
פלפלת הבקעה
גידול פלפל בעונות השונות

  הצוות
מועצת הצמחים - אסקירהאיציק , אורי אדלר

פ בקעת הירדן"מו אחיעם ומי'צ, ציפילביץאפרים , רמי גולן, זיוה גלעד
מ"שהשמשון עומר , תמר אלון, דוד סילברמן

מאפייני העונה–סקירה כללית 



שטחי פלפל בארץ לגידול החורפי
(%)שינוי 2014-152015-2016אזור

) - ( 166001110033תיכונה ערבה
)-( 120080033סדום כיכר

)-( 3555315011בקעת הירדן
?1000 -כ1000 -כנגב המערבי

?1000 -כ1000 -כחוף הכרמל

?אין מידע  אין מידעמרכז הארץ

)- ( 17,00030 -כ24,000 -ככ"סה



צבי אבנר–נתונים 
רכז ועדה חקלאית



פלפלת הבקעה
גידול פלפל בעונות השונות

 שתילת אוגוסט בבית רשת או בתי צמיחה–חורף  ,
ליצוא ולשוק מקומי, צהוב וכתום, אדום
ספטמבר בבתי צמיחה   \שתילת אוגוסט –חורף

פלפל חריף לשוק המקומי
נובמבר מנהרות נמוכות    \שתילת אוקטובר –חורף

פלפל בהיר לשוק מקומי
שתילת ינואר מנהרות עברות ונמוכות בתוך –אביב

צהוב וכתום לשוק המקומי, אדום, בתי רשת



  http://www.arava.co.il/haklaut/ סיכום עונה בערבה



חוק כלים שילובים בשיווק פלפל  
קנדה\ב"ארה!)ירדנים, טורקים, הולנדים, ספרדים, ישראלים(









?ומדוע השנה המחירים כל כך גבוהים

?פחות דונמים1.

?פחות יבול? אירועי מזג אויר חריגים בארץ2.

?  חרמות בין רוסיה ואירופה3.

?  חרמות בין רוסיה וטורקיה4.

ב עקב מזיקי  "הפסקת היצוא של הספרדים לארה5.
?הסגר

?מחסור בעגבניות6.



אירועי מזג אויר חריגים והשפעתם על  
גידול הפלפל

השפעותאירועי אקלים חריגים
הקטיף לדצמבר חוסר חנטה ודחיתחם במיוחד סתיו

)מחלות(נזק עקיף , גידול נזק ישיר לבתישיטפונות וגשמים בערבה ובבקעת הירדן
)חטטי קור–צינה ( נזק ישיר ונזק עקיףדצמבר וסוף ינואר אירועי קרה בתחילת

תוספת יבול באביב? שמש  מכותומרץ שרבים בפברואר

, פחות יבול, איחור בקטיף?מה התוצאה 
בעיות איכות



  2015-16מבחן זני פלפל בבית רשת 
צבעזן

הגדרת  
*צורה

אחידות 
**צורה

)0-10(

יבול כללי  
)ר"מ/ג"ק(

יבול ליצוא  
)ר"מ/ג"ק(

משקל  פרי  
ממוצע

)'ג( 

איכות משוקללת***
יום   20לאחר 

)0-10(סימולציה 

2.39.711.28.81864.8אדוםקנון

2.26.410.38.61695אדוםגלעד

D13-602.31010.48.51975.8אדום

Botaros2.23.810.88.21984.7אדום

Noam2.24.810.57.92135.4אדום

2.39.210.17.81795אדום10093

2.21010.37.71724.9אדום35-135

2.108.46.81722.8אדוםשני

2.108.26.41954.2אדום720-670

Marletta2.2108.16.21465.1אדום

2.29.48.16.21953.9אדום76837

2.23.59.37.21787.6כתוםורדן'ג

2.1010.88.31663.7צהוב84

2.310118.21927.1צהובשיר

201081695צהובלירי

2.39.99.981824.5צהוב2276

209.67.41464.6צהוב7926

Ha712.24.29.77.31714.3צהוב

Ps472 122.36.19.66.91797.1צהוב



?מה זה פלפל אביבי 
 פברואר תחת פוליאתילן \שתילה בינואר
 מאי \תחילת קטיף סוף אפריל
 הטמפסוף גידול ביוני עם ירידת המחירים ועלית!.
נישה קטנה וסיכונים לא מעטים!



!!!אין פלפל באירופה והמחירים בשמים... שנה שעברה 
מאי–תמיד חסר פלפל בסוף אפריל 



עונה חורפיתעונה חורפית

789101112123456

חיטוי

שתילה

הסרת  
רשת צל

קטיף

כיסוי פלסטיק

החזרת רשת צל



עונה אביביתעונה אביבית

789101112123456

?חיטוי

שתילה

קטיף

?כיסוי פלסטיק

?רשת צל



2015-2016זני פלפל אביבי  מבחנ
כללי כולל  יבול 

קטיף יוני אחד משקל פרי יצוא כללייבול 
מאי  חברה זן

7.5 257 5.2 6.8 גדות 142
7.5 248 5.2 6.6 ירוק ארמדה
7.2 261 5.4 6.5 .ב.א SV3864PB
6.9 234 5.5 6.4 גדות 158
6.8 248 4.8 6.2 סמקו 7039
6.9 269 4.7 6.0 אפעל 10088
6.5 230 4.7 6.0 אפעל רלמפגו
6.1 250 3.9 5.8 עדן כריזמה
5.9 267 4.4 5.5 גדרה מרכבה
5.9 270 3.9 5.3 סמקו 1451
6.1 236 4.0 5.1 ירוק GR500
5.5 217 4.1 5.1 .ב.א Teacher
5.5 231 4.0 5.0 הזרע 76837
5.2 206 3.4 4.9 גדרה 7926
5 232 3.7 4.8 תרסיס TAR268

5.1 224 3.4 4.7 bayer 50-117
4.9 229 3.9 4.6 עדן 5433דהלוקס 
6.1 242 4.4 5.6 ממוצעים  



2014-2015מבחן זני פלפל אביבי 



בהצלחה בהמשך 




