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הרחבת תחומי הידע

אריזות•

חומרי חיטוי•

ציפויים•

אחסון' טמפ•

השפעות אגרוטכניקה•

מוצרים חדשים•

מיון ובדיקות איכות לכלל הניסויים מערך

שקילה ביום הקטיף•

הערכת יבול     

אפיון גורמי פסילה     

דוגמאות לחיי מדף•

טיפול בפרי לאחר הקטיף

חברות מסחריות, חברות יצוא, מנהל המחקר, מ"שה, חקלאים:שיתופי פעולה



מערך מיון שקילה ודיגום



שונות' חדרי קירור בטמפ 4

מערך מיון שקילה ודיגום



בחינת טיפולים לשיפור איכות חציל ליצוא

?מה מנסים

אופן קטיף1.

משקל פרי2.

שעת קטיף3.

אריזות4.

פסילות רבות לקראת סוף הגידול  

נזקי צינה והשחרת ציפת הפרי

:תוכנית להמשך

'מעקב טמפ, מבנים•

ריסוס שמנים ומשטחים•



בחינת טיפולים לשיפור איכות חציל ליצוא

בית אריזהשטחבית אריזהשטח

בית אריזהשטח

התרככותהשחרה פנימית

צ"מ 20-שלושה ימי מדף ב+ צ "מ 12-ימי אחסון ב 17



בחינת טיפולים לשיפור איכות חציל ליצוא

משקל פרי

17.3.19תוצאות קטיף 

מצ 12-ימי אחסון ב 30

עופר גבעון:מקור הפרי
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בחינת טיפולים לשיפור איכות חציל ליצוא

שעת קטיף

:בהמשך

חזרה לאורך כל עונת הקטיף•

וקרינה במבנה' בחינת הקשר לטמפ•

השחרה פנימית

אפריל -תוצאות פברואר 

התרככות



בחינת טיפולים לשיפור איכות חציל ליצוא

אריזה

אפריל -תוצאות פברואר 

השחרה  

פנימית
מידת  

רטיבות
התרככות



בחינת טיפולים לשיפור  

חיי מדף של פלפל ליצוא

שיפור הפרוטוקול הקיים•
פתיחת יעדים חדשים –הארכת משך האחסון •

?מה מנסים

תת אופטימאלית בשילוב  ' אחסון בטמפ1.

,  שמנים(טיפולים להפחתת נזקי צינה 

)שטיפה חמה, משטחים

אריזות  2.

ציפויים אכילים3.
2018, מיפוי מחירים ונקודת איזון במסחר בפירות וירקות טריים במזרח הרחוק', וחוב פרידקין



בחינת טיפולים לשיפור חיי מדף של פלפל ליצוא

יאיר: אתר
תחילת אוגוסט :שתילה
בוטריטיס מאולחתחממה :מבנה
צהוב, דינמו:זן

צ  "מ 4/7-ימי אחסון ב 21: תנאי אחסון
צ"מ 20-שלושה ימי מדף ב+ 

דגימת הפרי אחת לחודש 
.חזרות לכל טיפול בכל תאריך דגימה 4

ריקבון

צ"מ 4צ"מ 7

דינמו



חטטים רק בקטיף ינואר

בחינת טיפולים לשיפור חיי מדף של פלפל ליצוא

חטטים

צ"מ 4צ"מ 7

חטטים

צ"מ 4צ"מ 7*

קטיפי ינואר ופברואר -חטטים 

קנון

דינמו

הבדלים לאורך העונה

הבדלים בין זנים



בחינת טיפולים לשיפור חיי מדף של פלפל ליצוא

אקלימציה•
Extendאריזת •

)0.03%( ביופילם•
)0.3%(אתנול •

קנון 4 מ"צצ"מ 4דינמו 

חטטים רק בקטיף ינואר
השפעה שלילית – אקלימציה
.צ"מ 4-ב Extendשילוב חיטוי ואריזת :בהמשך

• ExtendExtendExtendExtend
• PlastosacPlastosacPlastosacPlastosac

• UflexUflexUflexUflex
• א

ת
נ

ו

ל 

)
0

.

3

%

(

צ"מ 20-שלושה ימי מדף ב+ צ "מ 4-ימי אחסון ב 21

Plastosac – מידת רטיבות גבוהה
הפחתת איבוד משקל -שימוש בבטנה 

צ עם טיפולי אתנול  "מ 4שילוב :בהמשך
להפחתת שיעור חטטים וריקבון וביופילם



בחינת טיפולים לשיפור חיי מדף של פלפל ליצוא

תוצאות פברואר מרץ

איבוד משקל

plastosacplastosacplastosacplastosacExtendExtendExtendExtendביקורת UflexUflexUflexUflex

צ"מ 4

קנון

ריקבון

plastosacplastosacplastosacplastosacExtendExtendExtendExtendביקורת

רטיבות

plastosacplastosacplastosacplastosacExtendExtendExtendExtendביקורת



בחינת טיפולים לשיפור חיי מדף של פלפל ליצוא

ויגבועז , חצבה: אתר
אדום, בוטרוס:זן

בית רשת:מבנה
צ  "מ 4-ימי אחסון ב 21: תנאי אחסון

צ"מ 20-שלושה ימי מדף ב+ 
דגימה אחת לחודש  

.חזרות לכל טיפול בכל תאריך דגימה 4

שטיפה חמה•
•Extend

מוצקות ריקבון

חטטים

צ"מ 4

בוטרוס

השפעה חיובית      ––––    ExtendExtendExtendExtend+ שטיפה חמה 
צ"מ 4על מדדי האיכות באחסון 



יאיר:אתר
צהוב, )הזרע(7102:זן

בית רשת:מבנה
:תנאי אחסון

צ  "מ 7-ימים ב 21
צ"מ 20-שלושה ימים ב+

בחינת טיפולים לשיפור חיי מדף של פלפל ליצוא

שטיפה חמה•
מוצקות

ריקבון התרככות

השפעה חיובית  
בחודשי החורף

צ"מ 7
7102



סיכום

חציל

.חציל הינו פרי בעל רגישות גבוהה לצינה•

.אחד מגורמי הפסילה העיקריים הינו נזק צינה המופיע כהשחרת ציפת הפרי•

.תופעה זו נצפית כבר ביום הקטיף החל מחודש ינואר ועד מרץ•

תצפיותסיכום •

הדבר בא לידי ביטוי בשיפור כלל  ) גרם 400(איכותיים יותר מפירות גדולים ) גרם 300(פירות קטנים 1.
.להמשך בדיקה –מוצקות וריקבון , השחרה פנימית:מדדי האיכות

.להמשך בדיקה –יתכן שיפור במדדי האיכות בקטיף צהרים בהשוואה לקטיף בוקר 2.

.נמוכה במהלך הגידול' איכות הפרי קשורה במשך החשיפה לטמפ:השערה        

  להמשךמטרות •

).  מנהרה ובית צמיחה, בית רשת(פרי ממבנים שונים השוואת 1.

.בחינת טיפול בשטח בשמנים ומשטחים שנמצאו יעילים בהפחתת נזקי צינה בפלפל2.



סיכום

  פלפל

.  צ"מ 7-צ הפחיתה את שיעור ריקבון הפרי בהשוואה לאחסון ב"מ 4-האחסון ל' הורדת טמפ•

.  האחסון שנבדקו' לא נמצא הבדל בשיעור החטטים בין טמפ•

).  צהוב(הבדיקה נערכה על הזן דינמו •

האחסון בכדי לאפשר הופעת נזקי צינה וכך  ' בהמשך יש לבחון זן בעל רגישות גבוהה לצינה וכן להוריד את טמפ•
.להבין את יעילות השימוש בשמנים שונים לשיפור סבילות הפלפל לצינה

אך שיעור הריקבון היה  , היה נמוך בהשוואה לפירות לא ארוזים extend -איבוד משקל של פירות שנארזו ב•
.extend+יש לבחון שילוב של חיטוי. גבוה יותר

כל סוגי האריזות שנבדקו הפחיתו את איבוד המים  . מהשוואת סוגי האריזות לא נמצאה אריזה עם יתרון מובהק•
.בהשוואה לביקורת באותה המידה

 4-ימי אחסון ב 21לאחר ) אדום( בוטרוסהפחיתו את הופעת החטטים בזן  extendשטיפה חמה בשילוב אריזת •
.כמו כן שיעור הריקבון היה נמוך יותר בפירות שעברו שטיפה חמה. צ בהשוואה לטיפול הביקורת"מ

צ ונמצא כי בתחילת העונה  "מ 7-ימי אחסון ב 21לאחר ) הזרע, 7102(יעילות השטיפה החמה נבדקה בזן צהוב •
אין יתרון לשימוש בשטיפה החמה אך במהלך חודשי החורף ישנו שיפור במדדי האיכות הבא לידי ביטוי בשיעור 

.ריקבון נמוך יותר ופחות התרככות של הפרי



בניסויים השותפים לחקלאים רבה תודה
ויגבועז 

משק צור

עופר גבעון


