
 9201 ,בבקעת הירדן אביבי  פלפל מבחן זני 

 מו"פ בקעת הירדן -זיוה גלעד, רמי גולן, אפרים ציפילביץ, אחיעם מאיר 
 ופיתוח הכפר שה"מ, משרד החקלאות -דוד סילברמן, תמר אלון 

 מועצת הצמחים -אורי אדלר 

 

 תקציר 

באזור בקעת הירדן. עונת הגידול העיקרית בבקעת הירדן גידול הירקות החשוב  גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא  

מתחילה בשתילה בתחילת אוגוסט ומסתיימת בחודש יוני. תקופת היצוא מתחילה באמצע חודש נובמבר ונמשכת עד 

יכות ולמחיר, אך מרביתו מתרכז בחודשי האביב אפריל. השיווק לשוק המקומי נעשה במהלך העונה כולה, בהתאם לא

המאוחרים )אפריל, מאי ויוני(. משתילות הסתיו קשה להגיע ל"חלון שיווקי" זה, כך שנראה שכדאי לשתול במועדים 

 מאוחרים יותר, ולכן בוצע מבחן זנים מיוחד שיתמקד בתקופה זו.

המכוסה בפוליאתילן בחורף בקרקע מקומית. השתילה   2הניסוי נערך בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן, במנהרה עבירה "

  זנים בצבע צהוב. שלושהזנים אדומים, ו אחד עשרנבחנו  .14/1/19בוצעה בתאריך 

ואפריל )איור  סמר םשנתי, במיוחד בחודשי-הרבמהממוצע נמוכות ה רטורות( התאפיינה בטמפ2019העונה הנוכחית )

 ם:זנים אדומישני ו השנה בלטו לטובה שרבתנאים ששנתי. -הרבהממוצע עננות לא חרגו מהכמות הגשמים ואך  ,(6

ג'רונימו  , הניבוהזנים הצהובים בין ב.אביבקטיף שם המקובל לשתילה לשהוא הזן  ,רעםזן ה פני על ,39375 -ו 10088

 כדאי לבדוק את הזנים שוב בעונה נוספת. .7031יבול כללי ואיכותי גבוה יותר בהשוואה לזן  ויעל

 סמרחודשים נמוכה בהטמפרטורה וה 28.3.19של דילול פירות במועד שגרתית  תילבההפעולה גרמו השנה כי יש לציין 

ד שלו היינו משאירים את הפירות כמקובל, ותכן מאיבהשוואה לשנים עברו. אך י ,לפחיתה ביבול בכל הזניםואפריל 

 ד תוספת ביבול. לצשל פרי מעוות מאוד בוה קבל אחוז גתמ ההי

 

 מבוא

 3,500-כגידול זה משתרע על פני    .באזור בקעת הירדןגידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד מהגידולים החשובים  

מתחילה בשתילה בתחילת בבקעת הירדן  העיקרית  מחציתם בבתי רשת ומחציתם בבתי צמיחה. עונת הגידול    -ם  מידונ

לשוק  השיווקנובמבר ונמשכת עד אפריל. חודש יוני. תקופת היצוא מתחילה באמצע בחודש  מתמסתייואוגוסט 

)אפריל,  בחודשי האביב המאוחריםו מתרכז יתרבמ ךא ,בהתאם לאיכות ולמחיר, כולה עונהבמהלך ה נעשההמקומי 

כיוון שעל פי  ,מאי ויוני לשוק המקומי ,שיווק פלפל בחודשים אפרילרב לפוטנציאל  טמוןבבקעת הירדן  מאי ויוני(.

. יצוא בתקופות הללולדרישה גם  סתמנתיום מכ יש מחסור בפרי והמחירים גבוהים.בתקופה זו  ,שנתיים-נתונים רב

 "חלון שיווקי"קשה להגיע למשתילות סתיו  .באביבתקופת השיווק ירוכז ביבול הכך שאפשרות לגדל הנבדקת  כך,לפי

דוח זה  יש חשיבות למבחן זנים מיוחד לתקופה זו. ,לאור זאת .יותר ל במועדים מאוחריםושתל נראה שכדאיכך ש ,זה

  מו"פ בקעת הירדן.בצבי  ( בתחנת14/1/19) אביביתשתילה לזנים  ןמבחתוצאות של את המסכם 

 

 מהלך המחקר ושיטות עבודה

בתחילת  בפוליאתילן סההמכו 2"מנהרה עבירה תוך בבקרקע מקומית  מו"פ בקעת הירדןבבתחנת צבי  ךנערהניסוי 

הוחלף הפלסטיק  10/4/19 -ב. 14/1/19בוצעה בתאריך  שתילההליטר אדיגן בסתיו.  40-חיטוי קרקע נעשה ב הניסוי.

  .חרקיםהנגד צל לרשת  40%של נוספה רשת שחורה  29/4/19-בו ,מש 17 נגד חרקיםברשת 

 שתילים 20נשתלו  טרים.מ 4 :כל חזרה הדליה ספרדית.בגידול ה. טרמ 0.4כל שתילה  ;נשתלו שתי שורות לערוגה

  .שלהלן 1בטבלה  יםמופיע שנבדקורוט הזנים יפ. לחזרה

 -בנוסף עקב עומס יתר של פירות.  בוצע דילול פירות 28/3/19-בבתחילת מרץ דוללפרי התקוע בין הענפים כנהוג ו

ונמשך עד  2/5/19החל בתאריך  וצהוב אדוםפרי קטיף , ראוי לשיווק, פרי אחד לשתיל. פרי ירוקבוצע קטיף  14/4/19



קטיפים. בכל קטיף נשקל ומוין פרי לפי פרמטרים של איכות וגודל כמקובל. הפרי שנקטף מוין   7; סה"כ בוצעו  16/6/19

 המשווקים ליצוא.לפי דרישת 

-הניסוי. פרי שנקטף ב הפסקתלא הגיע למימוש עד תחילת יולי מועד  , הואעל הצמחיםגל חנטה שהיה אף בסוף יוני, 

 .16/6/19-קטיף פרי ראוי לשווק הסתיים למעשה בלשיווק.  םמתאיואיכות הלא הגיע לגודל  3/7/19

 
 שנבדקו במבחן ירוסיםועמידות וסבילות לו ,, צבעםרוט הזניםיפ .1טבלה       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוצאות

קטיף פרי  עבוצ 14/4/19-ב. קטיפים 7בוצעו ובסך הכול  ;16/6/19 עד ונמשך 2/5/19 תאריךהחל באדום הפרי הקטיף 

שוק להיבול יצוא, לאיכות ב יבולהכל הקטיפים, הכללי מהיבול  יםצגומ 2 מס' טבלהב. ירוק )פרי אחד לכל שיח(

הינו הזן האדום המקובל לשתילה  רעםהזן מוצג משקל הפרי הירוק שנקטף.  ,בנוסףממוצע. הפרי הומשקל המקומי 

)סוג ב'( מקומי היה יותר פרי לשוק  10088לזן . רעםמהזן  כללי גבוההשיגו יבול  39375 -ו 10088הזנים  .לקטיף אביב

בהשוואה לזן   יותר  גבוה  כללי ואיכותי  הניבו יבול  ג'רונימו ויעל  ,הצהוביםהזנים  ביןבהשוואה לכל יתר הזנים במבחן.  

דרישה חיונית לשיווק בארץ  והומהה ,גרם( 200הצטיינו בפרי גדול )מעל  ,משני הצבעים ,במבחןכל הזנים . 7031

  נמכר כסוג ב'(. LARGEוברוסיה )פרי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TSWV - ל סבילות עמידות  צבע פרי  שם הזן  חברה 
 L4 TSWV אדום 35-1158 ירוק

 L4 TSWV אדום 35-1005 ירוק

 - - אדום בנקר אפעל

 TSWV - אדום קלייר אפעל

 L4 TSWV אדום 39375 מכתשים

 L3 TSWV אדום IC18 מרחב אגרו

 TSWV  אדום סגרה מרחב אגרו

 L4 TSWV אדום רעם הזרע

 L4 TSWV אדום 10088 אפעל

 - - אדום Maximinus א.ב.

 L4 TSWV אדום 1695 אוריגין

 L3 TSWV צהוב  7031 אוריג'ין

 L4 TSWV צהוב  יעל  מכתשים

 L4 TSWV צהוב  ג'רונימו הזרע



 2019מבחן זני פלפל אביבי, תחנת צבי  ,משקל פרי ממוצעויצוא ל יבול ,יליבול כל .2טבלה 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 שנקטפה בכל חודש )במאיהמוכן לשיווק  הפרי וכמות  הפרי הירוק שנקטף באפרילכמות  תצגומשלהלן  3טבלה ב

 ים.נבהשוואה ליתר הז ,את היבול הגבוה ביותר בחודש מאי סיפק 10088 הזן ם(.קטיפי 2 - ביוניו ,קטיפים 5 בוצעו

 

 

 2019 צבי תחנת, אביבי פלפל זני מבחן, לפי חודשים הכללי יבולה קטיףהתפלגות  .3 טבלה

 
 
 

 

 

 

 צבע שם הזן
 כללייבול 

 ק"ג/מ"ר

איכות 
  יצוא

 ק"ג/מ"ר

פרי ירוק 
 מ"ר/גק"

 איכות סוג ב'
 ק"ג/מ"ר

משקל פרי 
ממוצע 

 )ג'(
 246 1.0 0.5 3.3 4.8 אדום  10088

 234 0.2 0.5 3.5 4.3 אדום  39375

 241 0.2 0.4 3.3 3.9 אדום  רעם 

 205 0.4 0.4 2.9 3.7 אדום  1695

1005-35  230 0.5 0.4 2.7 3.6 אדום  
 280 0.3 0.5 2.9 3.6 אדום  בנקר 

maximinus  239 0.4 0.3 2.8 3.5 אדום 

IC18  234 0.3 0.4 2.7 3.5 אדום 

1158-35  225 0.2 0.4 2.7 3.3 אדום  
 313 0.3 0.4 2.5 3.2 אדום  קלייר 
 236 0.2 0.4 2.2 2.9 אדום  סגרה 
 221 0.2 0.5 2.8 3.5 צהוב  יעל 

 235 0.3 0.5 2.7 3.4 צהוב  ג'רונימו 

 283 0.5 0.4 2.3 3.1 צהוב  7031

 כללייבול  צבע שם הזן
 ק"ג/מ"ר

פרי ירוק 
באפריל 
 ק"ג/מ"ר

             במאיפרי קטיף 
 קטיפים(  4)

                    ביוניפרי קטיף 
 קטיפים(  3)

 % ק"ג /מ"ר % ק"ג /מ"ר

 24 1.2 66 3.2 0.5 4.8 אדום  10088

 35 1.5 54 2.3 0.5 4.3 אדום  39375

 25 1.0 64 2.5 0.4 3.9 אדום  רעם 

 31 1.1 58 2.1 0.4 3.7 אדום  1695

1005-35  28 1.0 60 2.2 0.4 3.6 אדום  

 41 1.5 45 1.6 0.5 3.6 אדום  בנקר 

maximinus  22 0.8 68 2.4 0.3 3.5 אדום 

IC18  30 1.0 58 2.0 0.4 3.5 אדום 

1158-35  18 0.6 70 2.3 0.4 3.3 אדום  

 21 0.7 65 2.1 0.4 3.2 אדום  קלייר 

 26 0.8 59 1.7 0.4 2.9 אדום  סגרה 

 48 1.7 39 1.4 0.5 3.5 צהוב  יעל 

 21 0.7 66 2.3 0.5 3.4 צהוב  ג'רונימו 

 33 1.0 54 1.7 0.4 3.1 צהוב  7031



אך  ,פרי שאיכותו ראויה ליצוא. ביצואלרק מבוצע המיון לפי גודל  כאשר ,פריהמרכזת את התפלגות גודל  4טבלה 

כל  נמכר בקושי ובמחיר מופחת. LARGEכאשר פרי  ,במיוחד בשוק המקומי, יש דרישה מוחלטת לפרי גדול במיוחד

 גרם(. 280היו בעלי פרי גדול במיוחד )מעל  7031 -בנקר, קלייר והזנים  .דופרי גדול מאבהצטיינו  הזנים

 
 9201 צבי תחנת, אביבי פלפל זני מבחן, (לגודל)אחוז  ליצוא הפרי גודל התפלגות. 4 טבלה    

 
 

 

בשלב זה ת. הראשוני הדילול הראשוני המקובל שבוצע לאחר החנטהנוסף על ב צע דילול פירותהוחלט לב 28/3/19-ב

בין  נלכדוש פירותו פירות מעוותיםיתה להוריד יהמטרה הו, רםג 150-100היו על השיחים פירות במשקל ממוצע של 

הפירות שדוללו  מה כמותנרשעצויות רבות. ווהוחלט עליו לאחר היו ,מבוצע ינומהלך כזה א  ללכך בדר. הענפים

היה מהלך . בדיעבד, דילול זה של פרי דופן יוצאתהשנה גרם לצפיפות  שררויר שואהתכן שמזג ייומשקלם מכל חזרה. 

 ושדיללהפירות  כמות יםצגומ 5טבלה בבהשוואה לשנים קודמות.  ,לשיווקשנקטף לירידה גדולה ביבול דרמטי שגרם 

 1.5  -יותר מערך לכמות הפירות שדוללה הייתה שוות  מסוימים  זנים  שבניתן לראות  .  פוטנציאלי שאבדהיבול  הוחישוב  

למ"ר   ק"ג  4.8במקום    ,מ"רל  ק"ג  6.2היה משיג יבול של    10088כללי, הזן  היבול  הלפי החישוב של פוטנציאל    ק"ג למ"ר.

 .למ"ר ק"ג 3.9במקום למ"ר  ק"ג 4.8היה משיג יבול של  ,לעומתו ,רעםהזן ו שהושגה במציאות;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צבע שם הזן
 יצוא

 ק"ג/מ"ר
משקל פרי 
 ממוצע )ג'(

 יצוא המתאימה לבאיכות % פרי 
 יחידת גודלפי ל

M L XL XL+ 

 60 25 14 2 234 3.5 אדום  39375

 55 34 11 0 246 3.3 אדום  10088

 51 33 14 1 241 3.3 אדום  רעם 

 32 42 25 1 205 2.9 אדום  1695

 85 15 0 0 280 2.9 אדום  בנקר 

maximinus  61 29 10 0 239 2.8 אדום 

IC18  63 28 7 1 234 2.7 אדום 

 57 30 12 0 225 2.7 אדום  35-1158

 61 30 9 0 230 2.7 אדום  35-1005

 89 11 0 0 313 2.5 אדום  קלייר 

 54 39 7 1 236 2.2 אדום  סגרה 

 49 32 18 1 221 2.8 צהוב  יעל 

 68 26 6 0 235 2.7 צהוב  ג'רונימו 

 81 15 3 0 283 2.3 צהוב  7031



, כלליה יבולהוחישוב פוטנציאל  פוטנציאליה משקלה, חישוב 28.3.19 -ב הללושד פירותה ותמכ .5 טבלה
 2019 צבי תחנת, אביבי פלפל זני מבחן

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 משקל פרי ממוצע שחושב לפי  X שתיל לדונם X 2750 פירות לשיח פרמסמחושב לפי  - משקל פוטנציאלי1

 (.2)טבלה  היבול הנקטף בפועל

 + משקל פוטנציאל שדולל. מחושב לפי יבול כללי שנקטף - פוטנציאל יבול כללי 2

 

 דיון

להשפיע  עשויה ה לששמויר ואהבמזג י ו. שיבטרם תינתן המלצה על זן חדש ות ים במשך כמה עוים זככלל, בוח

סית לחשיבות אקל הדוגמ וות היוהאחרו השנים .השונים יםזהאיכות של העל פוטנציאל היבול ובאופן דרמטי על 

בעיות  עםמוכים ו יבולים בינים הוכל הז ,אביב קר במיוחד שרר תייםשכלפני ות. ה במשך מספר רב של עוהבחי

, "לא היה חורף"דומה ש( 2018) שעברה השב. לפניהשבשנה  שהייתהלזו בהשוואה ה חריגהייתה טהאיכות הפרי ח

ו יבולים גבוהים בינים הל הזכויר  ואהאי מזג  אפריל. כתוצאה מתירד בחודש  וגשם    ,גבוהות  רטורותטמפבאביב שררו  

( התאפיינה 2019העונה הנוכחית )ים. תופעות חריגות של עיוות פרי בכל הז ך נראוא ,דופרי גדול מאובמיוחד 

עננות לא חרגו הכמות הגשם ואך    ,(6ואפריל )איור    סמר  םבמיוחד בחודשי  ,שנתי-הרבהממוצע  נמוכות מ  רטורותבטמפ

 שנתי.-הרבהממוצע מ

 

 שנתי-הרב מוצעלמו 2019בשנת  ותחודשיה מקסימוםלטמפרטורת ה מינימוםה תטמפרטור השוואת .6 טבלה

 חודש
 'טמפ

מינימום 
 שנתי-רב

 'טמפ
מינימום 

2019 

 'הפרש טמפ
 2019מינימום בין 

 שנתי-לרב

 'טמפ
מקסימום 

 שנתי-רב

 'טמפ
מקסימום 

2019 

 'הפרש טמפ
 2019מקסימום בין 

 שנתי-לרב

 0.5 20.8 20.3 0.2- 9.1 9.3 ינואר

 0.1 22.3 22.2 0.4 10.5 10.1 פברואר

 2.8- 23.7 26.5 1.0- 11.7 12.7 סמר

 1.7- 29.2 30.9 1.2- 14.5 15.7 אפריל

 2.8 38.6 35.8 0.8 20.3 19.5 מאי

 0.8 39.8 39.0 1.7 24.4 22.7 יוני

 צבע שם הזן
 יפרכמות 

 השדולל
 לשיח

משקל 1
פוטנציאלי    

 ק"ג/מ"ר

 כללייבול 
 שנקטף

 ק"ג/מ"ר

פוטנציאל 2
כללי  יבול 

 ק"ג/מ"ר

maximinus  5.4 3.5 1.9 2.8 אדום 

IC18  5.2 3.5 1.7 2.7 אדום 

 5.0 3.6 1.4 1.8 אדום  בנקר 

 6.2 4.8 1.4 2.0 אדום  10088

 4.5 3.2 1.3 1.5 אדום  קלייר 

 5.5 4.3 1.2 1.9 אדום  39375

 4.9 3.7 1.2 2.2 אדום  1695

1158-35  4.4 3.3 1.1 1.8 אדום  

1005-35  4.6 3.6 1.0 1.5 אדום  

 4.8 3.9 0.9 1.4 אדום  רעם 

 3.6 2.9 0.7 1.1 אדום  סגרה 

 5.0 3.1 1.9 2.5 צהוב  7031

 5.1 3.4 1.7 2.7 צהוב  ג'רונימו 

 4.9 3.5 1.4 2.3 צהוב  יעל 



 

יר מעונה לעונה משנים את ההתנהגות של הצמחים בגידול אביבי ומחייבים את המגדל ואוהשינויים קיצוניים במזג 

לות אגרוטכניות בהתאם להתפתחות הצמחים. לרשות המגדל אמצעים כמו מועד פתיחת פתחי וולשנות פעלהגיב 

קבלת רת פירות בשלבים שונים ואף  סאוורור במבנה, כיסוי ברשתות צל, החלפת יריעת הפוליאתילן לרשתות חרקים, ה

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

 מראש. 

הייתה הסיבה העיקרית לפחיתה ביבול בכל הזנים בהשוואה  28.3.19השנה, נראה שהפעולה של דילול פירות במועד 

של פרי מעוות מאוד קבל אחוז גבוה תמ הלו היינו משאירים את הפירות כמקובל, היכי ד ויתכן מאילשנים עברו. אך 

נמוכות מהרגיל באפריל גרמו  רטורותוטמפ סתכן שהשילוב של חנטה כבדה בחודש מרייבול. י תוספתהעלייה בד לצ

 יוני.חודש שהתבטאה ביבול נמוך ב ,לירידה בחידוש החנטה

 

 זנים אדומים

יבול, בגודל הבריכוז  זן זה מצטיין. רעםהוא הזן בפרט, ובערבה בכלל, באזור הפלפל האביבי הזן המקובל בגידול 

לבדוק אותם  כדאיך א ,ו יבולים גבוהים יותר ממנו השנהבינה 39375 -ו 10088הטובה ביותר. אמנם הזנים  ובצורה

 אחוז פרי סוג ב' גבוה מכל יתר הזנים. בינה 10088הזן כי לציין  ששנה נוספת. י

 

 זנים צהובים

כדאי לבדוק את  .7031יבול כללי ואיכותי גבוה יותר בהשוואה לזן  ג'רונימו ויעל , הניבו הזניםהזנים הצהובים בין

 שוב בעונה נוספת.הללו הזנים 

 

 סיכום

 28/3/19שבוצע בתאריך דילול הפירות שהדבר נבע מהזנים. אין לנו ספק בכל ד והשנה התקבל יבול נמוך מאבמבחן 

לבדוק שוב בשנה הבאה ובהיקף חצי מסחרי אצל יש , אתזעם ואפריל.  סמרבחודשים  שררויר הקריר שואהמזג מו

 זנים שהצטיינו יחסית לאחרים השנה.מגדלים את ה

 

 . הניסויים במימון עזרהההירקות על  במועצתהענף הירקות   הנהלתול לישראל קיימת קרןל תודה


