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  תקציר

 עיקר התוצרת מיועדת ליצוא., הירקות העיקרי באזור הערבה התיכונה וצפונית פלפל הינו גידול

החטטים הם שקעים עגולים בציפת הפרי הנוצרים עקב תמותת התאים ושקיעת הקליפה פנימה, 

מספר שנים, בעקבות אירועים בהם שוררים תנאי טמפרטורות נמוכות  דצמבר מידי-ומופיעים בנובמבר

       הנזק מתגלה בקטיף כחודש ויותר לאחר האירוע שגרם להיווצרותם. מ"צ. 4מתחת ל 

בתחילת אוגוסט. בין סוף אוקטובר לאמצע  , שתילהשוניםבבית רשת בתחנת יאיר גודל פלפל מזנים 

דל מלא למטרת סימולציה לחטטים שנערכה בתנאי מעבדה. דצמבר נקטפו בשדה פירות ירוקים בגו

לאחר מכן הפירות הוצאו . צלזיוס מעלות 3או /ו 1של  משך יממה בטמפלבד"כ הפירות הוכנסו לקירור 

נבחנה ההשפעה  .לשהייה בתנאי טמפרטורת החדר למשך יממה ונערך אומדן של רמת החטטים בפרי

 נים וטיפולי שדההיו: זהגורמים שנבחנו בניסויים  על רגישות הפרי לנזקי צינה. ם בשדהשל טיפולי

    .יםלצמח ריסוסדרך כלל בשניתנו ב

בוצעה הערכת פותחה שיטת סימולציה להערכת רגישות הפרי לנזקי צינה (חטטים). במהלך הניסויים 

רגישות רחב, מזנים עם סבילות גבוהה ונמצא טווח  פלפל בצבעים שונים  זני מגוון רגישות לחטטים של

מאד ברגישות הפרי לנזקי  רבהנמצאו חומרים שהביאו להפחתה בינונית עד ועד לזנים רגישים מאד. 

בדיקות  בשדה.טיפול לאחר ה בועותשישה לשועד שבין ימים בודדים צינה ולמשך פרקי זמן 

מיקרוסקופיות הראו שבעקבות חשיפה לסימולציית נזקי צינה, ישנה התמוטטות של קליפת הפרי, 

תמותת תאים, או בכל אופן שינויים מורפולוגים מובהקים בשכבות התאים מתחת לקליפת הפרי. נזקי ו

ן כתוצאה ), דבר המצביע על נזקי חמצוROSהצינה היו מלווים בצבירת רדיקלים חופשיים של חמצן (

בין הזנים השונים באזורים  ROSמחשיפה לטמפרטורות נמוכות. לא נמצא הבדל משמעותי בצבירת 

מפאנל זנים  בהם הובחנו נזקי צינה לאחר חשיפה לסימולציה. אנליזה של הפרופיל המטבולי של פירות

תגובה מצביעה על הבדליים מטבוליים בין זנים עם רגישות שונה לחטטי קור ב מצבעים שונים

נה התאמה במרבית הזנים בין שלסימולציה. אנליזה של כלל הפעילות נוגדת החמצון מצביעה על כך שי

 Diphenylamineם ) לבין רגישותם לנזקי צינה. כמו כן טיפול שדה עFRAPתכולת נוגדי החמצון (

)DPA (לסימולציה. את נזקי החטטים, שיפר את הפעילות נוגדת החמצון במהלך החשיפה  שהפחית

 דבר המצביע על מנגנון אפשרי של תכשיר זה ,ROSבטיפול זה גם ירידה בצבירת נמצא  ,במקביל

כמעורר המערכת נוגדת החמצון או שבעצמו משמש כנוגד חמצון. הפרופיל המטבולי מצביע על הבדלים 

של  בולטתהלמרות ההשפעה  מטבוליים בין זנים עם רגישות שונה לחטטי קור בתגובה לסימולציה.

מרות שהריסוס השפיע על הפעילות נוגדת החמצון, לבשדה על עוצמת הנגיעות בחטטים ו DPAריסוס 

  . GCMSעל הפרופיל המטבולי, כפי שנקבע באמצעות  DPAשל ריסוס ה  דומהלא מצאנו השפעה 

. צינהבניסויים שערכנו נמצאו חומרים עם אופי ומשך פעילות שונה של הפחתת רגישות הפרי לנזקי 

יישום של החומר בשדה להפחתת נזקי חטטים יהיה כתלות באופי ההשפעה שלו למניעת נזק לפרי. 



DPA ביישום בטבילה לפני האחסון לשם הפחתת נזקי צירבון. בעבודה  יםמורשה כיום לטיפול בתפוח

ו מנזקי יעיל  בהפחתת נזקי צינה בפרי ביישום על הצמחים בשדה. משך ההגנה  שלתכשיר זה נמצא זו 

פלפל, שימוש בזה ל תכשירצינה ביישום לפלפל בשדה היה מעל שישה שבועות. במידה וניתן יהיה לרשות 

יישום אחד שלו במהלך העונה יבטיח מניעה ואו הפחתה משמעותית של נזקי צינה בפרי. הפרי רגיש 

תחות חטטים לחטטי קר בערך עד אמצע דצמבר והסיכוי להתפתחות תנאי מזג אוויר מתאימים להתפ

טיפול אחר שניתן להשתמש בו בערבה לפני אמצע נובמבר הם נמוכים מאוד, על כן טיפול אחד יספיק. 

. או בשילוב עם אתנול\ביופילם לבד ו וא ריסוס הצמחים עםה , הצפוי להפחית נזקי חטטיםכבר כיום

על פי אפשרי שימוש בטיפול זה יהיה  ,שיא ההפחתה ברגישות הפרי היה כשבוע לאחר הריסוס. לכן

מעלות,  4תחזית מזג אוויר שבועית, כאשר יש צפי  לטמפרטורות מינימום נמוכות במיוחד, מתחת ל 

  בתקופת הזמן בה הפרי רגיש להתפתחות חטטי קר. 

  מבוא 
 11,000 -כהיה  2020/21בעונת פלפל הינו גידול  הירקות העיקרי באזור הערבה התיכונה וצפונית והיקפו 

דונם. עיקר התוצרת נמכרת בחו"ל  לרוסיה, אירופה, וארה"ב בחודשי החורף. הפלפל בערבה נשתל 

מסוף יולי ועד אמצע ספטמבר כתלות במיקום היישוב לאורך הערבה, בתחילה בדרום במושב פארן 

רות. ולבסוף בכיכר סדום בצפון. מועדי השתילה מצויים בהתאמה לגובה האזור ולתנאי הטמפרטו

הטמפרטורות נוחות יותר בקיץ לעומת  ,בדרום, באזור פארן, בגובה של כמאתיים מטר מעל פני הים

מושבים פארן, צופר ההאזור הדרומי ובעיקר  ,מטר תחת פני הים. בחורף שלוש מאותכיכר סדום שהיא 

ועין יהב מאופיין בטמפרטורות מינימום נמוכות יותר בהשוואה לחצבה, עידן וכיכר סדום, ולכן הפלפל 

דצמבר מידי מספר שנים, בעקבות אירועים -מופיעים בנובמברבפרי החטטים  .חשוף יותר לפגעי קורשם 

סמ"ר פוסלת את הפרי  1 -ר לבהם שוררים תנאי טמפרטורות נמוכות. רמת כיסוי חטטים בפרי מעב

נזקים מחטטים  קטן ובזנים רגישים כמעט מידי שנה.ניתן למצוא חטטים בפירות בהיקף   ליצוא.

עשור. בעבודה שנערכה בערבה בעבר נצפו בערך פעמיים במהלך  בהיקפים גדולים ובמגוון זנים רחב

מ"צ בתחילת החורף, עד  ארבענמצא שהחטטים בפרי נגרמים כתוצאה מירידת הטמפרטורה מתחת ל

לאמצע דצמבר בערך. שלב התפתחות הפרי הרגיש לתופעה הוא פרי ירוק שהגיע לגודלו המלא ועדיין 

לא קיבל צבע. כאשר מתרחש אירוע אקלימי מתאים יכולים להיות על הצמח בסביבות רבע עד שליש 

רמה גבוהה של התופעה החטטים. בשנה עם בשלב התפתחות הרגיש להיווצרות מכלל היבול עם פירות 

  ממנו גם לשיווק לשוק המקומי. ניכר כרבע מכלל היבול עלול להיפסל לשיווק ליצוא וחלק 

לפתח אמצעים אגרוטכניים וגנטיים (זנים) הייתה המטרה ארוכת הטווח של המחקר : מטרות המחקר

פיתוח מבחן לצמצום נזקים בפרי ופגיעה באיכותו בעקבות אירועי צינה. המטרות הספציפיות היו א. 

ים בהם נזקי הצינה יהבנת המנגנונים הפיזיולוגים והמטבולב.   להערכת רגישות זני פלפל לחטטים 

להפחתת נזקי חטטים. ד. סריקת זנים לרגישות בחינת טיפולים ג. משפיעים על התפתחות הפרי. 

 לחטטים.

  

  

  



  שיטות וחומרים

בבית רשת בתחנת יאיר גודל פלפל מזנים המקובלים לגידול בערבה, שתילה בתחילת אוגוסט. בין סוף 

אוקטובר לאמצע דצמבר נקטפו בשדה פירות ירוקים בגודל מלא למטרת סימולציה לחטטים שנערכה 

הוכנסו למשך יממה לקירור. לאחר מכן הפירות הוצאו לשהייה בתנאי  בתנאי מעבדה. הפירות

= 0טמפרטורת החדר למשך יממה ונערך אומדן של רמת החטטים בפרי. סולם הערכת החטטים היה: 

משטח הפרי.  5%ל  1= רמת החטטים בין 2משטח הפרי.  1%= רמת חטטים בפרי עד 1ללא חטטים. 

= רמת חטטים מעל 5 -ו 50%ל  15= רמת החטטים בין 4הפרי. משטח  15%ל  5= רמת החטטים בין 3

כדי לנתח את תוצאות ההבדלים בין הטיפולים במבחן סטטיסטי נערך ניתוח לדרגת  משטח הפרי. 50%

 5ו  30%=  4. 10%= 3. 3%= 2.  0.5%= 1. 0= 0החטטים ואו שנקבע ערך ממוצע של כיסוי לכל דרגה, 

פירות לטיפול ונקבע בהם אחוז השטח הממוצע של  20 -ניסוי נבדקו ככיסוי פרי בחטטים. בכל  60%= 

) ואו מבחן ANOVAהפרי עליו יש חטטים. המבחנים הסטטיסטיים בהם השתמשנו היו ניתוח שונות (

t  .להסתכלויות צמודות  

יישום עם . 1יישום מנגן ואבץ דרך מערכת ההשקיה בשתי דרכים, נבחן : בחינת טיפולי מיקרואלמנטים

יישום במנה גדולה . 2 הדישון באופן רציף שהחל כחודש ויותר לפני מועד בחינת רגישות הפרי לחטטים ו

סמ"ק  150פעמים לפני הבדיקה לחטטים.  בישום הרציף ניתן קורטין מנגן במינון של  3שבועית שנתנה 

 50יתן במינון של . קורטין אבץ נ)קורטין מנגן ליום סמ"ק 750 כ (כמות מחושבת של  לקוב בכל השקיה

ליטר קורטין מנגן או  2טיפולים שבועיים של  3מרוכז ניתנו ה. ביישום )סמ"ק ליום 250כ (סמ"ק לקוב 

לאטים ומיועדות ייישום מנגן ואבץ בריסוס עם פורמולציות המכילות קנבחן  ,אבץ לדונם. כמו כן

בריכוזים גבוהים מהמומלץ. בנוסף גם ו ,לריסוס על הנוף. מינון החומרים היה כמומלץ ע"י החברות

בחנו שני תכשירי סידן בריסוס, תכשיר המכיל אשלגן וזרחן בריסוס ותכשיר נחושת נבנוסף לנ"ל 

בריסוס. תכשירי מנגן ונחושת נבחנו גם בשילוב עם משטחים במטרה לשפר את החדירה לצמח. ניתנו 

. לבחינת לפני הכנסת הפרי לסימולציה עייםריסוסים מכל חומר בתדירות של כל עשרה ימים עד שבו 3-4

 מעלות 3-5של  רטורההפירות הוכנסו לקירור בטמפ ,השפעת מיקרואלמנטים על הפחתת נזקי צינה

  יממות בניסויים השונים. 1-2ולמשך חשיפה של (מ"צ)  צלזיוס

זנים ההשהיה לבחינת : על הפחתת נזקי צינהתכשירים שונים בחינת רגישות זנים ובחינת ההשפעה של 

כל זן נבחן בשני ניסויים   למשך יממה. "צמ 3 -אחת ולבחינת חומרים בשל מעלה   בטמפ בקירור הייתה

טימורקס,  שנבחנו כללו שמנים ומשטחים, (ביופילם, אולטראפיין, סיטול, דימול, תכשיריםאו יותר. ה

BB5, EOS  וJMS( ,1, אתנול, מווסתי צמיחה-Methylcyclopropene (MCP) ,Ethoxyquin, 

Diphenylamine )(DPAחומצה ונוגדי חמצון,  (בלאש) , ברסינוליד, פרקוסור של חומצה ג'סמונית

. החומרים ניתנו בריסוס במספר אסקורבית וסודיום אסקורבט, חומצה סליצילית וגליצין בטאין

ועד פרי בשל.  ריכוזים על צמחים בשדה הנושאים פרי בכל שלבי ההתפתחות, מפרחים לקראת חנטה

ביופילם  ,השפעת המשטחים המצטייניםהסימולציה לנזקי צינה בוצעה במספר מועדים לאחר הריסוס. 

זנים, שניים אדומים ושניים צהובים,  עם רגישות  4על  לבד ובשילוב עם אתנול ואולטראפיין נבחנה

  .בינוניתעם רגישות , שניים משני הצבעים עם רגישות גבוהה ושניים שונה לתופעה

לצורך קביעת פרופיל : מיצוי מטבוליטים ראשוניים ושניוניים מפירות לאחר סימולציה לתנאי צינה

מטבולי בפירות פלפל מזנים שונים שעברו סימולציה של נזקי צינה ולפירות שהתפתחו בבית הרשת ללא 



 .)Sperling et al.  )2019ל חשיפה לתנאי צינה, בוצע מיצוי מטבוליטים מרקמת הפרי על פי הפרוטוקול ש

הפירות נחתכו לחתיכות  .פירות מהזנים השונים, כאשר כל שני  פירות אוחדו לחזרה ביולוגית 12אספו 

הפרופיל המטבולי נקבע לאחר הרצת  .עד למיצוי  80-קטנות והוקפאו מידית בחנקן נוזלי ונשמרו ב

  .)Sperling et al.  )2019 והתוצאות נותחו על פי GCMSהדוגמאות ב 

חתכי אורך של ציפת הפרי מפירות עם וללא נזקי צינה צולמו באמצעות : מיקרוסקופ אלקטרוני סורק

) על ידי גלאי ואקום נמוך, גלאי זה מאפשר אנליזה של VEGA3, Tescanמיקרוסקופ אלקטרוני סורק (

  חומר חי ללא צורך בקיבוע או ציפוי הרקמה. 

ים דומים לאלו שנבחנו על ידי המיקרוסקופ הסורק חתכ: )ROSצביעת רדיקלים חופשיים של חמצן (

 לבציפת הפרי באזורים עם חטטי קור על ידי צביעה פלורסנטית ש ROSעת נוכחות של ישימשו לצב

dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA),  צבע זה חודר לתאים ובנוכחותROS  מתחמצן והופך

 פלורסנטי. בינוקולר להיות פלורסנטי. לאחר הצביעה החתכים צולמו באמצעות 

דוגמאות נאספו כפי שמפורט באנליזת הפרופיל המטבולי.  :FRAPאנליזת פעילות נוגדת חימצון 

השיטה מבוססת על יצירת קומפלקס צבעוני של ברזל תלת ערכי עם טריפירידילטריאזין לאחר חיזור 

בדומה   של חומצה אסקורבית כאקוויוולנטיםדו ערכי בחומציות גבוהה. התוצאות בוטאו  ברזל

  . )Yasuor et al., 2015לאנליזה שבוצעה בפלפלים עם חטטי חום (

  תוצאות

. לא נמצא קשר בין צבע הזן לרגישותו, 1תוצאות הרגישות לחטטים של הזנים שנבחנו מוצגת בטבלה 

  בכל צבע יש זנים רגישים יותר ופחות. 

ברב המקרים לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים לביקורת הלא מטופלת. הטיפול : יישום מיקרואלמנטים

 תכשיר מנגןהחטטים היה של ריסוס בהיחיד שהראה בחלק מהפעמים הפחתה מסוימת ברמת 

MnMax אולם התוצאות לא היו הדירות. השילוב של מנגן ושל נחושת עם משטחים הפחית את רגישות ,

הפרי לחטטים. אולם, כפי שהתברר, טיפול עם משטח לבד נתן תוצאות דומות או טובות יותר מתוצאות 

  ות יוחס למשטח.שילובו עם המיקרואלמנט הנבחן. כך שאפקט ההפחתה ברגיש

ביופילם הפחית את רמת החטטים בהשוואה לביקורת בחמישה מתוך תשעה : שימוש במשטחים

ברב  את פעילות התכשיר עם אתנול שיפרהביופילם ושילוב  ,)3, 2טבלאות ( זנים 4ניסויים שנעשו על 

. ניסוים ארבעה מתוך חמישההייתה הפחתה ברמת החטטים בהשוואה לביקורת ב, הניסויים

 בנוסף נבדקו השמניםמתוך שמונה ניסויים.  בשנייםאולטראפיין תרם להפחתת רמת החטטים רק 

שתרם  EOSושמן , שלא תרמו להפחתת רמת החטטים BB5-, שמן עץ התה, ודימול, סיטול ומשטחים

הראה פחיתה  JMSשמן גם הריסוס ב EOSבדומה ל ניסויים.  5מתוך  2להפחתת רמת החטטים ב 

  ברמת החטטים בחלק מהניסויים.

 (התכשיר) Diphenylamine  )DPA : שימוש עם מווסת הצמיחה ונוגד החמצוןבחינת מווסתי צמיחה

לקבלת רמת חטטים אפסית בפרי (הגנה בשנת המחקר השנייה בריסוס הביא ) 1%ו  0.65%ריכוז ב ד.פ.א

ועד לשישה שבועות מריסוס (בדיקה אחרונה). מריסוס במבחן סימולציה החל מיום  מוחלטת מחטטים)

כנגד  נמצאה רמת הגנה גבוההשוב ). 4בריסוס (טבלה  םריכוזיבשני נבחן  DPAבשנת המחקר השלישית 

הספיק להגנת הפרי למשך כארבעה  0.25%ריסוס בריכוז  ולאורך זמן. התפתחות נזקי צינה בפרי

ביישום בריסוס נמצאו שאריות   הספיק להגנתו למשך כשישה שבועות. 0.65%שבועות וריסוס בריכוז 



(התכשיר דקו  Ethoxyquinח"מ כתלות במינון ובימים לאחר הריסוס.  0.2-2החומר בפרי ברמה שבין 

 שבועמריסוס וכעבור ימים  4 מיום ועדוחלטת ברמת החטטים ) הביא לפחיתה מ0.15%סקאלד בריכוז 

(התכשיר הרוויסטה  MCP-1 ,מווסתי צמיחה אחרים שנבחנו ת.מריסוס לא היו הבדלים לעומת ביקור

, ובלאש ממקור צמחי) ביוסטימולנט המכיל ברסינולידיםויטאזים ( ,, ברסינולידק"ג לדונם) 1במינון של 

נוגדי חמצון  .ברמת החטטים בהשוואה לביקורתלא הביאו לפחיתה הדירה  (פרקורסור של ח' ג'סמונית)

שנבחנו ח' אסקורבית, ח' סליצילית וגליצין בטאין לא הביאו להפחתה ברמת החטטים בפרי בהשוואה 

  . לביקורת לא מטופלת

הינה פרקטיקה מקובלת להגנה מנזקי קרה קרינתית. פרישת רשת על גידול פלפל מ פרישת רשתות צל

שנמדדה בערוגה ללא  מעל טמפרטורת המינימום מ"ציה של פחות מחצי לעלצל מעל שדה פלפל הביאה 

מספר השעות עם טמפרטורה בלילה עם תנאים מתאימים להתפתחות נזקי חטטים.  כיסוי ברשת צל,

לא   תחת רשת צללילה ה תבטמפרטור שהעלייהנראה שת צל ומעלות היה דומה עם וללא ר 4-נמוכה מ

 .צינה בפלפלתהיה מספיקה להפחתה משמעותית של  נזקי 

וזאת הציפה (פריקרפ), לא הצליח לאפיין שינויים מבניים ברקמת שימוש במיקרוסקופ אלקטרוני סורק 

נוכחות של רדיקלים . אנליזה של )1(איור בצורה ברורה התמוטטות של הרקמה ה למרות שהובחנ

בציפת הפרי לאחר  ROS) מצביעה על עליה משמעותית ומהירה בריכוז ה ROSחופשיים של חמצן (

נמצאה בכל הזנים כאשר נבחנה באזורים נגועים  ROS). עליה בתכולת ה 2סימולציה לנזקי צינה (איור 

בזן רגיש  ROSה בריכוז ה גרם ליריד DPAריסוס ב ). 3לתופעה (איור  בחטטים ללא תלות ברגישות הזן

   ).4דבר היכול להצביע על מנגנון אפשרי של תכשיר זה (איור  (קנון),

באופן כללי ישנה מצביעה על כך ש FRAP באמצעות אנליזת אנליזה של כלל הפעילות נוגדת החמצון

עליה זו נמצאה בכל עם החשיפה לטיפולי הקור (סימולציה),  החמצוןבפעילות נוגדת בדרך כלל עליה 

פעילות נוגדת החמצון כפי הנראה ש ,חשוב מכך .)2(איור הזנים שנבחנו, ללא תלות ברגישותם לתופעה 

). כאשר הזן 5נמצאה בד"כ בקורלציה לרמת רגישות הזן לנזקי צינה (איור   FRAPמדד ה "ישנקבעה ע

שניתנו  DPAנוסף נראה שטיפולי ה ב ). 5העמיד ביותר (סובק) הראה את הפעילות הגבוהה ביותר (איור 

  ). 6במהלך החשיפה לסימולציה (איור  החמצוןפרו את הפעילות נוגדת ישרגיש (קנון),  לזן

אנליזה של הפרופיל המטבולי של פירות בשלב ירוק בשל שנחשפו לסימולציה של חטטי קור מצביעה 

אנליזה זו הצליחה להפריד זנים עם רגישות  .)7(איור  בין זנים בפרופיל המטבולי הבדלים שישכך  על

מספר מטבוליטים הראו שינויים מובהקים  ).7מופחתת לנזקי צינה משאר הזנים (מודגש בריבוע באיור 

התרחשו שינויים אלו  במהלך החשיפה לסימולציה בהשוואה לפלפלים שלא נחשפו לטיפולי הקור.

 ).8, איור שונים ובעלי רגישות שונה לנזקי צינהזנים מצבעים  16במחצית מהזנים שנבחנו (סה"כ 

החשיפה  הראו שינויים מובהקים בין הזנים במהלך אמינו וסוכריםלדוגמא: מספר חומצות 

בניגוד  .ככלל חומצות אמינו עלו כתוצאה מחשיפה לסימולציה ).7(איור  לסימולציית השריית חטטים

רים (פוטרסין) הראו ירידה כתוצאה מחשיפה מאלית ואמינים אח 'לזה, חומצות אורגניות כגון ח

חלק מהסוכרים ורבי הסוכר לא זוהו באמצעות אנליזה זו ולכן ההתייחסות אליהם  לסימולציה. 

, יש חשיבות לנסות ולזהותם, מכיוון שחלקם מראים ביטוי דיפרנציאלי לטיפולי כסוכרים לא ידועים

הפחית משמעותית את עוצמת נזקי הצינה בזן רגיש  DPAלמרות שריסוס בשדה עם . הצינה ובין הזנים

 , והעלה את הפעילות נוגדת החמצון)4(איור  בציפת הפרי ROSצמצם את צבירת ה  ,)4, טבלה (קנון



, לא הצלחנו באמצעות אנליזת הפרופיל המטבולי לשים את היד על מטבוליט מפתח שאחראי )6(איור 

  לשינויים אלו (נתונים לא מוצגים). 

   דיון

תמותת תאים זו היא התוצאה של צבירת  ,ת הפריחטטי הקור מלווים בתהליכי תמותת תאים בציפ

שינויים אלו מביאים להתמוטטות הרקמה המביאה  ) בתאי הציפה.ROSרדיקלים חופשיים של חמצן (

כלל נזקים אלו בד"כ . קליפת הפרי)בגדלים שונים ב יםעשקמאופיינים כ (בד"כ להופעת חטטים חיצונים

דבר הפוגע באיכותו ומקשה על שיווק פירות נגועים , מלווים בבעיות בשינויי גוון הפרי במהלך הבשלתו

תמותת תאים דומה בציפת הפרי נמצאה במחקר קודם שבחן את תופעת  בחטטי קור כפירות סוג א'.

ברקמת הציפה של הפרי לאחר  ROSנו את צבירת ה ילמרות שאפי ).2017, והחום (יסעור וחובריחטטי 

, לא הצלחנו לכמת את נזקי החמצון של ROSבאמצעות צביעה של   חשיפה לסימולציה של נזקי צינה

), Choudhury et al., 2017; Valenzuela et al., 2017(  ) כפי שנמצא בעבודות אחרותMDAהממברנות (

תוצאות מבטיחות במערכת הניסויית נפוץ כסמן לנזקי חמצון, לא הראה  ולכן מדד זה למרות היות

   שלנו. 

ם המושפעים ומשפיעים על תגובת יים ושניוניימטבולומיקה מאפשרת זיהוי וכימות מטבוליטים ראשונ

) למציאת פרופיל מטבולי GCMSשימוש במכשירי הפרדה (  .)Fiehn, 2002( הצמח/פרי לתנאי סביבה

 ,.Piasecka et alם לתנאי עקת צינון בצמחים (ינמצאים בשימוש למציאה ואפיון של סמנים ביוכימי

2019; Razzaq et al., 2019 .(ין לא הצלחנו לזהות מטבוליט ספציפי או קבוצת מטבוליטים דלמרות שע

ם מטבוליים בין זנים מטבולי מצביע על הבדליההפרופיל שישמשו כסמן/ים לעמידות זנים לנזקי צינה, 

. חוסר הצלחה זה יכול לנבוע מהשונות הגדולה בין לסימולציהעם רגישות שונה לחטטי קור בתגובה 

 מצומצםבכוונתנו להמשיך לבחון פרופיל מטבולי בפאנל זנים  הזנים שנבחנו (צבע, רקע גנטי שונה), לכן

קווי הורים לזן רגיש  ריבוי אנחנו בתהליך .מאופייניםם יעם שונות גנטית קטנה יותר ורקעים גנטי יותר,

ים לאחר חשיפתם לסימולציה לנזקי ים והמטבולימיד (סובק) ובחינת הפרמטרים הביוכימי(קנון) ולזן ע

אלו יאפשרו מצד אחד הבנת המנגנונים הקשורים לתופעת חטטי כשאנליזות  צינה. אנחנו עדין מאמינים

ן לדוגמא ריכוז סוכרים כגוהקור, ומצד שני אולי נצליח לאתר סמן ביוכימי הקשור לסבילות של הזנים. 

הראשון הראה שונות בריכוזו בין הזנים ובתגובה לטיפולי הצינה,  ,גלקטינול ורפינוז שבאנליזות שלנו

משמשים כמגבירי עמידות לעקות אביוטיות כגון צינה ומשמש כאנטיאוקסידאנט לרדיקלים חופשיים 

בעבר  ההתגובה המטבולית של פלפל לנזקי צינה נבדק ).Nishizawa et al., 2008(הידרוקסיל) (

)Sánchez-Bel et al. 2012 במחקר זה נמצא שיש עליה של הסוכרים סוכרוז ופרוקטוז כתוצאה .(

מחשיפה לתנאי צינה. בניגוד לזה חוקרים אלו דיווחו שלא נמצאו שינוים משמעותיים ברמת הגלוקוז, 

ואחרים מצאו השונים, חוקרים אלו ורמתו לא השתנתה כתוצאה מחשיפה לתנאי צינה. בנוסף לשינויים 

, )מלית 'ציטרית וח 'חומצה אוקסלית, חשחשיפה לצינה גורמת לשינויים בחומצות אורגניות שונות (

 Aizat( לקם ירדו וחלקם עלו לאחר חשיפה לתנאי צינהחחומצות אורגניות אלו לא הראו תגובה אחידה 

et al., 2014.( להסיק ששיטות  מהתוצאות שהוצגו בדו"ח זה ומהממצאים בספרות ניתן בהחלט

כדוגמת עקת צינה ולשמש ככלי עזר  מטבוליות יכולת לשמש ככלי מצוין לאפיון תגובת זנים לתנאי עקה

אך דרוש מחקר נוסף על אוכלוסיות פלפל גדולות יותר ו/או אוכלוסיות מתפצלות שמהם יהיה טיפוחי. 

  ניתן להבין טוב יותר את הגנטיקה מאחורי העמידות לנזקי צינה.  



ודה זו נבחנו מספר גישות להפחתת נזקי צינה בשדה, הראשונה שימוש בחומר גנטי סביל לנזקי בעב

צינה, השנייה ריסוס הצמחים בחומרים שונים שיפחיתו את רגישות הפרי לנזקי צינה והשלישית שימוש 

באמצעי פיסיקלי, כיסוי ברשת צל להעלאת טמפרטורת הלילה בשדה מעבר לסף לנזקי צינה. סריקת 

בערבה לרגישות לנזקי צינה מראה שונות גדולה ברגישות וקיימים לא מעט  שונים אותם מגדליםזנים 

זנים עם סבילות גבוהה. מאידך, דווקא הזנים היותר מקובלים לגידול הם בעלי רגישות גבוהה, מה 

רו שאומר שבמידה ויש תנאים אקלימיים מתאימים להתפתחות חטטים, הפוטנציאל לנזק הינו רב. ק

בעבר מקרים של זנים שהחלו לגדל בערבה ובשל נזק צינה כבד בעונה עם תנאים מתאימים, הפסיקו 

לגדלם. עבודה זו נותנת כלים למטפחים לאבחן רגישות חומר גנטי לנזקי צינה כעזר לטיפוח ולבחינת 

עי עיקרי זנים. כיסוי ברשת צל מעל הצמחים מפחית מאוד הסיכון לנזק מקרה קרינתית קלה והוא אמצ

להפחתת נזקי צינה, נראה שתוספת של פחות ברשתות בערבה להתמודדות עם קרה. אולם לגבי השימוש 

מחצי מעלה תחת הרשת לא תפחית מאוד הסיכון לנזקי צינה ומאידך פרישת רשת בתקופה זו בה הצמח 

בשדה להפחתת שימוש בחומרים לגבי עדיין בחנטה נמרצת טומנת בחובה סיכון לנזק לחנטה וליבול.  

בחנו ארבע קבוצות חומרים עיקריות, מיקרואלמנטים, שמנים ומשטחים, , הפרי לנזקי צינה רגישות

בספרות לא נמצאו דיווחים על התפתחות אוקסידנטית. -מווסתי צמיחה וחומרים בעלי פעילות אנטי

פרי פלפל ירוק של רגישות ההפחתת  אולם קיים מידע לגבי ודרכים למניעה. נזקי צינה בפרי פלפל בשדה

 Shim Lim et al, 2007 ,()Wang et al, 2012() ,X Li, (Purvis, 2002)(  לאחסון בטמפרטורות נמוכות

et al, 2011() ,Wang et al, 2016) ,(Wang et al, 2019( .נמצאו חומרים עם אופי ומשך שערכנו ניסויים ב

 ם.השפעתאופי טיפולים בשדה יינתנו כתלות בהוהפחתת רגישות הפרי לנזקי צינה  שלפעילות שונה 

DPA הוא הפחית  רבון.יהפחתת נזקי צשם לבתפוח ביישום בטבילה לפני האחסון  לטיפולכיום  ורשהמ

), ובעבודה זו נמצא יעיל  Purvis, 2002נזקי צינה בפלפל ירוק כאשר יושם על פרי קטוף לפני האחסון (

ביישום לפלפל בשדה  מנזקי צינה שלו הגנה משך הבהפחתת נזקי צינה בפרי ביישום על הצמחים בשדה. 

פלפל, יישום אחד שלו במהלך העונה רשות חומר זה לבמידה וניתן יהיה לשבועות. שישה היה מעל 

יבטיח מניעה ואו הפחתה משמעותית של נזקי צינה בפרי. הפרי רגיש לחטטי קר בערך עד אמצע דצמבר 

לפני אמצע נובמבר הם בערבה והסיכוי להתפתחות תנאי מזג אוויר מתאימים להתפתחות חטטים 

ואו בשילוב עם אתנול צפוי להפחית  אחד יספיק. השימוש בביופילם לבד טיפולנמוכים מאוד, על כן 

יהיה  טיפול זהשימוש ב. על כן כשבוע לאחר הריסוס השיא ההפחתה ברגישות הפרי הי. נזקי חטטים

 4, מתחת ל נמוכות במיוחדמינימום לטמפרטורות  צפי כאשר יש  ,על פי תחזית מזג אוויר שבועית

   .בה הפרי רגיש להתפתחות חטטי קרבתקופת הזמן  מעלות,

   



זני פלפל מספר רמת הרגישות לנזקי צינה (חטטים) שנמצאה במבחן סימולציה במעבדה ב :1טבלה 
  בערבהמגודלים האדומים, צהובים וכתומים 

זנים נוספים  3זנים, זן רגיש (קנון), זן סביל (סובק) ו 5רב הזנים נבחנו בשני ניסויים או יותר. ניסוי כלל 
פירות בניסוי. הפירות נקטפו בגודל ירוק מלא והוכנסו למקרר  20נבחנו שנבחנו ביחס לזנים אלו. מכל זן 

החדר לפני שנאמדה בהם רמת החטטים. זנים  רטורתולעוד יממה בטמפ מ"צ 1רטורה ליממה בטמפ
) מזן רגיש ולא נבדלו מזן בעל רגישות בינונית ואו α=0.05עלי רגישות גבוהה עד בינונית לא נבדלו (ב

יו רגישים ובחלק בעלי רגישות בינונית. וכנ"ל לגבי הזנים בעלי רגישות בינונית עד שבחלק מהניסויים ה
  נמוכה ביחס לזנים בעלי רגישות בינונית וזנים בעלי רגישות נמוכה.

  זנים כתומים  זנים צהובים  זנים אדומים  רגישות לחטטים

  ליעד    , מיקה6106קנון,   זנים רגישים

  6101  ניל, שיר  4005בוטרוס,   רגישות גבוהה עד בינונית

    יעל, דינמו  אלבמה, ארמדה  זנים בעלי רגישות בינונית

  , מוצארט84204זהר, גילון,   הילה, דה לוקס  1006  רגישות בינונית עד נמוכה

  ג'ורדן    סובק, אופק  זנים בעלי רגישות נמוכה

 

בשדה בביופילם ובאתנול זן קנון : דוגמת תוצאות ניסוי לבחינת ההשפעה של ריסוס צמחי פלפל 2טבלה 
  על התפתחות חטטים בפרי. 

בניסוי זה נאמדה ההשפעה של משך הזמן בין הריסוס למועד בו נערכה הסימולציה לחטטים. במבחן 
מ"צ. רמת החטטים בפרי נאמדה יום לאחר  3הסימולציה הפרי נחשף למשך יממה לטמפרטורה של 

(פרי=חזרה). לכל חומר  ל טיפול נבחנו כעשרים פירותהוצאת הפרי מהמקרר לטמפרטורת החדר. מכ
במהלך המחקר נערכו  שנבחן נערך מבחן שונות חד גורמי לבחינת ההשפעה של מועד הטיפול בשדה.

ניסויים רבים עם חומרים אלו ובהם הושגו גם תוצאות טובות יותר וגם טובות פחות מאלו המוצגים 
  בטבלה זו.

  מובהקות**  שגיאת  וי ממוצעכיס  תאריך  מועד הטיפול טיפול

   התקן לפרי (%)   בשדה*   

 A 2.48 10.0 2018 11 13   ביקורת

 AB 0.90 3.85 2018 11 13 1 0.03%ביופילם 

 B 0.53 1.27 2018 11 13 7 0.03%ביופילם 

 B 1.52 3.0 2018 11 13 7+1 0.03%ביופילם 

 AB 1.58 3.83 2018 11 13 14 0.03%ביופילם 

 AB 2.28 8.0 2018 11 13 14+1 0.03%ביופילם 

 A 2.06 4.57 2018 11 19   ביקורת

 A 0.23 0.68 2018 11 19 7 0.1%אתנול 

 A 1.49 3.40 2018 11 19 14 0.1%אתנול 

 A 0.67 1.95 2018 11 19 1 0.3%אתנול 

 A 0.29 0.85 2018 11 19 7 0.3%אתנול 

 A 0.33 1.25 2018 11 19 14 0.3%אתנול 

  * מועד הטיפול בשדה (בימים) לפני הכנסת הפרי למבחן הסימולציה לחטטים.
  .α 0.05=אותיות שונות מצינות ערכי טיפולים הנבדלים ביניהם באופן מובהק לפי מבחן טוקי קרמר,  **
  



: מספר הניסויים בהם הייתה הפחתה ברמת החטטים לטיפול כלשהו בהשוואה לביקורת מתוך 3טבלה 
  כלל הניסויים שבוצעו על ארבעה זנים. 

צהוב) בעלי ( Dan313ו(אדום) צהוב) הם זנים רגישים לחטטים ולאי לאי ( וקרטוחו(זן אדום) קנון הזנים 
  ימים לאחר הטיפול בשדה. 8ו א 7רגישות בינונית. הסימולציה לבדיקת חטטים בוצעה 

  סה"כ  לאי לאי Dan313  קרטוחו  קנון  טיפול/זן

  8מתוך  2  2מתוך  0  2מתוך  0  2מתוך  2  2מתוך  0  1%אולטראפיין 

  9מתוך  5  2מתוך  1  2מתוך  1  2מתוך  1  3מתוך  2  0.03%ביופילם 

+  0.03%ביופילם  

  0.3%אתנול 

  5מתוך  4  1מתוך  1  1מתוך  1  1מתוך  0  2מתוך  2

  

) בריסוס על צמחי פלפל מזן קנון בשדה והשפעתו על Diphenyleamine )DPAבחינת יישום : 4טבלה 
  הפחתת נזקי חטטים בפרי בסימולציה במעבדה. 

. בכל ניסוי נבחנו עשרים פירות שהוכנסו לסימולציה של , בשני ריכוזים17/11/20בשדה בוצע ב היישום 
שעות בטמפרטורת החדר ולאחר מכן נערכה הערכה של  24מעלות ועוד  3שעות בטמפרטורה של  24

 .בהתאמה"צ, מ 1ו   2של רטורה הסימולציה נערכה בטמפ  28/12ו  14/12בתאריכים רמת החטטים. 
  .בשדה םיטיפולהלכל ניסוי סימולציה נערך מבחן שונות חד גורמי לבחינת 

  בפרי DPAשארית   מובהקות  שטח כיסוי הפרי  טיפול  טיפולהימים מ תאריך בדיקה

 (PPM)  בחטטים (%)  בשדה 

 A 0.01 5.65 ביקורת  23/11/2020

23/11/2020 6 DPA 0.25% 0.20 B 0.38 

23/11/2020 6 DPA 0.65% 0.00 B 1.79 
      

 A 0 17.97 ביקורת  06/12/2020

06/12/2020 19 DPA 0.25% 4.41 B 0.31 

06/12/2020 19 DPA 0.65% 1.21 B 0.73 
      

  A 4.68 ביקורת  14/12/2020
14/12/2020 27 DPA 0.25% 0.00 B  
14/12/2020 27 DPA 0.65% 0.00 B  

      
  A 2.78 ביקורת  28/12/2020
28/12/2020 41 DPA 0.25% 2.59 A  
28/12/2020 41 DPA 0.65% 0.68 B  

  



 

 לאחר חשיפה לסימולציה של נזקי צינהופני הפרי של ציפת פרי פלפל  רוחבחתכי  פני הפרי ושל צילום של: 1 איור
   .באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק

 יםמצביע יםצהובחצים  .פרי עם חטטים לאחר הסימולציה -פאנל תחתון  .פירות ביקורת ללא חטטים -פאנל עליון 
  .לא נראית השפעה דרמטית על מבנה התאים בציפת הפרי מתחת לאזור החטט. על פני הפרי מיקום חטטי הקור

  

  

) בציפת פרי פלפל ללא (פאנל עליון) ועם חטטי קור (פאנלים ROSצביעת רדיקלים חופשיים של חמצן (: 2איור 
   תחתונים).

חצים צהובים ). , פלורסנציה גבוההבציפת פרי עם חטטים (פאנלים תחתונים ROSניתן לראות שיש הצטברות של 
 מציינים את מיקומו של החטט על פני הפרי.



 

 נזקי צינה) בזנים שונים לאחר חשיפה לסימולציה של ROS: צביעת רדיקלים חופשים של חמצן (3איור 
)Treatment( .  

עליה התקבלה בכל הזנים כאשר נבחנו אזורים עם חטטיםהתמונות נלקחו מאזור שהובחנו בו חטטי קור. 
   .ROSברמת ה 

  

 

ו סימולציה ר) בפירות שעבROSעל יצירת רדיקלים חופשיים של חמצן ( DPA: השפעת ריסוס ב 4איור 
  .)Stressed( של נזקי צינה

 DPA  הפחית את הצטברות הROS אך לא הוריד לרמה של פירות שלא נחשפו לנזקי  ,בציפת הפרי
  .DPAום לאחר יישום ה י 19השפעת התכשיר נבחנה  ).Non stressedצינה (

 



  

בזנים בעלי רגישות  )T( ) בפלפלים שעברו סימולציה לחטטי קורFRAP. פעילות נוגדת חמצון (5איור 
  . )C, בהשוואה לפלפלים שלא עברו סימולציה (שונה לחטטי קור

סטיית ) ± AA Eqהנתונים מוצגים כממוצע הפעילות שוות הערך לפעילות של חומצה אסקורבית (
  התקן.

  

 

  . בזן קנון ) בפלפלים שעברו סימולציה לחטטי קורFRAP( חמצון: פעילות נוגדת 6איור 

סטיית  ) ±AA Eqהנתונים מוצגים כממוצע הפעילות שוות הערך לפעילות של חומצה אסקורבית (
על פעילות  ,בזמנים שונים לאחר יישום החומרו בשני ריכוזים ,DPA ריסוס בשדה עם  השפעת .התקן
  בפלפלים שעברו סימולציה לחטטי קור. חמצוןנוגדת 

 



  

   .של פרופיל מטבולי של פירות פלפל מזנים שונים Heat Mapאנליזת : 7איור 

מנורמל פירות לכל חזרה), כאשר ריכוז כל מטבוליט  2חזרות ( 12הנתונים המוצגים הינם ממוצע של 
הנתונים מכל זן כוללים פירות שעברו סימולציה לנזקי צינה ופירות ביקורת.  לסטנדרט פנימי (ריביטול).

הגרף השמאלי מציג את הקורלציה בביטוי של מטבוליטים נבחרים לביטוי של פעילות נוגדת חמצון 
)FRAP .( הריבוע מציין זנים בעלי רגישות פחותה לנזקי צינה, אשר הופרדו משאר הזנים ע"פ האנליזה

  המטבולית. 

  



  

של פרופיל מטבולי של פירות פלפל מזנים שונים שנחשפו לסימולציה של  Heat Mapאנליזת : 8איור 
  ). C) וללא חשיפה לסימולציה (Tחטטי קור (

פירות לכל חזרה), כאשר ריכוז כל מטבוליט מנורמל  2זרות (ח 6הנתונים המוצגים הינם ממוצע של 
מצביע על זן לא  0( 1-5לסטנדרט פנימי (ריביטול). בנוסף הוכנס לאנליזה גורם רגישות הזן בסקלה של 

  מנת לראות האם יש קורלציה בין הפרופיל המטבולי ורגישות הזן.  ) וזאת עליציב במבחני הסימולציה

  

. 23-02-0002  מספרון תוכנית מעל מי לקרן המדען הראשי של משרד החקלאותאנו מודים  :תודות
   במחקר. תודה לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.לקרן יק"א על תמיכתם  תודה
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