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בלוקי באלמריה) דונם 10( בהקטרשטח גידול פלפל 

כ"סה

אדום

צהוב

כתום

2016-??-

'  לקג € 0.93,   €מיליון   273ערך , אלף טון 295יבול     2005/6

'  לקג € 1.13    €מיליון   526אלף טון  ערך  467יבול     2014/5



לפלפל בלוקי לפי ) Kg/€(מחיר ממוצע 

השנים האחרונות באלמריה 6צבעים במהלך 



לפלפל בלוקי לפי  ) Kg/€(מחיר חודשי ממוצע 

שנים אחרונות באלמריה 5ממוצע של , צבעים



,  לפלפל בלוקי לפי צבעים) Kg/€(מחיר חודשי ממוצע 

2015-16בעונה האחרונה 



תחשיב גידול פלפל באלמריה במועדי  

שתילה שונים

מאוחראמצעימוקדם

אוגוסט 5-יולי 20יולי 20 -יולי 5יולי 5-יוני 20מועד שתילה

מאי-' נובמרץ-' אוקט'פבר/.'ינו –' ספטמועד קטיף

לאחלקיומלוןאבטיח נוסף באביבגידול 

)6-11( kg/m1198)2(יבול ממוצע 

)0.59-1.76(kg0.70.81/€)(ממוצע  מחיר 

הוצאות גידול 

)2/m€(
4.54.54

m€(1.81.93/2(רווח
    



להקטר פלפל שתילה מאוחרת$ הוצאות ב 
Seeds cost ($ / ha) 6,670.59       

YPR cost ($ / ha) 1,235.29       

Fungicides cost ($ / ha) 823.53          

Insecticides cost ($ / ha) 1,176.47       

Bio-macro cost (Beneficials) ($ / ha) 2,129.41       

Other cost (Nutrients...) ($ / ha) 941.18          

Fertilizer Fertilizer cost ($ / ha) 5,058.82       

786.18          

335.06          

1,005.18       

2,680.47       

11,727.06     

8,941.18       

3,200.00       

1,200.00       

1,882.35       

3,647.06       

3,327.06       

Others
5,311.76       

62,078.65     

Grower Profit ($ / ha) 27,333.12     

Materials costs

Labour costs

Selling costs 

CP

Seeds

Soil preparation / crop cleaning –removal ($ / ha)

Pruning /crop management ($ / ha)

Total costs

Planting ($ / ha)

Harvesting ($ / ha)

Packaging ($ / ha)

Transportation ($ / ha)

Others ($ / ha)

 Desinfection, whitening, trellising material, insurance, transport & 

processing of plant residues, external crop advisor (only if had), 

external consultory & auditories  

Amortization of irrigation system ($ / ha)

Irrigation management ($ / ha)

Plastic costs ($ / ha)

Amortization of the greenhouse ($ / ha)
Greenhouse costs

Irrigation costs

Treatment ($ / ha)
8.38 $

לשעה

21000

להקטר

~10%

שנה 15

שנה 25

4₪=   0.85€  =$1



!!!תודה 

???חומר למחשבה 


