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  תקציר

היא מגמה ההולכת ותופשת , ) Ready to eat, fresh cut(שיווק של ירקות ופירות חתוכים המוכנים לאכילה 

. לימקטרים להתאמתם לתעשיית הפרי החתוךבדקנו זנים מקבוצות שונות של מלונים  קלימטרים ולא ק. תאוצה

בגידול תעשייתי יש צורך לאחסן את חומר הגלם ולהתאים את , האחד. לחיי המדף יש חשיבות רבה בשני היבטים

. יש כנראה תלות בין חיי המדף לבין ההתאמה לעיבוד הפרי החתוך, השני. אספקתו לפי יכולת העיבוד של המפעל

הזנים הלא , בעונת הקיץ הראשונה. ש השפעה רבה על התאמתם לתעשיית הפרי החתוךנמצא שלעונת הגידול והזן י

בגידול . קלימקטרים עם חיי המדף הארוכים היו מתאימים יותר לשימוש כפרי חתוך לעומת הזנים הקלימקטריים

שרנטה ברוב הזנים ובעיקר בזני ה. רוב הזנים שהבשילו בעונת החורף לא התאימו לעיבוד כפרי חתוךבחממה 

בדקנו את אותם הזנים , 2007בקיץ השלישית בעונת הגידול . הקלימקטרים ציפת הפרי הייתה ממוטטת ומימית

בדקנו  2007בעונת קיץ  בנוסף. כדי לבדוק את השפעת העונה על ההתאמה לפרי חתוך 2006/2007שגידלנו בחורף 

הינו זני מלונים המסנתזים אתילן אך בעלי חיי להפתענו ולשמחתנו זי. סינתיזה של אתילן וחיי מדף בזנים השונים

שסנתז  אחד מהזנים. לא תמיד נמצאה התאמה בין חיי מדף של הפרי השלם לעיבודו כפרי חתוךומדף ארוכים 

לא הראה סימני הבשלה חיצוניים ונשאר קשה מאוד עד הבשלתו עם סוכרים אך  ה זן מטיפוס שרנט A69 ,אתילן

חומר גנטי זה הוא חומר ייחודי . ששינה את צבעו החצוני בהבשלה, "גליה"א זן מטיפוס זן נוסף הו. גבוהים במיוחד

להערכתינו שאותה אנחנו מתכוונים לבדוק . היכול להוות מקור חשוב לטיפוח זני מלונים המותאמים לפרי חתוך

ונתז ובכך אין לזנים אלה יש מנגנון של שפעול מוגבר של רצפטורים לאתילן המנטרל את האתילן המס, בהמשך

מאחר ובזמן . י אתילן כמו התרככות הציפה ופרוק הכלורופיל בקליפה"רגישות לאתילן ולתהליכים המשופעלים ע

מנגנון זה יכול להיות יעיל למניעת תהליכים ההורסים את תאי הציפה כתוצאה , חיתוך הציפה יש שיחרור של אתילן

) בציפה β carotenהמסנתזים (דמת זיהינו זנים בעלי ציפה כתומה במהלך שנה זו בניגוד לשנה הקו. מסינתיזת אתילן

בבדיקת האווירה המתאימה לאחסון פירות חתוכים של  .עם חיי מדף ארוכים ומתאימים לתעשיית הפרי החתוך

שילוב של זנים . מלונים מצאנו שאווירה מבוקרת בטמפרטורות נמוכות מנעה התפתחות של חיידקים באריזה

  .ירה מתאימה באחסון של הפרי החתוך נחוצים כדי לקבל חיי מדף מרבייםמתאימים ואוו



 
  מבוא

היא מגמה ההולכת ותופשת , ) Ready to eat, fresh cut(שיווק של ירקות ופירות חתוכים המוכנים לאכילה 

ובעלי  מגמה זו מתרחבת בכלל האוכלוסייה אך בולטת במיוחד  בפלח האוכלוסייה של צעירים ללא ילדים. תאוצה

פלח שוק זה אינו ערוך לקניה של ירקות ופירות כמקובל במשק המשפחתי ומחפש את המזון האיכותי . הכנסה גבוהה

פרי חתוך נמכר , בנוסף למכירה  ברשתות השיווק. הארוז והמוכן לאכילה ללא הצורך בטיפול במטבח הביתי

חלק .  וכזת אוכלוסיית היעד של מוצר זהמקומות אחרים בהם מרבבמקומות כמו תחנות רכבת תחתית במרכזי ו

אופן ההכנה , מידת ההתאמה של זני פרי שונים לחיתוך.  גדול ממוצרים אלו מיועד גם לשירותי הסעדה  ובתי מלון

  .  קיים צורך בשיפור מדדי האיכות והניקיון של המוצר. ומידת הסניטציה של המוצר אינה ידועה

. ר לחומרים המגנים על הגוף מפני מחלות הולכת וגוברת בשנים האחרונותהמודעות לאכילת פירות וירקות כמקו

פירות וירקות ידועים כמקור לויטמינים ונוגדי חימצון המהווים גורם רב חשיבות בתזונה ובשמירת גוף האדם מפני 

  .'לחץ דם גבוה וכו, מחלות עיניים, מחלות לב סכרת, מחלות כגון סרטן

עיבוד או טיפול מינימלי .  פותחות למוצרים חופשיים מכימיקלים הולכת וגדלהמודעות הצרכנים במדינות המ

הצורך לשמר לתקופה ארוכה את הטעם ואת האיכות ולשמור על .   לפירות חתוכים הוא חשוב מאוד במוצר מסוג זה

ים לאכילה שיווק של מוצרים מוכנ. טריותו עם התערבות מינימלית הוא אתגר מחקרי ובעל חשיבות כלכלית גבוהה

ההתפתחות הרבה של חיידקים לאחר הקטיף בירקות אלה חייבה  .כרוב וגזר, התחילו בגידולי ירקות כמו חסה

כך שבסופו של דבר , שטיפה במים עם כלור והפצת המוצר במערכות קירור מבוקרות, פיתוח של שיטות סניטציה

ה שפותחה משמשת היום בפיתוח השוק של פירות הטכנולוגי". עלים ירוקים"הגיעו לשווקים מוצרים איכותיים של 

  . חתוכים מוכנים למאכל

. השלב הראשון בתהליך העיבוד הוא שטיפת הפרי השלם ולאחר מכן טבילה במים עם חומר חיטוי כגון כלור פעיל

ה שאריות של חומרי הדבר, חיידקים, אבק הנושא נבגי פטריות, מטרת השטיפה והטבילה היא להסיר לכלוך חיצוני

במילונים ואבטיחים הסניטציה . ושאריות צמחיות משטח הפנים של הפרי היכולים להיות מקור למזהמים שונים

יש לציין שהטיפולים בכלור תורמים אך ורק .  מ'ח 200עד  50בריכוז של  Na0Cl  -י טבילת הפירות ב"נעשית ע

וגיים הקורים ים הביוכימיים והפיסיוללמניעה של התפתחות של חיידקים ופטריות ואין להם השפעה על התהליכ

לכן לאחר הטיפול בכלור יש לשטוף את הפירות בכדי להסיר את שאריות הכלור ולמנוע פגיעה  ,לאחר חיתוך הפירות

"  לא ידידותי לסביבה"בגלל רעילות הכלור ומהיותו . ולהימנע מההשפעה המזיקה של הכלור ותוצרי פירוקו, בטעמם

כול להיות שימוש במי חמצן במלונים י. שימוש בו ולמצוא טיפול אלטרנטיבי בטוח יותריש נטייה להפחית את ה

הסרת . הטיפול במי חמצן למלונים קטופים האריך את חיי המדף של הפרי בארבעה ימים .תחליף אלטרנטיבי לכלור

או שניתן לשטוף את מי , י תהליכים אנזימטיים של הפירות אם ניתן מספיק זמן לכך"מי החמצן נעשית באופן טבעי ע

  .החמצן במים מיד לאחר הטיפול בכדי למנוע פגיעה של מי החמצן בפרי או בבטיחות הצרכן

שלב . חיתוך הפרי גורם לפציעה ומשפעל תהליכים פיסיולוגיים שונים כמו הגברת הנשימה וסינתזה של אתילן

שהפרי נמצא בשלב הבשלה מתקדם יותר הוא ככל , ההתפתחות הפיזיולוגי בו נמצא הפרי המיועד לחיתוך הוא חשוב

השלב האופטימלי לעיבוד הפרי עם מינימום פגיעה מתהליך החיתוך שונה בין . רגיש יותר ופגיע יותר לנזקי החיתוך

כיוון החיתוך ועובי הפרוסה יש חשיבות , גם למרכיבי החיתוך כמו עובי הסכין. זנים ותנאי הקטיף והאחסון, המינים

  .בתגובה לפציעה

בפרי השלם או בפרי החתוך נמצא כמפחית סינתזת אתילן  Methylcyclopropene (1-MCP)-1 -שימוש ב

   .ימים באחסון 10סינתזת אתילן משך עיכב  MCP-1מיקרוליטר  1-בתפוחים טיפול ב. כתגובה לחיתוך



. ף של הרקמההתגובה הפיסיולוגית לחיתוך המתבטאת בסינתזה של אתילן היא משמעותית בחיי המד, כאמור

גם את הקשר  למדנובעבודה זו . בעבודה מקדימה מצאנו הבדלים ניכרים בין זני מלונים ברמת האתילן בפרי הבשל

פירות חתוכים של זנים לא קלימקטרים לחיתוך מתוך הנחה שלבין סינתזת האתילן בשלב הבשל לבין התאמת הזן 

  . תהיה עדיפות

נמוך מפחית את רמת המיקרואורגניזמים  pH, המיקרואורגניזםיש חשיבות רבה בקביעת רמת  pH-לרמת ה

לכן מומלץ להעלות את רמת החומציות בכלי  האריזה או האיחסון באמצעות הוספה של . המתפתחים באחסון

בכדי להפחית את השימוש בכימיקלים בכלי האריזה עדיף למצוא פירות בעלי חומציות גבוהה . חומצה ציטרית

-בחלק גדול מהפירות יש מערכת מטבולית של סינתזת חומצות אורגניות המורידה את רמת ה .pH -שיורידו את ה

pH .פפאיה ואבוקדו רמת ה, אבטיחים, אולם  במלונים -pH  היא גבוהה ולכן היא מעודדת התפתחות של חיידקים

. אלה לא אגרו סוכרוז נמוך אולם זנים pHבמסגרת העבודה שלנו זיהינו זנים של מלונים עם . כמו סלמונלה ושיגלה

נמוך  pHהאם מלונים עם  בחנובמסגרת תוכנית  .נמוך pHבמהלך תוכנית טיפוח יצרנו זנים האוגרים סוכרוז ובעלי 

  .תורמים להארכת חיי המדף של פירות חתוכים

נמוכה  O2אווירה עם רמת . גם לאווירה שבה נשמרים הפירות יש חשיבות בחיי המדף של הפירות החתוכים

באווירה בתוך האריזה  CO2-העלאת רמת ה". טל דבש"יתה את סינתזת האתילן בקוביות מלונים מטיפוס הפח

שימוש . מפחיתה את הנשימה וסינתזת האתילן ובכך ניתן לעכב תהליכים פיסיולוגיים הפוגעים בפרי החתוך, באחסון

ן והבדלים הקיימים בין זנים יתכ ,של מלונים שיפר את כושר ההשתמרות  CO2 באווירה מותאמת מועשרת ב 

  . בסינתזת האתילן והנשימה יהיו בעלי חשיבות לגבי התאמתם לחיתוך

בתהליכים הפיסיולוגיים  ובפתוגנים , נעשו לא מעט מחקרים העוסקים בתנאי הסביבה, כפי שניתן לראות

ר המנצל את השונות אולם מעט מאוד עבודות נעשו במחק, אריזה ואחסון של פירות חתוכים, המתפתחים בעיבוד

בהצעה זו נעשה ניסיון לאחד קבוצות מחקר . הגנטית הקיימת לאיתור מקורות לטיפוח ייעודי של זנים לפרי חתוך

שונות העוסקות בהיבטים שונים של הפרי החתוך תוך שימת דגש על ניצול האוסף הגנטי הקיים במלונים ליצירת 

  .מוצר חקלאי חדש

המלון מהווה יותר מחמישים אחוזים מהנפח הכולל של . בסלטי פירות מוכניםפרי המלון הוא מרכיב בסיסי 

  .     מוצר זה בגלל הנפח הגדול של הפרי ובגלל זמינותו במשך כל השנה

מחקרים בפירות חתוכים של מלונים והתאמת הפרי החתוך לשיווק נעשה עד כה בזנים הקיימים בשוק 

ק מלונים מוכנים לאכילה מחייב הערכות שונה מזו הנדרשת מהטיפול שיוו. והמותאמים לגידול ושיווק כפרי שלם

.  זנים המיועדים לתעשיית המוצרים החתוכים שונים באופן מהותי מאלו המיועדים לשיווק כפרי שלם. בפרי השלם

עיבודו ואריזה המתאימה לפרי , פיתוח מוצר זה מחייב גם טיפול מיוחד לאחר הקטיף הכולל הכנת הפרי לחיתוך

רמת . אחת הבעיות המרכזיות בהכנת סלטי פירות מוכנים נוגעת לאיכות המיקרוביאלית של המוצר המוגמר.  החתוך

, המיקרואורגניזמים על פני הפרי הגולמי והיכולת לנקות את הפרי ולחטאו הנן קריטיות לצורך קבלת מוצר איכותי

  .בטוח ובעל אורך חיי מדף מירבי

  

  עיקרי הניסויים

י "הניסוי הראשון במסגרת תוכנית זו נעשה בפירות שסופקו לנו ע 2006נית אושרה עם סוף עונת קיץ מאחר והתוכ

. ופירות בשלים מזנים שונים של מלונים סופקו לנו 2006בקיץ הצמחים גדלו בשדה פתוח ". זרעים גדרה"החברה 

, )I-120הדוגמה ( Piel de Sapo: שונים טיפוסים 5- השייכים ל, זרעי גדרה' מלונים מהחומר הגנטי של חב זני 8נבחנו 



Yellow Canary )YC57( ,Cantaloupe )19005( ,Charentais )19541-45 ( וגליה)181, 10139, קווים 4a ,356 ו-I-

158 .(  

זני מלונים המייצגים את הקבוצות המסחריות  22נשתלו בחממה בנווה יער ) בספטמבר 25( 2006בסתיו 

הועברו למעבדה במכון , )2- ו1תמונות   (במהלך חודש דצמבר , והבשילו בתחילת החורףמזנים שחנטו . העיקריות

  .וולקני  לבחינה להתאמתם לפרי חתוך

טל דבש שנבדקו להתאמתם לפרי  -ו Yellow Canary, זנים לא קלימקטרים מקבוצת הקסבה. 1' תמונה מס 

  .2006תיו הצמחים גדלו בהדליה בחממה בס .חורף - חתוך בעונת גידול סתיו

  

 
  

זן מטיפוס גליה עם , NY)" נוי יזרעאל", מקבוצת העוגן, "ערבה", זנים קלימקטריים מקבוצת הגליה. 2תמונה 

זנים מטיפוס , Charentais ,(Doublon and Vedrante)זנים קלימקטריים מטיפוס , (FH2272)חיי מדף ארוכים 

Charentais 2006הצמחים גדלו בהדליה בחממה בסתיו  .החתוך עם חיי מדף שנבדקו להתאמתם לתעשיית הפרי.  

  

יחד עם  זני מלונים המייצגים את הקבוצות המסחריות העיקריות 25נשתלו בשדה בנווה יער ) אפריל( 2007באביב 

ו והבשילו במהלך חודש יוני פירות בשלים מהזנים שחנט. )5-ל 4בין , נמוךPh (שני זני מלונים עם טעם חמוץ מתוק 



במקביל בדקנו את רמת האתילן בשלב . הועברו למעבדה במכון וולקני  לבחינה להתאמתם לפרי חתוך, )1טבלה (

  .חו לבדיקת חיי מדף כפירות שלמיםהפרי הבשל והפירות נלק

  .2007זני מלון שנבחנו להתאמתם לעיבוד כפרי חתוך בקיץ . 1טבלה 

  



Variety abbreviation Marketing Group Climacteric Young fruit Mature fruit flesh color Description

Type Yes/No Peel color Peel color

A69 A69-37-3-7-
6-6-B

 Charentais 
"Italian type" Cantalupensis Bright 

g reen Green orange

cantaloupensis, 
charantais netted 

heavy,  ARO inbered 
line F7

Auro Prince APR-1-2-1-
8-1-B

Smooth 
Charentais Cantalupensis Y Bright 

g reen Cream -White orange

charantais smooth, 
medium shelf life, 

derived from 
Europrince F1, ARO 

inbred line F7

Amarillo ORO AROC-B-9-
4-6-6-B-B Yellow Canary Inodorus N Bright 

g reen Yellow -Orange green-white ARO inbred line F8

Branco De 
Ribatejo

BDR-B-4-4-
10-2-B Branco Inodorus N Bright 

g reen Cream -White green 
inodorus, Branco type, 
greengrey rind, ARO 

inbred line F7

Blanco BLN-B-1-4-
1-B Yellow Canary Inodorus N Bright 

g reen Yellow -Orange green ARO inbred line F6

Dorango DOR-B-3-
1F2-B-B Yellow Canary Inodorus N Bright 

g reen Yellow -Orange green-white yellow canary

Doublon DOU-1-B-B Charantais Cantalupensis Y Bright 
g reen cream -yellow orange Doublon, Charantais 

smooth, short shelf life

FET5 FET5-B-4-7-
6-8 H oney Dew Inodorus N Bright 

g reen White green green ARO inbred line S6

FH2272 FH2272 Galia Reticulatus LSL Bright 
g reen Yellow -Orange green hybrid of Nunhems, 

Soalr Galia type, LSL

Gold King GOK-4-4-B-
9-B Yellow Canary Inodorus N Bright Yellow -Orange green-white yellow canary

Majenta MAJ-4-4-4-
1-2

Netted 
Charentais Cantalupensis Y Bright 

g reen Green deep orange
deep orange flesh 

color, ARO inbred line 
F6

Noy Amid NA Yellow Canary Inodorus N Bright 
g reen Yellow -Orange green-white Noy Amid yellow canary

Piel Del Sapo PDS-B-B Piel Del Sapo Inodorus N Dark green Dark green green-white

Piel Del Sapo 
Redon

PSR-2-B-4-
B Piel Del Sapo Inodorus N Dark green Dark green green-white

Piel D el Sapo, 
inodorus, ARO inbred 

line F5

ROCHET ROCHET ROCHET Inodorus N Dark green Dark green green-white Rochet, Open 
pollinated variety

  



Variety abbreviation Marketing Group Climacteric Young fruit Mature fruit flesh color Descript ion

Type Yes/No Pee l color Peel color

Tendral verde TVT-8-B Tendral Inodorus N Deep dark 
green Deep dark green green-white inodorus, dark green 

skin , 

ARAVA ARA Galia Ret iculatus Y Dark Green Yellow -Orange green Galia type, F1 hybrid

Ein Dor ED Ananas Cantalupensis Y Dark Green Yellow -Orange Cream

Verdrante VEP Charen tais Cantalupensis Y Bright Cream -White Orange

Tem D ew TAD Honey Dew Inodorus N Bright W hite - Yellow Green

Dulce DUL American 
can taloupe Ret iculatus Y Dark Green Yellow -Orange Orange

AM090 AM090 Sweet sour F1, N ew taste-Sweet  
sour

AM091 AM091 Sweet sour F1, N ew taste-Sweet  
sour

BR049 BR049-4-7-
3-4-B

Honey Dew Inodorus N Bright W hite - Yellow Green Netted Honey Dew, 
Breeding  line

Noy Yizre'el NY Ha'ogen Cantalupensis Y Dark Green Yellow -Orange Green

  
  
  

ל "הוכנו מהפירות הנ fresh-cut-מוצרי ה. מוצריםנלקחו להכנת ה זןחמישה עד שישה פירות אחידים מכל 

הכנת המוצרים נעשתה לפי . מרכז וולקני, במעבדת הפיילוט של המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף

קילוף וחיתוך , מ עם הברשה ידנית"ח 150שיטות סטנדרטיות וכללה חיטוי קליפת הפרי בתמיסת היפוכלוריט הנתרן 

פירות .גר קוביות מלון לאריזה 100, במגשים מולחמים ביריעה פלסטית בעלת מיקרופרפורציהידני לקוביות ואריזה 

  . נלקחו להכנת המוצרים זןאחידים מכל 

שבועות  3או  2, 1צ עם בדיקות איכותם בתחילת הניסוי ולאחר "מ 5-6- שבועות ב 3המוצרים אוחסנו לתקופה עד 

מבחני איכות המוצר החתוך . כל אריזה שמשה כחזרה, זןת מכל אריזות אקראיו 3נלקחו , לכל מבחן. של אחסון

' מחב) עם פישוט מסוים(אשר אימצנו , באירופה fresh-cut-נערכו בהתאם לקריטריונים מקובלים בתעשיית ה

Orchard House Foods )צבע הציפה, צורת החתך(מבחנים חזותיים . המובילה בתחום סלטי הפירות) אנגליה ,

) המתבטא בהתפתחות רקמה ספוגת מים – translucency –" שקיפות"מיקרוביאלי וחומרת פגם ההופעת ריקבון 

לפי , חברי הצוות בעלי ניסיון 2-3נערכו על ידי ) טעם לוואי, טעם טיפוסי, ריח לוואי, ארומה טיפוסית(ואורגנולפטיים 

טעם טיפוסי , למשל(איכות המוצר תמיד סימן את המצב הטוב ביותר מבחינת  5הציון . 1עד  5- סולם הדרגות מ



טעם לוואי , "לא מורגש"טעם טיפוסי , למשל(את המצב הגרוע ביותר  1והציון ) 'וכו, "אין"טעם לוואי , "חזק"

היווה  2.5הציון . 2.3או  3.5לדוגמא , הציון נקבע כערך מוסכם על צוות הבודקים וכלל עשיריות היחידה). 'וכו, "חזק"

אפילו אם שאר , בקטגוריה כלשהי נחשב לא ראוי למכירה 2.5- המוצר שקיבל ציון נמוך מכלומר , "סף המכירה"

נקבע כציון הנמוך ביותר לאותו העת ) general spoilage" (קלקול כללי"הציון של . הפרמטרים שלו היו טובים

אם הפרמטרים , לומרכ". שקיפות"טעם לוואי ו, ריח לוואי, צורת הקוביה החתוכה, ריקבון: מהקריטריונים הבאים

ציון הקלקול הכללי , לריח לוואי 3-לטעם לוואי ו 4, צורת החתך ושקיפות, לריקבון 5של דוגמה מסוימת היו למשל 

לא נכללו כקריטריונים של קלקול מפני " טעם טיפוסי"ו" ארומה טיפוסית"הפרמטרים . 3- של אותה הדוגמה נקבע כ

ולא מתהליך ) טיפוסים בעלי ארומה חזקה או נטולי ארומה, למשל(נים שהם הושפעו בעיקר מתכונות גנטיות של הז

ומוצקות הקוביות " Atago"תכולת מוצקים מסיסים במלון חתוך נבחנה בעזרת רפרקטומטר דיגיטאלי . הקלקול

מ לתוך "מ 6הבודק את הכוח הנדרש להחדרת ראש קוני בקוטר של ) ב"ארה( Chatillionבעזרת המכשיר פנטרומטר 

  .ת הפריציפ

חיי מדף והתאמה לפרי חתוך בדקנו את רמת האתילן בפרי הבשל , על מנת לבדוק את הקשר בין סינתזת אתילן

מכל זן נדגמו חמישה פירות כאשר מדידת האתילן נעשתה ביום . (GC)של הזנים השונים באמצעות גז כרומוטגרף 

הפירות אוחסנו בחדר בטמפרטורה . יי מדףיקת רמת האתילן הפירות השלמים נלקחו לבדיקת חלאחר בד. הקטיף

, .מ.מ.כ(וכלל מוצקים מסיסים ) י פנטומטר"נמדד ע(קושי הפרי ולאחר שבועיים של אחסון נמדד  200C קבועה של 

  .בנוסף פירות נשלחו למעבדה במכון וולקני לבדיקות פרי חתוך כפי שהוזכר לעיל ).י רפלקטומטר"נמדד ע

נים בהתאמתם לשיווק כפרי חתוך יש חשיבות רבה לגורמים נוספים הקשורים כאמור בנוסף להבדלים בין הז

נבחנה ההשפעה של אריזה באווירה מתואמת  2009ו 2008במהלך שנת . לאווירה שבה שוהים הפירות החתוכים

הכנת הדוגמאות בוצעה במעבדת ). זן ערבה(אקטיבית וטמפרטורת האחסון על איכות מלונים חתוכים מטיפוס גליה 

הכנת המוצרים . מרכז וולקני –מינהל המחקר החקלאי , פיילוט במחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף

) מיקרון 30עובי (המלונים נארזו בשקיות פוליאתילן . ובדיקת איכותם בוצעו בהתאם לשיטות שתוארו קודם לכן

האריזות הכילו . ג קוביות מלון לאריזה"ק bag-in-box( ,1(אשר הושמו בתוך מגשי קרטון ) "pillow bag"(מנופחות 

או אוויר רגיל ) אווירה מתואמת אקטיבית( 10:9:81חמצן ביחס /חמצני- פחמן דו/כאווירה התחלתית תערובות חנקן

האריזות אוחסנו ). גרמניה" (Multivac"מילוי האריזות נעשה בעזרת מכונת האריזה "). פסיבית"אווירה מתואמת (

-פחמן דו, בדיקות הרכב האווירה כללו מדידת ריכוזים של חמצן. צ"מ 8-ו 5, 1: רטורותיום בשלוש טמפ 11למשך 

  ).GC(אתילן ואדי אתנול אשר בוצעו בעזרת כרומטוגרפיה גזית , חמצני

  

  תוצאות

הצמחים גדלו בשדה ".  זרעים גדרה"כאמור פירות של הזנים בתחילת העבודה סופקו לנו על ידי חברת הזרעים 

  .2006בעונת קיץ 

מלון שרנטה , בתקופה התחלתית. בכל הדוגמאות נצפתה נטייה קלה לירידה בעוצמת הטעם הטיפוסי -  טעם טיפוסי

  ).1איור (הטעם הטיפוסי ירדה בו באופן ניכר אך בשבוע האחרון של אחסון עוצמת , אופיין בטעם טיפוסי בולט

והופיע רק בשבוע השלישי ובעוצמה חלשה , תוךהח Piel De Sapoטעם לוואי לא הופיע כלל במלון  -  טעם לוואי

ובשאר הזנים טעם לוואי מסוים היה , התפתחות טעם לוואי התחילה בשבוע השני 10139בקו גליה . YC-יחסית ב

 התפתחות טעם לוואי חזק ביותר נצפתה במהלך האחסון במלון שרנטה חתוך. מורגש כבר בסוף השבוע הראשון

  . )1איור (



 12%-ל 11מ ברוב הדוגמאות הייתה בתחום בין "רמה התחלתית של כמ -)מ"כמ(ם מסיסים תכולת כלל מוצקי

עם  356הקו : שני קווים של מלון גליה הראו תוצאות התחלתיות חריגות, לעומת זאת. 13%ובמלון שרנטה קצת מעל 

מ בשני הקווים "כעבור שבוע תוצאות מדידת הכמ, אולם. מ"כמ 15%עם כמעט  181aוהקו , מ בלבד"כמ 8.5%- כ

עד  9(הייתה נמוכה יחסית  356מ בקו "אם כי עדיין רמת הכמ, האלה התקרבו לתחום הקריאות של דוגמאות אחרות

העלייה . מ לא השתנתה באופן משמעותי במהלך האחסון או נצפתה ירידה קלה בלבד בפרמטר זה"רמת הכמ. 10.5%

אינה אופיינית להתנהגות המלון לאחר הקטיף ודורשת בשבוע הראשון של אחסון  356מ שנצפתה בקו "ברמת הכמ

   .)1איור ( בירור נוסף

  

  .טעם הלוואי וכלל מוצקים מסיסים בפרי חתוך של זני מלון שונים משך האיחסון, טעם האופייניהשתנות ה: 1' איור מס

ארומה , )נטהשר(בעלי ארומה חזקה : הדוגמאות התחלקו לפי הפרמטר הזה למספר קבוצות -ארומה טיפוסית 

 Piel Deהזנים , inodorousהטיפוסים מקבוצת (וארומה חלשה מאד או חסרי ארומה , )כל הקווים של גליה(בינונית 

Sapo ו-Yellow Canary, YC .( מלון קנטלופ הראה ארומה חלשה ומבחינה זו היה במצב ביניים בין גליה לבין

עוצמת הארומה הטיפוסית ירדה באופן משמעותי לאחר במלון שרנטה חתוך . YCהטיפוסים הלא ארומטיים כמו 

בטיפוסים בעלי ארומה חלשה נצפתה נטייה להגברה מסוימת של עוצמת הארומה , לעומת זאת. שבועיים של אחסון

שינויים קלים בלבד נמצאו בעוצמת הארומה הטיפוסית . אם כי היא עדיין הייתה מורגשת בקושי, במהלך האחסון

  .)2ר איו( של קווי גליה



ברוב קווי גליה הופעת ריח , כמו כן. YC-קנטלופ ו, Piel De Sapoלא התפתח ריח לוואי במוצרים של  - ריח לוואי

, הופעת ריח לוואי הייתה יותר מורגשת 181aבמלון שרנטה ובקו גליה , לעומת זאת. לוואי לא הייתה משמעותית

  ).2איור ( שבוע השניכבר החל מ 181aבשרנטה בשבוע השלישי של אחסון ובגליה 

הופיעו במלונים ) התפוררות הרקמה, הופעת תפטיר פטרייתי(סימנים ראשונים של ריקבון מיקרוביאלי  - ריקבון 

ריקבון קל נצפה . ובקנטלופ 10139בפרט בקו גליה , ורק בחלק מן הדוגמאות, חתוכים רק בשבוע השלישי של אחסון

  ).2איור ( קבון הייתה זניחה או לא נצפתה כללובשאר הדוגמאות הופעת הרי, 356בקו גליה 

  

  .בפרי חתוך של זני מלון שונים משך האיחסוןריח לוואי וריקבון , השתנות הארומה: 2' איור מס

  

ניתן היה לחלק את כל הדוגמאות לשלוש קבוצות לפי רמת המוצקות ההתחלתית ביום הכנת  - מוצקות הציפה

 I181aמוצקות נמוכה יחסית בקו גליה ; 356שרנטה ובקו גליה , YC-ב) ניוטון 11.5עד  10(מוצקות גבוהה . המוצרים

הוצא  I158הקו גליה . 10139קנטלופ ובקו גליה , Piel De Sapo-ב) ניוטון 9עד  8(ומוצקות בינונית ) ניוטון 6-כ(

בכל ). ראה הערה(טן ממבחן המוצקות מפני שלא ניתן היה לערוך בו בדיקת פנטרומטר סדירה בגלל גודל הקוביה הק

ופחות בולטת בקו  YC-הדוגמאות נצפתה התרככות הציפה במהלך האחסון שהייתה בולטת במיוחד בשרנטה וב

  .35גליה 

. ובקנטלופ YC-והופיע בצורה זניחה ב Piel De Sapoהפגם לא הופיע כלל בדוגמאות של  -  "שקיפות"הופעת 

הפגם הופיע  181aבקו גליה , לעומת זאת. לא היווה בעיה רצינית גם כן" שקיפות"בשרנטה וברוב הקווים של גליה ה

  .כבר אחרי שבוע של אחסון ובהמשך הגיע לרמה הפוסלת את המוצר למכירה



צלעות הקוביות  181aבמלון שרנטה ובקו גליה . כל הדוגמאות שמרו באופן סביר על איכות החתך - איכות החתך

  . Piel De Sapoכמעט ולא היו שינויים בצורת הקוביות בטיפוס , מת זאתלעו. נהיו מעוגלות במקצת במהלך האחסון

נשמרו כמעט ללא קלקול  – Piel De Sapoובמיוחד  YC –הלא קלימקטריים  inodorousטיפוסי  -  קלקול כללי

כמו שרנטה וגליה הראו קצב התכלות , reticulatusהטיפוסים מקבוצת , לעומת זאת. שבועות של אחסון 3במשך 

הרקמה כבר שבוע לאחר " שקיפות"אשר סבל מ 181aהתכלות מהירה במיוחד נצפתה בקו גליה . בוהה יחסיתג

שאר קווי הגליה והקנטלופ הראו . הופעת טעם לוואי הייתה סיבה עיקרית לירידת האיכות במלון שרנטה. ההכנה

אל לאחר מכן התדרדר בגלל הופעת , נשמר ללא פגמים במהלך השבוע הראשון 10139הקו גליה . קצב התכלות בינוני

  ).תפטיר פיטרייתי(ולאחר מכן בגלל התפתחות ריקבון " שקיפות"

זני מלונים המייצגים את הקבוצות המסחריות  22נשתלו בחממה בנווה יער ) בספטמבר 25( 2006בסתיו 

הועברו למעבדה במכון  ,במהלך חודש דצמבר, בתחילת החורףמזנים שחנטו והבשילו ). 2- ו 1תמונות ( העיקריות

  .וולקני  לבחינה להתאמתם לפרי חתוך

זן זה הוא מטיפוס ). 2טבלה ( FH2272ימים הצטיין הזן  7תוך והתמוטטות הציפה לאחר בבדיקת קושי הפרי הח

הזנים הלא . MAJזן נוסף עם מרקם קריספי יחסית טוב היה . גליה עם חיי מדף ארוכים ומוכר גם כטיפוס סולר

הפרי החתוך  ימים של איחסון 7היו רכים יחסית לאחר , NA, TVT,GOK, PDS, PSR. Rochetקלימקטריים כמו 

  ).2טבלה (

הצמחים גדלו  .ימים 7התמוטטות ומרקם הציפה של פרי חתוך בזני מלון שונים ביום החיתוך ולאחר   ,קושי. 2 טבלה

  .2006בחממה בנווה יער בסתיו 

Code Type Firmness, N 

Shape, 
1(collapsed)-
5(clear-cut) 

Texture, 1(mushy)-
5(crispy) 

    0 day 7 days 
0 

day 7 days 0 day 7 days 
ARAVA Galia 6.2 ± 1.4 2.1 ± 1.7 5.0 4.1 ± 0.8 3.9 2.0 
FH2272 Galia LSL (Solar) 11.6 ± 1.9 5.1 ± 0.6 5.0 4.6 ± 0.3 4.4 2.7 ± 0.2 
FETS Honey Dew 8.3 ± 1.4 3.5 ± 3.0 5.0 4.3 ± 0.3 4.4 1.7 ± 0.9 
BDR Branco, Casaba 2.3 ± 0.5 2.1 ± 0.5 4.8 4.0 ± 0.2 2.4 2.4 ± 0.1 
DOR Yellow Canary, Casaba 5.0 ± 0.8 3.3 ± 0.6 5.0 4.3 ± 0.5 4.6 2.0 ± 0.4 
AROc Yellow Canary, Casaba 4.1 ± 0.5 3.0 ± 1.2 4.8 3.8 ± 0.4 3.0 2.8 ± 0.3 

NUN6131 Haogen, Charentais 3.2 ± 0.5 3.5 ± 1.0 3.5 4.2 ± 0.3 2.7 3.3 ± 0.3 
DOU-1-B Charentais 1.0 ± 0.5 0.6 ± 0.3 4.0 3.7 ± 0.6 2.0 1.8 ± 0.3 

MAJ Netted Charentais 4.3 ± 0.3 3.2 ± 0.9 5.0 3.5 ± 0.5 2.7 3.0 ± 0.2 
NY HaOgen 4.0 ± 0.9 3.0 ± 0.5 5.0 4.2 ± 1.2 3.5 2.0 
NA Yellow Canary 3.1 ± 0.6 1.5 ± 0.3 5.0 3.4 ± 0.6 3.4 לא נטעם 
TVT Tendral 4.3 ± 0.6 1.5 ± 0.2 4.4 2.9 ± 0.2 2.9 1.3 ± 0.5 
ED Ananas 3.2 ± 1.0 1.3 ±0.1 4.4 2.7 ± 0.3 2.8 2.1 ± 0.2 

Rochet Rochet 3.4 ± 0.6 1.6 ± 0.6 4.8 3.6 ±0.2 2.8 1.1 ±  0.2 
GOK Yellow Canary 3.6 ± 0.4 1.2 ± 0.4 4.9 3.0 3.0 לא נטעם 
VEP Charentais (netted) 3.6 ± 1.3 2.7 ± 1.1 4.8 3.4 ± 0.5 3.3 2.1 
PDS Piel de Sapo 6.0 ± 0.9 2.6 ± 0.7 4.8 4.3 4.4 לא נטעם 
TAD Honeydew 2.4 ± 0.5 0.9 ± 0.4 4.0 3.6 ± 0.3 2.8 2.0 ± 1.4 
PSR Piel de Sapo 3.1 ± 0.4 1.5 ± 0.4 4.5 3.7 ± 0.2 3.2 1.5 

  

הזן , Yellow canaryמטיפוס  BDR, DOR, ARO, מטיפוס גליה עם חיי מדף FH2272 ןהז בבדיקה של ריקבון הציפה

גם כאן אנחנו לא רואים . בעלי הציפה הכתומה נרקבו פחות NUN6131-ו MAJוהזנים ,  מטיפוס אננס (ED)" עין דור"



מטיפוס גליה והזן  FH2272ן גם כאן הז .או זגוגיות הציפה, קשר בין ההתנהגות הקלימקטרית של הזנים לבין הריקבון

MAJ  מטיפוסCharentais ,3טבלה (היו יחסית טובים ,  שניהם מוגדרים כזנים עם חיי מדף ארוכים.(  

  

  .ימים 7ריקבון וזגוגיות של פרי חתוך בזני מלון שונים ביום החיתוך ולאחר , נשימה אארובית. 3טבלה 

Code Type 

Total aerobic 
count, log 

CFU/g 
Decay, 1(severe)-

5(no) 
Translucency, 

1(severe)-5(no) 

    
0 

day 7 days 0 day 7 days 0 day 7 days 
ARAVA Galia <1.7 4.4 5.0 4.3 ± 1.2 4.9 1.8 ± 0.7 
FH2272 Galia LSL (Solar) 2.9 2.6 5.0 4.7 ± 0.6 5.0 2.7 ± 0.5 
FETS Honey Dew 1.7 6.9 5.0 3.3 ± 1 4.6 1.3 ± 0.4 
BDR Branco, Casaba <1.7 6.9 5.0 5.0 3.8 1.3 ± 0.4 
DOR Yellow Canary, Casaba <1.7 5.1 5.0 4.8 ± 0.2 4.3 2.6 ± 1.1 
AROc Yellow Canary, Casaba <1.7 5.4 5.0 4.9 ± 0.2 2.8 1.0 

NUN6131 Haogen, Charentais 2.6 4.8 5.0 5.0 2.5 1.4 ± 0.7 
DOU-1-B Charentais 2.8 6.1 5.0 4.7 ± 0.6 3.2 1.4 ± 0.5 

MAJ Netted Charentais <1.7 6.4 5.0 5.0 4.6 2.9 ± 0.2 
NY HaOgen 2.0 8.0 5.0 3.6 ± 0.6 4.2 2.9 ± 1.1 
NA Yellow Canary <2.0 8.0 5.0 1.9 ± 1.1 4.7 2.5 ± 1 
TVT Tendral <2.0 7.3 5.0 4.2 4.1 1.1 ± 0.3 
ED Ananas <2.0 8.0 5.0 4.8 ± 0.1 4.8 1.9 ± 0.2 

Rochet Rochet <2.0 5.2 5.0 4.5 ± 1 4.7 1.2 ±0.3 
GOK Yellow Canary <2.0 8.0 5.0 2.0 4.8 1.8 ± 0.3 
VEP Charentais (netted) 3.6 4.9 5.0 3.6 ± 0.6 4.3 1.7 ± 0.4 
PDS Piel de Sapo <2.0 7.6 5.0 1.1 ± 0.2 5.0 2.6 ± 1.5 
TAD Honeydew <2.0 3.7 5.0 3.1 ±1.3 2.8 1.0 
PSR Piel de Sapo <2.0 5.3 5.0 3.5 ± 1.5 4.5 1.1 ±  0.2 

        
  

  2007 עיקרי התוצאות מקיץ

  סינתיזה של אתילן וחיי מדף

במטרה לבדוק את הקשר בין סינתיזת אתילן חיי מדף והתאמה לפרי חתוך בדקנו את רמת האתילן בזמן הקטיף 

איור (בבדיקת אתילן ראינו שונות רציפה בין הזנים השונים  .חיי המדף של הזנים השוניםןלאחר שבועיים בדקנו את 

, לגרם לסירוגין PPM 250-ו 100נמדדה רמה לא מבוטלת של אתילן  FH2272-ו A69, להפתעתינו בשני זנים ). 3

. י הבשלה חיצונייםשלא הראה כל סימנ  A69במיוחד הזן , למרות ששני זנים אלה יתנהגו כזנים לא קלימקטרים

נמצאה התאמה רבה בין סינתיזת אתילן , בבחינת חיי המדף שנמדדה בעיקר על פי קושי הפרי השלם לאחר שבועיים

נשארו קשים יחסית לאחר  PSR-ו  TVT ,TAD ,ROCHET ,NA, הזנים שלא סינתזו אתילן. לקושי הפרי השלם

  ).4טבלה (התרככו באחסון , FH2272-ו A69וציא את לה, שבועיים של אחסון ואילו שאר הזנים שסנתזו אתילן

   



  

  

  .בנווה יער 2007הזנים גדלו בשדה בקיץ  .רמת האתילן ביום הקטיף בפירות בשלים של זני מלון שונים. 3איור 

  

  

 קושי הפרי,) טובה מאוד-9, גרוע- 1(י הערכה כללית "חיי מדף של הפרי השלם בזני מלון שונים כפי שנמדדה ע. 4טבלה 

  ).י רפלקטומטר"נמדד ע, .מ.מ.כ(וכלל מוצקים מסיסים ) י פנטומטר"נמדד ע(

הערכה  זן
 sd + כללית

חדירות  
עם 

 קליפה
+ sd 

חדירות 
ללא 
 קליפה

+ sd מ.מ.כ. + sd 

A69 8 0 17 0.0 15.4 1.4 13.4 0.7 
ARAVA 9 0 14.1 1.4 8.7 2.2 9.3 0.9 
DOU 4 0 9.06 3.2 6.4 0.9 10.7 0.8 
DUL 8.2 0.4 9.04 0.4 5.7 0.6 13.1 0.7 
ED 8.2 0.4 11.28 1.7 7.8 1.7 10.2 0.2 
NA 9 0 15.16 0.4 11.5 1.7 11.4 1.9 
NY 5 0 6 0.8 3.8 1.1 11.0 1.0 
PSR 9 0 17 0.0 14.8 0.7 11.7 2.1 
ROCHET 9 0 17.6 0.5 11.9 1.6 12.9 1.6 
TAD 9 0 17 0.0 13.6 1.5 14.7 0.6 
FH2272 9 0 17 0.5 14.0 1.2 13.6 0.5 
TVT 9 0 18 0.0 16.2 1.0 11.9 1.7 
VEP 5.5 1.5 9.29 2.4 4.7 1.2 8.9 1.8 

  

  

  תכונות הפרי החתוך בזנים השונים

. כאמור פירות בשלים של הזנים השונים שגדלו בשדה בנווה יער הובלו למעבדה במכון וולקני לעיבוד הפרי החתוך

  .רים שונים המקובבלים בתעשיית הפרי החתוךבמהלך הבדיקה נמדדו פרמט

). 5טבלה (בכל הזנים שנמדדו לא היה ריקבון של קוביות הפרי החתוך  – ריקבון קוביות הפרי החתוך לאחר איחסון

בעונת החורף הזנים הקלימקטירים פיתחו ריקבון . תוצאה זו שונה באופן בולט מהבדיקה שנעשתה בעונת החורף

  .י החתוכותמשמעותי בקוביות הפר



באופן מהותי  גם תוצאה זו שונה ).5טבלה (של כל הזנים שנבדקו לא התפתח ריח לוואי במוצרים  - ריח לוואי

   .מהתוצאה שהתקבלה בחורף

הם  DOU-ו VEPהזנים ). 5טבלה ( ED-ו VEP ,DOU ו בזניםהופיעבקוביות הפרי החתוך טעם לוואי  -  טעם לוואי

אולם , זנים אלה הם מאוד ארומתיים ובעלי חיי מדף קצרים". אננס"מטיפוס הוא זן  ED-ו, מטיפוס שרנטיה

  .זנים אלהרמת טעם הלוואי כפי שנמצאה עדיין אינה  פוסלת את שיווק התוצרת של 

 ).5טבלה ( AR5-ו AROC ,MAJובאופן פחות חמור בזנים , )NY" (נוי יזרעאל"פגם זה בלט בזן  – "שקיפות"הופעת 

  .בזנים אלה בולטת בזני השרנטיה בעונת החורף נעלמה כליל בזנים אלה בעונת הקיץהופעה זו שהייתה 

היה רך   TVT-ו VEP ,ARAVA ,NY ,,AROC TADמרקם הציפה של קוביות הפרי החתוךבזנים  – מרקם הציפה

 AROC,אולם הזנים , הם זנים קלימקטריים NY-ו VEP ,ARAVAהזנים . מאוד והוא לא מתאים לשיווק

TAD ו- TVT אינם קלימקטרים והם בעלי חיי מדף ארוכים ובכל זאת אינם מותאמים לעיבוד כפרי חתוך .

  .היו המתאימים ביותר לפרי חתוך A69-ו APR ,FH2272 ,DUL, 3הזנים המודגשים בטבלה 

  

  .םריח לוואי וטעם לוואי בקוביות פרי חתוך בזנים שוני, שקיפות, מרקם הציפה, התמוטטות, ריקבון. 5טבלה 

  Decay,  Shape,  Texture,  Translucency,  Off-odor,  Off-flavor, 
Cv 

code 
1(severe)-

5(no) 
1(collapsed)-5(clear-

cut) 
1(mushy)-
5(crispy) 

1(severe)-
5(no) 

1(strong)-
5(no) 

1(strong)-
5(no) 

APR 5 5 3.9 ± 0.3 5 5 5 
VEP 5 4.8 ± 0.3 2.1 ± 0.4 5 5 3.5 ± 0.5 

FH2272 5 5 3.9 ± 0.2 5 5 5 
DOU 5 4.9 ± 0.2 3.0 ± 0.1 4.4 ± 0.2 5 3.8 ± 0.3 

ARAVA 5 4.3 ± 0.2 2.2 ± 0.2 4.1 ± 0.6 5 4.4 ± 0.6 
DUL 5 4.3 ± 0.1 4.8 ± 0.3 4.8 ± 0.3 4.9 ± 0.1 5 
91 5 4.5 ± 0.1 3.0 ± 0.3 4.8 ± 0.2 5 5 
90 5 4.8 ± 0.1 3.2 ± 0.3 4.6 ± 0.2 5 4.8 ± 0.4 
ED 5 4.1 ± 0.2 3.1 ± 0.1 4.3 ± 0.6 5 3.3 ± 0.8 

Br049 5 5 3.7 ± 0.2 4.9 ± 0.1 5 5 
NY 5 3.9 ± 0.1 1.4 ± 0.1 1.5 ± 0.5 5 4.6 ± 0.5 

GOK 5 4.6 ± 0.3 3.2 ± 0.2 4.6 ± 0.3 5 4.8 ± 0.5 
AROC 5 4.4 ± 0.5 1.8 ± 0.2 2.6 ± 0.7 5 4.9 ± 0.1 
PDS 4.5 ± 1.0 4.7 ± 0.4 2.6 ± 0.5 4.0 ± 1.3 4.4 ± 1.2 5 
TVT 5 4.5 ± 0.5 2.2 ± 0.2 4.5 ± 0.7 5 5 
PSR 5 4.2 ± 0.3 2.8 ± 0.1 4.3 ± 0.3 5 4.5 ± 0.6 

Rochet 5 4.4 ± 0.3 2.8 ± 0.3 4.9 ± 0.1 5 4.3 ± 0.4 
DOR 5 4.3 ± 0.3 2.7 ± 0.5 4.3 ± 0.3 5 5 

MAJ-4 4.2 ± 1.7 4.4 ± 0.2 3.8 ± 0.2 2.7 ± 1.0 5 3.9 ± 0.9 
AR5 5 4.6 ± 0.4 3.2 ± 0.2 3.3 ± 0.7 5 4.8 ± 0.5 
NA 5 4.8 ± 0.3 3.1 ± 0.1 5 5 5 
A69 5 4.8 ± 0.2 4.5 ± 0.1 4.8 ± 0.3 5 4.9 ± 0.1 
TAD 5 4.2 ± 0.2 1.5 ± 0.3 4.3 ± 0.4 5 5 

  

  

). 6 טבלה( A69 -ו APR, FH2272,MAJ  ,AR5זנים ה נוימים הצטיי 7הפרי החתוך לאחר קוביות בדיקת קושי ב

 Piel De Sapo ,Rochetלהפתעתנו מתברר שזנים אלה אינם נמנים על הזנים המוכרים כזנים הלא קלימקטרים כמו 



- ו PDS ,TVT ,GOK ,PSRקושי קוביות הפרי החתוכות בזנים הלא קלימקטרים כמו . Honey Dew-וטיפוסי ה

TAD  4.9- ל 3.2 בין(הייתה נמוכה ולא צפוייה.(  

  

  

  .השתנות קושי הציפה בקוביות פרי חתוך בזנים שונים. 6טבלה 

  Firmness, N   
Cv code 0 day 7 days at 8C   

APR 14.0 ± 2.1 13.4 ± 1.5 Firm 
 VEP 5.6 ± 0.4 5.7 ± 0.4   

FH2272 15.6 ± 1.2 11.7 ± 2.1 Firm 
DOU 7.6 ± 1.4 7.7 ± 0.4   

ARAVA 4.1 ± 1.0 3.7 ± 0.7   
DUL 8.0 ± 1.2 5.0 ± 0.4   
91 8.3 ± 1.1 5.0 ± 0.3   
90 5.8 ± 0.5 4.0 ± 0.3   

 ED 8.9 ± 0.3 7.8 ± 1.1   
Br049 12.9 ± 0.6 6.8 ± 1.0 Initially firm, but softens during storage 

NY 4.0 ± 0.3 1.9 ± 0.3 Too soft after storage 
 GOK 8.2 ± 1.3 3.9 ± 0.7   

AROC 5.3 ± 0.3 2.2 ± 0.2 Too soft after storage 
PDS 5.9 ± 1.0 4.9 ± 0.4   

 TVT 8.8 ± 1.7 4.1 ± 0.6   
PSR 5.1 ± 1.3 3.9 ± 0.4   

Rochet 7.3 ± 1.4 6.4 ± 1.3   
DOR 9.5 ± 1.0 5.5 ± 0.6   
MAJ 10.1 ± 1.1 10.6 ± 0.6 Firm 
AR5 13.4 ± 1.7 11.9 ± 1.8 Firm 
NA 6.9 ± 1.0 7.1 ± 0.5   
A69 22.7 ± 1.5 26.3 ± 1.9 Too hard 
TAD 7.0 ± 1.8 3.2 ± 0.8   

   

תוצאות בדיקות הרכב . לתנאים שבם שרויים הפירות החתוכים יש חשיבות רבה לאורך חיי המדף שלהם

היווצרות האווירה המתואמת לקחה לפחות  " יביותפס"באריזות , לפי תוצאות הבדיקות. 4 באיורמוצגים האווירה 

). ח נמוך מדי"ריכוז החמצן גבוה מדי וריכוז הפד(ארבעה ימים כאשר המוצר היה חשוף לתנאים לא אופטימאליים 

במערכות של אווירה מתואמת אקטיבית המלונים נחשפו מלכתחילה לאווירה מיטבית אשר הייתה , לעומת זאת

היו מוגבלים עקב קצב נשימה נמוך של " פסיביות"שינויים בהרכב האווירה באריזות  ,צ"מ 1- ב. יציבה יחסית

י הפרי החתוך היה תלוי הן בטמפרטורת האחסון והן בשיטת "ייצור האתילן היה ע. התוצרת בטמפרטורה נמוכה

אלו של  יותר אתילן מאשר 2- צברו בערך פי" פסיבית"אריזות של אווירה , בכל שלושת הטמפרטורות. האריזה

היות ורמת החמצן . צ"מ 8- ב" פסיבית"רמה מקסימאלית של אתילן נצפתה באריזות של אווירה . אווירה אקטיבית

אלא ככל , הצטברות אדי אתנול באווירה הייתה קשורה לא לתסיסה אנארובית, 4%- באריזות לא ירדה מתחת ל

ללא אווירה . צ"מ 8- האתנול נצפתה בעלייה משמעותית בריכוז אדי . הנראה להתפתחות שמרים על התוצרת

  .8ועם האווירה האקטיבית ביום  4העלייה החלה ביום , אקטיבית

  



  
ואוחסנו " פסיבית"הרכב האווירה בתוך אריזות מלונים חתוכים אשר נארזו באווירה מתואמת אקטיבית או . 4איור 

  בטמפרטורות שונות

משמעית של - לא נצפתה השפעה חד. 7 בטבלה מוצגתוצר השפעת שיטת האריזה וטמפרטורת האחסון על איכות המ

הבדלים בין הדוגמאות היו קשורים ככל הנראה . ועל מוצקות החתיכות) כלל מוצקים מסיסים(מ "הגורמים על רמת הכמ

ירידה . תנאי האחסון השפיעו בצורה ברורה על איכות מיקרוביולוגית של המוצר, לעומת זאת. לשונות של החומר הצמחי

תחת אווירה מתואמת ) צ"מ 5- ו 1(ירת המיקרואורגניזמים חלה בדוגמאות אשר אוחסנו בטמפרטורות נמוכות בספ

. בספירה הכללית) לא יותר מסדר גודל אחד(באותן הטמפרטורות ללא אווירה אקטיבית נמצאה עלייה מסוימת . אקטיבית

, לעומת זאת. איה לשיווק למשך כל תקופת האחסוןההבדלים הללו לא באו לידי ביטוי באיכות התוצרת שנשארה סבירה ור

: נצפתה עלייה חדה בספירה מיקרוביאלית במהלך האחסון) טמפרטורה טיפוסית של מדף מקורר בסופרמרקט(צ "מ 8- ב

בשני המקרים חלה . ללא אווירה אקטיבית!) פי מיליון(סדרי גודל  6סדרי גודל תחת אווירה אקטיבית וכמעט  3.5מעל 

בנוכחות האווירה האקטיבית המלונים בסוף האחסון היו עדיין ראויים , אולם. כות התוצרת במהלך האחסוןירידה באי

  ). 2המדד (איכות התוצרת ירדה מתחת לסף המכירה " פסיבית"ואילו באווירה ה, )2.5מדד גבולי של (למכירה 
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3.25 16.0 3.0±0.3 3.6±0.4 11.1±0.3 12.2±0.5 0.5x102  

 

 

1.7x103 
 

 

 יש
1  

3.25 22.5 4.7±0.7 4.0±0.7 11.5±0.3 12.8±0.5 9.1x103 אין  

3.25 17.0 5.1±0.7 4.6±0.7 12.0±0.5 13.3±0.6 0.5x102 יש 
5 

3.25 19.5 3.5±0.5 3.9±0.7 12.1±0.5 13.4±0.5 2.2x104 אין  

2.5 37.5 3.5±0.4 3.8±0.9 11.2±0.5 12.0±0.7 8.0x106 יש 
8 

2 28.0  
  אין 1.4x109 13.0±0.5 12.2±0.4 4.1±0.9 3.7±0.4 עכירות

  

   גרוע - 1... , מכיר – 2.5... , מצוין – 5: מדד איכות כללית
  
  
  

  דיון
  

זנים אלה . הראו כושר השתמרות גבוה ביותר כפרי חתוך Piel De Sapo-ו inodorous  ,YCזנים מקבוצת , בגידול קייצי

אולם , לנו כזנים לא קלימקטרים ולכן נראה שלזנים לא קלימקטרים יש עדיפות בהתאמה לתעשיית הפרי החתוךמוכרים 

וכמו כן הזנים הלא קלימקטרים היו בעלי ציפה ירוקה בהירה או לבנה ,   הזנים הלא קלימקטרים נעדרים בדרך כלל ארומה

טעם , המלון שרנטה בלט בצבע כתום יפה, לעומת זאת .המפחית את הערך הבריאותי של המוצר β caroteneכלומר ללא 

  . קודם כל בגלל קלקול הטעם והריח, אך לא נשמר טוב, וארומה טובים מיד לאחר החיתוך

כפי שצוין  I-158הקו . אף דוגמה לא התאימה באופן מוחלט לדרישות התעשייה, ותחילת עבודה זבין קווי גליה שנבחנו ב

אפשר . מ נמוכה"בגלל תכולת כמ 356בגלל קצב התכלותו הגבוה במיוחד והקו  181aהקו , הקטןלעיל נפסל בגלל גודל הפרי 

, לפי תוצאות המבחן. ימים 7-10בתנאי שמשך האחסון לא יעלה על , כמתאים יחסית לתעשייה 10139להצביע על הקו 

אינן זהות לדרישות  fresh-cut-ההדרישות של תעשיית . ימים 10-לא נשמר לתקופה ממושכת מ 10139המוצר החתוך מהקו 

מפחית פחת , בתעשיית החיתוך יש יתרון לפרי גדול יחסית אשר מאפשר חסכון בעבודה, בפרט. השוק של פירות שלמים

ביניהם קווי , חלק מהקווים שנבחנו לא ענו לדרישה זו, כפי שצוין לעיל). קוביות גדולות יחסית(ונותן מוצר איכותי יותר 

. כך שעובי הציפה היה נמוך מאד, הגנוטיפ האחרון אופיין גם בחלל בית הזרעים גדול. 19005והקנטלופ  181a-ו I 158גליה 

  .fresh-cut-התכונות הללו למעשה פוסלות את הקווים הללו לתעשיית ה



אימים בגידול של זנים שונים מקבוצות שונות של מלון בעונת הסתיו והבשלת הפירות בעונת החורף הפירות לא היו מת 

אולם החיסרון בזן זה שהוא קטן , בעל חיי מדף ארוכים" גליה"האחד מטיפוס , לתעשיית הפרי החתוך להוציא שני זנים

זני השרנטיה הרגילים היו . השני זן מטיפוס שרנטיה מרושת עם חיי מדף ארוכים. ולכן לא מתאים לתעשיית הפרי החתוך

  .בשלת הפרי ציפת הפרי הייתה ממוטטת ושקופהבעלי ההתאמה הגרועה ביותר מאחר וכבר בשלב ה

לכן חשובה מאוד השוואה של אותם  הזנים , לעונת הגידול ולזנים יש חשיבות רבה בהתאמתם לתעשיית הפרי החתוך

  .בדקנו את אותם הזנים שבדקנו בעונת החורף 2007לכן בקיץ . בעונות השונות

חורף כדי לבדוק את השפעת העונה על ההתאמה לפרי בעונת הגידול בקיץ בדקנו את אותם הזנים שגידלנו ב

בגידול תעשייתי יש צורך לאחסן את חומר הגלם ולהתאים , האחד. לחיי המדף יש חשיבות רבה בשני היבטים. חתוך

. תלות בין חיי המדף לבין ההתאמה לעיבוד הפרי החתוך בדקנו, השני. את אספקתו לפי יכולת העיבוד של המפעל

  .בדקנו סינתיזה של אתילן וחיי מדף בזנים השונים 2007ץ לפיכך בעונת קי

לא  TAD-ו PDS ,TVT ,GOK ,PSRהזנים הלא קלימקטרים כמו . היו מפתיעות 2007התוצאות שקיבלנו בקיץ 

 APR ,FH2272 ,DULהזנים . היו המתאימים ביותר לעיבוד כפרי חתוך למרות שחיי המדף של זנים אלה היו טובים

  .ימים ביותר לפרי חתוךהיו המתא A69-ו

לא תמיד נמצאה התאמה  אך, להפתענו ולשמחתנו זיהינו זני מלונים המסנתזים אתילן אך בעלי חיי מדף ארוכים

זן מטיפוס שרנטיה שלא הראה סימני הבשלה , A69אחד מהזנים   .בין חיי מדף של הפרי השלם לעיבודו כפרי חתוך

זן זה היה קשה מדי . בכל זאת סנתז אתילן וכרים גבוהים במיוחדחיצוניים ונשאר קשה מאוד עד הבשלתו עם ס

 ןז. אך יתכן שמכלואים עם זן זה ברקעים גנטיים אחרים יצרו זן מכלוא המתאים לפרי חתוך, לשימוש כפרי חתוך

 מטיפוס קנתלופ DUL, ושני זנים נוספים ששינה את צבעו החצוני בהבשלה, )FH2272( "גליה"נוסף הוא זן מטיפוס 

חומר גנטי זה . מטיפוס שרנטיה היו מתאימים למרות היותם זנים קלימקטים המסנתזים אתילן APR-אמריקאי ו

להערכתינו שאותה אנחנו . הוא חומר ייחודי היכול להוות מקור חשוב לטיפוח זני מלונים המותאמים לפרי חתוך

פטורים לאתילן המנטרל את האתילן לזנים אלה יש מנגנון של שפעול מוגבר של רצ, מתכוונים לבדוק בהמשך

י אתילן כמו התרככות הציפה ופרוק הכלורופיל "המסונתז ובכך אין רגישות לאתילן ולתהליכים המשופעלים ע

מנגנון זה יכול להיות יעיל למניעת תהליכים ההורסים , מאחר ובזמן חיתוך הציפה יש שיחרור של אתילן. בקליפה

זיהינו זנים בעלי ציפה  ראשונהבניגוד לשנה ה השנייה  שנההבמהלך . תילןאת תאי הציפה כתוצאה מסינתיזת א

  .עם חיי מדף ארוכים ומתאימים לתעשיית הפרי החתוך) בציפה β carotenהמסנתזים (כתומה 

כאמור בנוסף להבדלים בין הזנים בהתאמתם לשיווק כפרי חתוך יש חשיבות רבה לגורמים נוספים הקשורים 

נבחנה ההשפעה של אריזה באווירה מתואמת  2009ו 2008במהלך שנת . הפירות החתוכים לאווירה שבה שוהים

לתנאי האחסון של הפרי החתוך ).זן ערבה(אקטיבית וטמפרטורת האחסון על איכות מלונים חתוכים מטיפוס גליה 

יש חשיבות רבה בקביעת רמת  pH-לרמת ה. יש חשיבות רבה על חיי המדף והתפתחות מיקרוביאלית

לכן מומלץ להעלות את רמת . נמוך מפחית את רמת המיקרואורגניזמים המתפתחים באחסון pH, מיקרואורגניזםה

במהלך עבודה זו בדקנו את התאמתם . החומציות בכלי  האריזה או האחסון באמצעות הוספה של חומצה ציטרית

לזנים  . מוש בכימיקלים בכלי האריזהאת השיבכדי להפחית ) 4.5בסביבות   (pHשל שני זני מלונים עם ציפה חמוצה 

נראה ששילוב של פרי חמוץ יחד עם תכונות נוספות . אלה לא היה כל יתרון על זנים אחרים בהתאמתם לפרי חתוך

  .כפי שראינו יכולים ליצור זנים המתאימים לפרי חתוך עם שימוש נמוך בכימיקלים

ירידה בספירת המיקרואורגניזמים . גית של המוצרתנאי האחסון השפיעו בצורה ברורה על איכות מיקרוביולו 

באותן . תחת אווירה מתואמת אקטיבית) צ"מ 5- ו 1(חלה בדוגמאות אשר אוחסנו בטמפרטורות נמוכות 

ההבדלים . בספירה הכללית) לא יותר מסדר גודל אחד(הטמפרטורות ללא אווירה אקטיבית נמצאה עלייה מסוימת 



 8- ב, לעומת זאת. התוצרת שנשארה סבירה וראיה לשיווק למשך כל תקופת האחסון הללו לא באו לידי ביטוי באיכות

. נצפתה עלייה חדה בספירה מיקרוביאלית במהלך האחסון) טמפרטורה טיפוסית של מדף מקורר בסופרמרקט(צ "מ

 סוףבנוכחות האווירה האקטיבית המלונים ב, אולם. בשני המקרים חלה ירידה באיכות התוצרת במהלך האחסון

תוצאות  איכות התוצרת ירדה מתחת לסף המכירה" פסיבית"ואילו באווירה ה, האחסון היו עדיין ראויים למכירה

הניסויים הראו כי בהתאם לידוע בספרות טמפרטורת האחסון הינה הגורם העיקרי אשר קובע את השתמרות 

צ הינה הטמפרטורה הטיפוסית על "מ 8, כאמור, כך. לא תמיד הגורם הזה נמצא בשליטה מלאה, אולם. התוצרת

אריזה באווירה מתואמת אקטיבית , בתנאים הללו. ל"הן בארץ והן בחו, מדפי המכירה המקוררים בסופרמרקטים

  .מנעה את חציית סף ההתכלות וכך שמרה על איכות המוצר

. מתאימים פיתוח ענף גידול מלונים לתעשיית הפרי החתוך מחייב התאמה של זנים ושילוב של תנאי אחסון

בהמשך יש לשלב זנים אלה במפעלים . מעבודה זו זיהינו זני מלונים עם תכונות המתאימות לתעשיית הפרי החתוך

  .הקיימים בתעשיה

  

  שאלות סיכום

  מטרות המחקר .1

, ארומה, טעם,כבסיס לטיפוח זני מלון למאכל כפרי חתוך מבחינת מירקם) מלונים(זיהוי ואיפיון חומר גנטי 

  .לימוד על השפעת האווירה לאיחסון של פירות מלונים חתוכים. לתעשייה תווהתאמ

  עיקרי הניסויים והתוצאות .2

הזנים . את התאמתם של  זנים שונים לעיבוד כפרי חתוך 2007 וקיץ 2006/2007סתיו חורף  2006במהלך קיץ 

בנוסף בדקנו בזנים אלה סינתיזה של אתילן . 2006/2007היו אותם הזנים שנבדקו בעונת החורף  2007שנבדקו בקיץ 

. הפירות שהבשילו בקיץ היו בדרך כלל מתאימים יותר לעיבוד כפרי חתוך לעומת אלה שהבשילו בחורף. וחיי מדף

אך לא תמיד  ,לק מהמקרים זנים לא קלימקטריים עם חיי מדף ארוכים היו מתאימים יותר לעיבוד כפרי חתוךבח

זיהינו חומר גנטי ייחודי  המסנתז אתילן ובעל חיי מדף ארוכים וגם מותאם . היה יתרון לזנים הלא קלימקטריים

נעה התפתחות של חידקים ברקמת הפרי בקרה אקטיבית של האווירה בטמפרטורות נמוכות מ.  לעיבוד כפרי חתוך

  .החתוך

  המסקנות המדעיות .3

יה זיהינו חומר גנטי במהלך השנה השנ.  התאמה של זני מלונים לפרי חתוך תלוייה הן בזן והן בעונת הגידול

הזנים . חומר ייחודי זו שונה מהקונספציה שהשתרשה בתעשיית הפרי החתוך. ייחודי המתאים לעיבוד כפרי חתוך

הזנים שאיפיינו כמתאימים ביותר  היו  זנים שסינתזו . המשמשים היום לעיבוד כפרי  חתוך הם זנים לא קלימקטרים

חומר ייחודי זה יכול . לה הוא כנראה שונה מהזנים הקלימקטרים הרגיליםמנגנון התגובה לאתילן של זנים א. אתילן

  .להוות מקור לפיתוח זנים ארומתיים עם חיי מדף ארוכים שיתאימו גם לתעשיית הפרי החתוך

  הבעיות שנותרו לפתרון .4

חשוב  לטיפוח הבנת מנגנון זה יתן כלי . להערכיתנו החומר הגנטי הייחודי שזיהינו קשור למנגנון התגובה לאתילן

כמו כן ישלשב התאמה של האווירה  ותנאי האיחסון יחד עם זנים מתאימים . זני מלון המותאמים לעיבוד כפרי חתוך

  .כדי לקבל חיי מדף מירביים של הפרי החתוך

  הפצת הידע .5

נים התחיל נסיון משולב של משרד החקלאות יחד עם מפעל לעיבוד פירות במטרה לבחון את הז  2008בעונת קיץ 

 .שנבחרו והתאמתם לתעשיית הפרי החתוך
  



 


