
  ליצוא פלפלבחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של 

 -, אבי אושרוביץ ותמיר אורן סבטלנה גוגיו, יניב בן פלאי, מוטי אושרוביץיורם צביאלי, זנבר,  מילי

  תמר מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

  שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר -סויסה, דוד סילברמן עדי 

  milimoprn@gmail.comכתובת המחבר: 

  

  תקציר

   .מ"צ 7-פלפל הינו גידול בעל רגישות לאחסון בקור ולרב נזקי הצינה יתפתחו בטמפרטורה נמוכה מ

היתכנות לאחסון פלפל בטמפ' תת ה נבחנה 2019/20בסדרת ניסויים שנערכה בתחנת יאיר בעונת 

; בגידול בבית רשת שני זני פלפל נבחנו .שילוב טיפולים שונים להפחתת נזקי הצינהאופטימאלית תוך 

מ"צ  7מ"צ לעומת  4טמפ' אחסון; נערכה השוואת 'קנון' (אדום, 'זרעים גדרה') ו'ניל' (צהוב, 'הזרע'). 

 שניות 15מ"צ למשך  55שטיפה חמה ( :כללובשילוב טיפולים שונים להפחתת נזקי צינה. הטיפולים 

 הנבדק ,בנוסף .(ביקורת) כלורח"מ   150-שטיפה ב, Extend) בשילוב אריזת כלור ח"מ 150תוספת ב

ו שלושה סוגי אריזות: במהלך העונה נבחנ שבוע לפני קטיף. 0.03%פילם -ההשפעה של ריסוס ביו

Extend ,UFlex מ"צ   7או  4 -ב הפרי הקטוף אוחסן מדדי איכות הפרי.השפעתן על פלסטושק ו ו

הוערכה איכות מ"צ. בתום תקופת האחסון  20-ושלושה ימים נוספים ב וםי 21למשך  ,בהתאם לטיפול

מתוצאות  מוצקות, שיעור ריקבון, נזקי עוקץ, חטטי קור וחריגי צבע. ;הפרי לפי המדדים הבאים

יסוס. שיעור הריקבון בזן קנון לא הושפע מטמפ' האחסון ומטיפולי השטיפה והרהבדיקות עולה כי 

כשבוע לפני קטיף תרם למוצקות הפרי בזן קנון  0.03%פילם בריכוז -מ"צ בשילוב ריסוס ביו 4-אחסון ב

ניל מוצקות  ללא הבדל בשיעור החטטים בין טמפ' האחסון. בזןמ"צ, וזאת  7 -בהשוואה לאחסון ב

הפרי לא הושפעה מטמפ' האחסון למעט בקטיפי נובמבר, ולא נמצאה השפעה חיובית על מוצקות הפרי 

טמפ' האחסון השפיעה על שיעור  ,פילם. לעומת זאת-ועל שיעור הריקבון בטיפולי השטיפה והביו

יה גבוה מ"צ ה 4-שיעור החטטים בפירות שאוחסנו בנמצא כי בקטיפי דצמבר ופברואר . החטטים

האריזות עולה כי כל שלוש האריזות הפחיתו בחינת מ"צ. מהשוואת  7 -בהשוואה לפירות שאוחסנו ב

משמעותית את איבוד המשקל של הפרי בהשוואה לפירות לא ארוזים, אך לא נמצא הבדל באחוז איבוד 

שוואה בההייתה גבוהה  פלסטושק תבאריזשנמדדה  רטיבותההמשקל בין האריזות. כמו כן, מידת 

ולפירות הביקורת שנארזו בקרטון בלבד. לא נמצא הבדל בשיעור הריקבון  Extend-ו UFlexלאריזות 

  בין האריזות.

בהשערה לפיה הורדת טמפ' האחסון עשויה לעכב התפתחות  תותומכ ןאינתוצאות המחקר  לסיכום,

חשיפה לטמפ' תת אופטימאלית, כתוצאה מ ת הפרייתכן כי פגיעה ברקמקבון פטרייתי בפלפל. יר

מ"צ  4-באחסון בבהתפתחות הריקבון עיכוב  לא אובחןקבון פטרייתי ולכן ימאפשרת התבססות ר

להמשיך ולבחון טיפולים שונים העשויים להקנות סבילות לצינה וכן לבחון  מוצע מ"צ. 7-בהשוואה ל

  רך כל תקופת הגידול.זנים שונים לאומדדי איכות הפרי על רקע את השפעות הטיפולים על 

   



  מבוא

כלכלת חקלאי הערבה התיכונה מתבססת בעיקר על גידול פלפל ליצוא וההתיישבות בחבל ארץ זה 

תלויה ביכולתם של המתיישבים להתפרנס מחקלאות. בשנים האחרונות היקף יצוא פלפל מהערבה יורד 

. משקים נסגרים, ומאמצים רבים עקב תמורות נמוכות ולעיתים אף שליליות למגדליםבעקביות 

למציאת חלופות גידול הכוללים תמיכה ממשלתית במסגרת מתווה להסבת משקים לגידולים חלופיים, 

עמד היקף שטחי גידול   2018/19בעונת מנתוני הסקר האחרון שנערך בערבה עולה כי לא נשאו פרי. 

). המשבר 2019(צביאלי,  2012/13עונת דונם ב 20,000 -דונם בלבד לעומת כ 13,000כ  פלפל בערבה על

בענף החל לפני כעשור עם התפרקותה של חברת היצוא אגרקסקו. מאותה עת, היצוא לאירופה הלך 

ודעך והחלו לקום חברות יצוא רבות וקטנות. אובדן הכוח הקואופרטיבי של חקלאי ישראל בשווקי 

בעיקר מול המתחרים הספרדים, גרם אירופה יחד עם החיסרון היחסי הנובע ממרחק מיעדי היצוא, 

הגורם העיקרי לתמורות הנמוכות להסטת היצוא לשוק הרוסי בו לספרדים אין יתרון לוגיסטי. 

 שמקבלים מגדלי הפלפל נובע, להערכתנו, משתי סיבות:

כיום, רוסיה מהווה יעד היצוא העיקרי והתמורות עבור התוצרת המגיעה ליעד  -היעדר יעדי שיווק  .1

ת מאד. יצוא ימי ליעדים רחוקים יותר דוגמת המזרח הרחוק וארה"ב לא מתאפשר כיום זה נמוכו

  עקב זמני תובלה ארוכים וחיי מדף קצרים של הפלפל.

פירות המגיעים לשווקי היעד סובלים לעיתים קרובות משיעורי ריקבון  -איכות ירודה של התוצרת  .2

רי. לא אחת, מצב זה גורר פסילה של איבוד מים גבוה הפוגע במידת המוצקות של הפגבוהים ו

 התוצרת והפסד שמתגלגל לחקלאי.

האחסון בקור הוא אחד הכלים היעילים לשמירת איכות תוצרת חקלאית טרייה עקב דחיית תהליכי 

הבשלה והזדקנות ועיכוב התפתחות פתוגנים. אולם, נזקי צינה המתפתחים בעקבות חשיפת רקמות 

 ,.Flores et al( הקטיף לאחר האחסון ביכולת משמעותית מגבלה מהווים נמוכה לטמפרטורה הצמח

 7-מ נמוכה בטמפרטורה יתפתחו הצינה נזקי ולרב בקור לאחסון רגישות בעל גידול הינו פלפל ).2009

 4טרתו של מחקר זה לבחון היתכנות לאחסון פלפל בטמפ' תת אופטימאלית; מ ).Paull, 1990"צ (מ

אנו  שונים להפחתת נזקי הצינה ובכך לאפשר את הארכת משך התובלה.מ"צ, תוך שילוב טיפולים 

מאמינים כי הארכת חיי המדף של הפלפל תאפשר יצוא של תוצרת איכותית מהערבה, ועשויה להוות 

   .בן דרך חשובה לקראת פתיחת משלוחים למזרח הרחוק ו/או משלוחים ימיים לארה"בא

  וחומריםשיטות 

זני פלפל; נשתלו  06/08/2019בתאריך בתחנת יאיר בערבה.  2019/20סדרת הניסויים נערכה בעונת 

צל. רשת  40%כיסוי רשת תחת מש  25 בית רשת) ב, 'הזרע') ו'ניל' (צהוב, 'זרעים גדרה''קנון' (אדום

ונערך ימים משתילה)  102( 18/11/2019החל בתאריך  קטיף .ימים משתילה 40הצל הוסרה לאחר 

 55שטיפה חמה (בשיטות הבאות:  כל קטיףלאחר  . הפרי טופל24/03/2020 עד ל חודשפעמיים ב

) בשילוב קונצפט ,Troclosene sodium טהרספט כלורח"מ  150בתוספת  שניות 15מ"צ למשך 

ובנוסף נבדקת ההשפעה של ריסוס  (ביקורת), כלור ח"מ  150-שטיפה ב, )Extend )StePacאריזת 

 .)1טבלה ( שבוע לפני קטיף ,0.03% בריכוז )מרחב אגרו fatty acids glycol esters( פילם-ביו

 שימשובכל חזרה. הפירות הקטופים  פירות 10-20 ,חזרות בכל טיפול 5 בדיקות האחסון נערכו ב

בשילוב טיפולים שונים להפחתת נזקי צינה. מ"צ  7מ"צ לעומת  4לצורך השוואת טמפ' אחסון; 

מידת ו (%) ) והשפעתן על איבוד המשקל2העונה נבחנו גם אריזות של חברות שונות (טבלה במהלך 

פירות הביקורת נארזו בקרטון בלבד, ללא  רטוב מאד). -5יבש, -1; 1-5באריזה (סולם  הרטיבות



ושלושה ימים  וםי 21למשך מ"צ בהתאם לטיפול  4/7-מאוחסנים בהנקטפים הפירות כל שקית. 

מוצקות, לפי המדדים הבאים: איכות הפרי  הוערכהמ"צ. בתום תקופת האחסון  20-נוספים ב

  שיעור ריקבון, נזקי עוקץ, חטטי קור וחריגי צבע. 

  ם בניסוייםטיפוליהפירוט  .1טבלה 

  פילם-שטח ביוריסוס   שטיפה  זן
0.03%  Extend טמפ' אחסון  

  מ"צ

  4  כן  כן  כלור  ניל

  4  ללא  כן    

  4  ללא  ללא    

  7  ללא  כן    

  7  ללא  ללא    

  4  כן  כן  חמה  

  4  ללא  כן    

   4  ללא  ללא    

   7  ללא  כן    

   7  ללא  ללא    

   4  כן  כן  כלור  קנון

   4  ללא  כן    

   4  ללא  ללא    

   7  ללא  כן    

   7  ללא  ללא    

   4  כן  כן  חמה  

   4  ללא  כן    

   4  ללא  ללא    

   7  ללא  כן    

   7  ללא  ללא    
  

  האריזות הנבדקות רטיפ. 2טבלה 

  תיאור  יצרן  טיפול

UFlex  UFlex  אריזה מתכלה המותאמת לקצב הנשימה של פלפל    הודו  

  פוליאתילן עם ציפוי אנטיבקטריאלי פנימי פלסטושק  פלסטושק

Extend  StePac   אריזה בעלת תכונות המאפשרות את שחרור עודפי הלחות  

  בלבד, ללא בטנה פירות ארוזים בקרטון   ביקורת

  

   



 תוצאות

שיעור  ).4-ו א1שיעור הריקבון בזן קנון לא הושפע מטמפ' האחסון ומטיפולי השטיפה והריסוס (איורים 

). אחסון 3-ג ו1מ"צ (איורים  7-מ"צ היה גבוה בהשוואה לאחסון ב 4-החטטים בפירות אשר אוחסנו ב

כשבוע לפני קטיף תרם למוצקות הפרי בזן קנון  0.03%פילם בריכוז -מ"צ בשילוב ריסוס ביו 4-ב

  ). 3(איור  ללא הבדל בשיעור החטטים בין טמפ' האחסון), וזאת 2מ"צ (איור  7 -בהשוואה לאחסון ב

). בנוסף, לא 6-ב ו5בזן ניל מוצקות הפרי לא הושפעה מטמפ' האחסון למעט בקטיפי נובמבר (איורים 

 6פילם (איורים -ועל שיעור הריקבון בטיפולי השטיפה והביונמצאה השפעה חיובית על מוצקות הפרי 

). לעומת זאת טמפ' האחסון השפיעה על שיעור החטטים ונמצא כי בקטיפי דצמבר ופברואר שיעור 8-ו

  ב). 5מ"צ (איור  7 -מ"צ היה גבוה בהשוואה לפירות שאוחסנו ב 4-החטטים בפירות שאוחסנו ב

  

  
אשר גדלו  קנוןפלפל מזן  ותריפב) גושיעור החטטים () במידת המוצקות () אשיעור הריקבון (. 1איור  

 ח"מ 150 שניות בתוספת 15מ"צ למשך  55לאחר הקטיף נשטפו הפירות בשטיפה חמה ( .בית רשתב
 מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7מ"צ לעומת  4-ימי אחסון ב 21הערכים נבדקו בתום  כלור).

. סימון פירות לחזרה 10-20לכל טמפ' בכל קטיף, חזרות  5 קטיפים, עשרההתוצאות מהוות ממוצע 
  .Tukey HSDלפי מבחן  > P 0.05-0.1 ותבכוכבית מסמל מובהק

  



  
. הערכים נבדקו בית רשתפלפל מזן קנון אשר גדלו ב ותריפבמידת המוצקות בטיפולים השונים . 2איור 

התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-ימים נוספים ב מ"צ ושלושה 7מ"צ לעומת  4-ימי אחסון ב 21בתום 
 ,עמודות מלוות באותיות שונות. פירות לחזרה 10-20לכל טמפ' בכל קטיף, חזרות  5 קטיפים, עשרה

  .Tukey HSDלפי מבחן  > P 0.05-0.1 ותמובהקבאופן מובהק זו מזו ברמת  נבדלות
  

  
. הערכים נבדקו בית רשתפלפל מזן קנון אשר גדלו ב ותריפבשיעור החטטים בטיפולים השונים . 3איור 

התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7מ"צ לעומת  4-ימי אחסון ב 21בתום 
 ותמובהק ותמסמל אותיות שונות. פירות לחזרה 10-20לכל טמפ' בכל קטיף, חזרות  5 קטיפים, עשרה

0.05-0.1 P <  לפי מבחןTukey HSD. 



  
. הערכים נבדקו בית רשתפלפל מזן קנון אשר גדלו ב ותריפבשיעור הריקבון בטיפולים השונים . 4איור 

התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7מ"צ לעומת  4-ימי אחסון ב 21בתום 
 ותמובהק ותמסמל אותיות שונות. פירות לחזרה 10-20לכל טמפ' בכל קטיף, חזרות  5 קטיפים, עשרה

0.05-0.1 P <  לפי מבחןTukey HSD.  
  

 

פלפל מזן ניל אשר גדלו  ותריפב) ג) ושיעור החטטים (ב) מידת המוצקות (אשיעור הריקבון (. 5איור 
 ח"מ 150 שניות בתוספת 15מ"צ למשך  55לאחר הקטיף נשטפו הפירות בשטיפה חמה (. בית רשתב

 מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7מ"צ לעומת  4-בימי אחסון  21הערכים נבדקו בתום כלור). 
. סימון פירות לחזרה 10-20לכל טמפ' בכל קטיף, חזרות  5 קטיפים, עשרההתוצאות מהוות ממוצע 

  .Tukey HSDלפי מבחן  > P 0.05-0.1 ותבכוכבית מסמל מובהק



  

. הערכים נבדקו בית רשתפלפל מזן ניל אשר גדלו ב ותריפבמידת המוצקות בטיפולים השונים . 6איור 
התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7מ"צ לעומת  4-ימי אחסון ב 21בתום 

 ותמובהק ותמסמל אותיות שונות. פירות לחזרה 10-20לכל טמפ' בכל קטיף, חזרות  5 ה קטיפים,עשר
0.05-0.1 P <  לפי מבחןTukey HSD.  

  

  

. הערכים נבדקו בית רשתפלפל מזן ניל אשר גדלו ב ותריפביעור החטטים בטיפולים השונים ש. 7איור 
התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7מ"צ לעומת  4-ימי אחסון ב 21בתום 
 ותמובהק ותמסמל אותיות שונות. פירות לחזרה 10-20לכל טמפ' בכל קטיף, חזרות  5 קטיפים, עשרה

0.1-0.05 P <  לפי מבחןTukey HSD.  



  
. הערכים נבדקו בית רשתפלפל מזן ניל אשר גדלו ב ותריפבשיעור הריקבון בטיפולים השונים . 8איור 

התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7מ"צ לעומת  4-ימי אחסון ב 21בתום 
 ותמובהק ותמסמל אותיות שונות. פירות לחזרה 10-20קטיף, לכל טמפ' בכל חזרות  5 קטיפים, עשרה

0.1-0.05 P <  לפי מבחןTukey HSD.  

  

  
. הערכים נבדקו בית רשתות פלפל מזן קנון אשר גדלו בריפבאיבוד משקל באריזות השונות . 9איור 

חמישה התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 4/7-ימי אחסון ב 21בתום 
 0.05-0.1 ות. סימון בכוכבית מסמל מובהקפירות בחזרה 10-20חזרות לטיפול בכל קטיף,  5קטיפים, 

P <  לפי מבחןTukey HSD.  
 

מהשוואת האריזות עולה כי כל שלוש האריזות הפחיתו משמעותית את איבוד המשקל של הפרי 

). 11-ו 9בהשוואה לפירות לא ארוזים, אך לא נמצא הבדל באחוז איבוד המשקל בין האריזות (איורים 

 Extend-ו UFlexבהשוואה לאריזות  פלסטושקכמו כן, התקבלה מידת רטיבות גבוהה באריזה 

  ). 12-ו 10ביקורת שנארזו בקרטון בלבד (איורים ולפירות ה



  

ות פלפל מזן קנון אשר גדלו בבית רשת. הערכים ריפבמידת הרטיבות באריזות השונות . 10איור 
התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 4/7-ימי אחסון ב 21נבדקו בתום 

ות. סימון בכוכבית מסמל מובהקפירות בחזרה 10-20חזרות לטיפול בכל קטיף,  5חמישה קטיפים, 
0.1-0.05 P <  לפי מבחןTukey HSD.  

  
 

  
. הערכים נבדקו בית רשתות פלפל מזן ניל אשר גדלו בריפבאיבוד משקל באריזות השונות . 11איור 

חמישה התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7-ימי אחסון ב 21בתום 
 0.05-0.1 ות. סימון בכוכבית מסמל מובהקפירות בחזרה 10-20חזרות לטיפול בכל קטיף,  5קטיפים, 

P <  לפי מבחןTukey HSD  



  
. הערכים נבדקו בית רשתות פלפל מזן ניל אשר גדלו בריפבמידת הרטיבות באריזות השונות . 12איור 

חמישה התוצאות מהוות ממוצע  מ"צ. 20-מ"צ ושלושה ימים נוספים ב 7-ימי אחסון ב 21בתום 
 0.05-0.1 ות. סימון בכוכבית מסמל מובהקפירות בחזרה 10-20חזרות לטיפול בכל קטיף,  5קטיפים, 

P <  לפי מבחןTukey HSD  

  

  מסקנותו דיון

אינה נתמכת  קבון פטרייתי בפלפליהורדת טמפ' האחסון עשויה לעכב התפתחות ר ההשערה לפיה

חשיפה לטמפ' תת כתוצאה מ ת הפרייתכן כי פגיעה ברקמ. )4-א ו1בתוצאות המחקר הנוכחי (איורים 

קבון פטרייתי ימאפשרת התבססות ר אופטימאלית, פגיעה אשר באה לידי ביטוי בהופעת חטטי קור,

צע לבדוק בניסויי מומ"צ.  7-מ"צ בהשוואה ל 4-ולכן איננו רואים עיכוב בהתפתחות הריקבון באחסון ב

 4-בין אחסון ב ןהריקבווהשוואת שיעור  )DPA )diphenylalanineבאנטיאוקסידנט שימוש  המשך

   נמצא יעיל ביותר בהפחתת נזקי צינה אך אינו מורשה לשימוש בפלפל). DPA( מ"צ. 7מ"צ לעומת 

בעונה מ"צ תרם למוצקות פירות מהזן קנון בכוונתנו לבחון  4פילם עם אחסון ב -מאחר ושילוב ביו

  לאחר קטיף.ובשטח  את השילוב הבאה 

 זאת ועוד, פילם. -טיפולי השטיפה והביוו ניל מוצקות הפרי לא הושפעה מטמפ' האחסוןהצהוב בזן 

בעונה הבאה לבחון . לאור תוצאות אלו מוצע שיעור החטטים העלתה  אתהאחסון  רטורתטמפהורדת 

  לצינה. נמוכה יחסית סבילותבעלי להפחתת נזקי הצינה בייחוד בזנים צהובים  נוספיםטיפולים 

הפחיתו משמעותית את איבוד המשקל של הפרי בהשוואה  כולן האריזות עולה כישלוש מהשוואת 

מידת התקבלה  אך לא נמצא הבדל באחוז איבוד המשקל בין האריזות. כמו כן, ,לפירות לא ארוזים

פירות הביקורת שנארזו לו Extend-ו UFlexבהשוואה לאריזות  פלסטושקבאריזה גבוהה רטיבות 

תוצאות דומות התקבלו גם הואיל ו לא נמצא הבדל בשיעור הריקבון בין האריזות.אך  בקרטון בלבד

  אין בכוונתנו להמשיך ולבחון אריזות אלה.) 2019 ,(זנבר בעונה הקודמת

בהשערה לפיה הורדת טמפ' האחסון עשויה לעכב התפתחות  תותומכ ןאינלסיכום, תוצאות המחקר 

חשיפה לטמפ' תת אופטימאלית, כתוצאה מ ת הפרייתכן כי פגיעה ברקמפטרייתי בפלפל.  ןריקבו

יש  מ"צ. 7-מ"צ בהשוואה ל 4-פטרייתי ולכן איננו רואים עיכוב באחסון ב ןריקבומאפשרת התבססות 

להמשיך ולבחון טיפולים שונים העשויים להקנות סבילות לצינה וכן לבחון את השפעות הטיפולים על 



אנו מאמינים כי הארכת חיי המדף של מדדי איכות הפרי על רקע זנים שונים לאורך כל תקופת הגידול. 

בן דרך חשובה לקראת פתיחת יצוא של תוצרת איכותית מהערבה, ועשויה להוות א הפלפל תאפשר
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