
בפרי לאחר קטיףטיפול 

תמר-פ ערבה תיכונה וצפונית"סיכום עונת ניסויים מו
25/5/21מרכז וידור תחנת יאיר 

 פ ערבה תיכונה וצפונית תמר"מו -מילי זנבר 
 

,  צביאלייורם , עדי סויסה, סווטלנה גוגיו, שמעון פיבוניהבשיתוף 
 אושרוביץתמיר אורן ומוטי 



;אחסוןה' הורדת טמפ. 1
 עיכוב התפרצות מחלות באחסון

 שמירה על מוצקות הפרי, עיכוב איבוד מים
צ"מ 7-התפתחות נזקי הצינה בטמפרטורה נמוכה מ

 שילוב טיפולים להפחתת נזקי הצינה
 
 תעשיה, חברות יצוא –בחינת חלופות לחומרי חיטוי . 2

בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא



 תחנת יאיר, בית רשת:מקור הפרי•
   04/08/2020: תאריך שתילה•
 )  'הזרע, 'צהוב(' ניל'ו) 'זרעים גדרה, 'אדום(' קנון': זנים•
   23/11/2020: קטיף ראשון•
 .  קטיף אחת לשבועיים•
 . דוגמאות חיי מדף מכל קטיף•
 צ"מ 20-שלושה ימים ב+ ימי אחסון  21:אחסון•
צ בשילוב  "מ 7-צ בהשוואה ל"מ 4אחסון ' טמפ: טיפולים•

 .טיפולים להפחתת נזקי צינה
 .  פירות בכל חזרה 10-20חזרות בכל טיפול  5•

טיפול'טמפזן

)5ppm( ברסינולידצ"מ 4ניל

DPA(0.65%)צ"מ 4ניל

  ביקורתצ"מ 4ניל

  ביקורתצ"מ 7ניל

)5ppm( ברסינולידצ"מ 4קנון

DPA(0.65%)צ"מ 4קנון

  ביקורתצ"מ 4קנון

  ביקורתצ"מ 7קנון

בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא
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בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא



 שמירה על מוצקות הפרי, עיכוב איבוד מים –' הורדת טמפ

התרככות פרי

ניל קנון

צ"מ 4 צ"מ 7 צ"מ 4 צ"מ 7

*

בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא



 צ"מ 7-התפתחות נזקי צינה בטמפרטורה נמוכה מ
שילוב טיפולים להפחתת נזקי צינה

חטטי קור לאחר האחסון

בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא



בחינת חלופות לחומרי חיטוי  

 לאחר קטיף לעיכוב תהליכי הזדקנות בפלפל   ברלין'ג•
).'אינטמור , אגרו-גדות(     
מי חמצן וחומצות אורגניות להפחתת רקבון ושיפור מוצקות הפרי •

)savefood , אינטמור'(. 
 

צ"מ 20-צ ושלושה ימים נוספים ב"מ 7-ימי אחסון ב 21: תנאי אחסון

בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא



בחינת חלופות לחומרי חיטוי
 .  לאחר קטיף לעיכוב תהליכי הזדקנות בפלפל ברלין'ג

 .  שיפור במוצקות הפרי
התרככות פרי ללא השפעה ביתר הפרמטרים

 קטיפים
17.12.2020 
17.03.2021 

 קנון לאחר שטיפה
 פארן

A

AB

B

בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא



בחינת חלופות לחומרי חיטוי
.)'אינטמור , savefood(מי חמצן וחומצות אורגניות להפחתת רקבון ושיפור מוצקות הפרי 

מוצקותרקבון  פארן, 10/03/21קטיף 

**
*

בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא



 סיכום
:צ"מ 4-צ ל"מ 7-אחסון מה' הורדת טמפ

 עיכוב התפרצות מחלות באחסון בשני הזנים שנבדקו•
 שיפור מוצקות הפרי בשני הזנים שנבדקו•
 צ בזן ניל"מ 7-התפתחות נזקי צינה בטמפרטורה נמוכה מ•
דורש בדיקה נוספת והרחבת  - ברסינולידי שילוב טיפול "ניתן להפחית את נזקי הצינה ע•

.הטיפול לזנים נוספים
 :בחינת חלופות לחומרי חיטוי

 לאחר קטיף השפעה חיובית על מוצקות הפרי בזן קנון  ברלין'גליישום •
השפעה חיובית על מדדי מוצקות הפרי והפחתת שיעור   savefoodלמוצר של חברת •

 הריקבון 
אלטרנטיביםהרחבה לזנים נוספים והמשך איתור חומרי חיטוי , נדרשת בדיקה חוזרת•

בחינת טיפולים לאחר הקטיף  
 לשיפור חיי המדף של פלפל ליצוא



 בחינת טיפולים לשיפור חיי המדף 
 של חציל ליצוא

,  1סווטלנה גוגיו, 1צביאלי יורם, 2סויסה עדי, 1זנבר מילי

אלקלעי טוביה , 1אורן תמיר, 1אושרוביץ מוטי 1פיבוניה שמעון

.3ופליק אלי 3דני' לופוביץ'צ, 3אזולאי תמר, 3שרון

פ ערבה תיכונה וצפונית תמר"מו 1

שירות ההדרכה והמקצוע 2

מרכז וולקני, המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר קטיף 3



רגישות גבוהה לצינה
צ  "מ 12

נזקי צינה 
רגישות רקמה להתפרצות  

)עוקץ ופרי( בוטריטיס

השירות המטאורולוגי  . 1965-2009רב שנתיים ' קובץ ערכי טמפ

 רב שנתיים בחצבה' ערכי טמפ



 רקבון עוקץ השחרה פנימית חטטי קור

 נזקים בחציל לאחר האחסון



 מטרת המחקר  
אמצעים לצמצום  פיתוח

נזקי צינה בפירות חציל 
המיוצאים מהערבה

 :אפיון קצב התפתחות נזקי צינה. 1
 ). צ"מ 12(מעקב ביום הקטיף ולאחר האחסון  –השפעה עונתית . א  
 פיתוח מודל חיזוי אשר ישמש לבחינת טיפולים משרי   . ב  

).צ"מ 4(סבילות לצינה       
 
 ):צ"מ4(טיפולי שדה ולאחר הקטיף להפחתת נזקי צינה בחציל . 2
 ביופילם. א  
 אתנול+  ביופילם. ב  
 ברסינוליד. ג  
 preharvestכיישום ) MCP-1(מעכב אתילן . ד  

 16/09/2020:תאריך שתילה
 מנהרה עבירה: מבנה
 מורכב 206: זן

 04/11/2020: תחילת קטיף
 קטיף אחת לשבוע

 דוגמאות אחת לשבועיים

 בחינת טיפולים לשיפור חיי המדף 
 של חציל ליצוא



 בחינת טיפולים לשיפור חיי המדף 
 של חציל ליצוא



 מלונים ועוד, שזיפים, תפוחים, פרחים

 דחיית תהליכי הבשלה והזדקנות

 אך מושפע מחשיפה לאתילן קלימקטריחציל אינו 



צ"מ 12

25/11 21/12 27/01

 בחציל preharvestכיישום ) MCP-1(מעכב אתילן 

 רימי, הרוויסטה
 עין יהב, יותם גינת
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 ללא השפעה, נבחן גם יישום לאחר קטיף

A

B

a

b

 בחינת טיפולים לשיפור חיי המדף 
 של חציל ליצוא



 סיכום
אפיון קצב התפתחות נזקי צינה

 צ"מ 12-בעונה זו לא נצפו נזקי צינה בחציל הנבדק גם לאחר אחסון ממושך ב•
  4-ימי אחסון ב 6על מנת לבחון את יעילותם של טיפולים להפחתת נזקי צינה בחציל נדרשים •

 .אז ניתן להבחין בנזק משמעותי, צ"מ
 .מעקב משך הזמן מחנטה לקטיף לאורך העונה ובחינת סבילות הפרי לצינה –להמשך •
 

 )צ"מ 4(טיפולי שדה ולאחר הקטיף להפחתת נזקי צינה בחציל 
 .ברסינוליד/ביופילםלא נמצאה השפעה חיובית על מדדי איכות חציל לאחר יישום טיפולי •
הפחית את נזקי הצינה ) רימי, הרוויסטה(יישום בשדה של מעכב אתילן עד שבוע לפני קטיף •

 .בחציל
.כחלופה לטיפולי העוקץ לאחר קטיף וספורטק NAA-בחינת טיפולי שדה ב –להמשך •

 בחינת טיפולים לשיפור חיי המדף 
 של חציל ליצוא



תודה רבה לשותפים

עין יהב, יותם גינת
עינת וחגי ;'מור'חברת 
נחום וליאור, שגיא, יוסי ;'רימי'חברת 

זילכהאיתמר  ;חברת גדות


