
השפעת מועדי שתילה על  
היבול ועל האיכות של פלפל

בבקעת הירדן

דוד סילברמן
ר גידול ירקות ותבלינים בבתי צמיחה  "ממ



זנים 
העשרה בחמצן

רשתות צל בסתיו
כיסוי פוליאתילן בחורף

רשתות באביב



"חורף" -" סתיו" -" קיץ: "שתילות

מבחן זנים
14.10.13

העשרה בחמצן
24.7.13

הצללה
31.7.13

מבחן זנים
19.8.13

תשתיות
14.8.13

מבחן זנים
6.1.14



ממוצע חודשי מקסימום :טמפרטורת האוויר
בקעת הירדן, תחנת צבי

89101112חודש\עונה

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

??כמה חם בבקעהכמה חם בבקעה



ממוצע חודשי מינימום :טמפרטורת האוויר
בקעת הירדן, תחנת צבי

89101112חודש\עונה

2010-112725221510

2011-12252420128

2012-132624221712

2013-142523181710



2013סתיו 



12123חודש\עונה

2010-1110101011

2011-12891011

2012-131191113

2013-1410101013

ממוצע חודשי מינימום :טמפרטורת האוויר
בקעת הירדן, תחנת צבי

??כמה קר בבקעהכמה קר בבקעה



12123חודש\עונה

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

ממוצע חודשי מקסימום :טמפרטורת האוויר
בקעת הירדן, תחנת צבי



2013-2014חורף 



" .....והתוצאות"



ניסוי העשרה בחמצן  
  סובקזן 

24.7.13שתילה 



24.7.13שתילה –סובקזן –ניסוי העשרה בחמצן 
)16.12.13עד (היבול המוקדם  



24.7.13שתילה –סובקזן –ניסוי חמצן 
)7.4.14עד (כ יבול מצטבר "סה כ יבול ומשקל פרי ממוצע"סה



ניסוי ימי הצללה
זוהר  , 103טופ , מיכל, גלעד, קנון

31.7.13שתילה 



מיכלקנון
"זן בכיר"

31.7.13שתילה –ניסוי ימי הצללה 
)29.12.13עד (היבול המוקדם 

גלעד
"זן אפיל"

טופ
 103



מיכל קנון

31.7.13שתילה –ניסוי ימי הצללה 
)25.3.14עד (כ יבול מצטבר "סה

טופגלעד
103



31.7.13שתילה –ניסוי ימי הצללה 
זן קנון– ) גרמים(משקל פרי ממוצע 

ימי  
10/11/1318/11/1324/11/138/12/1329/12/1320/1/143/2/1425/2/1410/3/1425/3/14הצללה

20185199200191170182207214209190

35184194203184182200214207200185

50198181185182176175202203213190



31.7.13שתילה –ניסוי ימי הצללה 
כל הזנים–משקל פרי ממוצע 



מבחן זנים 
 7158זן 

19.8.13שתילה 



יבול בכיר

יבול סוף החורף

19.8.13שתילה –7158זן –מבחן זנים 
)25.3.14עד (כ יבול מצטבר "סה



19.8.13שתילה –7158זן –מבחן זנים 
כ יבול ומשקל פרי ממוצע"סה



מבחן זנים
 רייזר, גלעד, לירי, ארמדה

14.10.13שתילה 



-14.10.13 -שתילה  -מבחן זנים 
)16.6.14עד (כ יבול מצטבר "סה



-14.10.13 -שתילה  - מבחן זנים 
השתנות משקל הפרי לאורך העונה

גרם 200-180



מבחן זנים  
6.1.14 -שתילה  



- 6.1.14 -שתילה  -מבחן זנים 
)16.6.14עד (קטיף פרי אדום יבול כללי 

ללא דילול פירות קטיף פרי ירוק
2.4.14-ב 



- 6.1.14 -שתילה  -מבחן זנים 
)גרמים(משקל פרי ממוצע 

ממוצע23/4/147/5/1419/5/141/6/14זן
 76-012  212215208196208

TOP 141 227215239213224

TOP 103 230214212196213

TOP 142 234221219200219

213210186203אלינור

227215209182208יאיר   

232221221202219לירי   

216224228194215  רומנס 

235218216190215  רייזר 

245221196191213תומר   



ניסוי תשתיות  
זן קנון   

14.8.13שתילה  



14.8.13שתילה  - 7158זן –ניסוי תשתיות 
)8.6.14עד (כ יבול מצטבר "סה 

יבול בכיר

יבול חורף

יבול קיץ
כ יבול ומשקל פרי ממוצע"סה



  !אפשר ליהנות מכל העולמות"
"אפשר לאכול את העוגה והיא תישאר שלמה



בהצלחה בהמשך 


