימי� נוספי� ב  3לחות יחסית ו  96%מ"צ ו  7ימי� ב  17) ציו� איכות משוקלל: חושב לאחר השהית הפרי למש� 4(
  

    

(1-10)(1-3)(1-10)(1-10)

זן
ציון אחידות 

(1)
משקל

(2)
צורה

ציון אחידות 
(3)
צורה

ציון איכות 
(4)
משוקלל

זנים אדומים

 502191.0 ± 12.10.7 ± 8.51 ± 704 ± 1871.12103.5

 CANNON 7158 0.5 ± 11.50.4 ± 7.83 ± 672 ± 21102106.4

 ALABAMA 0.7 ± 11.00.7 ± 7.43 ± 673 ± 1970.82104.3

 10060.9 ± 11.20.7 ± 7.21 ± 647 ± 2100.72105.4

 MAXIMUS0.4 ± 10.40.4 ± 6.93 ± 662 ± 2042.02105.1

 6020.8 ± 9.60.5 ± 6.61 ± 694 ± 21402104.9

 12040.5 ± 9.60.3 ± 6.62 ± 696 ± 18602104.5

 40050.6 ± 8.90.4 ± 6.61 ± 743 ± 1992.42105.9

 BISHOP 0.7 ± 9.70.5 ± 6.21 ± 635 ± 1900.32105.9

 16710.8 ± 10.30.4 ± 6.13 ± 594 ± 2041.82106.3

 MERKAVA 7455 0.2 ± 8.50.2 ± 6.01 ± 706 ± 18902105.2

 LISA 11145 0.5 ± 9.60.4 ± 5.33 ± 554 ± 2031.12.19.63.0

זנים כתומים

 842040.7 ± 10.40.6 ± 6.92 ± 664 ± 1786.22102.7

 ZOHAR 0.5 ± 8.80.4 ± 6.44 ± 733 ± 17802104.0

זנים צהובים

 SHIR 0.8 ± 10.80.3 ± 7.73 ± 713 ± 1881.22104.2

 HILA 0.9 ± 10.80.4 ± 7.03 ± 664 ± 17802.19.64.3

 CARASCO 10179  0.6 ± 10.50.3 ± 6.84 ± 654 ± 1745.42105.2

 DINAMO 1.0 ± 9.20.6 ± 6.22 ± 677 ± 17302.1105.3

גרםאחוזיבול, ק"ג למ"ר

פרי יצואיצואיצואכללי



  מרכיבי האיכות לאחר השהיה � 2017/18זני פלפל תחנת יאיר  :3טבלה 

  
 20ימי� נוספי� ב  3לחות יחסית ו  96%מ"צ ו  7ימי� ב  17ציו� איכות משוקלל: חושב לאחר השהית הפרי למש�  )1(

. שוקלל לפי החלק היחסי של יבול היצוא בכל חודש 30%, התפתחות צבע 70%מ"צ. מרכיבי הציו�: מוצקות וחיי מד� 
 מסה"כ היבול ליצוא.

  

  

   

(1-10)

זן
ציון איכות 
(1)
משוקלל

זנים אדומים

 502196 ± 714 ± 112 ± 64 ± 713.5

 CANNON 7158 10 ± 841 ± 15 ± 611 ± 696.4

 ALABAMA 6 ± 734 ± 91 ± 51 ± 744.3

 10069 ± 735 ± 92 ± 56 ± 705.4

 MAXIMUS3 ± 882 ± 51 ± 55 ± 665.1

 6028 ± 792 ± 96 ± 126 ± 704.9

 12044 ± 765 ± 143 ± 47 ± 624.5

 40054 ± 873 ± 62 ± 26 ± 675.9

 BISHOP 4 ± 742 ± 34 ± 76 ± 625.9

 16717 ± 803 ± 33 ± 73 ± 566.3

 MERKAVA 7455 4 ± 841 ± 42 ± 65 ± 655.2

 LISA 11145 4 ± 445 ± 273 ± 58 ± 703.0

זנים כתומים

 842045 ± 508 ± 300 ± 00 ± 02.7

 ZOHAR 7 ± 595 ± 160 ± 00 ± 04.0

זנים צהובים

 SHIR 4 ± 551 ± 220 ± 00 ± 04.2

 HILA 5 ± 676 ± 170 ± 00 ± 04.3

 CARASCO 10179  10 ± 579 ± 240 ± 00 ± 05.2

 DINAMO 8 ± 715 ± 130 ± 00 ± 05.3

%

חריג צבעכתוםזקןמוצק



  פגמי� ביו� הקטי� � 2017/18: זני פלפל תחנת יאיר 4טבלה 

  
  
  

  

  

  

  

   

%ק"ג למ"ר

אחריםחטטיםמעוותזן

זנים אדומים

 502193.6302631

 CANNON 7158 3.8332823

 ALABAMA 3.5333111

 10064.0363150

 MAXIMUS3.5342851

 6023.0312641

 12043.1322741

 40052.3262241

 BISHOP 3.5373241

 16714.2413632

 MERKAVA 7455 2.5302711

 LISA 11145 4.3454131

זנים כתומים

 842043.5342941

 ZOHAR 2.4272520

זנים צהובים

 SHIR 3.2292530

 HILA 3.7343040

 CARASCO 10179  3.7352950

 DINAMO 3.1332932

אחוז מיבול כללי

שוק מקומי



   �משקל פרי ממוצע ליצוא עונתי ולפי חודש קטי � 2017/18 : זני פלפל תחנת יאיר5טבלה 

  
  ציו� אחידות משקל: חושב בעזרת סטיית תק� של משקל ממוצע של פרי ליצוא במהל� הקטי�.  )1(

  

  

  

   

(0-10)

11121234זן
 
(1)
ציון

אחידות משקל

זנים אדומים

 502191601511792532441854 ± 1871.1

 CANNON 7158 1831672062492882702 ± 2110

 ALABAMA 1651741862482752203 ± 1970.8

 10061901802272862792337 ± 2100.7

 MAXIMUS1771672032492712242 ± 2042.0

 6021901772062383012614 ± 2140

 12041481521902672772226 ± 1860

 40051751702122562642233 ± 1992.4

 BISHOP 1721671842462802165 ± 1900.3

 16711881872002652812044 ± 2041.8

 MERKAVA 7455 1701601802682782276 ± 1890

 LISA 11145 1821731702422672464 ± 2031.1

זנים כתומים

 842041661711762292121554 ± 1786.2

 ZOHAR 1621631802632622203 ± 1780

זנים צהובים

 SHIR 1681612162722291793 ± 1881.2

 HILA 1441491692362672384 ± 1780

 CARASCO 10179  1591491582142231724 ± 1745.4

 DINAMO 1481541682492592307 ± 1730

פרי יצוא

גרםגרם



  התפלגות היבול הכללי לפי חודשי קטי� – 2017/18: זני פלפל תחנת יאיר 6טבלה 

  

  

  

  

  

  

   

ק"ג/מ"ר

11121234יבול כוללזן
יבול בכיר 

11+12

זנים אדומים

 5021912.11121816281632

 CANNON 7158 11.59241013261933

 ALABAMA 11.07291410221736

 100611.21328715211641

 MAXIMUS10.4924819271333

 6029.61523912241738

 12049.61428714191842

 40058.92124916201145

 BISHOP 9.7936713201645

 167110.31132917201143

 MERKAVA 7455 8.5183168251349

 LISA 11145 9.6426914262130

זנים כתומים

 8420410.41526813211741

 ZOHAR 8.8203467171654

זנים צהובים

 SHIR 10.82021614281141

 HILA 10.82518513182043

 CARASCO 10179  10.52915511291144

 DINAMO 9.22026812171746

אחוז בחודש קטיף



  התפלגות היבול ליצוא לפי חודשי קטי� – 2017/18: זני פלפל תחנת יאיר 7טבלה 

  
  

  

  

  

  

  

   

ק"ג/מ"ר

11121234יבול יצואזן
יבול בכיר 

11+12

זנים אדומים

 502198.51328916241041

 CANNON 7158 7.811321013211443

 ALABAMA 7.4737149181444

 10067.21540513151255

 MAXIMUS6.9123471625646

 6026.6173288221349

 12046.61537514191152

 40056.6242981319753

 BISHOP 6.210515916961

 16716.1174961012666

 MERKAVA 7455 6.020395720959

 LISA 11145 5.3541612181946

זנים כתומים

 842046.92037710161057

 ZOHAR 6.4234556101168

זנים צהובים

 SHIR 7.7272851223655

 HILA 7.02627610141853

 CARASCO 10179  6.836214625857

 DINAMO 6.2233698111259

אחוז בחודש קטיף...



 אחוז יצוא לפי חודש קטי� � 2017/18: זני פלפל תחנת יאיר 8טבלה 

  
  
   
  
  

  

  

  

  

   

אחוז יצוא

11121234עונתיזן

זנים אדומים

 5021970859474735942

 CANNON 7158 67858967675350

 ALABAMA 67668869605555

 100664769047554748

 MAXIMUS66919257576033

 60269829462496253

 120469709149696939

 400574859067587146

 BISHOP 63699049455138

 167159859137363634

 MERKAVA 7455 70808960575949

 LISA 11145 55678737473750

זנים כתומים

 8420466869462524940

 ZOHAR 73849662614351

זנים צהובים

 SHIR 71929657585839

 HILA 66669675495157

 CARASCO 10179  65799151345647

 DINAMO 67779468484548

אחוז יצוא בחודש...



  ציו� איכות חודשי – 2017/18: זני פלפל תחנת יאיר 9 טבלה

  
מ"צ.  20ימי� נוספי� ב  3לחות יחסית ו  96%מ"צ ו  7ימי� ב  17ציו� איכות: חושב לאחר השהית הפרי למש�  )1(

 .30%, התפתחות צבע 70%מרכיבי הציו�: מוצקות וחיי מד� 

 הציו� העונתי שוקלל לפי החלק היחסי של יבול היצוא בכל חודש מסה"כ היבול ליצוא. )2(

  

   

(2)1112123זן
ציון משוקלל

זנים אדומים

 502192.83.74.44.72.63.5

 CANNON 7158 4.46.47.07.06.4

 ALABAMA 2.25.05.35.82.44.3

 10066.66.34.63.73.35.4

 MAXIMUS2.76.66.65.93.35.1

 6026.15.65.33.93.14.9

 12042.36.66.13.72.44.5

 40056.86.93.05.14.95.9

 BISHOP 2.86.16.85.37.05.9

 167176.75.95.84.86.3

 MERKAVA 7455 1.96.45.45.76.05.2

 LISA 11145 1.14.03.02.21.83.0

זנים כתומים

 84204-0.16.04.2-0.602.7

 ZOHAR 4.64.47.01.31.04.0

זנים צהובים

 SHIR 7.07.02.90.2-0.14.2

 HILA 3.77.04.90.42.34.3

 CARASCO 10179  7.07.0-0.51.12.85.2

 DINAMO 5.95.75.92.74.05.3

1-10) בחודש..
) (1)
ציון איכות



  לפי חודש קטי�שיעור פירות מעוותי�  – 2017/18: זני פלפל תחנת יאיר 10טבלה 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

1112123זן

זנים אדומים

 5021912616840

 CANNON 7158 1411252639

 ALABAMA 3313273144

 10062610382456

 MAXIMUS88302438

 602167262935

 1204309231429

 4005149242125

 BISHOP 299323451

 1671129385360

 MERKAVA 7455 2012233539

 LISA 11145 3113514061

זנים כתומים

 84204146222348

 ZOHAR 174282155

זנים צהובים

 SHIR 84312639

 HILA 334202746

 CARASCO 10179  218453437

 DINAMO 236212753

אחוז מעוותים בחודש קטיף...



  צורת הפרי לפי חודשי קטי� – 2017/18תחנת יאיר  : זני פלפל11 טבלה

  
 פרי נוטה לפחוס.  2 פרי נוטה למאור�, ער� נמו� מ 2 צורת הפרי: ער� גבוה מ )1(

  שוקלל לפי הכמות היחסית של הפרי ליצוא בחודשי הקטי�. )2(

ככל שהער�  ,1�10אחידות הצורה: חושב בעזרת חושב בעזרת סטיית תק� של איפיו� הצורה במהל� הקטי�. בסול�  )3(
 גבוה, הפרי אחיד בצורתו.

 

  הבעת תודה
, טכנולוגיות זרעי�, גדרה זרעי�, סידס הזרע ,זרעי� דנציגר, אפעל, מכתשי� אדמה, זרעי� .ב.אלחברות 

תמיכתה תודה לקק"ל על  בניסוי. �לאג� הירקות במועצת הצמחי� על תמיכתתודה  .נונהמס, סולי וסמקו
  .במער� הניסויי� של מו"פ ערבה

  

 מקורות
בערבה. הרצאה במסגרת סיכו� עונת ירקות  2017/18). סקירה אקלימית של עונת הגידול 2018פרל, מארק (

  .22/5/18תחנת יאיר מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר  וכיכר סדו�. בערבה 2017/18

Hochman O. and Regev U. (1990). The binary quality price function: theory, empirical testing, and 

application to Israeli export. Acta Horticultura No. 259: 117-138. 
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1223זן
צורה 

(2)
עונתי

ציון אחידות 
(3)
צורה

זנים אדומים

 50219222210

 CANNON 7158 22210

 ALABAMA 22.32210

 100622.12.2210

 MAXIMUS222210

 60222.22210

 1204222210

 4005222210

 BISHOP 22.32210

 167122.42210

 MERKAVA 7455 22.12210

 LISA 11145 2.12.52.22.19.6

זנים כתומים

 84204222.1210

 ZOHAR 222.1210

זנים צהובים

 SHIR 22.12210

 HILA 2.12.22.12.19.6

 CARASCO 10179  22.42.1210

 DINAMO 2.12.222.110

 בחודש קטיף..
(1)

צורה (1-3)


