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 תקציר

הודות למראה אטרקטיבי  טובצוקיני צהוב פוטנציאל יצוא קישוא מטיפוס לזני  הצגת הבעיה.

המוצר . אולם, ייצוא (בטא קרוטן) Aויטמין -תכולה גבוהה של פרובפרט  ,וערך תזונתי גבוה

. טמפרטורות נמוכותרגישותו למ נובעכושר השתמרותו הנמוך העקב  םימוגבלוהיקף גידולו בארץ 

על מנת לאפשר את  צוקיני צהובזני ר כושר השתמרות ופילשלמצוא פתרון מעשי  :מטרת המחקר

השפעה של מספר גורמים לאחר הקטיף ה דקהנב .מהלך ושיטות עבודה. משלוחו לייצוא דרך הים

בין הטיפולים שנבחנו, טבילה במים חמים, טיפול ינה. על השתמרות הקישואים ועל רגישותם לצ

(, ואריזה ביריעות MCP-1מתילציקלופרופין )-1-ההשהיה )אקלום(, חשיפה לאדי אתנול ו

( אוחסנו Golden Dawn ,Golden Delightצוקיני צהוב )גולדי, מזני  קישואיםפלסטיק שונות. 

מ"צ(  20-ימי חיי מדף ב 3קירור + ימי אחסון/הובלה ב 10-13בתנאי הדמיה למשלוח ימי )

, עם מ"צ 14עד  7-בהשוואה לקישואים מטיפוס צוקיני ירוק. נבחנו טמפרטורות אחסון שונות, מ

 , כמורמטרים של איכותנבחנו פבתום האחסון בקירור ובתום חיי מדף.  הערכת איכות התוצרת

יפה, וכד'. כמו כן, נמדדו חומרת נזקי צינה )שקעים וכתמים(, שיעור הריקבון, צבע וברק הקל

נמצא כי אחסון  תוצאות עיקריות.חמצני, אתילן( בתוך האריזות. -ריכוזי הגזים )חמצן, פחמן דו

מ"צ למשך יותר משבוע פוגע בהשתמרות של קישוא צהוב אך לא גורם  11-בטמפרטורה נמוכה מ

ירוק( -א אחיד )צהובנזק לקישוא ירוק.  יתרה מזה, הירק שנקטף בעונת הקיץ ומאופיין בצבע ל

פחות רגיש לצינה בהשוואה לפרי החורפי בצבע צהוב מלא. במחקר נבחנו שתי גישות על מנת 

)ב( שימוש בטיפולים המפחיתים -להימנע מנזקי הצינה: )א( אחסון בטמפרטורה גבוהה יחסית ו

 את איץאך ה נזקמ"צ מנע את הופעת ה 14-רגישות התוצרת לטמפרטורה נמוכה. אחסון ב

 עם צ"מ 14-ב אחסון של שילוב (.הקליפה צבע שינויו הצטמקות, ברקה העלמותירק )ה הזדקנות

. במבחן הטיפולים לאחר הקטיף ההזדקנות תופעות אתבמידה מסוימת  עיכב פלסטית אריזה

או לאדי אתנול לא הפחיתו את רגישות הקישוא הצהוב לצינה. כמו כן, הנזק  MCP-1-חשיפה ל

ר כאשר התוצרת אוחסנה בטמפרטורה נמוכה בתוך אריזות פלסטיק, כולל לא נמנע ואף החמי

. גם אדי אתנול הגבירו את חומרת הנזק. לאומת Xtendאריזות אווירה מתואמת כמו בטנות 

 10-במהלך האחסון ב הנזק הופעת אתמנעה  דקות 3 למשך( צ"מ 52) חמים במים טבילהזאת, 

מ"צ לפני העברה  17או  14-ום למשך יומיים במ"צ אך לא בחיי מדף. מאידך טיפול האקל

השיטה המשולבת כללה אריזת  .מדף בחייהן וקירור באת הנזק הן  תיהפחלטמפרטורה נמוכה 

מ"צ למשך יומיים ולאחר מכן אחסון/משלוח  17-הקישואים באריזות פלסטיק, טיפול האיקלום ב

 Xtendרה מתואמת בבטנות מ"צ(. בתנאים הנ"ל, אריזה באווי 10-12בטמפרטורה גבולית )

במקום שקיות פוליאתילן הביא שיפור נוסף באיכות התוצרת הודות למניעת הצטברות מי עיבוי 

 המייצאתוהפחת הופעת נקודות חומות על קליפת הירק. השיטה אומצה ע"י חברה מסחרית 

. 2010קישוא צהוב אורגאני לאירופה. דווח על משלוחים ראשונים מוצלחים בעונת האביב 

משפרת בצורה אשר פותחה במסגרת הפרויקט לאחר הקטיף שיטת הטיפול  מסקנות והמלצות.

וצפויה לאפשר את משלוחו לייצוא בהובלה ימית. תוצאות השתמרות הקישוא הצהוב את ניכרת 

עם חידוש עונת מעודדות נתקבלו במשלוחים מסחריים ראשונים המיישמים את עקרונות השיטה. 

 מידה רחב יותר.-חן בתנאי משלוח ימי בקנההייצוא השיטה תיב
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 מבוא

 ישראל. ייצוא הקישואים מארץקישוא הינו אחד מגידולי הירקות החשובים בשוק המקומי ב

חדשים  קישוא זניבארץ או הובאו ע"י חברות הזרעים פותחו  מוגבל מאד. בעשור האחרוןכיום 

תקוות . לפדות מחירים טוביםוא להתקבל בברכה בשווקי הייצו צפויים אשרמטיפוסים שונים 

המצטיינים במראה אטרקטיבי, )כגון, גולדי(  הצוקיני הצהוב זנים מטיפוסבהתלו בפרט גדולות 

יש בעיות  זני הצוקיני הצהובאולם הסתבר כי ל .(1) צבעים עזים, טעם טוב וערך תזונתי גבוה

הובלה . ת של התוצרת, במיוחד באחסון ממושך יחסית הנדרש להובלה ימיהשתמרות רציניות

בים הינה הדרישה האולטימטיבית לייצוא ירקות טריים כמו קישוא, בגלל העלות הגבוהה של 

 המשלוח האווירי הקשורה בפרט לעלייה חדה במחירי הדלק העולמיים. 

היא רגישותו הגבוהה לצינה בטמפרטורות רגילות למשלוח הקישוא  טיפוס הזההבעיה העיקרית ב

ללא פתרון של בעיות ההשתמרות, אין סיכוי למימוש התקוות להפוך את . (2) מ"צ( 7-11)

 Bגן רמת רגישות לצינה בזני קישואים הינה תחונה תורשתית.  קישואים למוצר ייצוא מוצלח.

הזנים הללו, בו זמנית מקנה להם רגישות החזותית והביוכימית של ייחודיות האשר אחראי על 

נוגד החמצון הליפופילי ונה קשורה ברמה פחותה יחסית של יתכן והתכ(. 11)מוגברת לצינה 

מתרחשת בטמפרטורה ( אשר מגן על קרומי התא מפני עקת החמצון הEטוקופרול )ויטמיו -אלפא

  .(16)נמוכה 

למרות השתייכותו לקבוצה של פירות לא קלימקטריים, הקישוא רגיש לאתילן ולא מומלץ 

אתילן הינו גורם משמעותי מאד לן בכמות גדולה. למשלוח משולב עם המוצרים הפולטים אתי

ברגישות פירות דלועיים לצינה. ייצור האתילן עלה בקישואים חשופים לקור הרבה לפני הופעת 

(. יתרה מזה, עיכוב סינתזת האתילן במילונים טרנסגניים מנע את 4סימני הנזק הוויזואליים )

(. חשיפת הפירות האלה לקור בנוכחות אתילן 5חמצוני )-רגישותם לצינה תוך שיפור הכושר האנטי

-חיצוני גרמה להופעת הנזק. כמו כן, רגישות פירות דלועיים לצינה פוחתת בנוכחות פחמן דו

(. לפיכך, נראה כי אתילן הוא 15 ,14 ,8חמצני אשר מעכב את סינתזת האתילן ו/או את פעולתו )

דווח על הקלה מסוימת בחומרת  הנזק. לא רק סמן לעקת הקור בפרי, אלא גורם פעיל בהיווצרות

 MCP (17.)-1י אנטגוניסט האתילן נזקי הצינה במלונים ע"

גישות נוספות לעיכוב נזקי הצינה בפירות דלועיים קשורות בחשיפתם לפרקי זמן שונים 

לטמפרטורות גבוהות יחסית. בין הטיפולים האלה טבילה במים חמים, חשיפה לאוויר חם, שיטת 

( כולל temperature conditioning) טיפול האקלום(. (13 ,12 ,7 ,6ום ביניים האקלום וחימ

יש התוצרת הרגישה לצינה בטמפרטורת ביניים למשך מספר ימים לפני חשיפתו לקור.  יתהשהי

לציין שכל הטיפולים הללו מונעים או מפחיתים את העלייה בייצור האתילן בפרי שנחשף לקור. 

רגישות לצינה בפירות ממשפחת הראו יעילות בהפחתת שגורמים נוספים  כמו כן, בספרות דווח על

 ,9(, מתיל ג'סמונת, כלוריד הסידן ובנזואט הנתרן )7אתנול )אדי הדלועיים.  ביניים, הטיפולים ב

10.) 

 

גישה חלופית למניעת נזקי צינה היא אחסון תוצרת רגישה בטמפרטורה גבוהה יחסית, בשלוב עם 

וב הזדקנותה בתנאים האלה. סימני ההזדקנות העיקריים בקישואים הם שינוי נקיטת צעדים לעיכ
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צבע הקליפה )הצהבה בפרי ירוק והפיכת צבע לכתום בפרי צהוב(, אובדן ברק הקליפה, הצטמקות, 

הופעת ריקבונות ופגמים )כגון, יבלות(. בעבודתנו הקודמת, נמצאו שיטות אשר מעכבים את 

(, מניעת עקת מים, 15 ,14ת הדלועיים: אריזה באווירה מתואמת )התופעות הללו בפירות ממשפח

(. כמו כן, נתקבלו תוצאות מעודדות בניסויים הקדמיים על עיכוב הזדקנות 3טיפולי ג'ברלין )

. היות וקיים דמיון בתכונות פיסיולוגיות בין מלפפון לקישוא, ניתן MCP-1מלפפונים בעזרת 

 הזה.לצפות לתגובה חיובית גם עם הירק 

           

 עבודהה מטרת

זני טיפול לאחר הקטיף בזני קישוא רגישים לצינה )בפרט בא לפתח שיטות יהמטרת הפרויקט 

גולדי( על מנת לשפר את כושר השתמרותם עד הרמה המאפשרת את משלוחם  צוקיני צהוב כמו

  .תוך שמירה על איכות הפרי הטובהלייצוא בהובלה ימית, 

  

  וייםעיקרי הניספירוט 

( בהשוואה Golden Dawn ,Golden Delightנבחנו קישואים מזני צוקיני צהוב )גולדי, 

דרכים להפחתת  מציאתהמחקר נערך בשני כיוונים עיקריים: )א( לקישואים מטיפוס צוקיני ירוק. 

בתנאים מומלצים  םמשלוח לאפשר מנת על צהוב צוקיניקישואים מטיפוס ב לצינה רגישותה

ם למשלוח הקישוא הצהוב בטמפרטורה גבוהה יחסית תוך תנאי קביעת; )ב( שואהקי זני ארלש

 שמירה על איכות התוצרת. 

נבדקה ההשפעה של מספר גורמים לאחר הקטיף על השתמרות הקישואים ועל רגישותם לצינה. 

-1-בין הטיפולים שנבחנו, טבילה במים חמים, טיפול ההשהיה )אקלום(, חשיפה לאדי אתנול ו

(, ואריזה ביריעות פלסטיק שונות. קישואים מזני צוקיני צהוב אוחסנו MCP-1קלופרופין )מתילצי

מ"צ( נבחנו  20-ימי חיי מדף ב 3ימי אחסון/הובלה בקירור +  10-13בתנאי הדמיה למשלוח ימי )

מ"צ, עם הערכת איכות התוצרת בתום האחסון בקירור  14עד  7-טמפרטורות אחסון שונות, מ

הערכת איכות התוצרת כללה הערכת חומרת נזקי הצינה )שקעים והשחמות ף. ובתום חיי מד

)נזק חמור(; שיעור הריקבון  3)נזק בינוני(,  2)נזק קל(,  1)אין נזק(,  0הקליפה( לפי סולם הדרגות: 

)נזק  3)נזק בינוני(,  2)נזק קל(,  1)אין סימנים(,  0(; פגם ה"יבלות" לפי סולם הדרגות: %-)ב

אין ברק; מראה כללי לפי  0ברק חלקי,  1ברק מלא,  2ק הקליפה לפי סולם הדרגות: חמור(; בר

היה שהמוצר אינו ראוי לשיווק.  2.5-)מצוין(. פירוש הציון מתחת ל 5)גרוע( עד  1-סולם הדרגות מ

 3-נערך ב ניסויכל  חמצני, אתילן( בתוך האריזות.-כמו כן, נמדדו ריכוזי הגזים )חמצן, פחמן דו

 קישואים לפחות.  10לפחות, כל חזרה כללה  חזרות
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 שנה ראשונה: בחירת שיטות יעילות

 לצינה התוצרת רגישותשפיע על לה עשויים הספרות נתוני שלפי גורמים מספר נבחנו

 

 זני צוקיני צהוב וירוק: השפעת אריזה וטמפרטורת האחסוןהשתמרות 

 7אוחסנו למשך ( 663-ו ירוקים )ברקת ו( אGolden Dawn-ו )גולדיצהובים מזנים  צוקיני קישואי

 וחלק מהקישואים נארז .מ"צ 20-ימי חיי מדף ב 3מ"צ ולאחר מכן למשך  14-או ב 10-ב וםי 12או 

בעל צפיפות נמוכה של פוליאתילן קמעוניות שקיות נבחנו  .מסוגים שונים קבאריזות פלסטי

LDPE  של פוליפרופילן מחורראו SM60M ,צפ בטנות פוליאתילן( וףHDPE ) ובטנותXtend  על

ואילו  ,ק"ג קישואים לשקית 1הכילו הקמעוניות השקיות  חב' סטפק. בסיס פוליאמיד מתוצרת

בחיי מדף אריזות הבטנה נפתחו אך ק"ג( בבטנה אחת.  4הבטנות הכילו כל תוכן הקרטון )

אריזה ארזו בקרטונים ללא נשל הקישואים חלק אחר אריזות הקמעוניות נשארו סגורות. ה

 .  )שיטה מסחרית( לקרטון תוצרתק"ג  4, פלסטית

בקישואים (, בסוף חיי המדף 1ימים )טבלה  7מ"צ לא עלה על  10כאשר משך החשיפה לקור של 

הופיעו רק סימנים ראשוניים של נזק )שקעים קלים, הפחתת ברק( אשר לא פסלו אותם הצהובים 

שיפרה את איכות הירק ואף החמירה את הנזק (. אריזת פוליאתילן לא 2.5למכירה )ציון כללי 

-וגרמה לריקבון, כך שהתוצרת לא הייתה ראויה למכירה. מאידך איכות הפרי הצהוב שאוחסן ב

מ"צ ללא אריזה פלסטית בסוף  14-אולם, בקישואים שאוחסנו במ"צ הייתה סבירה יחסית.  14

 העלמות חלקית של ברק הפרי. חיי המדף נתגלו סימני הזדקנות ראשוניים, שבאו לידי ביטוי ב

מ"צ, ואריזה פלסטית  10לאומת זאת, קישואים ירוקים לא הראו שום סימני נזק באחסון של 

היה  Xtend-שיפרה באופן משמעותי את איכותם. לאריזות ה Xtend( או PEבבטנות פוליאתילן )

 הודות לחוסר הצטברות מי עיבוי בתוך האריזה. PE-יתרון מסוים בהשוואה ל

 

 1טבלה 

או  10-ב ימי אחסון 7השפעת זן, טמפרטורת האחסון ושיטת האריזה על איכות הקישואים לאחר 

 מ"צ 20-מדף בחיי ימי  3-ו מ"צ 14-ב

 

 זן
טמפרטורת 

 אחסון
 אריזה

 1-מ ברק

)אין( עד 

 )מלא( 5

 ריקבון

)%( 

-מ שקעים

)חמור(  1

 )אין( 5עד 

 כללי, מראה

)גרוע( עד  1-מ

 )מצוין( 5

Golden Dawn 

 קישוא צהוב

 2.8 5.0 0.0 3.0 חשוף מ"צ 14

 2.5 4.2 0.0 2.5 חשוף מ"צ 10

 PE 2.9 17.6 2.9 2.2בטנה  מ"צ 10

663 

 קישוא ירוק

 3 5.0 0.0 2.9 חשוף מ"צ 10

 PE 3.6 0.0 5.0 3.7בטנה  מ"צ 10

 3.8 5.0 0.0 3.6 בטנה XF מ"צ 10
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 12 יחסית שלנחשפו לקור לתקופה ממושכת  הםשר כאנזק צינה חמור הופיע בקישואים צהובים 

סימני הנזק )שקעים( התחילו להופיע הן על הפרי הארוז (. 2)טבלה  הנדרשת להובלה ימיתיום 

בפלסטיק והן על הפרי החשוף עוד במהלך האחסון בקור. הנזק הוחמר בזמן חיי מדף כאשר על 

להיפך, חומרת הנזק ע"י האריזה. לא נמצאה הפחתה משמעותית של . עבשיםהשקעים התפתחו ה

נטייה להחמרת הנזק בפרי ארוז בפלסטיק עקב עידוד התפתחות הנצפתה בחלק מהמקרים 

ככל הנראה עקב שילוב של נזק צינה עם הנזק  Xtendמצב חמור ביותר נצפה באריזות  הריקבון.

 חמצני )פד"ח( ו/או אתילן.-הנגרם ע"י ריכוז גבוהה של פחמן דו

מ"צ גם לאחר האחסון של  10-הקישואים מהזנים הירוקים לא סבלו מנזקי הצינה בלעומת זאת, 

יום. ירידה מסוימת באיכות הפרי במהלך האחסון בא לידי ביטוי בירידה בברק הקליפה, ככל  12

הפרי. אחסון בשקיות פוליאתילן מנע את התופעה ושמר על איכות מעולה  הנראה עקב התייבשות

  מדף. של הירק גם בסוף חיי

 

 2טבלה 

 10-ימי אחסון ב 12השפעת זן, טמפרטורת האחסון ושיטת האריזה על איכות הקישואים לאחר 

 מ"צ 20-ימי חיי מדף ב 3-מ"צ ו

 

 אריזה זן
 1-מ ברק

 5)אין( עד 
 )מלא(

 ריקבון
% 

-מ שקעים
)חמור(  1

 )אין( 5עד 

 ,מראה כללי
)גרוע( עד  1-מ

 )מצוין( 5

 1.5 2.1 14.3 3.0 חשוף 

 גולדי
 קישוא צהוב

 PE 3.0 50.0 5.0 1.0שקית 

 2.0 4.4 25.0 3.0 תמחורר PP שקית

 PE 3.0 6.7 2.5 2.0בטנה 

 XF - 100 - 1.0בטנה 

 ברקת
 קישוא ירוק

 3.1 5.0 0.0 3.6 חשוף

 PE 4.5 0.0 5.0 4.5שקית 

666 
 קישוא ירוק

 3.0 4.9 0.0 3.0 חשוף

 PE 4.8 0.0 5.0 4.8שקית 

 

  על ידי אריזה פלסטית מ"צ 14-בקישוא הצהוב הזדקנות ה ובעיכ

 מ"צ 20-יום ולאחר מכן למשך שלושה ימי מדף ב 12מ"צ למשך  14-קישואים צהובים אוחסנו ב

חלק מהקישואים אוחסנו בקרטונים ללא אריזה פלסטית, וחלק אחר נארזו בשקיות  .(3)טבלה 

. הקבוצה הזאת קישואים לשקית 5, מיקרון 30ל ( בעובי שLDPEפוליאתילן בעל צפיפות נמוכה )

השקיות נסגרו לאחר שאיבת האוויר מהם בעזרת אחת קבוצה -תתב .קבוצות-חולקה לשתי תת

קבוצה השנייה השקיות נסגרו ללא שאיבת ה-לחץ(, ובתת-המתקן "מולטיוואק" )אריזות תת

  ל השתמרות מלפפונים.לחץ ע-האוויר. בעבודתנו הקודמת מצאנו השפעה חיובית של אריזת תת
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ממושך  מ"צ. אולם, אחסון 14-צהוב המאוחסן בהקישוא תפתח בהנזק צינה לא גם בניסוי הזה, 

איץ את הזדקנות ( וה3זאת גרם להפסד משקל משמעותי )טבלה בטמפרטורה פרי חשוף  של

 פרי, הצטמקות ושינוי צבע ההקליפה באה לידי ביטוי בהעלמות ברקתופעת ההזדקנות  .התוצרת

הפחית בצורה מ"צ עם אריזה פלסטית  14-. שילוב של אחסון ב("ברונזה")חום -כתוםמצהוב ל

כתוצאה  הפרי. עיכב את ההזדקנות( ו1%-עד פחות מ 13%)מכמעט דרסטית את הפסד המשקל 

בהחלט ראויה הייתה מ"צ באיכות טובה ו 20-ימי מדף ב 3יום +  12, התוצרת נשמרה למשך כךמ

אריזות ובשקיות פוליאתילן רגילות פירות שאוחסנו בבין  יםמשמעותי יםהבדל וצאלא נמלשיווק. 

לחץ היה מראה אטרקטיבי ללא טיפות של -אולם, לאריזות התת לחץ עשויות מאותו החומר.-תת

 מי עיבוי על התוצרת.

 

 3טבלה 

 צמ" 20-ימי מדף ב 3-ומ"צ  14-ב םימי 12איכות הקישוא הצהוב מהזן גולדן דאון לאחר 

 

, הפסד משקל אריזה פלסטית

% 

, ברק הקליפה

)אין( עד  0-מ

 )מלא( 2

 ,מראה כללי

)גרוע( עד  1-מ

 )מצוין( 5

 2.8 0  12.8±0.7 ללא

 LDPE 0.7±0.6  8.8 3.7שקית 

 3.7 8.8  0.5±0.1 לחץ-+ תתLDPEשקית 

 

 מ"צ 10-שתמרות קישואי הצוקיני הצהוב בעל ה MCP-1-השפעת טיפולים באתנול או ב

 בעזרתהצוקיני הצהוב לצינה , נבחנה האפשרות להפחית את רגישות בהתאם לנתוני הספרות

(. MCP-1מתיל ציקלופרופין ) -1מעכב פעולת האתילן טיפולים בחומרים נדיפים: אדי אתנול ו

מיקרון, עם או בלי  30בעובי  LDPEמ"צ עם או ללא שקיות פוליאתילן  10-התוצרת אוחסנה ב

מ"ל אתנול על מנת  1לכך, לחלק מאריזות השקית הוכנס צמר גפן בתוספת לחץ. בנוסף -תת

 18ח"מ( נערך למשך  0.5) MCP-1-להעשיר את האווירה בתוך האריזה באדי אתנול. הטיפול ב

ללא בקרטונים אוחסן אחר לחץ וחלק -מ"צ ולאחר מכן חלק מהפרי נארז באריזות תת 20-שעות ב

  מ"צ. 20-ימים ב 3מ"צ ולאחר מכן למשך  10-יום ב 12שך התוצרת אוחסנה למאריזה פלסטית. 

הפחיתו ביעילות את הפסד המשקל מהתוצרת,  קפלסטי ות. אריז4תוצאות הניסוי הוצגו בטבלה 

יתרה מזה, הפחת  .לא הפחיתה את חומרת הנזקאך בהתאם לממצאים שתוארו בסעיף הקודם, 

מ"צ החמירה את הנזק עוד  10-אתנול ב כתוצאה מעידוד התפתחות הריקבון. תוספת אדיהוגבר 

הצינה שנגרם  נזק את מנע לא MCP-1-ב טיפולגם יותר, עד כדי אובדן מלא של כל המדגם. 

כאשר נארז פחות נטה לריקבון  MCP-1-מ"צ. יחד עם זאת, הפרי שטופל ב 10-צהוב בהלקישוא 

 חיי המדף. ואחסון ביריעה פלסטית, אך עדיין לא היה ראוי לשיווק בסוף מהלך ה
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 4טבלה 

 מ"צ 20-ימי מדף ב 3-ומ"צ  10-ימי אחסון ב 12איכות הקישוא הצהוב מהזן גולדן דאון לאחר 

 

אריזה 

 פלסטית

הפסד  טיפול

 משקל, %

נזק צינה, 

)אין( עד  0-מ

 )חמור( 3

שיעור 

הריקבון,  

%  

 0-ברק, מ

 2)אין( עד 

 )מלא(

 מראה כללי,

)גרוע( עד  1-מ

 )מצוין( 5

 2.1 0 0.0 1.2  11.1±0.9 - ללא

 LDPE - 1.5±1.4  1.4 11.1 0 1.7שקית 

      LDPEשקית 
 לחץ-+ תת

- 0.8±0.3  2.2 33.3 0 1.2 

 1 0 77.8 2.6 * אדי אתנול LDPEשקית 

 MCP 10.1±1.9  1.1 0.0 0 2.1-1 ללא

      LDPEשקית 
 לחץ-+ תת

1-MCP 1.6±0.1  1.2 0.0 8 2.1 

 

 שקילה בגלל ריקבון מתקדם  המדגם לא ניתן ל *

 

 קישוא הצהוב לצינה הרגישות  עלהשפעת טבילה במים חמים וטיפול האקלום 

נבדקה האפשרות להפחית את רגישות התוצרת לצינה על ידי חשיפתה לטמפרטורה גבוהה יחסית, 

 מ"צ למשך 50-52שתי גישות: )א( טבילה במים חמים בטמפרטורה של כפי שתואר בספרות. נבחנו 

כאשר התוצרת לפני חשיפתה  (conditioning, השהיה)דקות, או )ב( טיפול האקלום  3או  1

מ"צ.  17או  14מ"צ הוחזקה למשך יומיים בטמפרטורת ביניים של  10לטמפרטורה נמוכה של 

מ"צ.  20-מ"צ ושלושה ימי מדף ב 10-יום ב 12לאחר הטיפולים, הקישואים אוחסנו למשך 

 12מ"צ למשך  14-או ב 10-לאחסון ב בלו טיפולים נוספים והוכנסו ישרדוגמאות הביקורת לא ק

  מ"צ לאחר מכן.  20-ימי מדף ב 3יום עם 

מ"צ לא סבלו מנזק צינה אך  14-בהתאם לממצאים מניסויים אחרים, הקישואים שאוחסנו ב

חום -כתוםצבע הופעת הראו סימני הזדקנות בולטים בסוף חיי המדף )העלמות הברק, 

 דקה למשך חמים במים טבילהמ"צ.  10-הופיע בפרי הביקורת שאוחסן בהצינה (. נזק [נזה""ברו]

 סימני הופעת את דחתה דקות 3 למשך חמה טבילה, זאת לעומת. הנזק חומרת על השפיע לא

 בולט נזק ,אולם. טוב מראה היה לתוצרת)לפני חיי מדף(  בקור האחסון תקופת שבסוף כך, הנזק

טיפול הנזק ב, כך שבסוף התהליך המדף חיי במהלךבמים חמים  מטופליםה בקישואים הופיע

חומרת הנזק ב משמעותית הפחתה. (1)איור  בהשוואה לביקורתאפילו חמור יותר הזה היה 

מ"צ היה יעיל  17-אקלום ב .האקלום טיפול ידי על הושגה מדףה ובחיי קורב האחסון במהלך

מדף לחלק מהקישואים היה גוון "ברונזה" קל מ"צ, אך בסוף חיי ה 14-במקצת מהטיפול ב

 למרות זאת, הפרי מהטיפול הזה היה ראוי לשיווק בסוף חיי המדף. יחסית. 

 

פוטנציאל להפחתת רגישות הקישוא יעילה וקלה לביצוע, בעלת טיפול האקלום נבחר כגישה 

 הצהוב לצינה בתנאי המשלוח הימי.
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 . 1איור 

נות על חומרת נזקי הצינה בצוקיני צהוב )הזן גולדן דאון(. החשיפה לטמפרטורות שוהשפעת 

יום  12לאחר  ( הוצג המצבHot water( וטבילה במים חמים )Non-treaedבטיפולי הביקורת )

מ"צ. במקרה של טיפולי האקלום  20-ושלושה ימי מדף במ"צ  14-או ב 10-באחסון 

(Conditioning ,הוצג המצב לאחר יומיים אקלום )מ"צ ושלושה ימי מדף ב 10-אחסון ב יום 12-

 מ"צ. 20

   

 יעילות טיפול האקלוםעל שנה שנייה: השפעת עונה על רגישות הצוקיני הצהוב לצינה ו

 עונת הקיץ

(. בעונת הקיץ הפרי מהזן הזה Golden Dawnהניסויים נערכו עם הקישואים מהזן גולדן דאון )

בים וירוקים. בתקופה זו לא נתגלו בפרי אופיין בצבע קליפה לא אחיד, המשלב אזורים צהו

מ"צ סימני נזק צינה חיצוניים, כמו שקעים או כתמים. יחד עם זאת, קישואים  10-שאוחסן ב

מ"צ ללא אריזה פלסטית אופיינו בשיעור ריקבון גבוה יחסית ובהופעת פגם  10-שאוחסנו ב

ות הפרי המתבטא בהעלמות מ"צ גרם לקידום הזדקנ 14-(. מצד שני, אחסון ב1ה"יבלות" )טבלה 

ברק הקליפה )במיוחד בפרי שאוחסן ללא אריזה פלסטית( ולפעמים להופעת צבע קליפה כהה 

)צבע "ברונזה"(. אריזה בבטנות מחוררות גרמה להופעת נקודות חומות על פני שטח הפרי שנחשף 

פעה נגרמה מ"צ(. ככל הנראה התו 17-מ"צ או טיפול האקלום ב 14-לטמפרטורה גבוהה )אחסן ב

ע"י השילוב של לחות מוגברת, טמפרטורה גבוהה והעדר אווירה מתואמת, השילוב שמעודד 

התפתחות מיקרוביאלית. יתכן והופעת הנקודות החומות הצביעה על תגובת ההגנה של רקמות 

 הקליפה כנגד התקפת הפתוגנים.   

שילוב של אקלום למשך יומיים עם אריזה באווירה מתואמת בבטנות לא מחוררות אפשר שמירה 

מ"צ ללא אריזה  10-(. אקלום למשך יום אחד לפני האחסון ב5מוצלחת על איכות התוצרת )טבלה 

 פלסטית שמר על איכות הפרי באופן חלקי. 
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קישואים מהזן גולדן דאון . השפעת שיטות האריזה וטמפרטורת האחסון על איכות ה5טבלה 

 מ"צ 20-ימי אחסון בקירור ושלושה ימים נוספים ב 13לאחר 

 

 אריזה טיפול
טמפ' 
 אחסון
 מ"צ

 קבוןיר

% 

בע צ
 "ברונזה"

)אין(  0-מ
 3עד 

 )חמור(

 ודותנק
 חומות

)אין(  0-מ
 3עד 

 )חמור(

ברק 
 הקליפה

)אין(  0-מ
 3עד 

 )חמור(

 "יבלות"
 0-מ

)אין( עד 
)חמור( 3  

מראה 
 כללי

 1-מ
)גרוע( עד 

)מעולה( 5  

 אקלוםללא 

 )ביקורת(

 2.3±0.3 0.5±0.2 2.3±0.7 0 0 10.0   ללא ביטנה

 2.7±0.9 0 3.0±0.1 0 0 0 80 מחוררת *ביטנת פ"צ

 2.5±0.6 0 2.7±0.7 0 0.2±0.1 3.3   רורילא חלביטנת פ"צ 

 2.3±1.3 0 1.0±0.1 0 0 0   ללא ביטנה

 2.2±0.2 0 2.0±0.1 1.0±0.3 0 0 84 ביטנת פ"צ מחוררת

 2.4±0.3 0 2.5±0.7 0 0.5±0.2 0  רורילא חלביטנת פ"צ 

 יום :אקלום

 מ"צ 17-ב
 ללא ביטנה

80 0 0.2±0.1 0 3.0±0.1 0.4±0.1 2.6±0.1 

84 3.3 0.1±0.1 0 1.0±0.1 0.3±0.3 2.3±0.1 

 :אקלום

 17-ב יםייומ

 מ"צ

 2.5±0.2 0.7±0.1 0.7 2.3± 0 0.2±0.1 0  ללא ביטנה

 2.5±0.1 0 0.7 2.7± 0.9±0.6 0.3±0.1 0 80 ביטנת פ"צ מחוררת

 3.0±0.3 0 0.7 3.3± 0 0.2±0.1 0   רורילא חלביטנת פ"צ 

 high density polyethylene (HDPE)*פ"צ = פוליאתילן צפוף, 

 

 

 

גולדן  . השפעת שיטות האריזה וטמפרטורת האחסון על הפסד המשקל בקישואים מהזן2איור 

 מ"צ 20-ימי אחסון בקירור, עם או בלי שלושה ימי חיי מדף נוספים ב 13דאון לאחר 

 

(. לאחר ההוצאה מהאריזות 2 איוראריזות פוליאתילן הפחיתו את אובדן המשקל מהתוצרת )

לתקופת חיי המדף אובדן המשקל עלה, אך עדיין שימוש בבטנות הפוליאתילן בתקופת האחסון 

צי מהפסד המשקל בהשוואה לתוצרת שאוחסנה ללא אריזה פלסטית. הפסד חסך בין שליש לח
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מ"צ. טיפול האקלום נטה  14-המשקל הגבוה ביותר נצפה בקישואים שאוחסנו באופן קבוע ב

מ"צ ללא האקלום, אך ההבדל לא היה מובהק  10-להפחית את הפסד המשקל בהשוואה לאחסון ב

 סטטיסטית. 

 
מ"צ רמות גבוהות יחסית  10-ימי אחסון ב 6גילו כי לאחר ( 4-ו 3ם )איוריבדיקות הרכב האווירה 

חמצני הצטברו באריזות שלא עברו את טיפול האקלום, בהשוואה -של אתילן ושל פחמן דו

מ"צ ללא אקלום הייתה גבוהה גם מזאת  10-לדוגמאות המטופלות. יתרה מזה, רמת האתילן ב

מ"צ  10-ור האתילן הצביעה על התפתחות הנזק במ"צ. יש להניח כי העלייה בייצ 14-שנמדדה ב

אשר לא נתגלה בצורה חיצונית. טיפול האקלום הפחית את רגישות הקישואים לצינה ברמה 

 פיזיולוגית, ועל ידי כך מנע את העלייה בייצור האתילן. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .3איור 

טורות שונות. אריזות חמצני באווירה בתוך אריזות קישוא מאוחסנות בטמפר-ריכוז פחמן דו

 מצד שמאל. –מצד ימין, אריזות לא מחוררות  –מחוררות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .4איור 

 –ריכוז אתילן באווירה בתוך אריזות קישוא מאוחסנות בטמפרטורות שונות. אריזות מחוררות 

 מצד שמאל. –מצד ימין, אריזות לא מחוררות 
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 חורף-עונת הסתיו

(. רוב Golden Delightנערכו בקישואים מהזן גולדן דלייט )חורף הניסויים -בעונת הסתיו

הקישואים בתקופה זו אופיינו בצבע צהוב אחיד, ורק פירות כאלה נלקחו לניסויים. בדומה לעונת 

מ"צ( עם או בלי טיפול האקלום,  10ו/או  8הקיץ, נבחנו הקישואים שאוחסנו בטמפרטורה נמוכה )

 .7-ו 6מ"צ. תוצאות הניסויים הוצגו בטבלאות  14או בטמפרטורה גבוהה יחסית של 

 

בעונת החורף אחסון קישואים בעלי צבע צהוב מלא בטמפרטורה נמוכה גרם להופעת סימני נזק 

מ"צ ללא אקלום סימני הנזק נתגלו כבר  8-חיצוניים, כמו שקעים וכתמים. בתוצרת שאוחסנה ב

מ"צ מנע את התפתחות הנזק, אך  14-(. אחסון ב6במהלך האחסון והחמירו בחיי המדף )טבלה 

מ"צ מבלי  8-הגביר את ריקבון הפרי. טיפול האקלום הפחית באופן בולט את חומרת נזקי הצינה ב

לעודד את ריקבון הפרי. כתוצאה מכך, בניסוי הראשון רק התוצרת שעברה אקלום הייתה ראויה 

בקישואים המטופלים גם  ימי אחסון. היתרון היחסי הזה באיכות הפרי נשמר 12לשיווק לאחר 

מ"צ. אולם, בתקופה זו איכות התוצרת המטופלת באקלום  20-לאחר שלושה ימי מדף נוספים ב

 .6( כפי שניתן לראות בטבלה 2.4הייתה במצב גבולי )ציון 

 

 . 6טבלה 

ימי אחסון בקירור,  12השפעת טמפרטורת האחסון על איכות הקישואים מהזן גולדן דלייט לאחר 

 מ"צ 20-רי שלושה ימים נוספים באחלפני ו

 

 טיפול אקלום
 טמפרטורת

 האחסון
 ריקבון

צבע 

 ברק כתמים שקעים הצטמקות "ברונזה"

מראה 

 כללי

% 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-5 

 ימי אחסון 12לאחר    

 2.2 3 0.88 0.92 0.00 0.00 3.85 מ"צ 8 אין

 2.0 3 0.12 0.00 0.00 0.04 19.23 מ"צ 14 אין

 3.0 3 0.19 0.12 0.00 0.04 0.00 מ"צ 8 מ"צ 17ם יומיי

 מ"צ 20-ימי חיי מדף ב 3ימי אחסון +  12לאחר    

 1.8 1.5 1.27 1.24 0.08 0.04 8.33 מ"צ 8 אין

 1.5 1.5 0.19 0.00 0.62 0.35 23.08 מ"צ 14 אין

 2.4 1.5 0.54 0.42 0.12 0.19 0.00 מ"צ 8 מ"צ 17יומיים 

 
 

 14( למעט תוצאות האחסון בטמפרטורה של 7בלו גם בניסוי השני )טבלה תוצאות דומות נתק

מ"צ. בניסוי הזה, למרות האצה מסוימת בתהליכי ההזדקנות )התפתחות צבע "ברונזה"(, אחסון 

מ"צ לא היה מלווה בהגברת הריקבון )למרות האחסון הממושך( ולכן בסה"כ שמר בצורה  14-ב

סר העקביות הזה בהשפעת האחסון בטמפרטורה הגבוהה יעילה על איכות הפרי. הסיבות לחו

 יחסית אינן ברור עד הסוף ודורשות בדיקה נוספת.
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 . 7טבלה 

 18על איכות הקישואים מהזן גולדן דלייט לאחר וטיפול האקלום השפעת טמפרטורת האחסון 

 מ"צ 20-אחרי שלושה ימים נוספים בימי אחסון בקירור, לפני ו

 

 מראה כללי ברק כתמים שקעים הצטמקות ע "ברונזה"צב ריקבון תנאי אחסון

  % 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-5 

 ימי אחסון 18לאחר   

 2.3 3 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 מ"צ 8

 2.5 3 1.42 0.00 0.00 0.08 0.00 מ"צ 10

 3.5 3 0.08 0.00 0.00 0.17 0.00 מ"צ 14

 3 3 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 מ"צ  8אקלום +

 מ"צ 20-ימי חיי מדף ב 3ימי אחסון +  18לאחר   

 2 1.67 1.92 0.00 0.00 0.08 0.00 מ"צ 8

 2.2 1.50 1.67 0.08 0.00 0.00 0.00 מ"צ 10

 2.7 1.42 0.25 0.00 0.08 0.25 0.00 מ"צ 14

 2.4 1.62 0.85 0.08 0.15 0.15 0.00 מ"צ 8אקלום +

 
 

 ' אחסון, אריזה( והתחלת יישום מסחריהשיטה המשולבת )אקלום, טמפשנה שלישית: 

 

מגידול  Golden Delight זןהמצוקיני צהוב אפריל( עם -הניסויים נערכו בעונת האביב )מרץ

ירוק(, התופעה שתוארה -ם אופיינו בצבע לא אחיד )צהוביקישויהבתקופה זו חלק מאורגאני. 

קר תוצרת חקלאית שדרוג מערכת בקרת הטמפרטורה בחדרי הקירור של המחלקה לחלעיל. 

לאחר הקטיף נתן אפשרות לעקוב אחרי תנודות הטמפרטורה במהלך האחסון. חלק מהקישואים 

מ"צ לפני האחסון בקור, וחלק אחר הועברו ישר לחדרי  16-17-טיפול אקלום למשך יומיים בקבלו 

 12-14-ו 10-12, 6-8בטמפרטורות בתוך בטנות פוליאתילן הקירור ביום האסיף. התוצרת אוחסנה 

הבטנות הוסרו בעת העברה לחיי  מ"צ לאחר מכן. 20-ימי חיי מדף ב 3ימים, עם  10מ"צ למשך 

   .8מדף. תוצאות הניסוי הוצגו בטבלה 

טיפול האקלום לא  מ"צ. 6-8-)שקעים( הופיעו רק בקישואים שאוחסנו בברורים  נזק צינה סימני

פרי הניזוק. כמו כן, בהריקבון המשנה וע את הנזק אך הפחית את חומרתו ומנע את מנהצליח ל

למרות השיפור הטיפול הפחית את הופעת הכתמים והנקודות החומות על פני שטח הקישואים. 

הופעת נקודות  מ"צ לא היה ראוי למכירה בחיי מדף. 6-8-ימים ל 10הזה, כל הפרי שנחשף למשך 

טיפול מ"צ.  12-14-ו 10-12-חומות וכתמים הייתה בעיית האיכות העיקרית בפירות שאוחסנו ב

, כך שאיכות הפרי מ"צ 10-12-האקלום הפחית את חומרת הפגם הזה בקישואים שאוחסנו ב

  (.  2.5המטופל הייתה מעל סף המכירה )ציון מראה כללי 
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 8טבלה 

מהזן גולדן דלייט אורגאניים השפעת טמפרטורת האחסון וטיפול האקלום על איכות קישואים 

 מ"צ 20-שלושה ימי חיי מדף בוון בקירור ימי אחס 10לאחר 

 

 מראה כללי כתמים שקעים צבע הפרי ריקבון אריזה טיפול טמפרטורת

 אחסון, מ"צ

  

% *1-4 0-3 0-3 1-5 

 1.5 1.8 1.2 2.8 0.0 חשוף ללא אקלום 6-8

 PE 9.9 2.6 0.9 0.7 1.3בטנה  ללא אקלום 6-8

 PE 0.0 2.7 0.6 0.2 1.9בטנה  אקלום 6-8

 PE 8.6 2.7 0.0 1.0 2.3בטנה  ללא אקלום 80-82

 PE 8.6 2.6 0.0 0.6 2.6בטנה  אקלום 80-82

 PE 0.0 2.7 0.0 0.6 2.7בטנה  ללא אקלום 82-84

 PE 0.0 2.9 0.0 0.6 2.6בטנה  אקלום 82-84

 כתום – 4צהוב מלא,  – 3רוב שטח הפרי צהוב,  – 2כחצי משטח הקישוא ירקרק,  -1מדד הצבע: *

 

 9בלה ט

על איכות קישואים אורגאניים מהזן  Xtendהשפעת אריזה באווירה ובלחות מתואמת בבטנות 

 מ"צ 20-מ"צ ויום אחד או שלושה ימים של חיי מדף ב 10-12-ימי אחסון ב 10גולדן דלייט לאחר 

 

 מראה כללי כתמים שקעים מדד צבע ריקבון טיפול אריזה

   % *1-4 0-3 0-3 1-5 

 מ"צ 20-ב יום חיי מדף 1+ מ"צ  10-12-באחסון ימי  10לאחר 

אקלוםללא  מקופלת PEבטנה   6.25 2.94 0.00 0.81 2.6 

Xtend  אקלוםללא  חירור בינוני  0 2.63 0.00 0.19 3.7 

Xtend  אקלוםעם  חירור בינוני  0 2.63 0.19 0.19 3 

Xtend  אקלוםללא  חירור גבוה  0 2.63 0.13 0.06 3.4 

Xtend  אקלוםעם  ר גבוהחירו  0 2.60 0.13 0.07 3.4 

 מ"צ 20-ב חיי מדף מיי 3+ מ"צ  10-12-בימי אחסון  10לאחר 

אקלוםללא  מקופלת PEבטנה   6.25 2.75 0.00 1.00 2.4 

Xtend  אקלוםללא  חירור בינוני  0 2.44 0.00 0.13 3.5 

Xtend  אקלוםעם  חירור בינוני  0 2.69 0.13 0.19 3 

Xtend  אקלוםללא  ר גבוהחירו  0 2.50 0.13 0.13 3.2 

Xtend  אקלוםעם  חירור גבוה  0 2.44 0.06 0.06 3.4 

 כתום – 4צהוב מלא,  – 3רוב שטח הפרי צהוב,  – 2כחצי משטח הקישוא ירקרק,  -1מדד הצבע: *
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היות והופעת כתמים ונקודות חומות הפכה לבעיית האיכות העיקרית בקישואים שאוחסנו 

מ"צ, נבחנה האפשרות לעכב את התפתחות הפגם על ידי אריזה באווירה  10רה  מעל בטמפרטו

כמו דוגמאות הביקורת נארזו בבטנות פוליאתילן מקופלות,  .Xtendובלחות מתואמת בבטנות 

שנעשה השנה במשלוחי צוקיני צהוב אורגאני לאירופה. ההבדל בין שתי שיטות האריזה היה גם 

( וגם בהרכב האווירה )היווצרות Xtend-אך לא ב PEעיבוי בפטנות  הצטברות מיברמת הלחות )

המקופלות(.  PE-אך לא בבטנות ה Xtend-ב (פד"חחמצני )-פחמן דואווירה מתואמת מועשרת ב

 Xtendנבחנו אריזות שעלול לגרום נזק לקישוא הצהוב פד"ח הצטברות יתר של על מנת להימנע מ

-בינונית וגבוהה, בשילוב עם טיפול האקלום של יומיים ב בשתי דרגות חירור )מיקרופרפורציה(:

 כל האריזות נפתחו מיד לאחר העברה לחיי מדף. מ"צ או בלעדיו. 17

כצפוי לא נוצרה אווירה מתואמת . 5הוצגה באיור במהלך האחסון אריזות תוך הרמת הפד"ח ב

יותר פד"ח מאשר בעלות חירור ביניים צברו  Xtendהלא אטומה. בטנות בבטנות פוליאתילן 

בטנות בעלות חירור גבוה. באריזות אשר עברו טיפול האקלום רמת הפד"ח עלתה בזמן הטיפול 

וירדה לאחר העברה לקירור. עקב חדירות מוגברת של פוליאמיד לאדי מים, לא נצברו מי עיבוי 

   . PE. לעומת זאת, הרבה מי עיבוי הצטברו באריזות Xtend-בבטנות ה

 

 .5איור 

 חמצני )פד"ח( בתוך אריזות פלסטיק שונות המכילות קישואי צוקיני צהוב-ז פחמן דוריכו

 

(. השיפור 9)טבלה את איכות הקישואים  תשפרה משמעותי Xtendבהשוואה לפוליאתילן, אריזת 

בא לידי ביטוי בהפחתת חומרת הפגמים כמו כתמים ונקודות חומות על פני הקליפה, ומניעת 

מ"צ בבטנות  10-12מכך, בסוף חיי המדף התוצרת שאוחסנה בטמפרטורה  ריקבון הפרי. כתוצאה

Xtend  (. לעומת זאת, הקישואים שנארזו 3.5-ל 3ראתה איכות טובה )ציון מראה כללי בין

לא נצפתה ימים(.  3כעבור  2.4-כעבור יום חיי מדף ו 2.6בפוליאתילן היו באיכות גבולית )ציון 

ר האריזה וטיפול האקלום בתנאים הנתונים. תוצאות הניסוי משמעית של מידת חירו-השפעה חד

 ה ימית שלק להובלימספפרק זמן הוכיחו כי ניתן לשמור על איכות הקישוא הצהוב למשך 

השגת המטרה מבוססת על שילוב שיטות טיפול בתוצרת,  ולשיווק ביעד הייצוא. חו"להתוצרת ל
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טה אומצה ע"י חברה מסחרית המייצאת שיטת האריזה מיטבית ותנאי האחסון המיטביים. השי

. בחינת 2010קישוא צהוב אורגאני לאירופה. דווח על משלוחים ראשונים מוצלחים בעונת האביב 

    חורף.-יעילות השיטה בתנאים מסחריים של משלוח ימי תימשך בעונת הסתיו

  

 דיון

לה ימית הראה דרך לשמירת איכות הקישוא הצהוב למשך פרק זמן מספיק להובהמחקר 

לאירופה ולשיווק ביעד הייצוא. יתרה מזה, חברה מסחרית החלה בבחינת יעלות השיטה בתנאי 

לל אריזת הקישואים והשיטה המשולבת כעיקרון  והדיווח הראשוני היה מעודד. יםמשלוח אמיתי

ולאחר מכן אחסון/משלוח מ"צ  17-ווירה ובלחות מתואמת, ביצוע טיפול אקלום של יומיים בבא

נמצאה למרות שבניסוי האחרון לא . מ"צ( 10-12במקצת מעל סף הנזק ) ההפרטורה גבובטמ

איכות נדרש להבטחת  טיפוללפי דעתנו ה ,בתנאים הנ"להשפעה ברורה של טיפול האקלום 

של תנודות טמפרטורת המשלוח כלפי מטה. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי הניסוי מקרה התוצרת ב

י רגישות לצינה פחותה יחסית לעונת החורף. יש להמשיך בבחינת נערך בעונת האביב כאשר לפר

. השיטהיישום יעילות השיטה במשלוחי ניסיון ימיים בעונת החורף לפני שניתן יהיה להמליץ על 

ביצוע ויישומו לא דורש הטיפול קל יחסית לנתקבלו תוצאות מעודדות.  יחד עם זאת, עד כה

 הקיים. שינויים דרסטיים בתהליך הכנת המשלוח

מקור בנוסף לנזקי הצינה, המחקר גילה פגם נוסף שמתפתח על הקישוא הצהוב לאחר הקטיף. 

במראה הקישוא  תפוגע תופעהכי ה אין ספקתופעת הנקודות החומות אינו ברור עד הסוף, אך 

נזקי צינה אינו  לביןהתופעה  ביןועלול לפסול אותו למחירה. הקשר השיווקי הצהוב, מוריד מערכו 

משמעי כי בחלק מהמקרים הנקודות הופיעו דווקא בתוצרת שאוחסנה בטמפרטורה גבוהה -דח

מ"צ(. בד"כ התופעה אופיינית לתנאי  10בטמפרטורה נמוכה )מ"צ( ובמקרים אחרים  14יחסית )

כמו אריזות פוליאתילן. יש הנחה סבירה כי גורמים מיקרוביאליים יכולים להיות  לחות מוגברת

 מונעות או מפחיתות את הנזק ככל הנראה הודות Xtendות הנזק. אריזות מעורבים בהתפתח

מי עיבוי על פני שטח הקישוא הארוז. הצטברות להשפעה אנטימיקרוביאלית של פד"ח ולחוסר 

בעבר הראנו כי אריזות מהסוג הזה יעילות למניעת פגמים דומים במלונים )"ג'ינג'ים"( 

לשמירה על איכות קישואים  Xtend-ל יעילות אריזות הובמלפפונים )יבלות(. כמו כן, דווח ע

 (.15קוקוצלה וצוקיני ירוק ) כמו מטיפוסים אחרים

הייתה השפעה מוגבלת בלבד על הופעת נזקי הצינה בצוקיני הצהוב,  MCP-1-העובדה שלטיפול ב

ל . יחד עם זאת, הנושא שנזקתפקיד מרכזי בהתפתחות ה לאתילןשאין ככל הנראה מצביע על כך 

אינו נחקר מספיק  MCP-1-מעורבות האתילן בהתנהגות הקישוא הצהוב לאחר הקטיף ויעילות ה

עד כה. ידוע כי בדומה למלפפונים קישואים, למרות היותם פירות לא קלימקטריים, רגישים מאד 

   לנוכחות אתילן באווירה. 

הקישוא הצהוב בעונות  קליפתלפי דעתנו, יש עניין בהסתכלות כי השארות כתמים ירוקים על פני 

מקבילה להפחתת רגישות הפרי לצינה בדומה לצוקיני הירוק. יש לחקור את התופעה קיץ -האביב

-קיים קשר כזה הוא יכול להצביע על כיוון אפשרי להשבחת קישואים דולעומק. אם באמת 

ת כי זנים ירוק( עם פיזור צבעים רגולארי בדומה לזן פטיסון 'נובה'. ניתן לצפו-צבעיים )צהוב

   כאלה יאופיינו ברגישות פחותה לצינה. 
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מר צבי גרוס )רמת השרון( ומר  ,שמעון מזרחי )באר יעקב(מר אים ושיהק יאנו מודים למגדל

שיתוף הפעולה ועל על וייס )חב' כצ"ט( נערן( וכמו כן למר דורון  'דבש צורים',אוריאל שפילמן )

 הספקת התוצרת למחקר זה. 
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 430-0148-09: מס' מחקר

 

 מטרות המחקר לתקופת הדו"ח תוך התייחסות לתכנית העבודה.

היא למצוא פתרון מעשי לשיפור כושר השתמרות זני צוקיני צהוב על מנת לאפשר מטרת העבודה 

 את משלוחו לייצוא דרך הים. 

 .יסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדו"חעיקרי הנ

נבדקה ההשפעה של מספר גורמים לאחר הקטיף על השתמרות הקישואים ועל רגישותם לצינה. 

-1-בין הטיפולים שנבחנו, טבילה במים חמים, טיפול ההשהיה )אקלום(, חשיפה לאדי אתנול ו

ונות. קישואים מזני צוקיני צהוב אוחסנו (, ואריזה ביריעות פלסטיק שMCP-1מתילציקלופרופין )

בתנאי הדמיה למשלוח ימי בהשוואה לקישואים מטיפוס צוקיני ירוק. נבחנו טמפרטורות אחסון 

  שונות, עם הערכת איכות התוצרת בתום האחסון בקירור ובתום חיי מדף. 

 .המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו

 הצטמקות, ברקה העלמותירק )ה הזדקנות את איץאך ה נזקת הופעת המ"צ מנע א 14-אחסון ב

 אתבמידה מסוימת  עיכב פלסטית אריזה עם צ"מ 14-ב אחסון של שילוב (.הקליפה צבע שינויו

מ"צ לפני העברה לטמפרטורה נמוכה  17-. טיפול האקלום למשך יומיים בההזדקנות תופעות

השיטה המשולבת כללה אריזת הקישואים באריזות  .מדף בחייהן וקירור באת הנזק הן  תיהפח

מ"צ(. בתנאים  10-12פלסטיק, טיפול האקלום ולאחר מכן אחסון/משלוח בטמפרטורה גבולית )

במקום פוליאתילן הביא שיפור נוסף באיכות  Xtendהנ"ל, אריזה באווירה מתואמת בבטנות 

חומות על קליפת הירק. השיטה  התוצרת הודות למניעת הצטברות מי עיבוי והפחת הופעת נקודות

אומצה ע"י חברה מסחרית המייצאת קישוא צהוב אורגאני לאירופה. דווח על משלוחים ראשונים 

 .2010מוצלחים בעונת האביב 

 .במהלך העבודהלפתרון ו/או השינויים שחלו הבעיות שנותרו 

   החורףיש להמשיך בבחינת יעילות השיטה במשלוחים מסחריים בהובלה ימית בעונת 

 .האם הוחל כבר בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח

 הפרסומים בנושא בעברית ובאנגלית נמצאים בשלבי ההכנה

 )סמן אחת מהאופציות( פרסום הדו"ח: אני ממליץ לפרסם את הדו"ח

 רק בספריות 

 )ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 
  לא לפרסום –חסוי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


