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  פלפל קטופרי הנחיות לטיפול ב
  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר ,רכז איכות �רמי גול� 

  מבוא
איבוד המי  מפרי הפלפל הוא הגור  הדומיננטי הקובע את איכות הפרי, ה� מבחינת הופעת ריקבו� 

  ועובשי  שוני  בפרי, וה� של חיי המד# של הפרי.  
 4.5%קיי  קשר לינארי ישיר בי� רמת איבוד המי  של הפלפל ויכולת המכירה שלו. פרי שאיבד 

  ממשקלו. 3%השאיפה היא למכור פרי שאיבד עד ממשקלו אינו מכיר (לא ראוי למכירה) יותר. 
 2.5%שעות הראשונות לאחר הקטי# ומגיע עד ל  24קצב איבוד המי  של הפלפל גבוה במיוחד ב 

ממשקל הפלפל משאירי  מעט מאוד  2.5%ממשקלו א  לא ננקטות פעולות למניעת בריחת המי  הזו. 
  מרווח איכות וחיי מד# בידי היצוא�.

ממשקל  0.5%חות חיצונית נית� להקטי� את בריחת המי  מהפלפל ולהעמידה על באמצעות הוספת ל
תרומת תוספת הלחות החיצונית היא  ללא לחות. 2.5%השעות הראשונות לעומת  24הפרי בלבד ב 

  ימי  ללא שמירה על הלחות. 10�14 ימי  לעומת 21הארכת מש( חיי מד# ל 

  המתנה על השיח (כיסוי ברשת)
ת צל מאפשר במקרי  קיצוניי  מאפשר שבוע המתנה ולא יותר מזה. הכיסוי ברשת כיסוי השטח ברש

של מש( הזמ� משבירת צבע עד למוכנות  הקטנהמש( הזמ� מחנטה לקטי#,  הקטנתבסו# העונה מביא ל
את גודל הפרי. זו  אחת הסיבות שבחודשי  מרס אפריל יש הרבה בעיות איכות  מקטי�לקטי# וא# 

  ופסילות.

  קטי
פרי ללא עוק*, שנחת( מעל העוגה הינו ברמת פטריות הרבה יותר נמוכה מפרי שנקט# ע   � עוקצי  
  עוק*.

תכולת המי  של פרי שנקט# בבוקר גבוהה מזו של פרי שנקט# בצהריי  ולכ� ג  חיי המד#  �שעת קטי# 
  של הפרי גבוהי  יותר.

  ו  מתקד  ולחיי מד# קצרי  יותר.צבע. צבע מתקד  יותר מוביל לקטי# בצבע אד 70% � צבע קטי#

  בשטח פרי קטוהמתנת 
ההמתנה להובלה תהייה בבית הגידול ולא בחו*. א  אי� ברירה וההמתנה בחו* יש לכסות את הפרי 

שעות מרגע הקטי#. ההובלה לבית  2�3 יע  לבית האריזה לא יותר  מבשמיכה תרמית. על הפרי להג
  האריזה וההמתנה בבית האריזה תחת שמיכה תרמית.

  המתנה בבית האריזה
�. הלחות תהיה כזו שלא תרטיב את הפרי ואת הרצפה. משמע גודל טיפה קט� מ92�95%עדי# בלחות של 

אי� לחות אזי מכוסה  מיקרו� ונפח אוויר עליו� מספיק לספיגת הטיפות באוויר לפני הגעת� לפרי. א  20
  בשמיכה טרמית.

  מער� החיטוי
מ"צ בפתח הדיזה. או שטיפה בכלור מסוג טרוכלוס� בריכוז כלור  65�68שטיפה במי  חמי  בטמפ' 

150ppm אי� הבדל בתוצאות בי� חומר לחומר בתנאי 0.5%, או שטיפה בחומצה ציטרית בריכוז .
  שניות. 15�12שהריכוז נכו� ומש( השטיפה הוא 

  קירור
לחות מיד ע  סיו  המיו� והאריזה. הפרי חייב לשהות בתנאי  95%מ"צ ו  7יש לאחס� את  פרי הפלפל ב 

שעות לפני ההמכלה. א  במקרר קיימת לחות מש( הקירור לפני ההמכלה יכול  12קירור אלו  במש( 
  שעות.  4להתקצר ל 

  תנאי הובלה במכולות
שרוולי  קולטי אתיל�  2ההובלה ארוכה מומל* להוסי#  א  לחות, פתח אוורור סגור. 95%מ"צ,   7

  לקטילת הנבגי . 
 

  בהצלחה !
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