
  2017/18 משק קל� פאר�ניסוי זני פלפל בבית רשת, 

  תמר�מו"פ ערבה תיכונה וצפונית �, אס� בוקיש גוגיו סבטלנהיור� צביאלי, רבקה אופנב
, רמי גול�, 

  מושב פאר� �יובל קל� 

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

 yzvieli@arava.co.ilכתובת המחבר:  

  תקציר
תופס את מרבית ה מושב פאר� הממוק� במרכז הערבה מהווה נישה אקלימית מיוחדת המטיבה ע� גידול הפלפל

השטחי� המעובדי� של פאר�. במטרה לבחו� זני� חדשי� פרי טיפוח ישראלי ומחו"ל ולהערי
 את פוטנציאל 

ניסוי  2017/18מושב פאר�, נער
 בעונת � הקיימי� בואיכות הפרי של זני� אלו וזני ביקורת ותיקי� בתנאי היבול

, TSWV �רוב� בעלי עמידויות משופרות בכלל זה ל ,זני� 22ל זני� בבית רשת מסחרי של משק קל�. הניסוי כל

  .חזרות 4 ב חברות זרעי� 9, של כתומי� 3 �ו צהובי� 6, אדומי� זני� 13מתוכ� 

 6/11/17הקטי� החל ב ימי�.  41רשת הצל הוסרה לאחר  .40%מש ורשת צל  25תחת רשת  26/7/17ב הניסוי נשתל 

בדומה לשטחי קטיפי�.  10 ). סה"כ נערכוימי קטי� 140, 13(שבוע  26/3/18 �ימי� משתילה) והסתיי� ב 103(

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

 האיכות בתחנת יאיר לפי המדדי� לאיכות יצוא. פרי באיכות הפרי מוי� במרכזיחסית ששררה במהל
 העונה. 

ימי�  3לחות יחסית ואח"כ  96% �מ"צ ו 7יו� בטמפרטורה של  17יצוא הושהה בסימולציה לתנאי יצוא למש
 ה

  מ"צ ונבדק שוב לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרי� לאחר ההשהיה.  20בטמפרטורה של 

ללא הבדלי� בי� "ר ק"ג למ 5.1�7.4והיבול ליצוא בי� ק"ג למ"ר  10.8�8.3היבול הכללי של הזני� האדומי� נע בי� 

(אדמה מכתשי�) היו בעלי שיעור גבוה של פרי מוצק, מעט פרי זק�  602הזני�. הזני� מקסימוס (דנציגר זרעי�) ו 

רעי� (ז� הביקורת, ז 7158, (אדמה מכתשי�) 602 , (סולי) , אמילי(דנציגר) הזני� מקסימוסוציו� איכות גבוה. 

(אפעל),  10213הזני� בישו� (דנציגר), היו בעלי שיעור נמו
 של חטטי קור. ) (א.ב. זרעי� 4005ו (אפעל)  10213גדרה) 

הזני� מקסימוס ובישו� (טופ זרעי�) נמצאו בעל אחידות משקל טובה לאור
 כל העונה.  470אמילי (סולי) ו 

(נונהמס) ומרכבה  50219(טופ סידס),  472ו  470(אפעל),  10213(אדמה מכתשי�),  602(א.ב. זרעי�),  1204(דנציגר), 

  גדרה) היו אחידי� בצורת�. רעי� (ז

, הזני� ניל (הזרע), קרסקו (אפעל) ויוקו מבינ�ק"ג למ"ר.  10.5�8.3היבול הכללי של הזני� הצהובי� נע בי� 

הביקורת ויתר הזני� יוקו ולביא (דנציגר) בלטו באפילות יחסית לז� (דנציגר) הצטיינו ביבול הכללי ויבול היצוא. 

  הז� ניל בלט בשיעור נמו
 של חטטי קור. הזני� ניל, קרסקו ולביא בלטו באחידות צורת�.הזני�. 

(הזרע  (הזרע) ומוצרט (אפעל) הצטיינו ביבול� הכללי וליצוא ועלו על ז� הביקורת זוהר 84204הזני� הכתומי� 

יקות לאחר השהיה מבחינת מדד המוצקות . יחד ע� זאת, הז� זוהר עולה עליה� בתוצאות האיכות בבדסידס)

 (אפעל) ומוצרט 84204בלט באחידות המשקל. הזני�  (הזרע סידס) 84204ושיעור נמו
 יחסית של פרי זק�. הז� 

  ומוצרט בלטו באפילות יחסית לז� הביקורת זוהר. 84204בלטו באחידות צורת�. הזני� 

, לאור התוצאות הטובות החוזרות של הז� האדו� מקסימוס (דנציגר) מוצע להוסיפו לרשימת הזני� לסיכו�

, הזרע) שבלטו בתוצאות טובות BYG32(אדמה מכתשי�) והז� הצהוב ניל ( 602הז� אדו� המומלצי� לגידול. 

  תוני איכות משופרי�.מוצעי� להמש
 בדיקה. מוצע לחזור ולבדוק זני� כתומי� נוספי� לאיתור ז� כתו� בעל נ

  מבוא
דונ� בהיק�  17,000(מתו
 כ דונ�  12,500כ  עמד על  2017/18בעונת שטח הפלפל הסתווי בערבה וכיכר סדו� 

מהווה נישה  ,מושב פאר� הממוק� במרכז הערבהמכלל הפלפל.  75%כ מהווה ארצי). שטח הזני� האדומי� 

למרות הירידה הגדולה בהיק� גידול הפלפל באר/ עדיי� מהווה  .אקלימית מיוחדת המטיבה ע� גידול הפלפל



פירות הפלפל משווקי� לייצוא ולשוק המקומי בהיק� ייצור גדל משנה לשנה.  .הפלפל את הגידול העיקרי בפאר�

במטרה סל גידול הפלפל כולל עשרות זני�, אדומי�, צהובי� וכתומי� של חברות זרעי� מהאר/ וחברות מחו"ל. 

ני� חדשי� פרי טיפוח ישראלי ומחו"ל ולהערי
 את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של זני� אלו וזני לבחו� ז

חברות  9 בהשתתפותמסחרי, ניסוי זני� בבית רשת  2017/18ביקורת ותיקי� בתנאי מושב פאר�, נער
 בעונת 

  .זרעי�

 שיטות וחומרי�
 דונ�. 10 �ולו כמש. שטח בית הרשת כ 25בבית רשת חלק משטח מסחרי של משק קל�, מושב פאר�, הניסוי נער
 ב

) רוב� בעלי עמידויות 1זני� (טבלה  22בניסוי הזני� נכללו  ) בשטח של כדונ� אחד.26/7/2017שתילי פלפל נשתלו (

, זרעי� .ב.א: חברות זרעי� 9, של כתומי� 3ו  צהובי� 6, אדומי� זני� 13מתוכ� , TSWV �משופרות בכלל זה ל

  .סוליו סידס טופ, גדרה זרעי�, סידס הזרע ,זרעי� דנציגר, נונהמס, אפעל, מכתשי� אדמה

צמחי� לדונ�.  3,570, עומד מחושב של צמח ס"מ 40מטר), כל  1.60הצמחי� נשתלו בשתי שורות לערוגה (רוחב 


 שימוש ברשתות צל, טיפולי כללה צמחי�. שיטת הגידול 20מ"ר ובה   5.6 מטר ערוגה, שטחה 4חלקה בודדת  אור

 ימי� משתילה 41רשת הצל הוסרה  .באותו שטח ההשקיה, דישו� והגנת הצומח היו כמקובל בגידול המסחרי

  . עד לסיו� הניסוי 1/2/18ב  נפרסה שוב ו

 תקופתקטיפי�.  10). סה"כ נערכו 13(שבוע  26/3/18 �ימי� משתילה) והסתיי� ב 104( 6/11/17הקטי� החל ב 

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

במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדי� לאיכות יצוא. פרי באיכות יצוא הושהה  הפרי מוי�). 2018(פרל, 

 
ימי� בטמפרטורה  3לחות יחסית ואח"כ  96% �מ"צ ו 7יו� בטמפרטורה של  17בסימולציה לתנאי יצוא למש

כות. בסיו� הבדיקה נקבע ציו� האימוצקותו ומדדי איכות אחרי� לאחר ההשהיה. מ"צ ונבדק שוב לקביעת  20של 

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

  

   



  2017/18, משק קל� פאר� : זני הניסוי1טבלה 

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

  
  ודיו� תוצאות

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

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

מי� עיקריי� שתועדו בפירות פג .8�11איכויות הפרי לפי חודש הקטי� מפורטות בטבלאות . 11עד  2בטבלאות 

, מלבד אירוע בודד של עונת הגידול הצטיינה בטמפרטורות גבוהות מהרגיל וחטטי�. ) היו עיוותי�4(טבלה 

בלטו בהעדר� פגמי� המופעי� בהשפעת טמפרטורה נמוכה, דוגמת כ
 ) ובשל 2018ל, פר( טמפרטורות נמוכות

  ת קטני�.ופירו )שפיצי�מחודדי� (פירות 

ללא הבדלי� בי� ק"ג למ"ר  5.1�7.4והיבול ליצוא בי� ק"ג למ"ר  10.8�8.3נע בי� הזני� האדומי� היבול הכללי של 

, מעט פרי פרי מוצק שיעור גבוה של יבעל והי(אדמה מכתשי�)  602הזני� מקסימוס (דנציגר) ו ). 2הזני� (טבלה 

רעי� (ז� הביקורת, ז 7158, (אדמה מכתשי�) 602, (סולי) הזני� מקסימוס, אמילי). 3וציו� איכות גבוה (טבלה  זק�

הזני� בישו� (דנציגר), . )4(טבלה  היו בעלי שיעור נמו
 של חטטי קור (א.ב. זרעי�) 4005ו (אפעל)  10213גדרה) 

הזני� . )5(טבלה אחידות משקל טובה לאור
 כל העונה בעל  ונמצא(טופ זרעי�)  470(אפעל), אמילי (סולי) ו  10213

 50219(טופ סידס),  472ו  470(אפעל),  10213(אדמה מכתשי�),  602(א.ב. זרעי�),  1204(דנציגר),  מקסימוס ובישו�

  ). 11(טבלה  (נונהמס) ומרכבה (ז.גדרה) היו אחידי� בצורת�

ק"ג למ"ר. מבינ�, הזני� ניל (הזרע), קרסקו (אפעל) ויוקו  10.5�8.3נע בי� צהובי� הזני� ההיבול הכללי של 

הזני� יוקו ולביא (דנציגר) בלטו באפילות יחסית לז� . )2(טבלה  הכללי ויבול היצוא (דנציגר) הצטיינו ביבול

(1)חברהזן
עמידות

זנים אדומים

L4, TSWV א.ב. זרעים1204

L4, TSWV א.ב. זרעים4005

L4, TSWV אדמה מכתשים602

L4, TSWV, N אפעל10213

L4, TSWV נונהמס50219

BISHOP (FAVIA 108)דנציגר זרעים L4

MAXIMUS (FAVIA 044)דנציגר זרעים L4, TSWV

L4, TSWV, N הזרע סידס83025

MERKAVA 7455זרעים גדרה L4, TSWV

CANNON 7158זרעים גדרה L3

L4, TSWV טופ סידס470

L4, TSWV טופ סידס472

EMILY 11030סולי L4, TSWV

זנים צהובים

DINAMOא.ב. זרעים L4

YAEL 702אדמה מכתשים L4, TSWV

CARASCO 10179אפעל L4, TSWV

YOKOדנציגר זרעים L4

LAVIדנציגר זרעים L4

NIL (BYG-032)הזרע סידס L4, TSWV

זנים כתומים

MOZART 10135אפעל L4, TSWV

L4, TSWV הזרע סידס84204

ZOHARהזרע סידס L4, TSWV



קרסקו ולביא בלטו  ,הזני� ניל). 4הז� ניל בלט בשיעור נמו
 של חטטי קור (טבלה ). 6הביקורת ויתר הזני� (טבלה 

  ).11באחידות צורת� (טבלה 

 זוהר � הביקורתועלו על ז) 2(טבלה (הזרע) ומוצרט (אפעל) הצטיינו ביבול� הכללי וליצוא  84204הזני� הכתומי� 

יחד ע� זאת, הז� זוהר עולה עליה� בתוצאות האיכות בבדיקות לאחר השהיה מבחינת מדד המוצקות . (הזרע)

ו מוצרט  84204הזני� ). 5המשקל  (טבלה בלט באחידות  84204הז� ). 3ושיעור נמו
 יחסית של פרי זק� (טבלה 

  ).6(טבלה  בלטו באפילות יחסית לז� הביקורת זוהרו מוצרט  84204הזני� ). 11בלטו באחידות צורת� (טבלה 

מקסימוס (דנציגר) מוצע להוסיפו לרשימת הזני�  � האדו�הזלאור התוצאות הטובות החוזרות של , לסיכו�

, הזרע) שבלטו בתוצאות טובות BYG32(אדמה מכתשי�) והז� הצהוב ניל ( 602הז� אדו� . לגידול המומלצי�

  מוצע לחזור ולבדוק זני� כתומי� נוספי� לאיתור ז� כתו� בעל נתוני איכות משופרי�.מוצעי� להמש
 בדיקה. 

   



  מרכיבי היבול � 2017/18זני פלפל פאר� : 2טבלה 

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

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

  
  

    

(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

 MAXIMUS1.1 ± 10.80.8 ± 7.43 ± 686 ± 2202.62104.5

 MERKAVA 7455 0.7 ± 10.20.3 ± 7.12 ± 704 ± 2131.329.81.2

 40050.9 ± 9.50.5 ± 6.92 ± 736 ± 2331.429.22.9

 CANNON 7158 0.8 ± 10.20.6 ± 6.92 ± 674 ± 2081.12.18.33.2

 12040.6 ± 10.10.4 ± 6.71 ± 676 ± 2145.02103.1

 6020.3 ± 10.50.4 ± 6.73 ± 647 ± 2513.32104.4

 BISHOP0.8 ± 10.10.4 ± 6.63 ± 665 ± 213102103.1

 830250.3 ± 9.90.3 ± 6.51 ± 665 ± 2086.0271.5

 102130.8 ± 9.30.7 ± 6.25 ± 663 ± 2207.92102.0

 4700.7 ± 8.90.5 ± 6.03 ± 677 ± 2117.42101.4

 4720.2 ± 10.00.2 ± 6.02 ± 604 ± 2343.02102.1

 502191.3 ± 9.00.7 ± 5.92 ± 667 ± 2115.72103.8

 EMILY 11030 0.8 ± 8.30.5 ± 5.12 ± 616 ± 1937.52.28.72.9

זנים כתומים

 842040.4 ± 10.10.4 ± 7.02 ± 705 ± 2117.32101.6

 MOZART 10135  0.2 ± 9.90.4 ± 5.94 ± 594 ± 2081.42.19.73.0

 ZOHAR 0.3 ± 7.40.1 ± 5.31 ± 727 ± 1985.42.15.55.4

זנים צהובים

 NIL BYG-032 0.5 ± 10.40.4 ± 7.71 ± 742 ± 2156.02102.8

 CARASCO 10179  0.1 ± 10.50.4 ± 6.44 ± 613 ± 2095.32104.1

 YOKO 0.5 ± 10.00.5 ± 6.12 ± 612 ± 2026.229.23.6

 DINAMO 0.6 ± 8.30.3 ± 5.41 ± 651 ± 1897.62.28.44.7

 LAVI 0.6 ± 8.50.3 ± 5.17 ± 628 ± 2378.22.1103.2

 YAEL 702 0.5 ± 8.40.6 ± 4.65 ± 544 ± 2545.22.19.13.0

גרם

פרי יצוא

יבול, ק"ג למ"ר

יצואכללי

אחוז

יצוא



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

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

 MAXIMUS3 ± 683 ± 173 ± 63 ± 701 ± 24.5

 MERKAVA 7455 5 ± 583 ± 252 ± 116 ± 631 ± 21.2

 40057 ± 578 ± 213 ± 115 ± 631 ± 22.9

 CANNON 7158 10 ± 7210 ± 164 ± 144 ± 760 ± 03.2

 12045 ± 674 ± 91 ± 114 ± 580 ± 13.1

 6024 ± 614 ± 103 ± 158 ± 632 ± 64.4

 BISHOP8 ± 511 ± 193 ± 96 ± 601 ± 13.1

 830257 ± 429 ± 364 ± 97 ± 710 ± 11.5

 102133 ± 645 ± 162 ± 106 ± 701 ± 22.0

 47013 ± 627 ± 198 ± 258 ± 571 ± 11.4

 4727 ± 577 ± 213 ± 153 ± 640 ± 02.1

 502195 ± 655 ± 174 ± 115 ± 701 ± 13.8

 EMILY 11030 3 ± 532 ± 242 ± 72 ± 690 ± 12.9

זנים כתומים

 842047 ± 4111 ± 390 ± 03 ± 50 ± 11.6

 MOZART 10135  9 ± 3410 ± 431 ± 14 ± 41 ± 13.0

 ZOHAR 12 ± 549 ± 250 ± 00 ± 01 ± 15.4

זנים צהובים

 NIL BYG-032 4 ± 438 ± 190 ± 05 ± 50 ± 12.8

 CARASCO 10179  7 ± 636 ± 101 ± 25 ± 80 ± 14.1

 YOKO 7 ± 568 ± 210 ± 00 ± 00 ± 03.6

 DINAMO 10 ± 5211 ± 160 ± 04 ± 40 ± 14.7

 LAVI 9 ± 5610 ± 270 ± 02 ± 20 ± 03.2

 YAEL 702 9 ± 584 ± 271 ± 13 ± 30 ± 03.0

%

סדוקחריג צבעכתוםזקןמוצק



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

  
  
  
  

  

   

%ק"ג למ"ר

אחריםחטטיםסדוקמעוותזן

זנים אדומים

 MAXIMUS3.53228221

 MERKAVA 7455 3.13024241

 40052.62721222

 CANNON 7158 3.33329022

 12043.43329141

 6023.83628620

 BISHOP3.53530131

 830253.43429131

 102133.13429221

 4702.93326151

 4724.04037030

 502193.13429131

 EMILY 11030 3.23936121

זנים כתומים

 842043.13126131

 MOZART 10135  4.04133161

 ZOHAR 2.12825121

זנים צהובים

 NIL BYG-032 2.72623120

 CARASCO 10179  4.13932161

 YOKO 3.93929082

 DINAMO 2.93532121

 LAVI 3.439270110

 YAEL 702 3.84639061

שוק מקומי

אחוז מיבול כללי



  משקל פרי ממוצע ליצוא עונתי ולפי חודש קטי� – 2017/18: זני פלפל פאר� 5טבלה 

  
  .ליצואהממוצע  הפרי משקל של התק� סטייתבעזרת  חושבציו� אחידות המשקל  )1(

  
  

    

(0-10)

1112123זן
 
(1)
ציון

אחידות משקל

זנים אדומים

 MAXIMUS1862172612842216 ± 2202.6

 MERKAVA 7455 1792102782742324 ± 2131.3

 CANNON 7158 1832062792752414 ± 2081.1

 12041812052712822236 ± 2145.0

 40052042292602912466 ± 2331.4

 6022232452873192747 ± 2513.3

 BISHOP1972162402432185 ± 21310

 830251902092432521895 ± 2086.0

 102132002142542532153 ± 2207.9

 4701972182412411827 ± 2117.4

 4722182422772601804 ± 2343.0

 502191881992432541957 ± 2115.7

 EMILY 11030 1821782232382026 ± 1937.5

זנים כתומים

 842041922052272481845 ± 2117.3

 MOZART 10135  1852152772812164 ± 2081.4

 ZOHAR 1812092452612157 ± 1985.4

זנים צהובים

 NIL BYG-032 1932342602481992 ± 2156.0

 CARASCO 10179  1922062492431773 ± 2095.3

 YOKO 1762052392502112 ± 2026.2

 DINAMO 1741812182272251 ± 1897.6

 LAVI 2152402742602288 ± 2378.2

 YAEL 702 2412592753112304 ± 2545.2

גרם לפריגרם

יצוא עונתי



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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   

ק"ג/מ"ר

1112123יבול כוללזן
יבול בכיר 

11+12

זנים אדומים

 MAXIMUS10.8301015331240

 MERKAVA 7455 10.238710321345

 CANNON 7158 10.238125301450

 120410.1331013291543

 40059.5321412261646

 60210.5272010212247

 BISHOP10.1252415221549

 830259.9321114261743

 102139.3271516261742

 4708.933141429947

 47210.031101040941

 502199.0281213341340

 EMILY 11030 8.3361315221349

זנים כתומים

 8420410.1281111341539

 MOZART 10135  9.93739292140

 ZOHAR 7.548121126460

זנים צהובים

 NIL BYG-032 10.43981530847

 CARASCO 10179  10.535613321441

 YOKO 10.0241816251742

 DINAMO 8.337913251646

 LAVI 8.5172223261339

 YAEL 702 8.432128311644

אחוז בחודש קטיף



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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

ק"ג/מ"ר

1112123יבול יצואזן
יבול בכיר 

11+12

זנים אדומים

 MAXIMUS7.441141523855

 MERKAVA 7455 7.1479828856

 CANNON 7158 6.95115821666

 12046.744131422857

 40056.9401811211058

 6026.737291114866

 BISHOP6.634331413667

 830256.541151520956

 102136.2371916181056

 4706.046201217466

 4726.045151026460

 502195.938171326655

 EMILY 11030 5.148181317466

זנים כתומים

 842047.039161326755

 MOZART 10135  5.95941018963

 ZOHAR 5.362151112177

זנים צהובים

 NIL BYG-032 7.750101521460

 CARASCO 10179  6.45191221760

 YOKO 6.138291613567

 DINAMO 5.452121317664

 LAVI 5.126352015461

 YAEL 702 4.65620811476

אחוז בחודש קטיף...



  אחוז יצוא לפי חודש קטי� – 2017/18: זני פלפל פאר� 8טבלה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

אחוז יצוא

1112123עונתיזן

זנים אדומים

 MAXIMUS689392694843

 MERKAVA 7455 708682576143

 CANNON 7158 679088934628

 1204678787675032

 4005739191665846

 602648894704324

 BISHOP669191633726

 83025668589705036

 10213669288674639

 470679595573931

 472608790583929

 50219668895684927

 EMILY 11030 618181544718

זנים כתומים

 84204709597765331

 MOZART 10135  599477633725

 ZOHAR 729294713217

זנים צהובים

 NIL BYG-032 749594755337

 CARASCO 10179  618891564030

 YOKO 619597623117

 DINAMO 659284654326

 LAVI 629396523620

 YAEL 702 549497521914

אחוז יצוא בחודש...



  ועונתי ציו� איכות חודשי – 2017/18: זני פלפל פאר� 9טבלה 

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

 .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)111212זן
ציון משוקלל

זנים אדומים

 MAXIMUS6.84.331.54.5

 MERKAVA 7455 23.14.4-1.51.2

 CANNON 7158 6.43.6-1.4-3.53.2

 12041.13.85.55.13.1

 40055.433.6-2.52.9

 6025.14.35.32.34.4

 BISHOP4.23.91.9-13.1

 830252.8-0.45.5-2.71.5

 10213-1.155.22.32

 4700.20.42.94.61.4

 4721.81.63.22.32.1

 502196.73.86.1-1.83.8

 EMILY 11030 3.71.350.52.9

זנים כתומים

 842043.51.77-3.61.6

 MOZART 10135  5.1-3.30.2-13

 ZOHAR 73.17-1.15.4

זנים צהובים

 NIL BYG-032 2.11.85.832.8

 CARASCO 10179  3.94.472.94.1

 YOKO 4.23.27-1.23.6

 DINAMO 5.14.172.24.7

 LAVI 71.35.8-2.33.2

 YAEL 702 3.84.44.4-4.43

1-10 
(1)
ציון איכות



  לפי חודש קטי� רי מעוות או סדוקשיעור פ – 2017/18: זני פלפל פאר� 10טבלה 

  
  
  
  
  
  

  

   

11121231112123זן

זנים אדומים

 MAXIMUS8727444700035

 MERKAVA 7455 131833264800047

 CANNON 7158 11127525900000

 1204131217436200014

 40059914334400056

 602126204452000523

 BISHOP9926615900009

 8302514913415800034

 1021381224425000048

 4705613576900015

 472131023597000000

 5021912515506600015

 EMILY 11030 191937507500022

זנים כתומים

 842045317415600013

 MOZART 10135  62528476100023

 ZOHAR 8622587900050

זנים צהובים

 NIL BYG-032 5619416200030

 CARASCO 10179  13829446100021

 YOKO 4324427300011

 DINAMO 71530506800022

 LAVI 6415427700020

 YAEL 702 6437666800002

אחוז סדוקים בחודש קטיף...אחוז מעוותים בחודש קטיף...



  צורת הפרי לפי חודשי קטי� – 2017/18פאר� : זני פלפל 11טבלה 

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

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

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

  

  הבעת תודה
, סוליטופ זרעי� ו , גדרה זרעי�, סידס הזרע, זרעי� דנצינגר, אפעל, נונהמס, מכתשי� אדמה, זרעי� .ב.א לחברות

לקק"ל על ה נתונתודתנו  ניסוי.סיוע בהעמדת ההלאג� הירקות במועצת הצמחי� על על תמיכת� במימו� הניסוי. 

 
   תודה לעובדי משק קל� על הביצוע המסור של העבודות בניסוי.. הניסויי� של מו"פ ערבהתמיכתה במער

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

  .22/5/18בערבה, תחנת יאיר מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר  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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(1-3)(1-10)

זן
1223

(2)
צורה

(3)
ציון אחידות צורה

זנים אדומים

 MAXIMUS1.81.92210

 MERKAVA 7455 1.821.929.8

 CANNON 7158 1.82.31.92.18.3

 12041.622210

 40051.72229.2

 60222.12210

 BISHOP1.822.1210

 830251.91.81.927

 102131.822210

 4701.822210

 4721.822210

 502191.821.9210

 EMILY 11030 22.22.22.28.7

זנים כתומים

 842041.922210

 MOZART 10135  1.92.12.12.19.7

 ZOHAR 1.92.1   . 2.15.5

זנים צהובים

 NIL BYG-032 1.81.92.1210

 CARASCO 10179  22.12210

 YOKO 1.82.1229.2

 DINAMO 2.12.32.22.28.4

 LAVI 1.922.22.110

 YAEL 702 1.82.12.12.19.1

 בחודש קטיף..
(1)

צורה (1-3)


