
:בפלפלבוטריטיס 

השפעת טיפולי שדה על התפתחות  
ריקבון באחסון

רמי גולן, סבטלנה גוגיו, רחל לויטה, שירי רותם, שמעון פיבוניה

תמר-פ ערבה תיכונה וצפונית"מו



:מהקטיף והלאה שני תהליכים מרכזיים קובעים את אורך החיים של הפרי

.איבוד מים -הזדקנות הפרי . א

,  אלטרנריה, ארוויניה -הריקבון יכול להתפתח מגורמים שונים  -ריקבון הפרי . ב

.ועוד בוטריטיס, פניציליום, ריזופוס

                             

  בוטריטיס

הוא גורם  

מרכזי  



.ככל שהטמפרטורה גבוהה והלחות נמוכה קצב איבוד המים גדל - הזדקנות הפרי

:דרכים להאטת קצב איבוד המים

אופן הגידול ומועד הקטיף ביחס למועד ההבשלה עשוי   –לקטוף את הפרי במצב מים אופטימלי 

.להשפיע על מצב המים בפרי

.שמיכה טרמית –לשמור על הפרי בטמפרטורה נמוכה ולחות גבוהה עד ההגעה למערך האריזה •

.אופן הטיפול בפרי בשלב האריזה•

).                    95% -כ(ולחות יחסית גבוהה ) מעלות 7(טמפרטורה נמוכה  –תנאי המשלוח •

.ליממה 0.12-0.17%קצב איבוד המים 

:שינויים בתנאי האחסון שעשויים להפחית את קצב איבוד המים מהפרי  

.עלול להגביר הסיכון להתפתחות ריקבון –משלוח הפרי בשקית אווירה מתואמת *   

.עלול להגביר הסיכון להתפתחות נזקי קור בפרי –הורדת טמפרטורת המשלוח  *



בענבים כתלות בטמפרטורה   בבוטריטיסהדבקה 

:ובשעות רטיבות

:מתוך המאמר

:ריקבון הפרי
בבוטריטיסהחשיבות של אירועי גשם להדבקה 
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הדגמת החשיבות של הטיפול  : ריקבון הפרי

בשדה על התפתחות הנזק לפלפל באחסון



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

סוויץ  28סוויץ 14סוויץ ביקורת
משתנה

  2*לונה28לונה 14לונה 
14

סיגנום  
14

פרופיקה  
14

רובראל  14פולאר 
14

ימים  17השפעת טיפולים בשדה על ריקבון פרי לאחר אחסון 
2016-2017עונת , צ"מ 20ימים  3+ צ "מ 7

ריקבון כללי בוטריטיס
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סך ריקבונות ונגיעות בבוטריטיס



:בעונה זו בשדהשנבחנו גישות ההדברה 

'סוויץ –ריסוס כל שבועיים •

'סוויץ –ריסוס כל חודש •

'סוויץ –ריסוס בעקבות אירוע גשם •

אחת לחודש וקיצור האינטרוול אם היה אירוע גשם משבועיים ומעלה  ' ריסוס בסוויץ•
.מריסוס

לאחר אירוע גשם שהיה יותר משבועיים   טלדורריסוס עם + ' ריסוס כל חודש סוויץ•
.מריסוס

לאחר אירוע גשם שהיה יותר משבועיים   פרופיקהריסוס עם + ' ריסוס כל חודש סוויץ•
.מריסוס

:דרכי ההדברה שנבחנו בשלב האריזה והאחסון
בחינת חומרים לטיפול בפרי•

שקיות אווירה מבוקרת –שילוב עם טיפול להארכת חיי מדף •

שינוי טמפרטורת האחסון•



  2017-18אירועי גשם בניסוי 

מ"כמות במסוגגשםאירועי 

8-10בין מלאכותי2017 12 05

8-10בין מלאכותי2017 12 24

8-10בין מלאכותי2017 12 31

3.5טבעי2018 01 06

8-10בין מלאכותי2018 01 14

2.5טבעי2018 01 19

3טבעי2018 01 29

7טבעי2018 02 13

11טבעי2018 02 23

2טבעי2018 02 27
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משך השהייה: 25+3

בוטריטיס

טיפול בפרי הקטוף

טיפול2ביקורתטיפול בשדה

ללא טיפול

98%100%ללא

100%100%שקית

ריסוס בסוויץ '

17%13%ללא

38%6%שקית

פרי זקן 

טיפול בפרי הקטוף

טיפול2ביקורתטיפול בשדה

ריסוס בסוויץ '

42%59%ללא

0%0%שקית

22+3: משך השהייה

טיפול בפרי הקטוףבוטריטיס

2טיפולספורקילביקורתטיפול בשדה

   ללא טיפול

48.7%2.4%14.3%שקית

15.0%0.0%4.5%ללא

   'ריסוס בסוויץ

2.4%0.0%0.0%שקית

2.4%0.0%0.0%ללא

    

טיפול בפרי הקטוףזקן וגמישפרי 

2טיפולספורקילביקורתטיפול בשדה

   ללא טיפול

0.0%0.0%4.5%שקית

5.0%44.4%21.8%ללא

   'ריסוס בסוויץ

0.0%0.0%0.0%שקית

41.3%56.3%32.9%ללא



השפעת טמפרטורת האחסון על התפתחות ריקבון פרי



:מסקנות ביניים

.לטיפול בשדה השפעה רבה על עיכוב תהליכי ריקבון במהלך האחסון-

יחסית לתכשירים אחרים  , בשדה היה בעל השפעה ארוכת טווח' טיפול עם התכשיר סוויץ-

ריסוס אחת לחודש עם תכשיר זה . מבחינת הפחתת נזקי ריקבון פרי באחסון, שנבדקו

.בהשוואה לביקורת ללא טיפול, במהלך החורף הפחית נזקי ריקבון באחסון

  


