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 תקציר

שלהם, אשר כמו בפירות ההבשלה פוטנציאלי של עגבניות תלוי בקצב משך האחסון ה

 MCP-1קלימקטריים אחרים, מתווך על ידי אתילן. מסיבה זו, חסימת הרצפטור לאתילן על ידי 

לבחון באופן שיטתי את  תהייהיא בעלת פוטנציאל יישומי לשיפור איכות המוצר. מטרת המחקר ה

 MCP-1-הטיפול ב :מןהשפעת הטיפול על עגבניות. הממצאים העיקריים של המחקר הם כדלק

זנים  20מהזנים במדגם אקראי של  90%-היה יעיל בעיכוב ההבשלה ברמת הצבע והמוצקות על כ

המייצגים מוצרי עגבנייה שונים. מכאן אפשר להסיק על הכלליות של הטיפול ברקעים גנטיים 

מגוונים. מאחר ובניסוי זה לא ניתן היה לבחור מצבי הבשלה שונים לכל זן, יתכן שבדיקה מפורטת 

 יותר תוכיח שגם הזנים שבהם לא נמדד הבדל בין הטיפול לביקורת מושפעים מהטיפול. 

, הוכחה השפעה חיובית 4602בסדרת ניסויים מסחריים על זן עגבניות הצ'רי לשטח פתוח, 

על הצבע והמוצקות של הפרי שהתבטאה בהארכת חיי המדף של הזן  MCP-1משמעותית של 

חיובית או שלילית על התפתחות רקבונות על גבי סדקים ונזקי  בשבוע. לטיפול לא הייתה השפעה

 MCP-1תלישה של הפרי בקטיף. בהמשך לאותה מסקנה, בסדרת ניסויים נפרדת נבדקה השפעת 

על פוטנציאל ההיסדקות של הפרי ולא נמצאה השפעה משמעותית או עקבית של הטיפול. למרות 

רדת מוכיחים שבתנאי השהיה מתאימים לאחר זאת, ניסויים שנערכו במקביל במסגרת תכנית נפ

 הקטיף ניתן להפחית באופן משמעותי את פוטנציאל ההיסדקות של הפרי. 

במחקרים קודמים הוכח שבתקופת החורף עיקר הנשירה בעגבניות צ'רי באשכולות היא ממפרק 

ת העוקץ בעוד שבקיץ עיקר הנשירה הוא מקצה העוקץ. אחת ממטרות המחקר הייתה להפחית א

עם אוקסין. התוצאות  MCP-1הנשירה מקצה העוקץ בעונה החמה על ידי טיפול משולב של  

שהתקבלו מאשרות תוצאות קודמות לגבי היחס בין סוג הנשירה והעונתיות ומצביעות על 

או אוקסין  MCP-1אפשרות להפחית את הנשירה בכלל ואת נשירת העוקץ בפרט באמצעות 

בתקופת הקיץ. במקביל לא השפיעו על הנשירה הטיפולים שא בתקופת החורף. לעומת זאת נמצ

נמצא שניתן להשרות נשירה בקצה העוקץ על ידי טיפול יובש או חום כשמשך הזמן הנדרש להשיג 

את התגובה תלוי בדיפרנציאל הלחות. תוצאות אלו מצביעות על כיוון שונה לפתרון בעיית גידול 

קר ביטוי הגנים ברקמות הניתוק מראה קורלציה ברורה ח עגבניות צ'רי באשכולות בתקופת הקיץ.

בין דגם הביטוי של חלק מהגנים לתהליך הנשירה במפרק העוקץ ומראה שטיפולים מסוימים 

לא בהכרח את הנשירה באותה מידה. לעומת זאת, גנים עיכבו באופן ברור את פעולת הגנים, אך 

שנבדקו, עשויים להסביר את הפער בין  שאינם מגיבים לטיפולים המיוצגים על ידי אחד הגנים

 יעילות הטיפולים בעיכוב גנים לבין ההשפעה החלקית של הטיפולים על תהליך הנשירה. 
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 מבוא

רוק מאפיין חוסר בשלות לעומת מאפיין החשוב ביותר בהבשלת עגבניות הוא צבע הפרי. פרי יה

פרי אדום מלא המייצג לעיתים קרובות הבשלת יתר. קצב התפתחות הצבע תלוי בטמפרטורה 

ומשך האחסון. בארה"ב מקובל לקטוף את הפרי ירוק ולשווקו ברחבי היבשת במהלך הבשלתו 

מקובל  ולעיתים אף נדרש טיפול באתילן להאיץ את ההבשלה לקראת מכירתו. באירופה וישראל

לקטוף את הפרי בשלבים מאוחרים ככל האפשר מאחר ואיכות הפרי שמבשיל על הצמח היא 

וכל אמצעי שיכול לעכב  פעולטובה יותר ברמה האורגנולפטית. מרגע הקטיף מתחיל שעון הצבע ל

את התהליך יכול לשפר את סיכוי העגבנייה להגיע ליעדה במצב סביר. שעון נוסף המופעל עם 

התרככות הפרי המופעלת על ידי שני תהליכים מקבילים, איבוד המים מהפרי הקטיף הוא 

והתפרקות מרכיבי דופן הפריקרפ. תהליכים אלו יכולים להיות מואטים על ידי אחסון בלחות 

גבוהה ובטמפרטורה נמוכה שמצדה תורמת גם לעיכוב התפתחות צבע הפרי. החיסרון 

גבניות הוא בהתפתחות נזקי צינה ולכן הטמפרטורה בטמפרטורה נמוכה לפרי סובטרופי דוגמת הע

הגורמים השונים הקובעים את איכות  מ"צ היא פשרה בין 10-12המקובלת היום לאחסון עגבניות 

הפרי. אתילן הוא ההורמון המעודד הבשלה בעגבנייה וניתן לעכב את ההבשלה במידה מסוימת על 

ה היא חלקית מאחר והאתילן נוצר ומשפיע ידי ספיחתו מאווירת האחסון. יעילותו של פתרון ז

ropenepyclocethylm-1 MCP) -(1בתוך הפרי. לכן, הפתרון של עיכוב פעולת אתילן על ידי 
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הוא משמעותי מאד עבור העגבניות כמו גם מוצרים קלימקטריים אחרים. הרצפטורים לאתילן 

נקשר  MCP-1-ו פועלים במנגנון שלילי )קשירת אתילן מפסיקה זרם אותות מהרצפטור(

לרצפטורים אך אינו מפסיק את פעולתם ולכן לא נדרשת קשירה של המולקולה לכל הרצפטורים 

על התהליכים האנזימטיים  MCP-1השפעת על מנת להשיג את אפקט עיכוב פעולת האתילן. 

המובילים להתרככותו מתבטאת במרקם הפרי שהוא מצידו גורם מרכזי בהיסדקות הפרי לאחר 

אחר וההיסדקות היא אחת הבעיות הקשות בשיווק עגבניות צ'רי היה בסיס ללוגי הקטיף. מ

 MCP-1מלבד ההשפעות של  על פוטנציאל ההיסדקות של הפרי. ישפיע גם MCP-1-לאפשרות ש

על הבשלת הפרי יש לו השפעות נוספות על מוצרים שונים כאשר אחת ההשפעות הידועות היא 

מכאן נובע . , שהם תהליכים הידועים כמתווכים על ידי אתילןעיכוב נשירת פרחים ועלים קטופים

שעיכוב פעולת אתילן בעגבניות צ'רי באשכולות יכול בין השאר לעכב את הנשירה במוצר זה. 

שהוביל את  R-819 (Beno-Mualem  et al., 2004)הוכחו בזן  MCP-1השפעות אלו של 

ת מקום קודמו ועל פי ממצאים שהצטברו תפס א 1335הענף עד לשנים האחרונות.  בהמשך, הזן 

(.  יחד עם 2006נמוכה )ליכטר וחוב'  MCP-1-בשנתיים האחרונות רגישותו לאתילן ומכאן גם ל

זאת, נמצא שהזן מתאפיין בחוסר יציבות יחסית מבחינת רמת הנשירה בתלות בתנאים 

ת מחורף לקיץ ברמה הסביבתית, נמצא שההשפעה המרכזית של ההשתנות העונתי הסביבתיים. 

בעוד  (joint)מלווה במעבר בין שני סוגי נשירה: בחורף, עיקר הנשירה מתקיים דרך מפרק העוקץ 

. הבנת (Lichter et al., 2006) (receptacle)שבקיץ עיקר הנשירה מתרחשת דרך קצה העוקץ 

היא המנגנונים הפועלים בבסיס התהליכים הנ"ל היא חיונית לצורך מניעתם.  אחת ההשערות 

שרמה אנדוגנית גבוהה של אוקסין ברקמה נחוצה כדי להקטין את רגישות רקמת הניתוק לאתילן. 

בסיס המחקר שנועד לבחון האם ניתן להעשיר את הרקמה באוקסין בתקופת הקיץ  אהשערה זו הי

אפיונים של הנשירה בהשפעת ועל ידי זה למנוע את הנשירה מרקמת החיבור בין העוקץ לפרי.

 .ידוליים ובאחסוןגורמים ג

 

  1335מהלך הנשירה בזן  .1.1

יציב   1335בחממה ניסויית במו"פ לכיש נמצא שהזן  2004מניסויים השוואתיים שנערכו בעונת 

 1. לכן, התוצאות המוצגות באיור (Lichter et al., 2006)מבחינת נשירה  819הרבה יותר מהזן 

מבחינת אחוז הנשירה  הן מפתיעות, המתייחסות לבתי גידול מסחריים )בעיקר בנתיב העשרה(

הגבוה בזמן הקטיף, והן בקינטיקה השונה של הנשירה בין הקטיפים. בקיצוניות האחת אפשר 

שבועות האחסון ודומה  4)אפריל( שבו הנשירה הייתה מתונה מאד לאורך  3להצביע על ניסוי 

הייתה נשירה התחלתית  )פברואר(, 1. לעומת זאת, בניסוי 2004-במידה רבה לתוצאות שהתקבלו ב

משמעותית מאד וקצב הנשירה היה גבוה.  מאחר ומקור הפרי היה זהה בין שני הקטיפים )נתיב 

העשרה(, סביר להניח שהעובדה שינואר היה קר יחסית למרץ שהיה מתון מאד, הם הגורמים 

 שונה מאדשנקטף בקיץ,  5מהלך הנשירה בניסוי הגידוליים האחראים להבדל המשמעותי. 

מהניסויים האחרים בכך שהנשירה ההתחלתית היא גבוהה מאד ואין שינוי משמעותי באחוז 

שלבי של נשירה נמוכה בשבוע הראשון לאחסון ועלייה -דגם נשירה דוהנשירה במהלך האחסון. 

תוצאות אלו, של שונות  .12באיור משמעותית בנשירה לאחר שבועיים באחסון, מובא בהמשך 
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אפשר להסיק . על כן, 2003-ב R-819בין קטיפים עוקבים דווחו גם לגבי הזן גבוהה בקצב הנשירה 

 מתוצאות אלו שהגורם המשמעותי ביותר בקביעת מהלך הנשירה באחסון הוא גידולי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קטיפים.  5-ב 1335מ"צ של הזן  12-: מהלך הנשירה באחסון ב1איור 

 

 השפעות עונתיות 1.2

. מהתוצאות אפשר היה להסיק 819על הזן  2003-ירה אובחנו לראשונה בהשפעות עונתיות על הנש

שבעונת החורף עיקר הנשירה היא ממפרק העוקץ כאשר עם המעבר לעונת הקיץ יש גם מעבר 

לנשירה מקצה העוקץ. בניסוי נוסף אפשר היה להתרשם שבחודש מרץ המתון עיקר הנשירה 

בראשית אפריל היה מעבר לנשירה מקצה  הייתה ממפרק העוקץ בעוד שעם תחילת החמסינים

ותוצאות נוספות  1335מוכיחות שתופעה זו מתקיימת גם בזן  2העוקץ. התוצאות המוצגות באיור 

( הנשירה הייתה רובה ככולה 1)איור  5בניסוי מאשרות מגמה זו באופן מוחלט.  בשנה העוקבת

המשך אפשר יהיה להתרשם מקצה העוקץ ובמקרה זה הנשירה ההתחלתית הייתה גבוהה מאד. ב

כיצד סוג זה של נשירה יכול גם להתפתח במהלך האחסון. מצד שני, כפי שהוזכר בפרק הקודם, 

בעקבות הקור בינואר בנתיב העשרה, קטיף תחילת פברואר התאפיין בקצב נשירה גבוה מאד 

 עדות המחזקת את ההשערה שנשירת מפרק העוקץ מואצת מאד בעקבות קרה,ממפרק העוקץ. 

שבו הייתה נשירה חזקה מאד ממפרק העוקץ בזן  2008התקבלה מאירוע הקרה הקיצוני בינואר 

 'פיקולו' בחממה במושב מלילות. 

 

: אחוז הנשירה ממפרק העוקץ 2איור 

(joint)  .בקטיפי חורף, אביב וקיץ 
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 השפעת הלחות על הנשירה  1.3

או את השפעת הלחות באחסון על סוג במהלך השנתיים האחרונות נערכו מספר ניסויים שהר

מ"צ למשך שעה( המקובלת  45האם עקת חום קצרה ) השאלה הראשונה הייתההנשירה. ועוצמת 

בספרות כמנת חום המסוגלת לעורר תגובות מולקולאריות )חלבוני עקת חום( בצמחים, מסוגלת 

 )תוצאות לא מוצגות(.  ניסויים הייתה שלילית 3להגביר נשירה. התשובה לשאלה זו על פי תוצאות 

מה השפעת הלחות לאחר האחסון על סוג הנשירה. מהתוצאות השאלה השנייה שנשאלה הייתה 

מ"צ בלחות גבוהה, עיקר הנשירה הייתה ממפרק  12-יום ב 13אפשר להתרשם שלאחר  3באיור 

ץ, מ"צ בלחות גבוהה עדיין, עיקר הנשירה הייתה ממפרק העוק 19העוקץ. כאשר הפרי הועבר ל

למרות שהייתה התגברות משמעותית בנשירה מקצה העוקץ. לעומת זאת, כאשר הפרי הועבר 

ימים, עיקר הנשירה הייתה מקצה העוקץ. תוצאות נוספות שאינן  3לאחסון בלחות נמוכה למשך 

 מוצגות מחזקות מגמה זו. 

עונה על הניסוי שאחסון על סוג הנשירה. מהלך ההייתה מה השפעת הלחות בלישית השאלה הש

. מהתוצאות אפשר להתרשם שהנשירה בלחות נמוכה הייתה גבוהה 4באיור שאלה זו מוצג 

 ושבלחות נמוכה היה מעבר מנשירה ממפרק העוקץ לנשירה בקצה העוקץ.  גבוההמהנשירה בלחות 

ת בנושא זה הייתה האם ניתן להאיץ את תהליך הנשירה מקצה העוקץ לאחר רביעיהשאלה ה

אפשר לראות שחשיפה של  4באיור אי יובש מבוקרים. בתוצאות המוצגות הקטיף על ידי תנ

 ש' בתנאי יובש גרמה להאצה של תהליך הנשירה מקצה העוקץ.  24-48-האשכולות ל

תוצאות אלו ותוצאות נוספות שאינן מוצגות מלמדות שהנשירה מקצה העוקץ היא תוצאה של 

 . ושבירתההעוקץ בקצה התייבשות רקמת הניתוק לי של אתהליך פיזיק

 

: השפעת האחסון ב'חיי מדף' על 3איור 

 1335סוג הנשירה. אשכולות מהזן 

יום  13מ"צ למשך  12-אוחסנו ב

מ"צ  19-ימים נוספים ל 3-והועברו ל

 . 54%או  89%בלחות יחסית של 

 

: אחסון עגבניות צ'רי 4איור 

בלחות  1335ן זבאשכולות מה

 75%-ו 95%יחסית של 

מ"צ.  12 בטמפרטורה של

הקווים הרציפים מייצגים 

נשירה כללית והקווים 

נשירה ממפרק  –המרוסקים 

העוקץ. לחות גבוהה הושגה 

באמצעות מתנד אולטראסוני 

ולחות נמוכה באמצעות שילוב 

של מתנד אולטראסוני ומתקן 

 ייבוש אוויר.
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: האצת הנשירה מקצה העוקץ 5יור א

לאחר הקטיף. בניסוי הראשון האשכולות 

מ"צ  32או  22חשפו לטמפרטורה של נ

ש'. בניסוי השני האשכולות  24למשך 

 48-נחשפו תנאים מתונים או קיצוניים ל

המדידות המוצגות כוללות את הנשירה ש'. 

 ואת איבוד המשקל של האשכולות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על איכות הפרי בעגבניות  MCP-1השפעות  .2

 ם שוניםבחינה רוחבית על מוצרי עגבניות וזני 2.1

כולל בתוכו מגוון גדול מאד של זנים מעגבניות צ'רי בודדות,  Solanum lycopersicumהמין 

אשכולות, עגבניות מוארכות או עגבניות גדולות המגוונות בצבע ירוק. מטרת הניסוי הייתה לבדוק 

ל על מדגם אקראי של זנים ומוצרי עגבנייה.  הניסוי התבצע ע MCP-1מה כלליות ההשפעה של 

פירות מלבד  20גודל המדגם לבדיקות הצבע היה  ידי דגימת פרי מניסוי זנים שהתקיים בבשור. 

פירות לטיפול,  6-ו 7, 17, 15, 14שבהם היו רק  68044-ו 40874בזנים איקרם, פוקר, אובטה, 

באמצעות מינולטה, למחרת  °hבהתאמה.  בדיקות הצבע התבצעו על ידי קביעת זווית הצבע 

ח"מ  0.5-התבצע על ידי חשיפה ל MCP-1-(. הטיפול ב1מ"צ )טבלה  12-יום ב 13אחר הקטיף ול

 20-מ 17-ב MCP-1התוצאות מראות על עיכוב התפתחות צבע על ידי מ"צ.  12-ש' ב 22למשך 

הזנים אך בשני זנים לא התבצעה מדידה עקב התפתחות ריזופוס. בחלק מהזנים ההשפעה הייתה 

לדעת שכדי לכייל את השיטה לכל זן צריך לבחון מספר מצבי הבשלה  חזקה ובחלק פחות, אך יש

ולהגדיר מהו השלב האופטימלי. יש גם לבחון את אחידות התפתחות הצבע במידה והטיפול 

ממצבים של פרי שבו ההבשלה מתבצע על פירות בשלב מאוחר של שבירת צבע כדי להימנע 

שבו התכונה הרצויה היא  68044דוגמת הזן  מעוכבת למשך זמן ארוך מהרצוי.  במקרים מסוימים
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הוא למעשה הפתרון היחיד המאפשר לקיים את התכונה  MCP-1פרי אדום מגוון עם ירוק כהה, 

תוצאות חיוביות ו ראהבזנים עם פירות קטנים בדיקות של מוצקות הזו בפרק הזמן הנבדק. 

 שנה שנייה(. )תוצאות הוצגו בדו"ח  מעכב את התרככות  הפרי MCP-1-מאשרות שה

בעיכוב הבשלה  MCP-1זנים נמצאה השפעה חיובית של  20הוכח שבדגימה אקראית של  לסיכום,

ברוב המכריע של הזנים ולא היו השפעות שליליות של הטיפול. תוצאות מוכיחות את כלליות 

בעגבניות ונותנות בסיס להנחה שגם זנים שטרם נבדקו וזנים שיפותחו  MCP-1ההשפעה של 

יהיו רגישים לטיפול. מאחר וחלק מהזנים שנבדקו מכילים גם מוטציות מעכבות הבשלה  בעתיד

)מידע אישי(, אפשר להסיק שבמובן זה, הטיפול במעכב פעולת האתילן נמצא  norאו   rinדוגמת 

 במעלה זרם הסיגנלים השולט בהבשלת הפרי. 

 

כפי שנמדדו באמצעות כרוממטר  °hצבע הערכים בטבלה הם זווית העל צבע הפרי.  MCP-1: השפעת 1טבלה 

 מייצגים פרי אדום.  40-50מייצגים פרי כתום בעוד שערכים בתחום של  60-70מינולטה. ערכים בתחום של 

 מ"צ 12-יום ב 13 קטיף  

 SE 1-MCP בקורת SE  SE זן 

 67.5 2.8 45.5 1.1 68.2 4.2 פוקר פלאם

 53.9 1.1 44.7 0.6 58.0 3.2 אובטה 

 55.0 4.0 44.3 0.7 59.5 6.5 40874 תגדולו

 68044 5.5 74.4 1.8 42.7 6.3 70.4 

 59.6 5.7 40.1 0.4 69.0 4.6 62201 אשכול מידי פלאם

 48.0 1.1 44.8 0.7 55.0 4.6 איקרם אשכול

 1476 6.3 65.5 0.6 41.4 2.2 52.1 

 55.9 1.7 41.8 0.4 72.1 3.3 1331 מיני פלאם

 ריזופוס   32.6 0.3 59.3 1.9 2540 

 Z484 2.5 77.5 0.6 45.5 1.7 63.9 

 4603 2.8 75.6 0.8 42.7 1.1 57.6 

 62.9 2.9 48.8 0.9 73.4 5.2 74101 אשכול מידי

 628 6.0 70.6 1.6 46.9 5.6 56.4 

 4805 6.4 74.8 0.6 40.1 3.8 50.1 

 69.1 2.0 71.5 2.3 82.6 3.3 31156 אשכול מידי

 75108 6.3 74.1 5.7 48.3 5.9 52.7 

 49.9 4.7 43.3 1.5 57.3 3.1 מסינה 

     ריזופוס   77.2 5.8 646 

 522 2.6 85.1 1.1 52.5 1.7 61.6 

 73.3 2.6 50.2 0.9 81.0 2.9 30740 אשכול  בייבי 

 58.9 2.8 45.7 1.1 70.5 4.3  ממוצע

  

 1335השפעות על איכות הזן  2.2

על צבע הפרי היא הבולטת ביותר לעין מבין  MCP-1השפעת  :על צבע הפרי MCP-1השפעת 

הפרמטרים של ההבשלה בעגבניות. מתוך מספר רב של ניסויים שנערכו מובאות התוצאות של 

 5. בניסוי נבדקו 11.4.05-שנקטפו בנתיב העשרה ב 1335ניסוי על עגבניות צ'רי אשכולות מהזן 

נקודות זמן,  3-פירות לכל חזרה ב 13עד  9 אשכולות ומתוכם נדגמו 5חזרות שכללו כל אחת 

(.  מדגם הפרי בכל שלב היה תערובת של כל 1בהשוואה לצבע הפרי יום אחד לאחר הקטיף )איור 

מצבי ההבשלה המצויים על האשכול הנעים בין ירוק לאדום. התוצאות מצביעות על כך 

מ"צ  12-שבועות ב 3( במהלך )אדום 50-)כתום( עד כ  67שהביקורת ירדה מזווית צבע ממוצעת של 
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שבועות לאחר הקטיף. למרות זאת,  4גם לאחר  60נשאר ברמה  MCP-1-בעוד שפרי מטופל ב

ובתנאי שהפרי המטופל אינו בצבע ירוק לא בשל , אין חשש שהפרי לא יגיע לצבע )תוצאות לא 

 מוצגות(. 

 
על  MCP-1: השפעת 6איור 

התפתחות צבע באשכולות של 
 12-לך אחסון בבמה 1335הזן 

מ"צ. הפירות נבדקו באמצעות 
כרומומטר מינולטה 

h)ומבוטאות כזווית הצבע 
o
) . 

 
 

 

 

 

 

תכונה השנייה, לאחר צבע הפרי, אשר לפיה צרכנים שופטים  :על מוצקות הפרי MCP-1השפעות 

את איכות העגבנייה היא מוצקותה. שינוי המוצקות הוא שילוב של איבוד המים מהפרי במהלך 

 MCP-1-סון והתהליכים האנזימטיים המובילים להתרככות הפרי תוך כדי הבשלה. מאחר והאח

 מעכב את ההבשלה הוא צפוי למנוע את ההתרככות האנזימטית של הפרי. 

יום  16, התבצעה בדיקה 1335על מוצקות עגבניות צ'רי באשכולות מהזן  MCP-1לבחינת השפעת 

טיפול -אשכולות לתת 10-נערכה על מדגם של כ מ"צ. הבדיקה 12-לאחר הטיפול ואחסון ב

-תת 7הם ממוצע של  באיורפירות למוצקות כאשר התוצאות המוצגות  20שמתוכם נדגמו 

פירות(.  התוצאות מוכיחות  140טיפולים )

על מוצקות הפרי בהשוואה  שמר MCP-1-ש

לביקורת אך גם שלא הייתה הגברה של 

  התרככות הפרי כתוצאה מהטיפול באתילן.

 
על מוצקות פירות  MCP-1:  השפעת 7איור 

 12לאחר  1335עגבניות צ'רי אשכולות מהזן 
מ"צ. כל טיפול הוא  16-יום של אחסון ב

טיפולים הבדיקה בוצעה -תת 7ממוצע של 
 20על מדגם של  Firmtechבאמצעות מכשיר 

 טיפול.  -פירות לתת
 
 
 
 
 

 על ההיסדקות בעגבניות צ'רי MCP-1השפעת  2.3

תוביל למניעת התרככות  MCP-1-מהשערות המחקר הייתה שחשיפה של עגבניות צ'רי ל אחת

הפרי ועל ידי זה לפרי עמיד יותר להיסדקות כתוצאה מלחץ טורגור גבוה בתאים. ממחקרים 

 pH-קודמים, ידוע שטבילת עגבניות צ'רי במים גורמת להיסדקותם בתלות בתכולת הסידן, ב
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שהוגדר כפוטנציאל ההיסדקות. בשני הניסויים הראשונים ובמצב ההבשלה של הפרי במה 

ש' והם נבדקו לפוטנציאל  24למשך  MCP-1ח"מ  0.6-הפירות נחשפו ל 2המתוארים בטבלה 

 1335מ"צ. הזן  12-ימים מהקטיף באחסון ב 7ש' או  48ההיסדקות מיד לאחר הטיפול או לאחר 

בדיקה הראשונה והשנייה התבצעו לאחר טופל ואוחסן כאשכולות עד הבדיקה. בניסוי השלישי ה

 6-ונערכה בדיקה מקבילה של אחסון ב 99%-מ"צ הועלתה ל 12-ש' מהקטיף, הלחות ב 72-ו 48

 מ"צ. אחד הטיפולים כלל גם השהיית הפרי בחשיפה ישירה ומתמשכת לערפול. 

 

ן רמת מצביעות על מגמות סותרות. בניסוי הראשו 2התוצאות של הניסויים המתוארים בטבלה 

ימים היו פחות סידוקים  7ש' נוספות או  24הסידוקים הייתה דומה מייד לאחר הטיפול ולאחר 

, היו פחות סידוקים מיד לאחר 1335. בניסוי השני על זן האשכולות MCP-1-בפירות שטופלו ב

יש לציין שרמת ההיסדקות הפוטנציאלית הייתה נמוכה  הטיפול ובהמשך לא היו הבדלים בולטים.

ובהתאמה לתוצאות מחקרים קודמים. בניסוי השלישי הייתה יותר  496תר בהשוואה לזן יו

ולאחריה ירידה הדרגתית ברמת ההיסדקות כפי שצפוי   MCP-1-ש' לאחר הטיפול ב 24היסדקות 

הייתה רמה  MCP-1בפרי שמאבד מים במהלך האחסון. לעומת זאת, בשתי הביקורות ללא טיפול 

דקות שהתגברה עם הזמן. בפרי שהיה חשוף לערפול מתמשך ולמעשה התחלתית נמוכה של היס

היה רטוב מרבית הזמן הייתה עלייה הדרגתית וחדה בפוטנציאל ההיסדקות כמו גם תוספת 

-ימי הטיפול.  בבדיקה של פוטנציאל ההיסדקות במהלך אחסון ב 7משקל של כאחוז אחד במהלך 

 כנראה בגלל הלחות הנמוכה יותר בחדר הקירור. מ"צ אחוז הפירות הסדוקים היה נמוך יותר,  6

 

היה מצב שהפרי סבל מנזקי תלישה של  4602במסגרת ניסוי מסחרי שהתבצע בעין יהב על הזן 

ולכן אפשר היה  MCP-1-מצעית הפרי בקטיף ועקב כך הופיעו סדקים ורקבונות. הפרי טופל ב

יות והפתולוגיות של הסוג הזה של לבחון האם החומר היה מסוגל לצמצם את ההשלכות הפיזיולוג

תוצאות מניסויים שונים עולה שאין הבדל בהתפתחות הסדקים והרקבונות ניתוח הפגמים. מ

שבועות לאחר  3לעומת הביקורות. למשל, באחד הניסויים שנבדק לאחר  MCP-1בטיפולי 

טיפול, פגמים במצעית הפרי, כולל סידוקים בביקורת וב 38%-ו  44%היו  MCP-1-הטיפול ב

 , בהתאמה.  12%-ו 13%בהתאמה, ואחוז הרקבונות היה 

יכול להפחית באופן משמעותי  MCP-1-שתומכות בהשערה כלל התוצאות המובאות כאן אינן 

והדיר את פוטנציאל ההיסדקות של הפרי. למעשה, במחקר מקביל נמצא שניתן להפחית באופן 

היה בטמפרטורה ובלחות שתאפשר איבוד משמעותי את פוטציאל ההיסדקות של הפרי על ידי הש

ומאחר וזהו פתרון זול וישים יותר, ניתן לסכם שהכיוון שהוצע בהצעת   1%-משקל של הפרי ב

 המחקר היה ככל הנראה מוטעה. 
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מ"צ.  6-או ב 12-ש' ואח"כ אוחסן ב 24על היסדקות. הפרי נחשף לטיפול למשך  MCP-1:  השפעת 3טבלה 

ש' ונספרו הפירות  שנסדקו.  טיפולי  16-18לאחר הקטיף, הפרי נטבל במים למשך בפרקי זמן שונים 

. חלק מהניסויים כללו ביקורות פרי MCP-1הביקורת הושהו במיכלים סגורים כמו בטיפול ללא תוספת 

. אחד הניסויים כלל גם חשיפה מתמשכת (O-Control)שלא נסגר במיכלים אך הושהה באותו חדר קירור 

 של הפרי לערפול למשך כל זמן האחסון. 

   T/RH std 24 h std 48 h std 7 d 

Exp I 1-MCP 12.2 19.2 44.4 21.4 28.9 10.2 8.9 

496-12°C Control 93.4 7.7 42.2 0.0 40.0 10.0 20.0 

         

         

Exp II 1-MCP 12.0 13.9 15.6 0.0 6.7 0.0 0.0 

1335-12°C Control 93.6 7.7 24.4 7.7 4.4 3.8 2.2 

         

     48 h   72 h   7 d 

Exp III-12 1-MCP 12.2 10.2 35.6 6.7 33.3 13.9 22.2 

496-12°C Control 99.2 10.2 17.8 17.6 26.7 7.7 28.9 

  O-Control  3.8 17.8 13.3 26.7 7.7 37.8 

 Fogging   3.8 28.9 10.2 51.1 0.0 100.0 

         

Exp III-6 1-MCP 6.1 0.0 13.3 13.9 17.8 0.0 0.0 

496-6°C Control 91.0  3.8 11.1 11.5 20.0 6.7 6.7 

 O-Control  13.9 11.1 7.7 4.4 3.8 4.4 

 

 

 בתנאי ניסוי מסחרי 4602על הצבע והמוצקות בזן  MCP-1השפעת  2.4

על איכות הפרי בתנאים מסחריים  MCP-1יתה לבחון את השפעת אחת ממטרות התכנית הי

במידה ותיווצר הזדמנות לביצוע הניסויים. הזדמנות כזו אכן נוצרה תודות ליונתן רותם )ריני 

צ'רי( מעין יהב שהשתכנע בנחיצות הטכנולוגיה עבורו וחברת רימי, משווקת התכשיר. הניסויים 

מגידול שטח פתוח. בדיקות היתכנות נערכו על ידי מילוי  )הזרע( 4602המסחריים בוצעו על הזן 

גר' כ"א. הפרי  250דרגות גודל ושתי דרגות צבע ארוז בסלסלות של  3-מיכל דולב בפרי ממוין ל

בתוך המיכל נסגר בשק פוליאתילן אטום שסופק על ידי היצרן ולתוכו הוכנסה טבלייה של 

ש' בתנאי הסביבה בעין יהב.  24סגור למשך  . המיכל היהMCP-1ח"מ של  0.3התכשיר ששחררה 

ימים למעבדה  5הפרי הועבר לבדיקה לאחר פירות הביקורת מאותם מיונים הונחו בסמוך למיכל. 

יום מהטיפול )שבועיים מהקטיף(. הבדיקות העיקריות שבוצעו  12ובדיקה מקיפה בוצעה לאחר 

חזרות באמצעות כרומומטר  3-רות בפי 20היו של צבע הפרי ומוצקותו. הצבע נמדד על מדגם של 

. המוצקות נבדקה על אותו מדגם באמצעות °hמינולטה כאשר הערך הנבדק היה זווית הצבע 

מראות השפעה חיובית של שמירה על מוצקות טובה יותר של  8מכשיר פירמטק. התוצאות באיור 

הצבע, אפשר מיוני הפרי אך ההשפעה המשמעותית הייתה על פרי כתום. ברמת  4הפרי בכל 

לראות שלא הייתה השפעה חיובית על פרי קטן או בינוני במיון אדום, אך בפרי אדום גדול, 

 ובעיקר בכתום גדול הייתה השפעה חיובית בולטת של עיכוב התפתחות הצבע. 

רגל והחל בניסויים מסחריים  16בעקבות הניסוי ההקדמי, החקלאי רכש שתי מכולות של 

, מוין ונארז 8.1.07-בדה לבדיקות. המדגם הראשון מייצג פרי שנקטף בשמדגמים מהם הובאו למע
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הטיפול התבצע על ידי ח"מ.   0.3באמצעות מערכת יישום מסחרית במינון של  10.1-וטופל ב 9.1-ב

מדגמים מהפרי הובאו ש' בתנאי הסביבה.  18משטחים וסדירה אטומה למשך  6-מילוי המכולה ב

ובהפרש של  15.1-וארות להלן מתייחסות לבדיקות  שנערכו בוהתוצאות המת 14.1-למעבדה ב

יום מהטיפול )כאשר הפרי שהה  12המתייחסות לבדיקה לאחר  9התוצאות באיור .  22.1-שבוע ב

מ"צ(. המוצקות של כל מיוני הצבע מלבד הפרי הכתום הקטן הייתה טובה יותר  12-מרבית הזמן ב

טיפול ניכרה בכל מיוני הגודל והצבע אך בעיקר . השפעה חיובית של הMCP-1-לאחר טיפול ב

על המוצקות והצבע חושבו הממוצעים של  MCP-1לסיכום השפעת בפרי הכתום הבינוני והגדול. 

 360-(. התוצאות המתייחסות ל10מיוני הפרי לטיפול ולביקורת בשני תאריכי הבדיקה )איור  6

עמדה על  22.1-ב MCP-1-יפול הפירות לכל נתון מראות שהמוצקות והצבע הממוצעים של ט

האריך את  MCP-1-. תוצאות אלו מלמדות שהטיפול ב15.1-ערכים דומים לאלו של הביקורת ב

חיי המדף של הפרי בשבוע. תוספת זו למדדים האובייקטיביים של איכות הפרי מהווה שיפור 

 משמעותי מאד באיכות הפרי. 

טיפול לא כמשטחים אלא מייד לאחר הקטיף בהמשך שונה פרוטוקול הטיפול כך שהפרי נכנס ל

בארגזי הקטיף עצמם. מדגמים שהתקבלו מניסויים אלו מאששים את התוצאות שהוצגו להלן. 

נראה גם שהתבדו החששות שפרי בשלב שבירת צבע שהיה במיכלי הקטיף, לא יבשיל באופן תקין.  

יה בלתי צפויה של למרות זאת, התוצאות המסחריות היו מאכזבות מאד עקב התפתחות בע

רקבונות קשים ברבים מהמשלוחים המסחריים והמדגמים שהגיעו למעבדה. נמצא שהסיבה 

העיקרית לרקבונות היו נזקים שנגרמו לפרי עקב פציעה במצעית הפרי שנבעה מתלישה לא תקינה 

 . MCP-1-שלו וחדירה של פתוגנים דרך פצעי התלישה ללא קשר לטיפול ב

 L-ו S ,Mיום מהטיפול.   12לאחר  4602על הצבע והמוצקות של הזן  MCP-1: השפעת 8איור 

מייצגים פרי אדום וכתום על פי ההגדרות  O-ו Rמייצגים פרי קטן, בינוני וגדול, בהתאמה. 

  גר' פרי כ"א. 250סלסלות שהכילו מינימום של  3הבדיקות נערכו על המסחריות במועד הקטיף. 
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 יום מהטיפול.   12לאחר  4602על הצבע והמוצקות של הזן  MCP-1: השפעת 9איור 

S ,M ו-L  מייצגים פרי קטן, בינוני וגדול, בהתאמה. הבדיקות נערכו על שני מיוני צבע מסחריים

 3של הפירות, אדום וכתום על פי ההגדרות המסחריות במועד הקטיף. הבדיקות נערכו על 

 . גר' פרי כ"א 250סלסלות שהכילו מינימום של 

 

 

 

ימים  5לאחר  4602על הצבע והמוצקות של הזן  MCP-1השוואה מסכמת של השפעת : 10 איור

תת  6-של הצבע והמוצקות מהממוצעים יום מהטיפול. לצורך ההשוואה נלקחו הערכים  12או 

 360כל תוצאה מייצגת כתום(. או אדום וצבע  דולאו גקטן, בינוני גודל קבוצות של מיוני פרי )

 תת הקבוצות.   6שגיאות התקן מתייחסות לאוכלוסיה של  פירות.

 

 לאחר הקטיף על הנשירה מקצה העוקץ MCP-1 -ו השפעת יישום אקסוגני של אוקסין 2.5

כדאיות הגידול שמעמידה בספק את  בקיץ בעוצמה גבוהה בעיקר הנשירה מקצה העוקץ מופיעה

על נשירה  MCP-1שעיקר ההשפעה של  בעונה החמה. בניסויים  שנערכו בעבר הוכח 1335ל הזן ש

אוקסין בעונה החמה, פרק העוקץ ואחת ההשערות הייתה שחסר באוקסין או פחיתה בהובלת ממ

 1335על מנת לבדוק שאלה זו נערכו מספר ניסויים על הזן . MCP-מפחיתים את התגובתיות ל
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 MCP-1מכן יישום שכללו יישום של סוגים שונים של אוקסין במינונים שונים בטבילה ולאחר 

 12-ק"ג ב 2. האשכולות הוחזקו בסלסלות של (11)איור  מ"צ 12-ש' ב 22ח"מ למשך  0.5במינון של 

 מ"צ למשך כשבועיים ולאחר האחסון נבדקו מדדי איכות שונים כולל נשירה, צבע ומוצקות. 

רק העוקץ מ"צ, הייתה נשירה חזקה ממפ 12-יום ב 13בניסוי שנערך בסוף ינואר והוחזק למשך 

  MCP-1. בבדיקות שנערכו בהמשך הייתה הפחתה של הנשירה ברמות שונות על ידי ביום הקטיף

, TPA, כולל עיכוב מוחלט של הנשירה בעוקץ על ידי tri-picloric acid (3'-5'-TPA)האוקסין 

 TPAאך ללא אפקט סינרגיסטי של הטיפולים. ניסוי זה היה השני בסדרה בו נמצאה השפעה של 

מאי ויולי במתכונת דומה.  במרץניסויים נוספים  3ל הנשירה בקצה העוקץ ובעקבותיו נערכו ע

נערך ביולי מלמדות על אחוז דומה של נשירה ממפרק העוקץ והעוקץ ביום שניסוי ההתוצאות של 

שהייתה רובה  40%-הסתכמו בנשירה גבוהה ממ"צ כל הטיפולים  12-יום ב 15הקטיף אך לאחר 

השפעה משמעותית על הנשירה מקצה  TPA-העוקץ. תוצאות אלו מלמדות שאין לבקצה ככולה 

יחד עם זאת, בניתוח סטטיסטי של התוצאות העוקץ במועדים הרלבנטיים מבחינה מסחרית. 

 הייתה מובהקת.  MCP-1ההשפעה הכוללת של 

על הצבע והמוצקות של הפרי ניתן להבחין בהשפעה   MCP-1או  TPAבבחינה של השפעות 

. תוצאות אלו בחלק מהניסוייםעל הצבע והשפעה משמעותית על המוצקות  MCP-1עקבית של 

 מלמדות על תגובתיות נמוכה של פרי קיצי לעיכוב פעילות אתילן ולאוקסין. 

 

לאחר הקטיף על אחוזי הנשירה היחסיים  MCP-1-השפעת טיפולים באוקסין ו :11איור 

עגבניות הצ'רי נקטפו במועדים שונים של השנה ועברו לביקורת של כל קבוצת ניסוי. אשכולות 

אשכולות שרוססו בתמיסה של  10-15טיפולים דומים לאחר הקטיף. כל קבוצת טיפול כללה 

 22-ח"מ התבצע למשך כ 0.5ינון של במ MCP-1 -ח"מ(. טיפול ב 25-100אוקסין בריכוזים שונים )

יום )ניסוי  14הנשירה נבדקה לאחר ו 95%ולחות של  מ"צ 12-בשעות. אחסון התוצרת היה 

 יום )ניסוי מאי(.  21פברואר ומרץ( או לאחר 
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 ביטוי גנים במהלך האחסון   3.1

ביטוי גנים ברקמות הניתוק במהלך האחסון יכול לתת אינדיקציות על התהליכים העוברים על 

רו קשנחרקמת הניתוק במהלך האחסון ועל מעורבותם של הגנים הספציפיים בתהליך. הגנים 

לצורך הבדיקה שייכים למשפחות גנים הידועות כמעורבות בתהליך הניתוק, צלולאזות  

ופוליגלקטורונאזות וגן השייך למשפחת הקסילוגלוקן טרנספרזות שהיה לגביו מידע על ביטוי 

 8-ברקמת הניתוק של פרחי עגבנייה )מאיר וחוב', מידע אישי(. משפחת הצלולאזות מורכבת מ

. מבין הגנים הללו, R-819מהם נבדקו בעבר על ידנו לביטוי במהלך האחסון על הזן  6גנים כאשר 

Cel5  נמצא באנליזתqPCR  עם ספציפיות ביטוי ברקמת מפרק כבעל כושר ביטוי חזק מאד

 MCP-1        העוקץ, הגברת הביטוי על ידי אתילן ומתיל ג'סמונאט ודיכוי הביטוי על ידי 

(Beno-Moualem et al., 2004) .גנים השייכים למשפחת הפוליגלאקטרונאזות מקבוצת ה-

TAPG (Tomato abscission polygalacturonases)  .ידועים כמעורבים בתהליכי ניתוק 

התאפיין בנשירה נמוכה בשבוע הראשון לאחסון ונשירה בינונית לאחר  12באיור ניסוי המתואר ה

ניתוק מפרק העוקץ של פרי שנשר בעקבות  ברקמת Cel5ימים באחסון. הביטוי של  16או  14

ימים באחסון ובנקודת זמן זו לא היה ביטוי ברקמת פרי שלא עברה  8ניעור האשכול, עלה לאחר 

מועדים מאוחרים יותר הייתה דומה לדגם  3-ניתוק. הרמה של הביטוי ברקמה שעברה ניתוק ב

ברה נשירה, נראתה עלייה הביטוי ביום השמיני לאחסון. לעומת זאת ברקמת ניתוק שטרם ע

לאחסון. ההשערה היא שבמועד זה הביטוי התקיים במרבית  14משמעותית ברמת הביטוי ביום 

המקטעים הכלולים במדגם. לעומת זאת בפרי שנשר מדובר בביטוי שאריתי אחרי שהתהליך כבר 

שמעלה התרחש. חשוב לציין שאין ביטוי מובחן בפרי שנשר בימים הראשונים לאחסון, עובדה 

בספק את מעורבות הגן בנשירה ההתחלתית. דגם ביטוי דומה בעוצמה הרבה יותר נמוכה התקבל 

באו לידי ביטוי  TAPG2-ו TAPG1)תוצאות לא מוצגות(.  הגנים  Cel8בניסוי זה גם עבור הגן 

יום באחסון. לא היה ביטוי לגנים אלו ברקמת קצה העוקץ והיה  16-ו 14במפרק העוקץ רק לאחר 

במצעית הפרי ונראה שהוא נחלש לאחר מועד הקטיף. לעומת זאת,  TAPG2טוי שאריתי של בי

בא לידי ביטוי חזק ומתגבר ממועד הקטיף וביטוי שאריתי ברקמות הניתוק של קצה  TAPG4הגן 

יום באחסון אך במצעית הפרי,  16בא לידי ביטוי במפרק העוקץ רק לאחר  Cel1העוקץ. הגן 

גבר במהלך האחסון. בגלל קשיים טכניים אמינות דגם הביטוי של גן זה הביטוי היה חזק והת

התבטא בכל רקמות הניתוק כאשר נראה שהביטוי  XET-BR1קטנה משל הגנים הקודמים. הגן 

 18Sההתחלתי הגבוה מלווה בירידה ואח"כ עלייה בביטוי. כצפוי, הביטוי של הגן הריבוזומלי 

תאמות של מיהולים שונים על מנת לנרמל את היה קבוע במהלך האחסון ולא נדרשו ה

כאשר רק הגן  TAPG2-ל TAPG1הריאקציות. באנליזות של פרי שנשר נראה הבדל ברור בין 

ימים באחסון. לא היה ביטוי לגנים  8-השני בא לידי ביטוי במפרק העוקץ של פרי שנשר החל מ

ברקמת מפרק העוקץ בפרי TAPG4אלו ברקמת קצה העוקץ ובמצעית בסוף האחסון.  הביטוי של 

שנשר היה ברמה בינונית בשבוע הראשון לאחסון וברמה גבוהה בשבוע השני לאחסון. דגם הביטוי 

 ברקמות אלו לא היה ברור.  XET-BR1-ו Cel1של 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 2 5 8 11 14 16

  
 
  
 

  
 

0 2 5 8 11 14 16

C
E

L
1

X
E

T
-B

R
1

J

R

P

rR
N

A
T

A
P

G
1

T
A

P
G

2
T

A
P

G
4

J

R

P

J

R

P

J

R

P

J

R

P

J

R

P
TAPG1

TAPG2

TAPG4

CEL1

XET-BR1

0 2 5 8 11 14 16

Pedicel Receptacle

14 1614 16

Joint

מהלך הנשירה בניסוי.  – ימין למעלה: ביטוי גנים במהלך ברקמות הניתוק במהלך האחסון. 12איור 

 (A)מקטעים במפרק העוקץ  10כפול של על מדגם  qPCRבאנליזת  Cel5הביטוי של  – שמאל למעלה

מועד הקטיף.  – 0הביטוי היחסי בהשוואה לזמן  – Y-. בציר ה(C)ובקצה העוקץ  (B)במצעית הפרי 

מדגמים נפרדים נלקחו מרקמות ניתוק שעברו נשירה בעקבות הבדיקה או כאלה שלא עברו נשירה 

ים שונים ממשפחת הפוליגלקורונאזות, דגם ביטוי במהלך האחסון של גנ -ימין למטהבכל נקודת זמן. 

. הדגימות נלקחו 18S –צלולאזות וקסילוגליקן טרנספרזות בהשוואה לגן הריבוזומלי המנרמל 

דגמי ביטוי של הגנים השונים  – שמאל למטה. (R)ומצעית הפרי  (P), קצה העוקץ (J)ממפרק העוקץ 

מות מוקדמות ברקמות קצה העוקץ ברקמות הניתוק שעברו נשירה בעקבות הבדיקה. לא נערכו דגי

 מאחר ועיקר הנשירה בשלב זה הייתה ממפרק העוקץ. 
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 ואוקסין על ביטוי הגנים  MCP-1השפעת  3.2

ין על ביטוי גנים ממשפחות הידועות ואוקס MCP-1מה השפעת מטרת הניסויים הייתה לקבוע 

( 11כמעורבות בתהליך הניתוק. הניסויים מהם נדגמו רקמות הניתוק נערכו בפברואר וביולי )איור 

כאשר בניסוי פברואר עיקר הנשירה הייתה ממפרק העוקץ ובניסוי יולי, מקצה העוקץ. רקמות 

בניסוי פברואר בוצעה דגימה ימים באחסון כאשר  14או  7הניתוק נדגמו ביום הקטיף ולאחר 

ממפרק העוקץ ומקצה העוקץ ואילו בניסוי יולי בוצעה דגימה גם ממצעית הפרי. התוצאות 

ימים באחסון הן  7התבטאו לאחר  לא  TAPG2-ו TAPG1ש  מראות 13המתוארות באיור 

 TPA בשני הניסויים ובשניהםיום היה ביטוי בביקורת  14בקטיף החורף והן בקטיף הקיץ. לאחר 

בניסוי הקיץ ולא  MCP-1 מנע את הביטוי של הגנים. לעומת זאת, ביטוי הגנים נמנע בהשפעת

לא היה ביטוי משמעותי של גנים אלו ברקמות האחרות שנבדקו. הביטוי של בניסוי החורף. 

TAPG4  התקיים בכל מועדי הבדיקה. על פי ניסוי החורף נראה כאילו הביטוי שלו מעוכב 

יום באחסון. על פי ניסוי הקיץ, נראה שגם  14אך לא לאחר  7לאחר  MCP-1חלקית על ידי 

יום באחסון, אך ברור שלא היה  14לאחר  TAPG4עיכבו את הביטוי של   MCP-1אוקסין וגם 

במפרק העוקץ לא היה ברור, למרות  Cel1מצב של דיכוי סינרגיסטי של הביטוי. דגם הביטוי של 

יום באחסון. לעומת  14הטיפולים עיכבו את הביטוי של הגן לאחר  שבניסוי הקיץ נראה כאילו שני

 . MCP-1זאת היה ביטוי של הגן במצעית הפרי ונראה שהביטוי דוכא על ידי 

ימים בניסוי פברואר, הייתה  7. התוצאות מראות כי לאחר qPCR-נבדק ב Cel5הביטוי של 

תואם באופן  Cel1הביטוי של יום, דגם  14. לאחר TPAהגברה מסוימת של הביטוי בהשראת 

 כמותית. -החצי RT-PCR-באנליזת ה TAPG2 -ו TAPG1כללי את דגמי הביטוי של 

לסיכום ביטוי הגנים ברקמות הניתוק, דגמי הביטוי של הגנים שנבדקו מראים שחלק מהגנים 

או  MCP-1מתבטאים כאשר הנשירה היא בשיאה והביטוי שלהם מעוכב על ידי אוקסין או 

העובדה שגנים אלו יכולים להיות מעוכבים לגמרי על ידי הטיפולים ולמרות זאת אין  שניהם.

עיכוב מוחלט של הנשירה, מצביעה על שתי אפשרויות עיקריות: א. הגנים אינם מעורבים בתהליך 

הנשירה. ב. הגנים מעורבים בתהליך הנשירה אך ישנם גורמים אחרים המפצים על ביטול הביטוי 

מתבטא בשלבים מוקדמים של האחסון ואינו מעוכב על ידי  TAPG4שגן כמו שלהם. העובדה 

הטיפולים, מראה שיתכן וגן זה וגנים נוספים דוגמתו, אחראים למרכיב הנשירה שאינו מגיב 

 לטיפולים. 
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 -בשני ניסויים מקטיף פברואר ויולי של אשכולות שטופלו בשל גנים שונים : דגם הביטוי 13איור 

1-MCP  (0.5  )ובאוקסין ח"מ–TPA (100  או בטיפול משולב )ח"מ(T+M) ביום . הדגימות נערכו

 (P), קצה העוקץ (J)מ"צ מרקמות הניתוק מפרק העוקץ  12-יום ב 14או  7לאחר , (T0)הקטיף 

  .(R)ומצעית הפרי 

 
-1 -בשני ניסויים מקטיף פברואר ויולי של אשכולות שטופלו ב Cel5דגם הביטוי של  :14איור 

MCP  (0.5  ובאוקסין )ח"מ–TPA (100  או בטיפול משולב )ח"מ(T+A) הדגימות נערכו ביום .

מ"צ מרקמת הניתוק של מפרק העוקץ. הביטוי נבדק  12-יום ב 14או  7, לאחר (T0)הקטיף 
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 סיכום .4

איכות פירות עגבניות צ'רי באשכולות ועגבניות צ'רי פקטים רבים של במחקר הנוכחי נבחנו אס

מעכב את הבשלת הפרי ומאפשר להאריך באופן  MCP-1-ומהם עולה התמונה הבאה: הטיפול ב

הטיפול מעכב נשירה בסדר גודל של חצי עד שליש אך יתכנו השפעות משמעותי את איכות הפרי. 

קסין מסוגל גם הוא להפחית נשירה בסדר גודל דומה אך קיצוניות או פחותות יותר. הטיפול באו

אין השפעה סינרגיסטית בין הטיפולים. שני הטיפולים אינם יעילים במניעת הנשירה מקצה העוקץ 

שמאפיינת עגבניות צ'רי אשכולות מקטיפי קיץ או עונות חמות. הנשירה מקצה העוקץ נגרמת 

ל רקמת החיבור בין הפרי לאשכול. מצב זה כתוצאה מאיבוד מים מהאשכול ואיבוד הגמישות ש

אופטימליים באחסון -יכול להיגרם הן על ידי גידול קייצי והן על ידי חשיפה ממושכת לתנאים תת

 או חשיפה קצרה לתנאי יובש קיצוני. 

נותן תמונת מצב חלקית על התהליכים המתרחשים ברקמות הניתוק ביטוי גנים ברקמות הניתוק 

 ים בעיכוב הגנים ובכך מלמד על מעורבותם בתהליכי הניתוק. ועל יעילות הטיפול

 

 ספרות רשימת
. דו"ח MCP-1(. שיפור איכות עגבניות לאחר הקטיף באמצעות 2006ליכטר א., דביר א., מאיר ש., ריוב י., ורשף ג. )

 עבור המדען הראשי של משרד החקלאות. שנה א' 

. דו"ח MCP-1(. שיפור איכות עגבניות לאחר הקטיף באמצעות 2006ג. )ליכטר א., דביר א., מאיר ש., ריוב י., ורשף 
 עבור המדען הראשי של משרד החקלאות. שנה א' 
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 סיכום עם שאלות מנחות

 מטרות המחקר לתקופת הדו"ח תוך התייחסות לתוכנית העבודה.
 בתכנית( 1)מטרה מס' במוצרי עגבנייה שונים על מדדי הבשלה  MCP-1. השפעות 1
 בתכנית( 2)מטרה מס'  על ההיסדקות בעגבניות צ'רי MCP-1השפעת . 2
 בתכנית( 3על נשירה והאינטראקציה עם אוקסין )מטרה מס'  MCP-1השפעות . 3
 בתכנית( 3מטרה מס' ) . מעורבות אנזימים הידרוליטיים של עגבנייה בתהליך נשירת המצעית4

 עיקרי הניסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדו"ח.
 זנים ומוצרי עגבנייה שונים והוכחת יעילות הטיפול במרבית הזנים 20סדרה של על  MCP-1יישום . 1
  שטח פתוח בתנאים מסחריים והוכחת יעילות הטיפול–על זן עגבניות צ'רי  MCP-1 . יישום2
על ההיסדקות: על פי הממצאים לא נראה שכיוון זה מבטיח תוצאות  MCP-1נת השפעת בחי .3

 חיוביות. 

פתרון למניעת נשירה נותן ואוקסין: לא נראה ששילוב  MCP-1. בחינת האינטראקציה בין 4
 מצעית בקיץהמ
חלקם  חקר ביטוי הגנים במהלך הנשירה מלמד על מעורבותם בתהליך. יש התאמה בין הביטוי של. 5

 עשוי להיות מעורב בתהליכי הנשירה ההתחלתיים.  TAPG4ומהלך הנשירה ולפחות אחד הגנים, 
האם הושגו מטרות המחקר בתקופת  המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו.

 הדו"ח
ברוב המכריע של  של הפרי עיקרייםיש השפעה חיובית ועקבית על מדדי ההבשלה ה MCP-1-. ל1
  זנים שנבדקו. ממצאים אלו מראים שלטיפול יש סיכוי הצלחה סביר על כל זן חדש שייבדק בעתיד.ה
 בשבוע 4602מאריך את חיי המדף של עגבניות צ'רי מהזן  MCP-1-בממוצע הטיפול בוכח ה. 2

תנאים תוצאות אלו מוכיחות שמרווח היעילות של הטיפול הוא מספיק ל. בתנאים מסחריים
  .מסחריים

יעיל במניעת היסדקות והרקבונות הנובעים מכך. יחד עם זאת,  MCP-1-לא הוכח שהטיפול ב. 3
במחקר מקביל הוכח שעל ידי תכנית השהיה מתאימה לאחר הקטיף ולפני הטיפול ניתן לתת פתרון 

 יעיל. 
ואוקסין לא פותר את בעיית הנשירה מקצה העוקץ בקיץ. יחד עם זאת  MCP-1. הוכח ששילוב של 4

מסמן כיווני מחקר חדשים המחקר שבוצע במקביל להבנת מנגנון הפעולה של הנשירה מהעוקץ 
 בתחום של בקרת הלחות במהלך הגידול והאחסון. 

. חקר הביטוי של גנים ברקמות הניתוק מלמד על התאמה טובה לתהליכי נשירה במפרק העוקץ 5
כים במסקנה שתהליך הנשירה ועפ"ר חוסר התאמה עם נשירה בקצה העוקץ. ממצאים אלו תומ

 מקצה העוקץ הוא בעיקרו תהליך פיזיקאלי ולא ביוכימי. 
הבעיות שנותרו לפתרון ו/או השינויים שחלו במהלך העבודה )טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים(; 
התייחסות המשך המחקר לגביהן, האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית 

 המחקר.
צות עם היצרן ולאחר בחינת הספרות החדשה בתחום הוחלט על ביצוע ניסוי מסחרי במקום בהתייע. 1

 .ניסויים לבחינת המינון ומשך הזמן האפקטיביים
בתחום מניעת ההיסדקות הוחלט על שינוי כיוון לתחום של מניעת היסדקות על ידי השהיה לאחר . 2

 הקטיף. 
עונה על הציפיות. תוספת לחות אינו  MCP-1-קסין ו. עיכוב נשירה בקיץ באמצעות שילוב של או3

במהלך הגידול עשויה לפתור חלק מהבעיה אך לשם כך נדרשת בחינה גידולית עם אמצעים 
 טכנולוגיים מתאימים. 

 . חקר הביטוי של גנים שעשויים להיות מעורבים בהיסדקות הפרי. הנושא נחקר אך טרם סוכם.4
 על החומציות והמתיקות של הפרי טרם סוכם.  MCP-1-.חקר ההשפעות של הטיפול ב5

כמקובל   –: פרסומים יש לפרט -האם הוחל כבר בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח 
 יש לפרט מקום ותאריך. -יש לציין מס' פטנט, הרצאות וימי עיון  -פטנטים  בביבליוגרפיה,

 30.6.06-הרצאות במסגרת יום עיון במשרד החקלאות ב
 26.2.08-סגרת הסמינרים המחלקתיים של המחלקה לירקות במכון וולקני בהרצאה במ

 ראה רשימת ספרות.  – 2008פרסום ב'שדה וירק' פברואר 
 PBT (Lichter et al., 2006)-מאמר ב

 PBT (Dvir et al., 2008)-הגשה של מאמר ל
 פרסום הדו"ח: אני ממליץ לפרסם את הדו"ח: )סמן אחת מהאופציות(

 גבלה )בספריות ובאינטרנט(ללא ה 
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