בחי ת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא
מילי ז בר ,יורם צביאלי ,סבטל ה גוגיו ,י יב בן פלאי ,מוטי אושרוביץ ,אבי אושרוביץ ותמיר אורן -
מו"פ ערבה תיכו ה וצפו ית תמר
עדי סויסה  -שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
כתובת המחברmilimoprn@gmail.com :

תקציר
יצוא פלפל טרי מישראל יורד בעקביות במהלך הש ים האחרו ות עקב תמורות מוכות ולעיתים אף
שליליות למגדלים .יש ה חשיבות למציאת חלופות למגדלי הערבה התיכו ה והצפו ית המתבססים
בעיקר על גידול זה .חציל עשוי להוות חלופה .חקלאי הערבה המגדלים חציל ליצוא סובלים מבעיות
איכות קשות .במהלך החורף  -פסילות רבות על רקע התפתחת מחלת העובש האפור על קליפת הפרי
והעוקץ .לקראת סוף החורף ובאביב  -השחרה פ ימית והתמוטטות ציפת הפרי .כתוצאה מכך
משלוחים רבים פסלים על רקע של איכות ירודה וההפסד לחקלאים גדול .טמפרטורת האחס ה
המיטבית של החציל ה ה  12מ"צ ,ובטמפרטורה ה מוכה מ 12-מ"צ מופיעים זקי צי ה כשקעים על
גבי קליפת הפרי וכן כהשחרה פ ימית של הזרעים וציפת הפרי .פירות חציל אשר יח טו במהלך
החורף בערבה יתפתחו תוך חשיפה לטמפ' תת אופטימאליות ויקטפו במהלך פברואר ומרץ עם סיכוי
גבוה להופעת השחרות פ ימיות וירידה באיכות הפרי .המחקר המדווח ערך במטרה לפתח אמצעים
לצמצום זקי צי ה בפירות חציל המיוצאים מהערבה.
בסדרת יסויים ש ערכו בתח ת יאיר ובחלקה מסחרית במושב עין יהב )משק אורי פורת( במהלך
עו ת הגידול  2019/20בח ה השפעת הגורמים הבאים על איכות פירות חציל קטופים מהזן .1 :206
סוג המב ה; חממה ,מ הרה ובית רשת .2 .מידת אוורור המ הרה  .3ריסוס ביו-פילם שבוע לפ י
קטיף .4 .סוג אריזה;  UFlex ,Extendופלסטושק .הפרי הקטוף אוחסן ב 12-מ"צ למשך  17יום
ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ לצורך הדמיית משלוח ליצוא .בתום האחסון התבצעה הערכה של
איכות הפרי הכוללת בחי ת מוצקות ,שיעור ריקבון ,השחרה פ ימית ו זקי עוקץ .ב וסף ,בח ה
השפעת ריסוס שטח במעכב אתילן  1-MCPעל הופעת זקי צי ה לאחר חשיפה לטמפ' תת
אופטימאלית;  4מ"צ ,וכן ערכה חשיפה של פירות חציל קטופים לטמפ'  4מ"צ למשכי זמן שו ים
לצורך אפיון קצב התפתחות השחרות פ ימיות .היבולים בבית הרשת בחודשים ובמבר ודצמבר היו
מוכים מאד בהשוואה ליבולים בחממה ובמ הרה בשיעורים של כ  .30%לסוג המב ה ולריסוס בביו-
פילם לא הייתה השפעה על מדדי איכות הפרי .להפחתת פתחי האוורור במ הרה הייתה השפעה
שלילית על גובה היבול בהשוואה למ הרת הביקורת ולא מצא ו שיפור במדדי איכות הפרי בהשוואה
בין שתי המ הרות .פירות חציל אשר חשפו למעכב אתילן  1-MCPגילו סבילות משופרת לצי ה
הבאה לידי ביטוי הן באחוז השחרות פ ימיות מוך יותר ,והן בשיעור מוך יותר של זקי קור על גבי
הקליפה ,בהשוואה לפירות ביקורת לא מטופלים .לא מצאו הבדלים במדדי האיכות בין סוגי
האריזה אך איבוד המשקל מפירות ש ארזו בשקית  Extendהיה גבוה בהשוואה לאריזות UFlex
ופלסטושק.
לאור השו י האקלימי בין עו ה לעו ה יש ה חשיבות לפתח מודל החוזה התפתחות זקי קור תוך זמן
קצר בת אי מעבדה .כלי מחקרי זה יסייע בהב ת השפעותיהם של חומרים שו ים על סבילות הפרי
לצי ה .מתוצאות עו ה זו עולה כי חשיפת הפרי הקטוף למשך שבוע ב 4-מ"צ גורמת ל זק צי ה
המופיע כהשחרה פ ימית בשיעור של כ .60%-המשך המחקר צריך להתמקד בבחי ת יישום חומרים

שו ים בעלי פוט ציאל להק יית סבילות לצי ה לפירות חציל תוך חשיפת הפרי לטמפ' תת
אופטימאלית;  4מ"צ למשך שבוע )או בהתאם לפרוטוקול שיתגבש בעתיד( .חומר שימצא יעיל ,יבחן
גם בשטח לפי הצורך ות אי האקלים בגידול.

מבוא
יצוא פלפל טרי מישראל יורד בעקביות במהלך הש ים האחרו ות עקב תמורות מוכות ולעיתים
אף שליליות למגדלים .יש ה חשיבות למציאת חלופות למגדלי הערבה התיכו ה והצפו ית
המתבססים בעיקר על גידול זה .חציל עשוי להוות חלופה .בשווקי היצוא יש ו ביקוש לחציל ופרי
באיכות גבוהה יפדה מחירים טובים .כמו כן יש ן תקופות בהן מחיר החציל בשוק המקומי גבוה
ולחקלאים אפשרות לשווק גם בארץ .בש ים האחרו ות חקלאי הערבה המגדלים חציל ליצוא
סובלים מבעיות איכות קשות ,במהלך החורף – פסילות רבות על רקע התפתחת מחלת העובש
האפור על קליפת הפרי והעוקץ .לקראת סוף החורף ובאביב – השחרה פ ימית והתמוטטות ציפת
הפרי .כתוצאה מכך משלוחים רבים פסלים על רקע של איכות ירודה וההפסד לחקלאים גדול.
מקורו של החציל ) (Solanum melongena L.מאזורים טרופיים והוא בעל רגישות גבוהה לצי ה.
טמפרטורת האחס ה המיטבית של החציל ה ה  12מ"צ ,ובטמפרטורה ה מוכה מ 12-מ"צ מופיעים
זקי צי ה כשקעים על גבי קליפת הפרי וכן כהשחרה פ ימית של הזרעים וציפת הפרי ) Fallik et
 .(al., 1995טמפרטורת המי ימום החודשית הממוצעת ה מוכה ביותר בתח ת יאיר )חצבה(
מתקבלת בחודש י ואר ועומדת על  5מ"צ .פירות חציל אשר יח טו במהלך י ואר יתפתחו תוך
חשיפה לטמפ' תת אופטימאליות ויקטפו במהלך פברואר ומרץ עם סיכוי גבוה להופעת השחרות
פ ימיות וירידה באיכות הפרי .מטרת המחקר לפתח אמצעים לצמצום זקי צי ה בפירות חציל
המיוצאים מהערבה .לשם השגת מטרה זו:
 .1ערכה סדרת יסויים לשם אפיון קצב התפתחות זקי צי ה והופעת השחרות פ ימיות
בפרי לפ י ואחרי הקטיף.
 .2בח ו דרכי התמודדות בשיטות ואמצעים אגרוטכ יים להפחתת רגישות החציל
לטמפרטורה תת אופטימאלית בעת הגידול.
 .3בח ו טיפולים לאחר הקטיף במטרה לשפר את איכות הפרי המאוחסן.

שיטות וחומרים
ה יסויים ערכו בתח ת יאיר ובחלקה מסחרית )משק אורי פורת( במושב עין יהב במהלך עו ת
הגידול  .2019/20גורמי ה יסוי ה בדקים והטיפולים השו ים מפורטים בטבלה  .1בתאריך
 20/09/2019שתלו חצילים מזן ) 206גדות  -עדן זרעים( בתח ת יאיר .קטיף ראשון החל בתאריך
 6/11/2019ו ערך פעם או פעמיים בשבוע ,בהתאם להתפתחות הפרי בעו ה .הקטיפים משכו עד
 .30/04/2020פעמיים-שלוש בחודש דגם פרי מהטיפולים השו ים ואוחסן ב 12-מ"צ למשך  17יום
ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ לצורך הדמיית משלוח ליצוא .בתום תקופת האחסון התבצעה
הערכה של איכות הפרי הכוללת בחי ת מוצקות ,שיעור ריקבון ,השחרה פ ימית ו זקי עוקץ.
הבדיקה עשתה ב  4חזרות לטיפול בכל מועד וכללה  10-20פירות לחזרה.

בדקה השפעת טמפ' תת אופטימאלית על פירות חציל קטופים .חשיפת הפרי בת אים אלו ערכה
למשכי זמן שו ים ,לצורך אפיון קצב התפתחות השחרות פ ימיות .פירות חציל קטפו אחידים
בגודלם )במשקל של כ 450-גרם( בתאריך  .10/11/2019הפירות אוחס ו ב 4 -מ"צ ו בדקו בזמן
אפס ,לאחר שבוע ולאחר  17יום .בדקו  4חזרות בכל מועד בדיקה 10 ,פירות בכל חזרה.
בח ה השפעת חשיפה למעכב אתילן  (1-Methylcyclopropene) 1-MCPבעת הגידול על איכות
הפרי הקטוף ורגישותו לצי ה .חלקות חציל במ הרה עבירה )שתילת  ,5/9/2019משק אורי פורת,
עין יהב( טופלו ב -בתכשיר 'הרוויסטה' ) ,1-MCP 1.3%רימי( .חלקות הטיפול רוססו ב
 22/12/2019וב .3/02/2020-פירות מטופלים ופירות מחלקות ביקורת קטפו ב 3/2/2020-וב-
 .9/2/2020והועברו למעבדת האיכות בתח ת יאיר .הפירות אוחס ו למשך שבוע ימים ב 4-מ"צ או
בת אים המדמים משלוח ימי;  17ימי אחסון ב 12-מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .בתום
תקופות האחסון בדקו הפירות לפי מדדי האיכות הבאים :מוצקות ,השחרה פ ימית ,זקי קור
קליפה ,ריקבון עוקץ וריקבון כללי .הפרי בדק ב  4חזרות לטיפול בכל מועד בדיקה 10-20 ,פירות
לחזרה.
טבלה  .1גורמי ה יסוי ופירוט הטיפולים
מס'

גורם ה יסוי

פירוט הטיפולים

1

השוואת מב ים

חממה ,בית רשת ,מ הרה.

2

מידת
המ הרה

אוורור

3

ביופילם

4

אריזה

ביקורת )אוורור כל שתי קשתות( אוורור חלקי )כל שמו ה
קשתות(
ביקורת ללא ריסוס ,ריסוס שטח אחת לשבוע  ,0.03%טבילה
לאחר קטיף ) 0.03%מקור הפרי מהמ הרה(
) Extendביקורת( ,פלסטושק ו) UFlex-מקור הפרי מבית
הרשת(.

במב ה החממה פרסה יריעת פוליאתילן בתאריך  22/11ובמ הרה ב .29/11/2019-רשת צל פרסה
בחממה ב  .18/3/2020כל הדוגמאות ארזו באריזת ) Extendסטפאק( לאחר ריסוס העוקצים ב-
באלפא ול סופר ) ,Naphthalene acetic acid, NAAתפזול(  0.1%וספורטק ) ,Prochlorazמרחב
אגרו(  ,0.2%בהתאם לפרוטוקול שפותח ע"י פליק וחוב' ).(2000
יתוח סטטיסטי :יתוחי שו ות חד כיוו י ברמת מובהקות  P < 0.1ומבח י  Tukey HSDערכו
בתוכ ה '.'STATISTICA

תוצאות
שיעור השחרה פ ימית בפירות חציל אשר אוחס ו למשך שבוע ב 4-מ"צ הגיע לכ) 60%-איור .(1
היבולים בבית הרשת בחודשים ובמבר ודצמבר היו מוכים מאד בהשוואה ליבולים בחממה
ובמ הרה בשיעור של כ ) 30%איור  .(2כמו כן ,לא מצא ו הבדלים בין המב ים במדדי איכות הפרי
לאחר הדמיית משלוח ימי )מידע לא מוצג(.

איור  .1אחוז השחרה פ ימית בפירות חציל מזן  206אשר גדלו במב ה חממה .הפירות בדקו בזמן
אפס ולאחר  7ו 17-ימי אחסון ב 4-מ"צ 4 .חזרות בכל מועד בדיקה  10פירות בכל חזרה .סימון
בכוכבית מסמל מובהקות  P < 0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .2יבול כללי מצטבר בחציל מזן  .206השוואת מב ים; חממה ,מ הרה ובית רשת.

איור  .3יבול כללי ויבול יצוא בחציל מזן  206אשר גדל במ הרה .השוואת אוורור חלקי )פתח
אוורור כל שמו ה קשתות( לביקורת )פתח אוורור כל שתי קשתות( .אותיות שו ות מסמלות
מובהקות  P < 0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .4טמפרטורת מקסימום יומית )מ"צ( במב ים השו ים .תו י האקלים אספו לאורך העו ה
בעזרת מכשיר .HOBO Prov2

איור  .5טמפרטורת מי ימום יומית )מ"צ( במב ים השו ים .תו י האקלים אספו לאורך העו ה
בעזרת מכשיר .HOBO Prov2
שיעור ההשחרה הפ ימית הגבוה ביותר התקבל בחודש ובמבר וירד בהדרגה עם התקדמות העו ה
)איור .(6

איור  .6ממוצע חודשי של מידת ההשחרה הפ ימית ביום הקטיף .הבדיקות ערכו על פירות חציל
מהזן  .206הפרי דגם מארבע חלקות חציל משתילות ספטמבר  2019במ הרה בתח ת יאיר.
התוצאות מהוות סיכום של כלל הקטיפים ) 4-8בחודש( .התוצאות מהוות ממוצע של  4חזרות
מכל קטיף .סימון בכוכבית מסמל מובהקות  P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .7טמפרטורת מי ימום יומית )מ"צ( בחצבה בין החודשים אוקטובר לאפריל בעו ות גידול
 18-19ו) 19-20-מקור ה תו ים מאתר מו"פ ערבה תיכו ה וצפו ית תמר
.(http://agri.arava.co.il/

איור  .8ממוצע חודשי של טמפרטורת מי ימום יומית )מ"צ( בחצבה בין החודשים אוקטובר
מו"פ ערבה תיכו ה וצפו ית ,תמר
לאפריל בעו ות גידול  18-19ו) 19-20-מקור:
.(http://agri.arava.co.il/
פירות חציל אשר חשפו למעכב אתילן  1-MCPגילו סבילות משופרת לצי ה הבאה לידי ביטוי הן
באחוז השחרות פ ימיות מוך יותר )איורים  9ו (11-והן בשיעור מוך יותר של זקי קור על גבי
הקליפה ,בהשוואה לפירות ביקורת לא מטופלים )איורים  10ו.(11-

איור  .9אחוז השחרה פ ימית בפירות חציל מזן  206אשר גדלו במ הרה .השוואת יישום 1-MCP
לביקורת .הפירות בדקו לאחר שבוע ב 4-מ"צ 4 .חזרות בכל מועד בדיקה  10-20פירות בכל חזרה.
סימון בכוכבית מסמל מובהקות  P < 0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .10אחוז זקי קור ומידת ה זק על קליפת פירות חציל מזן  206אשר גדלו במ הרה .השוואת
יישום  1-MCPלביקורת .הפירות בדקו לאחר שבוע ב 4-מ"צ 4 .חזרות בכל מועד בדיקה 10-20
פירות בכל חזרה .אותיות שו ות מסמלות מובהקות  P < 0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .11השחרה פ ימית )א ,ב( ו זקי קור בקליפה )ג ,ד( של פירות חציל מזן  .206השוואת יישום
 1-MCPלביקורת .הפירות צולמו לאחר שבוע ב 4-מ"צ.

לא מצאה השפעה של טיפולי הביו-פילם על מדדי האיכות של פירות החציל )איורים  12ו.(13-

איור  .12שיעור הריקבון בפירות חציל מזן  206בטיפולי ביופילם ריסוס וטבילה בהשוואה לפירות
הביקורת .הערכים מדדו בתום  17ימי אחסון ב 12-מ"צ ויומיים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות
מהוות ממוצע  4חזרות מכל טיפול ב 12-מועדי קטיף לאורך העו ה .אותיות שו ות מסמלות הבדל
מובהק  P < 0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .13שיעור השחרה פ ימית בפירות חציל מזן  206בטיפולי ביופילם ריסוס וטבילה בהשוואה
לפירות הביקורת .הערכים מדדו בתום  17ימי אחסון ב 12-מ"צ ויומיים וספים ב 20-מ"צ.
התוצאות מהוות ממוצע  4חזרות מכל טיפול ב 12-מועדי קטיף לאורך העו ה .אותיות שו ות
מסמלות הבדל מובהק  P < 0.1לפי מבחן .Tukey HSD

סוגי אריזה :איבוד המשקל מפירות ש ארזו בשקית  Extendהיה גבוה בהשוואה לאריזות UFlex
ופלסטושק )איור  (14אך לא מצאו הבדלים במדדי האיכות ש בדקו )מוצקות ,השחרה פ ימית,
זקי קור קליפה ,ריקבון עוקץ וריקבון כללי ,מידע לא מוצג(.

איור  .14איבוד משקל בפירות חציל מזן  206באריזות השו ות .הערכים מדדו בתום  17ימי אחסון
ב 12-מ"צ ויומיים וספים ב 20-מ"צ .סימון בכוכבית מהווה הבדל מובהק  P < 0.1לפי מבחן
.Tukey HSD

דיון ומסק ות
השו י האקלימי בין עו ות גידול הי ו בין הגורמים להבדלים במדדי איכות פרי החציל ולחוסר
הדירות בתוצאות .בעו ת  2019/20לדוגמא ,לא התקבלו זקי קור בחורף ובאביב ו ראה שרגישות
הפרי הייתה גבוהה דווקא בתחילת העו ה וזאת בשו ה מתוצאות עו ת  .2018/19הבדלים אלו
מקשים על הסקת מסק ות ,ולכן יש ה חשיבות בפיתוח מודל החוזה התפתחות זקי קור תוך זמן
קצר בת אי מעבדה .חשיפת פירות חציל קטופים לטמפ' תת אופטימאלית למשכי זמן שו ים
עשויה לסייע בב יית פרוטוקול חיזוי אשר יהווה כלי מחקרי בהב ת השפעותיהם של חומרים
שו ים על סבילות הפרי לצי ה .מתוצאות עו ה זו עולה כי חשיפת הפרי הקטוף למשך שבוע ב4-
מ"צ גורמת ל זק צי ה המופיע כהשחרה פ ימית בשיעור של כ .60%-המשך המחקר צריך להתמקד
בבחי ת יישום חומרים שו ים בעלי פוט ציאל להק יית סבילות לצי ה לפירות חציל תוך חשיפת
הפרי לטמפ' תת אופטימאלית;  4מ"צ למשך שבוע )או בהתאם לפרוטוקול שיתגבש בעתיד( .חומר
שימצא יעיל ,יבחן גם בשטח לפי הצורך ות אי האקלים בגידול .ברצו ו להמשיך ולבחון יעילותו
של מעכב אתילן  1-MCPאשר מצא יעיל בבדיקות שערכ ו העו ה ,וכן לחזור על בחי ת יעילות
יישום ביו-פילם ול סות לאתר חומרים וספים.

אפיון קצב הופעת זקי צי ה בפירות חציל קטופים
אפיון משך הזמן להופעת השחרה פ ימית בפירות חציל קטופים יכול לשמש כלי מחקרי בהב ת
השפעותיהם של חומרים שו ים על סבילות הפרי לצי ה .ב יסוי המדווח מצא שיעור השחרה
פ ימית של כ 60%-בפירות חציל אשר אוחס ו למשך שבוע ב 4-מ"צ .בעו ה הבאה בכוו ת ו לחזור
על אפיון הופעת זקי צי ה בפירות חציל קטופים וכן ל סות לבחון יישום של חומרים שו ים אשר
מוכרת יעילותם בהפחתת זקי צי ה .לאחר יישום חומרים אלו ,הפירות יאוחס ו למשך שבוע ב-
 4מ"צ ותבחן השפעתם על הופעת זקי צי ה בהשוואה לפירות ביקורת .חומר אשר יתגלה כיעיל
יבחן בהמשך העו ה גם בריסוס בשטח בהתאם לת אי האקלים.

השוואת מב ים
בתחילת העו ה הופיעה גיעות גבוהה של אקרית חלודה בבית הרשת וכן צפתה החמה רצי ית של
העלווה והתייבשות פרחים ,יתכן כתוצאה מאירוע קור שהתרחש בשבוע האחרון של ובמבר .
לאור זאת היבולים בבית הרשת בחודשים ובמבר ודצמבר היו מוכים מאד בהשוואה ליבולים
בחממה ובמ הרה בשיעורים של כ  .30%ב וסף ,עקב תקלה טכ ית במהלך דצמבר הצמחים
במ הרה לא קיבלו דישון כשבוע .ולכן אין באפשרות ו להסיק מסק ות מהשוואת סוג המב ה על
מרכיבי היבול ואיכות הפרי ש בדקו.

אוורור מ הרה
להפחתת פתחי האוורור במ הרה הייתה השפעה שלילית על גובה היבול בהשוואה למ הרת
הביקורת אך לא מצא הבדל במדדי איכות הפרי בהשוואה בין שתי המ הרות  .מהשוואת אקלים
המב ים עולה כי הבדלי האקלים מתקבלים בטמפ' המקסימום של המב ה ולא בטמפ' המי ימום
וכי טמפ' הפרי קרובה לטמפ' האוויר .להערכת ו ,העלאת טמפ' המי ימום במב ה דורשת משאבים
וא רגיה רבים אשר אי ם יצדיקו כלכלית את הגידול ולכן המשך המחקר צריך להתמקד בבחי ת
יישום חומרים שו ים בעלי פוט ציאל להק יית סבילות לצי ה לצמחי ופירות החציל.

בחי ת השחרה פ ימית ביום הקטיף
בשו ה מהעבודה ש ערכה בעו ת הגידול  ,2018/19בה מצא כי הופעת ההשחרה הפ ימית בחציל
התקבלה ביום הקטיף החל מחודש פברואר )ז בר וחוב'  ,(2019בעו ה המדווחת ) (2019/20המגמה
הפוכה; שיא של שיעור ההשחרה הפ ימית בחודש ובמבר וירידה הדרגתית עד חודש פברואר
ואילך )איור  .(6א ו משערים כי הבדלים אלו ובעים מהשו י האקלימי בין העו ות .בעו ה
ה וכחית ,טמפרטורת המי ימום במהלך חודש ובמבר התאפיי ה בת ודתיות רבה ו עה בין 24
מ"צ ) (11/11/19ל 8.4-מ"צ )) (21/11/19איור  .(7יתכן כי לשי ויים קיצו יים אלו השפעה שלילית
על איכות הפרי הקטוף בתחילת העו ה .הסיבה לאפס השחרות פ ימיות החל מחודש פברואר
קשורה להערכת ו לטמפ' מי ימום יומית ממוצעת בטווח צר יחסית בחודשים דצמבר  -2019י ואר
 10.5 ;2020מ"צ בדצמבר ו 9 -מ"צ בי ואר .לשם השוואה ,בעו ה שעברה טמפ' המי ימום
הממוצעת בדצמבר עמדה על  11.7מ"צ ובי ואר על  8.5מ"צ )איור  .(8במחקרים קודמים מצא כי
הורדה דרסטית של הטמפ' עשויה לפגוע במידת הסבילות של הפרי לצי ה ,ואילו הורדה הדרגתית
של הטמפ' בתהליך המכו ה 'אקלימציה' עשויה להק ות לפרי כושר משופר בהתמודדות עם
חשיפה לטמפ' תת אופטימאלית )ז בר וחוב' .(2014 ,להערכת ו ,ההבדל הגדול בטמפ' המי ימום
בין דצמבר לי ואר בעו ת  2018/19גרם לכך שפירות אשר ח טו במהלך דצמבר היו רגישים יותר
לטמפ' ה מוכות במהלך י ואר ולכן שיעור ההשחרה הפ ימית בקטיפי פברואר ומרץ  2019היה
גבוה בהשוואה לעו ת  ,2019/20אשר התאפיי ה בטמפ' מי ימום בגרדיא ט מתון לאורך החודשים
דצמבר י ואר ואפשרה אקלום של הפירות לטמפ' ה מוכה.

מעכב אתילן 1-MCP
אתילן המכו ה "הורמון ההבשלה" הי ו הורמון צמחי המעורב בתהליכי הבשלה והזדק ות של
פירות קלימקטרים ) .(Lyons, 1973חציל אי ו פרי קלימקטרי ,אך הוצע בעבר כי חשיפת פירות
חציל לטמפרטורה מוכה גורמת לאקטיבציה של מסלול סי תזת אתילן ,וכי חשיפת פירות חציל
למעכב אתילן  1-MCPבמהלך אחסון בטמפרטורה תת אופטימאלית גורמת לעיכוב בהזדק ות
הפרי ולהפחתת מידת השחרת ציפת הפרי ) .(Massolo et al., 2011, Concellon, 2005תוצאות
המחקר ה וכחי תומכות בממצאים אלו .לאור זאת ,א ו מציעים לשוב ולבחון את יעילות הטיפול
ב 1-MCP-גם בעו ה הבאה.

ביו-פילם
התכשיר המשטח ביו-פילם מצא יעיל בטיפול ב זקי קור בפלפל )פיבו יה וחוב' (2019 ,אך במחקר
המדווח לא מצאה השפעה חיובית של טיפול זה על מדדי האיכות של פירות החציל  .ייתכן
ולתכשיר זה אכן אין השפעה ,אך יש ה אפשרות שחוסר ההבדל ובע מכך ששיעור זקי הקור ביום
הקטיף בעו ה זו היה מוך בהשוואה לעו ות קודמות ,דבר אשר מיסך על אפקט חיובי של יישום
ביו-פילם ,אם יש ו .לכן ,א ו מציעים לשוב ולבחון את יעילותו של התכשיר על פירות חציל קטופים
תוך חשיפתם לטמפ' תת אופטימאלית;  4מ"צ למשך שבוע ולהשוות את מדדי האיכות שלהם
לפירות ביקורת.

סוג אריזה
מהשוואת סוגי האריזה ש בדקו לא מצאו הבדלים במדדי האיכות ש בדקו אך איבוד המשקל
מפירות ש ארזו בשקית  Extendהיה גבוה בהשוואה לאריזות  UFlexופלסטושק .בש ות המחקר
הבאות סה לאתר אריזות וספות ולבחון את השפעתן על מדדי איכות פירות חציל.

הבעת תודה
.תודה רבה לאורי פורת ממושב עין יהב על הסיוע בהעמדת ה יסוי במשקו
 יוסי שטרן ו חום ברודמן על שיתוף הפעולה ביישום התכשיר, שגיא גל,תודה לחברת רימי
. ל יסוי206  עדן זרעים על תרומת הזן- 'הרוויסטה' ולחברת גדות
. ופלסטושק על תרומת האריזות ל יסויUFlex (India) ,(StePac) תודה לחברות סטפאק
.תודת ו תו ה לקק"ל למשרד החקלאות ולמועצת הצמחים על תמיכתם ב יסוי זה
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