בחי ת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של פלפל 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 ,דוד סילברמן  -שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
כתובת המחברmilimoprn@gmail.com :

תקציר
פלפל הי ו גידול בעל רגישות לאחסון בקור ולרב זקי הצי ה יתפתחו בטמפרטורה מוכה מ 7-מ"צ.
בסדרת יסויים ש ערכה בתח ת יאיר בעו ת  2019/20בח ה ההיתכ ות לאחסון פלפל בטמפ' תת
אופטימאלית תוך שילוב טיפולים שו ים להפחתת זקי הצי ה .בח ו ש י ז י פלפל בגידול בבית רשת;
'ק ון' )אדום' ,זרעים גדרה'( ו' יל' )צהוב' ,הזרע'( .ערכה השוואת טמפ' אחסון;  4מ"צ לעומת  7מ"צ
בשילוב טיפולים שו ים להפחתת זקי צי ה .הטיפולים כללו :שטיפה חמה ) 55מ"צ למשך  15ש יות
בתוספת  150ח"מ כלור( בשילוב אריזת  ,Extendשטיפה ב 150 -ח"מ כלור )ביקורת( .ב וסף ,בדקה
ההשפעה של ריסוס ביו-פילם  0.03%שבוע לפ י קטיף .במהלך העו ה בח ו שלושה סוגי אריזות:
 UFlex ,Extendו פלסטושק והשפעתן על מדדי איכות הפרי .הפרי הקטוף אוחסן ב 4 -או  7מ"צ
בהתאם לטיפול ,למשך  21יום ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .בתום תקופת האחסון הוערכה איכות
הפרי לפי המדדים הבאים; מוצקות ,שיעור ריקבון ,זקי עוקץ ,חטטי קור וחריגי צבע .מתוצאות
הבדיקות עולה כי שיעור הריקבון בזן ק ון לא הושפע מטמפ' האחסון ומטיפולי השטיפה והריסוס.
אחסון ב 4-מ"צ בשילוב ריסוס ביו-פילם בריכוז  0.03%כשבוע לפ י קטיף תרם למוצקות הפרי בזן ק ון
בהשוואה לאחסון ב 7 -מ"צ ,וזאת ללא הבדל בשיעור החטטים בין טמפ' האחסון .בזן יל מוצקות
הפרי לא הושפעה מטמפ' האחסון למעט בקטיפי ובמבר ,ולא מצאה השפעה חיובית על מוצקות הפרי
ועל שיעור הריקבון בטיפולי השטיפה והביו-פילם .לעומת זאת ,טמפ' האחסון השפיעה על שיעור
החטטים .בקטיפי דצמבר ופברואר מצא כי שיעור החטטים בפירות שאוחס ו ב 4-מ"צ היה גבוה
בהשוואה לפירות שאוחס ו ב 7 -מ"צ .מהשוואת בחי ת האריזות עולה כי כל שלוש האריזות הפחיתו
משמעותית את איבוד המשקל של הפרי בהשוואה לפירות לא ארוזים ,אך לא מצא הבדל באחוז איבוד
המשקל בין האריזות .כמו כן ,מידת הרטיבות ש מדדה באריזת פלסטושק הייתה גבוהה בהשוואה
לאריזות  UFlexו Extend-ולפירות הביקורת ש ארזו בקרטון בלבד .לא מצא הבדל בשיעור הריקבון
בין האריזות.
לסיכום ,תוצאות המחקר אי ן תומכות בהשערה לפיה הורדת טמפ' האחסון עשויה לעכב התפתחות
ריקבון פטרייתי בפלפל .יתכן כי פגיעה ברקמת הפרי כתוצאה מחשיפה לטמפ' תת אופטימאלית,
מאפשרת התבססות ריקבון פטרייתי ולכן לא אובחן עיכוב בהתפתחות הריקבון באחסון ב 4-מ"צ
בהשוואה ל 7-מ"צ .מוצע להמשיך ולבחון טיפולים שו ים העשויים להק ות סבילות לצי ה וכן לבחון
את השפעות הטיפולים על מדדי איכות הפרי על רקע ז ים שו ים לאורך כל תקופת הגידול.

מבוא
כלכלת חקלאי הערבה התיכו ה מתבססת בעיקר על גידול פלפל ליצוא וההתיישבות בחבל ארץ זה
תלויה ביכולתם של המתיישבים להתפר ס מחקלאות .בש ים האחרו ות היקף יצוא פלפל מהערבה יורד
בעקביות עקב תמורות מוכות ולעיתים אף שליליות למגדלים .משקים סגרים ,ומאמצים רבים
למציאת חלופות גידול הכוללים תמיכה ממשלתית במסגרת מתווה להסבת משקים לגידולים חלופיים,
לא שאו פרי .מ תו י הסקר האחרון ש ערך בערבה עולה כי בעו ת  2018/19עמד היקף שטחי גידול
פלפל בערבה על כ  13,000דו ם בלבד לעומת כ 20,000 -דו ם בעו ת ) 2012/13צביאלי .(2019 ,המשבר
בע ף החל לפ י כעשור עם התפרקותה של חברת היצוא אגרקסקו .מאותה עת ,היצוא לאירופה הלך
ודעך והחלו לקום חברות יצוא רבות וקט ות .אובדן הכוח הקואופרטיבי של חקלאי ישראל בשווקי
אירופה יחד עם החיסרון היחסי ה ובע ממרחק מיעדי היצוא ,בעיקר מול המתחרים הספרדים ,גרם
להסטת היצוא לשוק הרוסי בו לספרדים אין יתרון לוגיסטי .הגורם העיקרי לתמורות ה מוכות
שמקבלים מגדלי הפלפל ובע ,להערכת ו ,משתי סיבות:
.1

היעדר יעדי שיווק  -כיום ,רוסיה מהווה יעד היצוא העיקרי והתמורות עבור התוצרת המגיעה ליעד
זה מוכות מאד .יצוא ימי ליעדים רחוקים יותר דוגמת המזרח הרחוק וארה"ב לא מתאפשר כיום
עקב זמ י תובלה ארוכים וחיי מדף קצרים של הפלפל.

 .2איכות ירודה של התוצרת  -פירות המגיעים לשווקי היעד סובלים לעיתים קרובות משיעורי ריקבון
גבוהים ואיבוד מים גבוה הפוגע במידת המוצקות של הפרי .לא אחת ,מצב זה גורר פסילה של
התוצרת והפסד שמתגלגל לחקלאי.
האחסון בקור הוא אחד הכלים היעילים לשמירת איכות תוצרת חקלאית טרייה עקב דחיית תהליכי
הבשלה והזדק ות ועיכוב התפתחות פתוג ים .אולם ,זקי צי ה המתפתחים בעקבות חשיפת רקמות
הצמח לטמפרטורה מוכה מהווים מגבלה משמעותית ביכולת האחסון לאחר הקטיף ) Flores et al.,
 .(2009פלפל הי ו גידול בעל רגישות לאחסון בקור ולרב זקי הצי ה יתפתחו בטמפרטורה מוכה מ7-
מ"צ ) .(Paull, 1990מטרתו של מחקר זה לבחון היתכ ות לאחסון פלפל בטמפ' תת אופטימאלית; 4
מ"צ ,תוך שילוב טיפולים שו ים להפחתת זקי הצי ה ובכך לאפשר את הארכת משך התובלה .א ו
מאמי ים כי הארכת חיי המדף של הפלפל תאפשר יצוא של תוצרת איכותית מהערבה ,ועשויה להוות
אבן דרך חשובה לקראת פתיחת משלוחים למזרח הרחוק ו/או משלוחים ימיים לארה"ב.

שיטות וחומרים
סדרת ה יסויים ערכה בעו ת  2019/20בתח ת יאיר בערבה .בתאריך  06/08/2019שתלו ז י פלפל;
'ק ון' )אדום' ,זרעים גדרה'( ו' יל' )צהוב' ,הזרע'( בבית רשת  25מש תחת כיסוי רשת  40%צל .רשת
הצל הוסרה לאחר  40ימים משתילה .קטיף החל בתאריך  102) 18/11/2019ימים משתילה( ו ערך
פעמיים בחודש עד ל  .24/03/2020הפרי טופל לאחר כל קטיף בשיטות הבאות :שטיפה חמה )55
מ"צ למשך  15ש יות בתוספת  150ח"מ כלור טהרספט  ,Troclosene sodiumקו צפט( בשילוב
אריזת  ,(StePac) Extendשטיפה ב 150 -ח"מ כלור )ביקורת( ,וב וסף בדקת ההשפעה של ריסוס
ביו-פילם ) fatty acids glycol estersמרחב אגרו( בריכוז  ,0.03%שבוע לפ י קטיף )טבלה .(1
בדיקות האחסון ערכו ב  5חזרות בכל טיפול 10-20 ,פירות בכל חזרה .הפירות הקטופים שימשו
לצורך השוואת טמפ' אחסון;  4מ"צ לעומת  7מ"צ בשילוב טיפולים שו ים להפחתת זקי צי ה.
במהלך העו ה בח ו גם אריזות של חברות שו ות )טבלה  (2והשפעתן על איבוד המשקל ) (%ומידת
הרטיבות באריזה )סולם -1 ;1-5יבש -5 ,רטוב מאד( .פירות הביקורת ארזו בקרטון בלבד ,ללא

שקית .כל הפירות ה קטפים מאוחס ים ב 4/7-מ"צ בהתאם לטיפול למשך  21יום ושלושה ימים
וספים ב 20-מ"צ .בתום תקופת האחסון הוערכה איכות הפרי לפי המדדים הבאים :מוצקות,
שיעור ריקבון ,זקי עוקץ ,חטטי קור וחריגי צבע.
טבלה  .1פירוט הטיפולים ב יסויים
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תיאור

UFlex

 UFlexהודו

אריזה מתכלה המותאמת לקצב ה שימה של פלפל

פלסטושק

פלסטושק

פוליאתילן עם ציפוי א טיבקטריאלי פ ימי

Extend

StePac

אריזה בעלת תכו ות המאפשרות את שחרור עודפי הלחות

ביקורת

פירות ארוזים בקרטון בלבד ,ללא בט ה

תוצאות
שיעור הריקבון בזן ק ון לא הושפע מטמפ' האחסון ומטיפולי השטיפה והריסוס )איורים 1א ו .(4-שיעור
החטטים בפירות אשר אוחס ו ב 4-מ"צ היה גבוה בהשוואה לאחסון ב 7-מ"צ )איורים 1ג ו .(3-אחסון
ב 4-מ"צ בשילוב ריסוס ביו-פילם בריכוז  0.03%כשבוע לפ י קטיף תרם למוצקות הפרי בזן ק ון
בהשוואה לאחסון ב 7 -מ"צ )איור  ,(2וזאת ללא הבדל בשיעור החטטים בין טמפ' האחסון )איור .(3
בזן יל מוצקות הפרי לא הושפעה מטמפ' האחסון למעט בקטיפי ובמבר )איורים 5ב ו .(6-ב וסף ,לא
מצאה השפעה חיובית על מוצקות הפרי ועל שיעור הריקבון בטיפולי השטיפה והביו-פילם )איורים 6
ו .(8-לעומת זאת טמפ' האחסון השפיעה על שיעור החטטים ו מצא כי בקטיפי דצמבר ופברואר שיעור
החטטים בפירות שאוחס ו ב 4-מ"צ היה גבוה בהשוואה לפירות שאוחס ו ב 7 -מ"צ )איור 5ב(.

איור  .1שיעור הריקבון )א( מידת המוצקות )ב( ושיעור החטטים )ג( בפירות פלפל מזן ק ון אשר גדלו
בבית רשת .לאחר הקטיף שטפו הפירות בשטיפה חמה ) 55מ"צ למשך  15ש יות בתוספת  150ח"מ
כלור( .הערכים בדקו בתום  21ימי אחסון ב 4-מ"צ לעומת  7מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ.
התוצאות מהוות ממוצע עשרה קטיפים 5 ,חזרות לכל טמפ' בכל קטיף 10-20 ,פירות לחזרה .סימון
בכוכבית מסמל מובהקות  P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .2מידת המוצקות בטיפולים השו ים בפירות פלפל מזן ק ון אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 4-מ"צ לעומת  7מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע
עשרה קטיפים 5 ,חזרות לכל טמפ' בכל קטיף 10-20 ,פירות לחזרה .עמודות מלוות באותיות שו ות,
בדלות באופן מובהק זו מזו ברמת מובהקות  P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .3שיעור החטטים בטיפולים השו ים בפירות פלפל מזן ק ון אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 4-מ"צ לעומת  7מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע
עשרה קטיפים 5 ,חזרות לכל טמפ' בכל קטיף 10-20 ,פירות לחזרה .אותיות שו ות מסמלות מובהקות
 P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .4שיעור הריקבון בטיפולים השו ים בפירות פלפל מזן ק ון אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 4-מ"צ לעומת  7מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע
עשרה קטיפים 5 ,חזרות לכל טמפ' בכל קטיף 10-20 ,פירות לחזרה .אותיות שו ות מסמלות מובהקות
 P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .5שיעור הריקבון )א( מידת המוצקות )ב( ושיעור החטטים )ג( בפירות פלפל מזן יל אשר גדלו
בבית רשת .לאחר הקטיף שטפו הפירות בשטיפה חמה ) 55מ"צ למשך  15ש יות בתוספת  150ח"מ
כלור( .הערכים בדקו בתום  21ימי אחסון ב 4-מ"צ לעומת  7מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ.
התוצאות מהוות ממוצע עשרה קטיפים 5 ,חזרות לכל טמפ' בכל קטיף 10-20 ,פירות לחזרה .סימון
בכוכבית מסמל מובהקות  P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .6מידת המוצקות בטיפולים השו ים בפירות פלפל מזן יל אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 4-מ"צ לעומת  7מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע
עשרה קטיפים 5 ,חזרות לכל טמפ' בכל קטיף 10-20 ,פירות לחזרה .אותיות שו ות מסמלות מובהקות
 P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .7שיעור החטטים בטיפולים השו ים בפירות פלפל מזן יל אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 4-מ"צ לעומת  7מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע
עשרה קטיפים 5 ,חזרות לכל טמפ' בכל קטיף 10-20 ,פירות לחזרה .אותיות שו ות מסמלות מובהקות
 P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .8שיעור הריקבון בטיפולים השו ים בפירות פלפל מזן יל אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 4-מ"צ לעומת  7מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע
עשרה קטיפים 5 ,חזרות לכל טמפ' בכל קטיף 10-20 ,פירות לחזרה .אותיות שו ות מסמלות מובהקות
 P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .9איבוד משקל באריזות השו ות בפירות פלפל מזן ק ון אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 4/7-מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע חמישה
קטיפים 5 ,חזרות לטיפול בכל קטיף 10-20 ,פירות בחזרה .סימון בכוכבית מסמל מובהקות 0.05-0.1
<  Pלפי מבחן .Tukey HSD
מהשוואת האריזות עולה כי כל שלוש האריזות הפחיתו משמעותית את איבוד המשקל של הפרי
בהשוואה לפירות לא ארוזים ,אך לא מצא הבדל באחוז איבוד המשקל בין האריזות )איורים  9ו.(11-
כמו כן ,התקבלה מידת רטיבות גבוהה באריזה פלסטושק בהשוואה לאריזות  UFlexוExtend-
ולפירות הביקורת ש ארזו בקרטון בלבד )איורים  10ו.(12-

איור  .10מידת הרטיבות באריזות השו ות בפירות פלפל מזן ק ון אשר גדלו בבית רשת .הערכים
בדקו בתום  21ימי אחסון ב 4/7-מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע
חמישה קטיפים 5 ,חזרות לטיפול בכל קטיף 10-20 ,פירות בחזרה .סימון בכוכבית מסמל מובהקות
 P < 0.05-0.1לפי מבחן .Tukey HSD

איור  .11איבוד משקל באריזות השו ות בפירות פלפל מזן יל אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 7-מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע חמישה
קטיפים 5 ,חזרות לטיפול בכל קטיף 10-20 ,פירות בחזרה .סימון בכוכבית מסמל מובהקות 0.05-0.1
<  Pלפי מבחן Tukey HSD

איור  .12מידת הרטיבות באריזות השו ות בפירות פלפל מזן יל אשר גדלו בבית רשת .הערכים בדקו
בתום  21ימי אחסון ב 7-מ"צ ושלושה ימים וספים ב 20-מ"צ .התוצאות מהוות ממוצע חמישה
קטיפים 5 ,חזרות לטיפול בכל קטיף 10-20 ,פירות בחזרה .סימון בכוכבית מסמל מובהקות 0.05-0.1
<  Pלפי מבחן Tukey HSD

דיון ומסק ות
ההשערה לפיה הורדת טמפ' האחסון עשויה לעכב התפתחות ריקבון פטרייתי בפלפל אי ה תמכת
בתוצאות המחקר ה וכחי )איורים 1א ו .(4-יתכן כי פגיעה ברקמת הפרי כתוצאה מחשיפה לטמפ' תת
אופטימאלית ,פגיעה אשר באה לידי ביטוי בהופעת חטטי קור ,מאפשרת התבססות ריקבון פטרייתי
ולכן אי ו רואים עיכוב בהתפתחות הריקבון באחסון ב 4-מ"צ בהשוואה ל 7-מ"צ .מוצע לבדוק ב יסויי
המשך שימוש בא טיאוקסיד ט  (diphenylalanine) DPAוהשוואת שיעור הריקבון בין אחסון ב4-
מ"צ לעומת  7מ"צ DPA) .מצא יעיל ביותר בהפחתת זקי צי ה אך אי ו מורשה לשימוש בפלפל(.
מאחר ושילוב ביו-פילם עם אחסון ב  4מ"צ תרם למוצקות פירות מהזן ק ון בכוו ת ו לבחון בעו ה
הבאה את השילוב בשטח ולאחר קטיף.
בזן הצהוב יל מוצקות הפרי לא הושפעה מטמפ' האחסון וטיפולי השטיפה והביו-פילם .זאת ועוד,
הורדת טמפרטורת האחסון העלתה את שיעור החטטים .לאור תוצאות אלו מוצע לבחון בעו ה הבאה
טיפולים וספים להפחתת זקי הצי ה בייחוד בז ים צהובים בעלי סבילות מוכה יחסית לצי ה.
מהשוואת שלוש האריזות עולה כי כולן הפחיתו משמעותית את איבוד המשקל של הפרי בהשוואה
לפירות לא ארוזים ,אך לא מצא הבדל באחוז איבוד המשקל בין האריזות .כמו כן ,התקבלה מידת
רטיבות גבוהה באריזה פלסטושק בהשוואה לאריזות  UFlexו Extend-ולפירות הביקורת ש ארזו
בקרטון בלבד אך לא מצא הבדל בשיעור הריקבון בין האריזות .הואיל ותוצאות דומות התקבלו גם
בעו ה הקודמת )ז בר (2019 ,אין בכוו ת ו להמשיך ולבחון אריזות אלה.
לסיכום ,תוצאות המחקר אי ן תומכות בהשערה לפיה הורדת טמפ' האחסון עשויה לעכב התפתחות
ריקבון פטרייתי בפלפל .יתכן כי פגיעה ברקמת הפרי כתוצאה מחשיפה לטמפ' תת אופטימאלית,
מאפשרת התבססות ריקבון פטרייתי ולכן אי ו רואים עיכוב באחסון ב 4-מ"צ בהשוואה ל 7-מ"צ .יש
להמשיך ולבחון טיפולים שו ים העשויים להק ות סבילות לצי ה וכן לבחון את השפעות הטיפולים על

 א ו מאמי ים כי הארכת חיי המדף של.מדדי איכות הפרי על רקע ז ים שו ים לאורך כל תקופת הגידול
 ועשויה להוות אבן דרך חשובה לקראת פתיחת,הפלפל תאפשר יצוא של תוצרת איכותית מהערבה
.או משלוחים ימיים לארה"ב/משלוחים למזרח הרחוק ו
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