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 תקציר

לתות שדה כושר השתמרות נמוך, בעיקר בגלל רגישותו למחלות לאחר הקטיף. עקב כך חלק  הצגת הבעיה.

ניכר מהפרי עדיין נשלח לייצוא דרך האוויר למרות הוצאות המשלוח הגבוהות בהם כרוכה ההובלה 

אולם, יישום  )פד"ח( הינה אמצעי יעיל להפחתת ריקבון בתות שדה. 2CO-האווירית. אווירה מועשרת ב

מסחרי של הגישה עדיין יחסית מוגבל בגלל מספר בעיות, ביניהם קושי לשלב אריזה פלסטית עם קירור 

מהיר של הפרי, יעילות מוגבלת של שיטה "פסיבית" להיווצרות אווירה מתואמת, סיכון להתפתחות טעמי 

מנת לאפשר הובלתו לשוקי היא למצוא דרכים מעשיות לשיפור השתמרות התות על  מטרת המחקרלוואי. 

על מנת להשיג את יעד הפרויקט, המחקר נערך בשלושה כיוונים: )א(  מהלך ושיטות עבודה.יצוא דרך הים. 

בחינת השפעה של תנאי הגידול וטיפולי לפני הקטיף על השתמרות התות; )ב( בחינת יעילות אריזות משלוח 

כלומר מילוי האריזה בתחילת משלוח/אחסון ת, המבוססות על עיקרון האריזה באווירה מתואמת אקטיבי

)ג( פיתוח אריזות קמעוניות השומרות על איכות הפרי לאורך כל שרשרת -; ובתערובת גזים בהרכב מיטבי

עם השמר ( שילוב  של הדברה ביולוגית בשדה בתכשיר 1)  תוצאות עיקריות.ההספקה עד בית הלקוח. 

יף הפחית את שיעור הריקבון בתות במידה דומה ליעילות אריזה באווירה מתואמת אקטיבית לאחר הקט

( גידול התות בחממות מכוסות ביריעות פלסטיק "תרמיות" הבולעות את הקרינה 2חומרי הדברה כימיים; )

אדומה שיפר בצורה ניכרת את השתמרות התות במחצית הראשונה של עונת הקטיף, אך הגביר -האינפרא

משפר בצורה  Transfresh( נמצה כי שימוש באריזות משטח בשיטת 3) את שיעור הריקבון בהמשך העונה;

( אווירה מתואמת אקטיבית ברמת קרטון 4מאפשר הובלתו הימית; )לפי כך ניכרת את השתמרות התות ו

. אולם SO2פולטים שנתנה תוצאות מעודדות בשילוב עם חומרים )פד"ח מוצק( קרח יבש הוספת על בסיס 

יתכן וניתן למנוע את התופעות . SO2 -השפעה פיטוטוקסית של יצרני הנציאל לפוטהמשך העבודה גילה 

( פותחה גישה לקירור באוויר מאולץ של התות בתוך 5רצויות ע"י אופטימיזציה של השיטה; )-הבלתי

( פותחה אריזה קמעונית בעלת מיקרופרפורציה המאפשרת שימוש באווירה 6אריזות משלוח פלסטיות; )

הרכב  חיזוישימוש במודל מתמטי מאפשר נמצא כי ( 7ת תוך שמירה על טעם הפרי; )מתואמת אקטיבי

 מסקנות והמלצות.האווירה בתוך האריזה על מנת להשיג השתמרות מיטבית ללא פגיעה באיכות הפרי. 

על ידי חב' אגרקסקו כאמצעי למשלוח  Transfresh-התוצאה העיקרית של העבודה היא אימוץ של שיטת ה

ממשלוח  60%-לייצוא בהובלה ימית. הודות לטכנולוגיה זאת החברה מתכננת להעביר השנה כתות שדה 

  לפני שנים ספורות. 15%-התות להובלה ימית, בהשוואה ל
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 מבוא

רגישותו לריקבון לאחר הקטיף הנגרם בעיקר על ידי בגלל בפרט  ,כושר השתמרות נמוךתות שדה לפרי 

רק עד התקופה האחרונה כתוצאה מכך Rhizopus stolonifer (1 .)-ו Botrytis cinereaשני פתוגנים: 

הוצאות המשלוח למרות ( היה נשלח מהארץ לחו"ל דרך הים, 15%-פחות מחלק קטן מיבול התות )

. ריסוסים בחומרי הדברה שניתנים בשדה מפחיתים במידה אוויריתההובלה הגבוהות בהם כרוכה ה

יש מגבלות לטיפולים כימיים בתות בגלל שאריות חומרי  .מסוימת את חומרת ריקבון הבוטריטיס

ההדברה בפרי, הדבר שגורם ליחס שלילי מצד הצרכנים בארץ ובחו"ל, והתפתחות גזעי הפתוגנים 

העמידים לחומרי הדברה. אין כיום טיפול כימי יעיל כנגד ריקבון הריזופוס בתות המתפתח לפני ואחרי 

בטיפול כימי כנגד ריקבון הפרי בצורה מוגבלת בלבד מפני  היום חלק מהמגדלים משתמשיםהקטיף. 

 שיעילותו לא מצדיקה את עלות הטיפול ואת הנזק התדמיתי הנגרם בעקבותיו.

חמצני )פד"ח( ידועה כאמצעי להדברת ריקבון בתות שדה לאחר -אווירה מתואמת מועשרת בפחמן דו

גם את התפתחות לא מבוטלת ידה כנגד בוטריטיס, אך מעכבת במ מיוחדהקטיף. השיטה יעילה ב

משמשת בארה"ב למשך עשרות שנים להובלה יבשתית של תות שדה  Transfresh-הריזופוס. שיטת ה

כלומר  ,באווירה מתואמת אקטיבית אריזהשל  עיקרוןמבוססת על ה(. השיטה 9 ,3למרחקים ארוכים )

כוללת Transfresh -שיטת המילוי האריזה בתחילת המשלוח/האחסון בתערובת גזים בהרכב מיטבי. 

שאיבה חלק מהאוויר מתוך עטיפת כל משטח ומשטח בשקית פוליאתילן גדולה, אטימת השקית, 

עקב בעיות טכניות אולם, חמצני לתוכה עד להשגת ריכוז מתאים. -והזרמה של פחמן דוהאריזה 

 . דבלבלייצוא התות מהארץ עד התקופה האחרונה היה מוגבל ביישום השיטה שימוש בה 

מגינה על המוצר בזמן המשלוח, אך לא בשלבי השיווק כאשר הפרי  Transfresh-כמו כן, אווירת ה

-מתות השדה שנשלח מקליפורניה לצפון 30-40%(, 5נמצא על מדף המכירה. לפי הערכה של קאדר )

ן קיים צורך בהרחבת מגווכן, פימזרח ארה"ב מתכלים דווקא בשלבי השיווק הסיטונאי והקמעוני. ל

נדרשים פתרונות לאריזות הגישות להובלת התות באווירה מתואמת. בנוסף לאריזת משטח שלם 

קטנות יותר בגודל של קרטון או מספר קרטונים או בגודל של אריזה קמעונית, שתיתן הגנה לפרי הן 

עצם סגירת הפרי ביריעה בשלב ההובלה הימית והיבשתית, והן בחיי מדף עד הצריכה בבית הלקוח. 

אריזה באווירה מתואמת ) לסטית גורמת להעשרת האווירה בתוך האריזה בפד"ח עקב נשימת הפריפ

. הפד"ח שמצטבר מעכב את התפתחות הפתוגנים. אולם, טעם הפרי באריזות אטומות בד"כ ("פסיבית"

(. לכן, מומלץ 11 ,8נפגם עקב היווצרות מחסור בחמצן ו/או עודף פד"ח אשר גורמים לטעמי לוואי  )

. טכנולוגיה (10להשתמש ביריעות בעלות מיקרופרפורציה לצורך אריזה קמעונית של תות שדה )

נראים לעין בקוטר של -עכשווית מאפשרת חירור יריעות פלסטיות בעזרת לייזר בחורים מזעריים בלתי

מיקרון. אולם, היווצרות האווירה המתואמת באריזות מחוררות הינה איטית יותר,  100עד  50

שלושה( הפרי אינו מוגן מפני הפתוגנים. לכן  –צאה מכך חלק מתקופת האחסון )בד"כ יומיים וכתו

שילוב  הקדמית הצענויעילות האריזות מהסוג הזה מבחינת הדברת הריקבון אינה מספקת. בעבודה 

בעלות חירור שגרתי של אריזות מחוררות עם אווירה מתואמת "אקטיבית" כלומר מילוי אריזות -בלתי

בתערובות גזים המועשרות בפד"ח. להבדיל משיטת האריזה באווירה מתואמת פסיבית זר זעיר ליי

בשיטה האקטיבית הפרי נמצא מלכתחילה בתנאים מיטביים. מצד שני, נוכחות חורי לייזר במינון נכון 

 מונעת היווצרות תנאים אנארוביים בתוך האריזה ושומרת על טעם הפרי.  
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כנולוגיה ואחסון למשך שנים הראו את יעילות ההדברה הביולוגית כנגד עבודות שנערכו במכון לט

כבעל פעילות  Metschnikowia fructicolaמחלות לאחר הקטיף. בשנים האחרונות, בודד ונחקר שמר 

לאחר הקטיף פחית את שיעור הריקבון השמר לפני הקטיף ב טיפולגבוהה כנגד פטריית הבוטריטיס. 

כמו כן יש  אולם, יישום השיטה בארץ דורש מחקר נוסף.. (7, 6) ם ותות שדהבפירות שונים, כמו ענבי

צורך בבדיקת ההשפעה על איכות ועל השתמרות הפרי של טכנולוגיית גידול נוספות, כגון שימוש 

 ביריעות תרמיות לכיסוי החממות. 

 

 מטרות העבודה

לשוקי יצוא דרך  ור הובלתאפשלפתח דרכים לשיפור השתמרות התות על מנת לא יה הפרויקט מטרת

יעד הסופי המחקר נערך בשלושה כיוונים: )א( בחינת השפעה של תנאי שיג את ההים. על מנת לה

הגידול וטיפולי לפני הקטיף על השתמרות התות; )ב( בחינת יעילות אריזות משלוח המבוססות על 

ת על איכות הפרי לאורך כל )ג( פיתוח אריזות קמעוניות השומרו-עיקרון אווירה מתואמת אקטיבית; ו

 שרשרת ההספקה עד בית הלקוח. 

 

 עיקרי הניסויים

 מיםי 11-12יבשתית( או -ימים )הדמיה להובלה אווירית 4-5מ"צ( למשך  1-3הפרי אוחסן בקירור )

מ"צ )הדמיה לשיווק על מדף מקורר(.  10-11-יבשתית( ולאחר מכן יומיים ב-)הדמיה להובלה ימית

ן קבוירשיעור ה כללוהפרי בדיקות איכות חסון הובא בתיאור של כל ניסוי וניסוי. פירוט של תנאי הא

כלל מוצקים מסיסים מדידה רפרקטומטרית של  ;בעזרת פנטרומטרמוצקות  בדיקות( וסוגיו; %-)ב

(; אדום כהה) 5עד )ירוק(  1 -מלפי סולם הדרגות צבע הפרי הערכת  ; חומציות מטוטרת;במיץ  )כמ"מ(

הופעה כללית ; הופעת סימני לחץ )חום יבש(; 5עד )ירוק רענן(  1 -גביע לפי סולם דרגות ממצב עלי ה

נחשב כלא  2.5-שקבל ציון פחות מ, כאשר הפרי (הופעה מעולה) 5עד  (הופעה גרועה) 1 -לפי סולם מ

)כגון אדי חמצני ]פד"ח[( וריכוזי הנדיפים -כמו כן, הרכב האווירה )ריכוזי חמצן ופחמן דו .ראוי לשיווק

 אתנול( בתוך האריזות נבדקו בשיטת הכרומטוגרפיה הגזית.

 

  תעל השתמרות התו גורמים לפני הקטיףהשפעת 

 

 שילוב  של הדברה ביולוגית בשדה עם אריזה באווירה מתואמת לאחר הקטיף

 התות קיבל בשדה טיפול כימי מסחרי )פרופיקה /תלדור( או ריסוס בתכשיר הדברה ביולוגית המבוסס

 4-ימים ב 4)למשלןח אווירי בתנאים של חיקוי על שמר, או לא קבל שום ריסוס )בקורת(. הפרי אוחסן 

-ימי מדף ב 3מ"צ +  1-ימים ב 5מ"צ +  4-ימים ב 4משלוח ימי )או ל מ"צ( 10-ימי חיי מדף ב 3מ"צ + 

ל משלוח ימי בתנאים של משלוח אווירי הפרי אוחסן ללא אריזה פלסטית ואילו בתנאים ש .מ"צ( 10

 6-סלסלות של תות )כ 12קרטונים המכילים  .פרש-חיקוי לשיטת הטרנסחלק מהפרי נארז בתנאים של 

 15%-הרכב האווירה ההתחלתי היה כ.  CO2ק"ג( נעטפו בשקיות פוליאתילן עם הפעלת ואקום והזרמת

 )פד"ח(.  15-17%CO2-חמצן ו

וטריטיס, אך היה פחות יעיל כנגד ריזופוס. לעומת טיפול כימי בזמן הגידול הראה יעילות טובה כנגד ב

זאת, הטיפול בשמר הפחית ביעילות את התפתחות הריזופוס בתנאים של חיקוי משלוח אווירי. 

בתנאים של  קבון הכללי בשני הטיפולים הייתה דומה.יכתוצאה מכך, בתנאי המשלוח האווירי רמת הר
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קבון הכללי בטיפול השמר יופוס פחתה, כך ששיעור הרעילות טיפול השמר כנגד ריזיחיקוי משלוח ימי 

קורת הלא מטופלת לא היה מובהק. אחסון התות יהיה גבוה מהטיפול הכימי והיתרון שלו בהשוואה לב

באווירה מתואמת הפחית את שיעור הבוטריטיס בדומה לטיפול כימי, אך היה פחות יעיל כנגד 

ת עם הטיפול בשמר עיכב את התפתחות הריזופוס ריזופוס. יחד עם זאת, שילוב האווירה המתואמ

קבון הכללי בטיפול הזה לא היה שונה באופן מובהק יבצורה מובהקת ומשמעותים. שיעור הר

מתוצאות הטיפול הכימי. יש לציין כי התות לניסוי הזה נלקח מהחלקה הנגועה במיוחד בגורמי 

 ניים. קבון, על מנת לבחון את יעילות הטיפולים בתנאים קיצויהר

 

0

20

40

60

80

בוטריטיס ריזופוס סה"כ

%
ן 
בו

ק
ר

בקורת

טיפול כימי

טיפול שמר

MA

MA+שמר

חיקוי משלוח ימי

 

 . 1איור 

 השפעת טיפולי שדה ואריזה באווירה מתואמת על שיעור ריקבון התות בתנאי משלוח אווירי או ימי

 

 בחינת השפעת גידול תחת יריעות תרמיות על האיכות ועל כושר השתמרות התות

 – UVAיריעה  ות כללו: )א(בדקשנ היריעותחומר צמחי: תות שדה מזן יובל; מקום גידול: גבעת חן. 

אדומה -יריעות "תרמיות" הבולעות קרינה אינפרא 2)ג( -מ"מ, שתי מנהרות; )ב( ו 0.12בקורת, עובי 

מנהרות כל יריעה. שימוש ביריעות תרמיות הגביר  3או  2מ"מ,  0.12משני יצרנים ישראליים, בעובי 

נערכו מדי  טמפרטורה בתוך המנהרה בערך במעלת צלסיוס אחת. בחינות איכות והשתמרות התוצרת

מ"צ ולאחר מכן למשך  2-ימים ב 5ינואר, פברואר ומרץ. התוצרת אוחסנה למשך -חודש, בדצמבר

 מ"צ.  10-11-יומיים נוספים ב

נמצא כי שימוש ביריעות תרמיות הגביר את הטמפרטורה בתוך החממות )המנהרות עבירות( בערך 

ינואר הפחית את שיעור -מי בדצמבר, גידול התות תחת כיסוי תר1במעלה אחת. לפי נתוני הטבלה 

-סגול אך לא את האור האינפרא-הבולעת את האור העל UVAהריקבון בהשוואה לביקורת )יריעה 

אדום(. שיעור הריקבון בתות שגדל במבנים הנ"ל, היה די גבוה, כך שבביקורת בסוף חיי המדף כשליש 

גורם הריקבון העיקרי, אך גם ריקבון  מכל התות היה נגוע בגורמי הריקבון. פטריית הריזופוס הייתה

הבוטריטיס היה די נפוץ בביקורת. גידול תחת כיסוי תרמי בתקופה זאת הפחית את שיעור ריקבון 

. אחד מסוגי היריעה התרמית מנע לחלוטין את ריקבון הבוטריטיס, כאשר הסוג 8-עד פי 2-הריזופוס פי

-עה תרמית הפחית את שיעור הריקבון בדצמבר. בסה"כ גידול תחת ירי2-השני הפחית אותו בערך פי

 . לא נמצאו הבדלים משמעותיים באיכות הפרי. 3-עד פי 2-ינואר בערך פי
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מ"צ  2-ימי אחסון ב 5על השתמרות תות שדה לאחר ( IR. השפעת גידול תחת יריעה תרמית )1טבלה 

 2009ינואר -2008דצמבר מ"צ.  10-ויומיים נוספים של חיי מדף ב

מה חמ יריעה

# 

 ריזופוס בוטריטיס %

 % 

סה"כ ריקבון 

% 

 עלי גביע

 1-5 

 צבע פרי

  1-5 

מראה כללי 

1-5 

UVA 

 ביקורת

3 7.9 ± 7.8 26.1 ± 7.6 34.0 ± 14.3 1.8 ± 0.2 4.0 ± 0.0 1.8 ± 0.3 

6 8.1 ± 4.0 18.9 ± 12.6 27.0 ± 13.9 1.9 ± 0.2 4.0 ± 0.0 1.9 ± 0.4 

IR 

 יצרן א'

1 4.6 ± 4.0 8.7 ± 5.7 13.3 ± 6.3 2.0 ± 0.1 4.1 ± 0.0 2.2 ± 0.2 

4 4.2 ± 8.2 0 4.2 ± 8.2 1.9 ± 0.2 4.1 ± 0.0 2.8 ± 0.0 

7 2.8 ± 5.4 2.8 ± 5.4 5.6 ± 10.9 1.8 ± 0.0 4.0 ± 0.0 2.4 ± 0.5 

IR 

 יצרן ב'

2 0 13.7 ± 9.7 13.7 ± 9.7 2.0 ± 0.2 4.0 ± 0.0 2.1 ± 0.4 

5 0 10.7 ± 21.0 10.7 ± 21.0 1.9 ± 0.1 4.1 ± 0.0 2.3 ± 0.4 

 

 

מ"צ  2-ימי אחסון ב 5על השתמרות תות שדה לאחר ( IR. השפעת גידול תחת יריעה תרמית )2טבלה 

 2009פברואר מ"צ.  10-ויומיים נוספים של חיי מדף ב

 

(. 2ינואר, הבדיקה שנערכה כעבור חודש ימים, נתנה תוצאות הפוכות )טבלה -צב בדצמברבניגוד למ

גבוהה יותר  2-במדגם שנלקח בתקופה זאת שיעור הריקבון בפרי שגדל תחת כיסוי תרמי היה בערך פי

(. כמו קודם, ריזופוס היה מחולל המחלות העיקרי בתות שגדל UVAמשעיור הריקבון בביקורת )יריעה 

. יתכן והשינוי בהתנהגות התות נבע UVA-רות עבירות, הן תחת יריעה תרמית והן תחת יריעת הבמנה

משינויי מזג האוויר בתקופה. יש לציין כי תות מאותו זן שגדל במקביל באותו המשק במנהרות נמוכות 

נפתחות )"שדה פתוח"( לא סבל באותה התקופה מריקבון הריזופוס והראה שיעור נמוך יחסית של 

כמו במועד ריקבון הבוטריטיס. יש לציין כי ריקבון הריזופוס בד"כ אופייני לתות בעונות חמות. 

הדגימה הקודם, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים באיכות הפרי. במרץ נערכה דגימה 

 # יריעה

% 

 בריאים

% 

 בוטרטיס

% 

 ריזופוס

% 

 רקבונות

 גביע-עלי

1-5 

צבע 

 פרי

1-5 

 ימראה כלל

1-5 

UVA 

 יצרן א'

3 58.7±7.6 0.0 15.1±13.9 15.1±13.9 2±0.2 4.0 2.3± 0.3 

6 47.3±18.8 0.0 9.3±18.4 9.3±18.4 2.1±0.1 4.0 2.4± 0.5 

IR 

 יצרן א'

1 45.5±11.2 1.6±3.3 38.8±19.2 40.5±20.3 2.3 4.0 1.85± 05 

4 56.2±25.5 0.0 14.5±18.6 14.5±18.6 2±0.2 4.0 2.36± 0.3 

7 44.8±16 2±3.9 17.8±13.2 19.8±16.6 2.1±0.1 4.0 2.0± 0.4 

IR 

 יצרן ב'

2 44.1±10.6 4±7.8 24.6±9.1 28.6±10.4 2.3 4.0 1.74±0.4 

5 31.0±19 2.7±5.4 33.2±21.1 35.9±19.7 2.3 4.0 1.75± 0.3 

*פתוחשדה   89.2± 8.9 2.8± 5.4 0 2.8± 5.4 1.8± 0.1 4 3.1± 0.5 
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שלישית אשר ראתה שיעור ריקבון גבוהה בכל הדוגמאות שנלקחו ממנהרות עבירות, ללא הבדל 

 בין סוגי הכיסוי )נתונים לא הוצגו(.משמעותי 

 

 לוחת משואריז

 

 למשלוח תות שדה בהובלה ימית Transfresh-בחינת יעילות שיטת ה

 1ימים בטמפרטורה של  8למשך  Transfreshקור בתוך עטיפת  -משטח תות שדה אוחסן במסוף כרמל

גם התות הועבר למרכז וסרה ומדהמ"צ )חיקוי להובלה ימית באניית קירור(. לאחר מכן, העטיפה 

ימים )חיקוי להובלה יבשתית במשאית קירור( ולשלושה ימים  3מ"צ למשך  8-וולקני ואוחסן שם ב

קורת עברו ימ"צ )חיקוי לתהליך השיווק על מדף מקורר או לא מקורר(. פירות הב 20-או ב 8-נוספים ב

זות ייצוא סטנדרטיות מחוץ קור הם הוחזקו בתוך ארי-את אותו המסלול, אך בתקופת האחסון בכרמל

 .Transfreshלעטיפת 

מתאר את ריכוז הפד"ח בתוך המשטח העטוף במהלך האחסון. מיד לאחר הזרמת הגז, הפד"ח  2איור 

התרכז בעיקר בחלק התחתון של המשטח בגלל משקלו המולקולארי הגבוה, כך שהריכוז בחלק העליון 

בחלק התחתון. אולם, יומיים  18%-מצעי וכבחלק הא 11%-, לעומת כ4%של המשטח לא עלה מעל 

לאחר ההזרמה ריכוז הפד"ח השתווה בכל נפח המשטח ונשמר למשך כל תקופת האחסון עם נטייה 

 (.5.5%עד  6.5קלה לירידה )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2איור 

 מ"צ 1-במהלך האחסון ב Transfreshריכוזי הפד"ח בתוך משטח תות שדה עטוף בשיטת 

 

ימים של  8"(, לאחר 0לבדיקה בשלבים שונים של הניסוי: לפני האחסון )"זמן  מדגמי הפרי נלקחו

מ"צ. לבדיקה נלקחו  20-או ב 8-מ"צ ולאחר חיי מדף ב 8-ימים נוספים ב 3מ"צ, לאחר  1-אחסון ב

הקרטונים מהחלק העליון, האמצעי והתחתון של המשטח, והפירות משלושת הקבוצות הנ"ל נבדקו 

קורת אוחסנו בשלב הראשון של הניסוי ללא י. קרטוני הב1קות מוצגות בטבלה בנפרד. תוצאות הבדי

 כשייכים לשכבה העליונה.  1עטיפה פלסטית מעל המשטח העטוף, לכן הם מסומנים בטבלה 

(. 3לא נתגלו הבדלים מובהקים באיכות התות לאחר שני השלבים הראשונים של חיקוי ההובלה )טבלה 

הראה כושר השתמרות משופר בתקופת חיי המדף, הן  Transfreshשיטת לעומת זאת, הפרי שאוחסן ב

מ"צ )מדף לא מקורר(. השיפור בא לידי ביטוי בעיקר בהפחתת שיעור  20-מ"צ )מדף מקורר( והן ב 8-ב

 



 8 

קבון העיקריים, הנגרמים על ידי ריזופוס ובוטריטיס. יעילות טיפול יקבון, כולל את שני סוגי הריהר

ת המשטח העליונה, בהתאם לריכוז הפד"ח הנמוך יחסית במיקום זה לאחר פחותה נצפתה בשכב

 קורת. יהזרמת הגז. אולם, גם הפרי מהמיקום הזה הראה יתרון ברור בהשוואה לב

 

 משלוח ימי/יבשתי ובתקופת חיי מדף תנאיעל איכות התות ב Transfresh אריזת . השפעת 3טבלה 

 

 מיקום טיפול

 

 במשטח 

 הופעה חומציות כמ"מ מוצקות עעלי גבי רקבון, %

 סה"כ ריזופוס בוטריטיס כללית 

 "(0ביום הקטיף )"זמן 

 4.5 0.9±0.1 7.3±0.4 3.4±0.5 1.0 - - - מצב התחלתי

 מ"צ )חיקוי משלוח ימי(  1-ימים ב 8לאחר 

 3.8±0.2 0.9±0.1 8.1±0.4 3.2±0.7 1.1±0.1 0 0 0 עליון בקורת

TrFresh 3.8±0.2 0.9±0.1 7.3±0.6 2.9±0.4 1.3±0.4 0 0 0 עליון 

 מ"צ )חיקוי משלוח ימי ויבשתי( 8-ימים ב 3מ"צ +  1 -ימים ב 8לאחר 

 3.3±0.1 1.0±0.1 7.9±0.8 3.4±0.7 1.7±0.1 0 0 0 עליון בקורת

 

TrFresh 

 3.6±0.2 0.9±0.1 7.6±0.7 3.6±0.6 1.7±0.1 0 0 0 עליון

 3.6±0.2 1.0±0.1 7.8±0.6 3.9±0.5 1.7±0.1 0 0 0 אמצעי

 3.2±0.2 1.1±0.1 7.9±0.1 4.0±0.5 1.7±0.2 0 0 0 תחתון

 מ"צ )חיקוי שיווק על מדף מקורר( 8-ימים ב 3מ"צ +  8-ימים ב 3מ"צ +  1 -ימים ב 8לאחר 

 2.3±0.2 0.9±0.1 6.8±0.3 4.3±0.5 3.0±0.3 12.8 5.5±1.2 7.3±1.7 עליון בקורת

 

TrFresh 

 2.9±0.4 1.0±0.1 7.4±0.4 4.2±0.5 2.9±0.1 4.4 0 4.4±3.5 עליון

 3.5±0.2 1.1±0.1 7.7±0.6 4.0±0.4 3.5±0.2 0 0 0 אמצעי

 3.1±0.2 1.1±0.1 8.3±0.9 4.6±0.6 3.1±0.2 0.7 0 0.7±1.4 תחתון

 מ"צ )חיקוי שיווק על מדף לא מקורר( 20-ימים ב 3מ"צ +  8-ימים ב 3מ"צ +  1 -ימים ב 8לאחר 

 1.6±0.3 0.8±0.1 8.0±0.9 4.9±0.5 3.3±0.4 25.4 2.1±4.0 23.3±7.0 עליון רתבקו

 

TrFresh 

 2.4±0.3 0.8±0.1 6.8±0.3 4.2±0.5 3.4±0.2 10.3 5.0±4.3 5.3±4.5 עליון

 3.3±0.3 0.9±0.1 7.4±0.5 4.5±0.4 2.8±0.2 1.1 0 1.1±2.2 אמצעי

 2.6±0.2 1.1±0.1 8.4±0.6 4.8±0.5 2.8±0.3 1.7 0 1.7±2.2 תחתון

 

כצפוי, תוצאות טובות יותר נתקבלו בתנאי המדף המקורר. בקבוצה זו, התות שאוחסן קודם לכן 

בבקורת.  13%כלל לא הראה רקבונות, מול שיעור הרקבון של כמעט  Transfreshבאמצע המשטח 

ווירה סולקה לאחר ההובלה הימית, השפעת הא Transfresh-הניסוי הראה כי למרות שעטיפת ה

השיטה אומצה ע"י חברת אגרקסקו ומיושמת המתואמת מגנה על התוצרת עד כדי השלב של חיי מדף. 

 להובלת תות שדה לחו"ל בהובלה ימית.
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 אריזות באווירה מתואמת אקטיבית ברמה של קרטון: בדיקת יעילות

עולה עם חברת במחלקה לאחסון, מרכז וולקני תוך שיתוף פ 2009ינואר -2008הניסוי נערך בדצמבר 

. חומר צמחי: תות שדה מזן הדס; מקום גידול: קלנסוואה. הניסוי Stepacוחברת אריזות  TBPייצוא 

 כלל טיפולים כדלהלן:

 ללא אווירה מתואמת( – 1אריזות קרטון רגילות ללא אווירה מתואמת )ביקורת  .1

 אווירה מתואמת "פסיבית"( – 2)ביקורת  Xtendאריזות קרטון + בטנות  .2

 אריזות קרטון + בטנות פוליאתילן צפוף )פ"צ(  .3

 + קרח יבש Xtendאריזות קרטון + בטנות  .4

 אריזות קרטון + בטנות פוליאתילן צפוף )פ"צ(+ קרח יבש .5

 SO2+ נייר  Xtendאריזות קרטון + בטנות  .6

 SO2אריזות קרטון + בטנות פוליאתילן צפוף )פ"צ( + נייר  .7

 SO2בש + נייר + קרח י Xtendאריזות קרטון + בטנות  .8

 SO2אריזות קרטון + בטנות פוליאתילן צפוף )פ"צ( + קרח יבש + נייר  .9

גר'  400אריזות קמעוניות של  12) 4.8קרטוני ייצוא מסחריים של תות שדה המכילים  3כל טיפול כלל 

 ק"ג תות. 140אריזות בשכבה(, בסה"כ  6בשתי שכבות של 

מ"צ )חיקוי להובלה  5-חיקוי להובלה ימית( + יומיים במ"צ ) 1-2-יום ב 11-12התוצרת אחסנה למשך 

יבשתית(. לאחר מכן האריזות נפתחו ונערכו בדיקת איכות הפרי בחצי מהאריזות הקמעוניות מכל 

-10-האריזות הקמעוניות )החצי השני מכל קרטון( הועברו ל הבטנות הוסרו בתקופת חיי מדף.קרטון. 

למשך יומיים. נערכו בדיקת איכות הפרי בסוף חיי המדף. מ"צ )חיקוי למדף מקורר( ואוחסנו  11

, אתנול, CO2במהלך האחסון נבדקו הרכב האווירה בתוך האריזות, כולל ריכוזים של חמצן, 

רמות טיפוסיות של פד"ח באריזות במהלך האחסון בקור: ללא הוספת  אצטאלדהיד ואתיל אצטט.

 Xtendבבטנות  6-8%"צ בתוספת קרח יבש; בבטנות פ 4-6%בשני סוגי הבטנות;  2-3%קרח יבש 

  בתוספת קרח יבש.

מיקרון ללא חרור, עם או בלי  10אריזה בבטנות פוליאתילן בעובי של . 3תוצאות הניסוי הוצגו באיור 

בעלות מיקרופרפורציה  Xtendאריזה בבטנות . תוספת קרח יבש, לא הפחיתה את שיעור הריקבון

, במיוחד בשילוב עם תוספת פד"ח )קרח יבש(. אולם, עדיין שיעור הפחיתה במקצת את שיעור הריקבון

תוספת של נייר כימי  הריקבון היה גבוה מדי, כך שהתוצרת בסוף חיי הדף לא הייתה ראויה לשיווק.

, Xtend-הפחית בצורה ניכרת את שיעור הריקבון, הן בבטנות פוליאתילן צפוף והן ב SO2המשחרר 

סוים בהשוואה לפ"צ. יחד עם זאת. הטיפול השפיע בצורה שלילית על היה יתרון מ Xtend-כאשר ל

או שילוב משולש של שני סוגי הבטנות עם  SO2עם נייר  Xtendשילוב של בטנות  טריות עלי הגביע.  

רק  הראו תוצאות מבטיחות בסוף תקופת האחסון )ההובלה( בקור, לפני חיי המדף CO2-ו SO2-יצרני ה

נתן תוצאות מעודדות בסוף חיי המדף. אולם,  CO2-ו SO2-עם יצרני ה Xtendת שילוב משולש של בטנו

נמוך מהביקורת, היה גבוהה מדי  6-יש לציין כי פילו במקרה הזה שיעור הריקבון, למרות שהיה פי

נמצאה שונות גבוהה בטיפול הזה כאשר שני קרטונים מתוך שלושה  ריקבון(. 10%-מבחינה מסחרית )כ
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-ריקבון בסוף חיי המדף, כאשר הקרטון השלישי היה גרוע בהרבה )כ  3-4%בירות )הראו תוצאות ס

  ריקבון(. סיבות לשונות הגדולה הזאת דורשות מחקר נוסף. 29%

 אף אחד מהטיפולים לא גרם להיווצרות ריח לוואי דוחה בפירות.
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 מ"צ. 10-מדף ב . השפעת שיטות האריזה על שיעור הריקבון בתות שדה לפני ואחרי חיי3איור 

 

 וטיפול מגאייר על השתמרות התות 2SOהשפעת חומרי האריזה הפולטים 

נמצאה יעילה לשיפור השתמרות התות בניסוי שמתואר לעיל,  SO2היות ותוספת חומר האריזה הפולט 

. הניסוי נערך עם התות מזן רותמי בשיתוף פעולה 2009/2010בחינת הגישה הזאת נמשכה בעונת החורף 

  וכלל טיפולים כדלהלן: TBPחב' עם 

 אריזות קרטון ללא אווירה מתואמת )ביקורת( .1

 (INTELLIPAKמחוררת ) SO2אריזות קרטון + בטנה פולטת  .2

 stretch **PVCאריזות קרטון + עטיפת  .3

 stretch PVC( + עטיפת *GRAPAGE) SO2אריזות קרטון + נייר פולט  .4

 stretch PVC( + עטיפת INTELLIPAKמחוררת ) SO2אריזות קרטון + בטנה  .5

 stretch PVCש' + עטיפת  24אריזות קרטון + טיפול מגאייר   .6

טיפול חדשני הכולל ערפול בתרכובות כלור פעיל אשר הוכיח את יעילותו כאמצעי הינו  "מגאייר"טיפול 

ים ימ 6אוחסן למשך  תותה לקטילת מיקרואורגניזמים באוויר וחיטוי חדרי קירור וסוגי תוצרת שונים.

מ"צ )חיקוי להובלה יבשתית(. לאחר מכן האריזות  5-מ"צ )חיקוי להובלה ימית( + יום נוסף ב 1-2-ב

, )חיקוי למדף מקורר( מ"צ 12-ימים בתנאי חיי מדף ב 4נפתחו ודוגמאות התוצרת אוחסנו למשך עד 

 ימי מדף. 4-ו 3, 1עם בדיקות איכות כעבור 
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 וטיפול מגאייר על השתמרות תות שדה מהזן רותמי SO2.  השפעת אריזות פולטות 4טבלה 

 

 

. (4)טבלה  כולל ביקורת יום אחד של חיי המדף, שיעור הריקבון היה נמוך יחסית בכל הטיפוליםלאחר 

סימני נזק פיטוטוקסי, על עלי הגביע כבר בשלב הזה אולם, בחלק מהטיפולים התות המטופל הראה 

. (PVCועטיפת  INTELLIPAK)בטיפול מגאייר( או על הפרי עצמו )בעיקר באריזה משולבת של בטנת 

באופן בולט יותר גבוה שיעור הריקבון בכל הטיפולים היה  ,כעבור יומיים נוספים של חיי מדף

מהביקורת, אם כי ההבדל לא תמיד היה מובהק סטטיסטית עקב שונות גבוהה בין הדוגמאות. בתנאים 

ככל הנראה בגלל השפעתם  ,השתמרות התותהשפעה חיובית של הטיפולים על שנבחנו הניסוי לא גילה 

  הביא לתוצאות חיוביות.הפיט וטוקסית. יחד עם זאת, יתכן ואופטימיזציה של הטיפולים עשויה ל

 

 קירור מהיר של תות שדה בתוך אריזות פלסטיק

יישום אווירה מתואמת בתות שדה מוגבל בין היתר בגלל הקשיים של קירור הפרי הארוז בתוך יריעה 

פלסטית. בעבודה זאת נבחנה האפשרות של קירור התות הנמצא כבר בתוך האריזה הפלסטית. לשם 

המכילה סלסלות פלסטיק מחוררות עם הפרי נארזה בתוך שקית  כך, אריזת קרטון מסחרית

פוליאתילן אשר חוברה למתקן השואב אוויר מתוך האריזה. בקצה השני של השקית נעשו פתחים, 

שעות בתוך  4וחירור הסלסלות שונה כדי לכוון את זרם האוויר דרך הסלסלות. המתקן הופעל למשך 

 3-ימים ב 5ים נאטמו והקרטון הועבר לתהליך אחסון רגיל )מ"צ, ולאחר מכן הפתח 1חדר קירור של 

קורת עברו את אותה מסלול האחסון עם או בלי עטיפה ימ"צ(. דוגמאות הב 10-מ"צ + יומיים ב

פלסטית, אך ללא שאיבת האוויר. מעקב אחרי טמפרטורת הפרי ואיכותו הראה כי הזרמת האוויר הקר 

 טיפול
 בוטריטיס

% 
 ריזופוס

% 

סה"כ 
 ןוקביר

% 

 מדד צריבה
 )אין( 0-מ
 )חמור( 3עד 

 עלי גביע
)רענן(  1-מ

 )חום( 5עד 

 יום אחד של חיי מדףימי אחסון בקירור +  7לאחר 

 2.2±0.2 0.03±0.07 2.1±2.8 1.1±2.2 1.0±2.0 ללא אווירה מתואמת

 INTELLIPAK 2.7±3.5 0.0±0.0 2.7±3.5 0.06±0.06 2.2±0.1 בטנת

 PVC 0.9±1.8 2.2±2.8 3.1±4.1 0.00±0.00 2.1±0.2עטיפת 

 GRAPAGE+PVC 2.8±3.3 2.8±4.9 5.6±5.4 0.05±0.06 2.8±0.1נייר 

 INTELLIPAK+PVC 1.1±2.2 0.0±0.0 1.1±0.0 0.73±0.25 2.3±0.2 

 PVC 2.2±2.9 0.0±0.0 2.2±2.9 0.00±0.00 3.8±0.2מגאייר + 

 ימים של חיי מדף 3ימי אחסון בקירור +  7לאחר 

 1.7±0.1 0.00±0.00 22.4±7.1 19.5±7.4 2.9±2.7 אווירה מתואמתללא 

 INTELLIPAK 7.2±4.8 42.4±9.3 49.6±7.6 0.05±0.09 1.9±0.1 בטנת

 PVC 18.5±12.9 39.4±14.2 57.9±10.5 0.00±0.00 1.8±0.1עטיפת 

 GRAPAGE+PVC 9.4±6.1 25.7±9.7 35.2±11.1 0.15±0.13 2.3±0.1נייר 

 INTELLIPAK+PVC 24.4±11.4 7.1±5.9 31.5±11.0 0.77±0.24 2.3±0.1 

 PVC 21.3±10.5 17.2±9.6 38.5±10.4 0.04±0.03 2.4±0.1מגאייר + 
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(. לעומת 4י ובסוף התהליך שפרה את השתמרות הפרי )איור לתוך הקרטון אפשרה קירור מהיר של הפר

זאת, עטיפת פוליאתילן ללא הזרמת אוויר קר עיכבה את מהלך קירור הפרי בהשוואה לאריזת הקרטון 

הפתוחה. כתוצאה מכך בתוך הקרטון העטוף שלא קורר היטב ולא מוגן ע"י אווירה מתואמת 

בסוף האחסון בקרטון הפתוח שיעור  .הריקבון תנאים מעודדים את התפתחות נוצרואקטיבית, 

בקרטון עם אותו סוג  6%-, אך רק כ18%-, בקרטון העטוף ללא קירור מהיר כ8.5%-הריקבון היה כ

בהמשך העבודה ניתן יהיה לפתח פתרונות טכניים ליישום שיטת  העטיפה שעבר את הקירור המהיר. 

 בסעיף הקודם. יבש המתוארתההקירור המהיר בשילוב עם שיטת הקרח 

 

 
 

 . השפעת הזרמת האוויר לתוך קרטון עטוף בפוליאתילן על טמפרטורת הפרי במהלך האחסון4איור 

 

 

 

 ה קמעוניתאריז

 

( מולחמות ביריעה פלסטית עם PETE)מגשיות נארז בתוך אריזות קמעוניות שדה תות פרי  ובעבודה ז

מיקרון(. אריזות הביקורת הולחמו ביריעה  50-100)חירור לייזר מזערי בקוטר או בלי מיקרופרפורציה 

מ"מ(. הלחמת האריזות נעשתה במכונת האריזה  5חורים בקוטר של  4בעלת מאקרופרפורציה )

ILPRA Food Basic  חמצן )אווירה מתואמת אקטיבית(  5%פד"ח +  13%בתוספת תערובת גזים של

חלתי )אווירה מתואמת פסיבית(. הפרי או ללא הוספת התערובת, עם אוויר רגיל כהרכב האווירה ההת

 אוחסן בתנאי הדמיה להובלה אווירית והובלה ימית. 

כישילוב של אווירה מתואמת אקטיבית וחירור גלתה  (5)איור  בדיקת הרכב האווירה בתוך האריזות

עד  4, וחמצן 15%עד  8לייזר במינון מיטבי מאפשר שמירה על הרכב האווירה בתחום המיטבי: פד"ח 

זמנית לא גרם למחסור בחמצן והיווצרות -. הרכב האווירה הזה עיכב את התפתחות הפתוגנים ובו11%

(. לעומת זאת, 5טעם לוואי אפילו כאשר האריזות נחשפו לטמפרטורה גבוהה בחיי מדף )טבלה 

באווירה מתואמת פסיבית הצטברות הפד"ח עד הרמה היעילה לקחה יומיים )באריזה ללא חורים( עד 
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ם )ביריעה בעלת מיקרופרפורציה(. העברה לחיי מדף גרמה לקלקול טעם באריזות לא מחוררות ימי 4

 חור(. 1או בעלות חירור נמוך )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוניות של תות שדה מסוגים בתוך אריזות קמבמהלך האחסון ובחיי מדף הרכב האווירה . 5איור 

חירור   -macr 4אווירה מתואמת אקטיבית;  -Mixאווירה מתואמת פסיבית;  -Airשונים. מקרא: 

 ללא חירור -n-perfחירור מיקרו;  -micr 3מאקרו; 

 

 

( לצורך אופטימיזציה של מבנה 2בנוסף לניסויים אמפיריים, נעשתה עבודה על שימוש במודל מתמטי )

ל מאפשר שימוש במודהאריזה הקמעונית על מנת להשיג השתמרות מיטבית ללא פגיעה באיכות הפרי. 

לחזות את השפעת כמות התוצרת ופרמטרים של האריזה )מידת חירור, עובי ושטח היריעה, נפח חופשי 

 (.6וכד'( על הרכב האווירה בתוך האריזה )איור 
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 .5טבלה 

השפעת אריזה קמעונית באווירה מתואמת אקטיבית או פסיבית עם מידות חירור שונות על איכות תות 

 זמן שוניםשדה לאחר אחסון לפרקי 

)גרוע(  1-טעם, מ

)מצוין( 5עד   

מראה כללי, 

)גרוע(  1-מ

)מצוין( 5עד   

שיעור 

 ריקבון, %

אווירה  חירור

מספר  התחלתית

 חורים

 קוטר

מ"צ 10-ימים ב 3מ"צ +   4-5 ימים ב 4לאחר   

מ"מ( 5)  מאקרו 4 16.7 2.3 3.5  אוויר 

(µ 70-מיקרו )כ 1 5.6 3.2 2.0  אוויר 

(µ 70-מיקרו )כ 3 11.1 2.9 3.0  אוויר 

(µ 70-מיקרו )כ 1 0 3.7 2.0  תערובת 

(µ 70-מיקרו )כ 3 0 3.7 3.0  תערובת 

מ"צ 10-ימים ב 6מ"צ +  4-5 ימים ב 4לאחר   

מ"מ( 5)  מאקרו 4 77.8 1.0 3.0  אוויר 

(µ 70-מיקרו )כ 1 5.6 3.0 1.7  אוויר 

(µ 70-מיקרו )כ 3 22.2 2.0 2.5  אוויר 

(µ 70-מיקרו )כ 1 0 3.2 1.5  תערובת 

(µ 70-מיקרו )כ 3 10.1 2.6 2.8  תערובת 
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 . 6איור 

השפעת כמות התוצרת, מידת חירור וטמפרטורת האחסון על ריכוז החמצן באריזות תות שדה 

 קמעוניות: חיזוי של מודל מתמטי 
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 ומסקנות דיון

על ידי  התות בהובלה ימיתלוח משהמחקר הראה כי ניתן להשיג פתרונות לבעיות המגבילות את 

שימוש באריזה באווירה מתואמת אקטיבית בגדלים שונים: אריזות משטח, אריזות קרטון או מספר 

מסולקת מהפרי לאחר ההובלה  Transfresh-נמצא כי למרות שאריזות ה קרטונים, ואריזות קמעוניות.

וב הפתוגנים בשלבים ראשוניים כעיהימית השפעתן החיובית נמשכת עד כדי חיי מדף, ככל הנראה עקב 

על ידי חב' אגרקסקו  Transfresh-התוצאה העיקרית של העבודה היא אימוץ של שיטת השל המשלוח. 

כאמצעי למשלוח תות שדה לייצוא בהובלה ימית. הודות לטכנולוגיה זאת החברה מתכננת להעביר 

(. כמו כן, 4) 2000-שנות הבאמצע  15%-ממשלוח התות להובלה ימית, בהשוואה ל 60%-השנה כ

נבדקת האפשרות ליישום  .השיטה של אריזת התות באריזות קמעוניות מולחמות מיושמת ע"י החברה

אווירה מתואמת אקטיבית באריזות קמעוניות בעלות מיקרופרפורציה במשלוח התות. כמו כן, נמצאה 

"ח גזי במתקני דרך נוספת להעשרת האווירה בפד"ח: שימוש בקרח יבש במקום הזרמת פד

Transfreshהגישה הזאת עשויה להיות שימושית, בפרט כאשר מדובר באריזות בנפח בינוני . . 

שיטת קירור התוצרת בתוך אריזה פלסטית עשויה לתת פתרון לבעיה קשה שמגבילה את יישום 

של האווירה המתואמת. אולם, יש להמשיך בעבודה בכיוון זה כדי לפתח פתרונות טכניים לחיבור 

זמנית למתקן שאיבה/סחרור האוויר. שילוב של הגישה הזאת עם שימוש -מספר יחידות אריזה בו

 בקרח יבש כמקור הפד"ח נראה לנו כאופציה מעניינת.

נתנה בהתחלה תוצאות מעודדות אך נתקלה בבעיית ההשפעה  SO2הוספת חומרי אריזה משחררים 

תנאי ל הקשיים הללו על ידי ואופטימיזציה של הפיטוטוקסית הפוגעת בפרי. יתכן וניתן להתגבר ע

כמו כן, טיפול המגאייר הראה יעילות  הטיפול. הגישה הזאת מיושמת ביעילות רבה במשלוח הענבים.

במבחנים הקדמיים. יתכן וניתן יהיה לנצל את הצדדים החיוביים שלו מבלי לגרום נזק לתוצרת. בפרט 

וי וחיטוי אוויר בחדרי קירור ובמכולות על מנת להפחית קיים פוטנציאל ליישום הטכניקה הזאת לניק

 את סיכוני האילוח המשנה של התוצרת.

העבודה ראתה השפעה של שיטת גידול התות וטיפול לפני הקטיף על השתמרות התוצרת. להדברה 

ביולוגית יש פוטנציאל לשפר את השתמרות התות מבלי להשתמש בחומרי הדברה כימיים. אולם, יש 

כי גורמי השיווק והצרכנים באירופה מתייחסים לטיפול הזה בחשדנות מסוימת. הושג שיפור ראיות 

בכושר השתמרות התות על ידי גידול תחת יריעות תרמיות במחצית הראשונה של העונה. אולם, 

בהמשך העונה הנטייה התהפכה, יתכן ובגלל שינויי מזג האוויר. היות ואותו המבנה צפוי לשמש לגידול 

לאורך כל העונה, הממצאים אינם מעודדים כדרך אפשרית לשיפור השתמרות התות המיועד  התות

היות והשיטה הזאת מאפשרת הסרת יש לציין כי רוב התות בארץ גודל במנהרות נמוכות. למשלוח ימי. 

הפלסטיק בהתאם לתנאי מזג האוויר יתכן ויישום יריעות תרמיות במקרה כזה יביא לתוצאות חיוביות 

 ר. מבחן כזה מתוכנן ע"י שה"ם בהשתתפותנו. יות
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ולמר גרין( -צור )חב' אגרו-לד"ר דפנה בלצ'ינסקי וד"ר מרדכי קרןטואמה ומר רוני אמיר, -אבו מוחמד

 הודה רייכמן )אגרקסקו(. י
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 430-0151-07: מס' מחקר

 מטרות המחקר לתקופת הדו"ח תוך התייחסות לתכנית העבודה.

יעד הפרויקט הוא לפתח דרכים לשיפור השתמרות התות בעזרת אווירה מתואמת על מנת לאפשר 

על מנת להשיג את היעד המחקר נערך בשלושה כיוונים: )א( לתה לשוקי יצוא דרך הים. הוב

בחינת השפעה של תנאי הגידול וטיפולי לפני הקטיף על השתמרות התות; )ב( בחינת יעילות 

כלומר מילוי האריזה אריזות משלוח המבוססות על עיקרון האריזה באווירה מתואמת אקטיבית, 

)ג( פיתוח אריזות קמעוניות השומרות על -; ובתערובת גזים בהרכב מיטבי בתחילת משלוח/אחסון

 איכות הפרי לאורך כל שרשרת ההספקה עד בית הלקוח.

 .עיקרי הניסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדו"ח

שילוב  של הדברה ביולוגית בשדה בתכשיר השמר עם אריזה באווירה מתואמת אקטיבית  (1)

( גידול התות בחממות מכוסות ביריעות 2הפחית את שיעור הריקבון בתות; )לאחר הקטיף 

פלסטיק "תרמיות" שיפר בצורה ניכרת את השתמרות התות במחצית הראשונה של עונת הקטיף, 

( נמצה כי שימוש באריזות משטח בשיטת 3אך הגביר את שיעור הריקבון בהמשך העונה; )

Transfresh ( 4רות התות ולפי כך מאפשר הובלתו הימית; )משפר בצורה ניכרת את השתמ

אווירה מתואמת אקטיבית ברמת קרטון על בסיס הוספת קרח יבש נתנה תוצאות מעודדות 

. אולם המשך העבודה גילה פוטנציאל להשפעה פיטוטוקסית SO2בשילוב עם חומרים שפולטים 

וך אריזות משלוח ( פותחה גישה לקירור באוויר מאולץ של התות בת5; )SO2-של יצרני ה

( פותחה אריזה קמעונית בעלת מיקרופרפורציה המאפשרת שימוש באווירה 6פלסטיות; )

( נמצא כי שימוש במודל מתמטי מאפשר חיזוי 7מתואמת אקטיבית תוך שמירה על טעם הפרי; )

  הרכב האווירה בתוך האריזה על מנת להשיג השתמרות מיטבית ללא פגיעה באיכות הפרי. 

 .המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו המסקנות

על ידי חב' אגרקסקו  Transfresh-התוצאה העיקרית של העבודה היא אימוץ של שיטת ה

כאמצעי למשלוח תות שדה לייצוא בהובלה ימית. הודות לטכנולוגיה זאת החברה מתכננת 

 שנים ספורות.לפני  15%-ממשלוח התות להובלה ימית, בהשוואה ל 60%-להעביר השנה כ

 .במהלך העבודהלפתרון ו/או השינויים שחלו הבעיות שנותרו 

וטיפול מגאייר נתנו בהתחלה תוצאות מעודדות אך נתקלה  SO2הוספת חומרי אריזה משחררים 

בבעיית ההשפעה הפיטוטוקסית הפוגעת בפרי. יתכן וניתן להתגבר על הקשיים הללו על ידי 

כמו כן, גידול תחת יריעות תרמיות כאמצעי לשיפור השתמרות ואופטימיזציה של תנאי הטיפול. 

 התות דורש בדיקה במערכות גידול אחרות )מנהרות נמוכות(.

 .האם הוחל כבר בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח

חלק מתוצאות המחקר הוצגו בכנס בינלאומי בנושא איכות תוצרת חקלאית טרייה בתאילנד 

תואמת בטורקיה ופורסמו בחוברות הכנסים. פרסומים בעיתונות ובכנס לחקר אווירה מבוקרת ומ

 בנושא נמצאים בשלבי הכנה.מקצועית בעברית ובאנגלית 

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

 רק בספריות 
 (ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 

  לא לפרסום –חסוי 
 


