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 טיפולים לפני ואחרי קטיף   -דלעות מזן טריפולי 
 לצמצום התמוטטות באחסון

 

 . נהל המחקר החקלאיילחקר תוצרת חקלאית, מ לקההמח -כרמית זיו , גינת רפאל

 מו"פ בקעת הירדן  –זיוה גלעד, אחיעם מאיר 

 , משרד החקלאות.אגף הירקות – מ"שה –תמר אלון, נבלי  עומרי, שמשון עומר 

 

 תקציר 

עליה  בשנים האחרונות חלהענף הדלעות הוא גידול רווחי וחשיבותו רבה בגיוון סל הירקות בישראל, ואכן  

בשטחי הדלעת המתפרשים בכל חלקי הארץ. על מנת לשמור על המחיר ובכדי לאפשר הספקה שוטפת לאורך 

כל השנה, הדלעות משווקות בהדרגה לשוק המקומי ועל כן נדרש אחסון ארוך טווח של הדלעות. אחסון  

האחרונות חלה  הדלעות נעשה לרוב אצל החקלאים בסככות או לולים ישנים ללא טיפול מקדים. בשנים 

פחת, כתוצאה   50%עלייה משמעותית באובדן היבול במהלך האחסון של דלעות גדולות מזן טריפולי, עד כדי 

במו"פ במסגרת מחקר מהווה איום ממשי על המשך קיומו של הענף. ה , דברמרקבונות והתמוטטות הפירות

ו טיפולים לפני ואחרי הקטיף  נבחנ ,  בשיתוף המחלקה לחקר תוצרת חקלאית במכון וולקני בקעת הירדן

פונגיצידים  בטיפולי הגמעות ו נבחן חיטוי זרעים לפני העברה למשתלהלצמצום תופעת רקבון הפרי באחסון. 

נמצאו כיעילים בהארכת משך האחסון של הדלעות בשעור טיפולים אלו  (כל טיפול בנפרד), במהלך הגידול 

יש להמשיך ולבחון את יעילות הטיפולים הללו גם באזורי גידול נוספים בארץ וכן לבחון אפשרות  . 30%-של כ

, ונמצא כי אחסון מבוקר בטמפרטורה אחסוןכטיפול לאחר קטיף נבחנו מספר תנאי לשילוב בין הטיפולים.  

נו תנאי אחסון  ייבח בהמשךגם כן האריך את חיי המדף של הדלעת בשיעור דומה. לחות  70%-מ"צ ו 20של 

שילוב גישות, הכולל טיפולי זרעים, טיפולים במהלך את פרוטוקול האחסון. ולייעל נוספים על מנת לדייק 

  נייתבהגידול וטיפולים לאחר הקטיף להתמודדות עם רקבון פרי במהלך אחסון דלעת טריפולי, יאפשר 

דלעות באחסון, כדי לשמור על  פרוטוקול לחקלאים במסגרת עקרונות הדברה משולבת לצמצום הפחת של 

 את המשך קיומו להספקה מקומית של דלעות.  ולאפשר כלכליות ענף זה

 

 

  

 מבוא ותאור הבעיה

ליחידת שטח וליחידת כוח אדם בשל הערך  ובריא מבחינת ייצור אוכל מזין מובילנחשב בעולם הדלעת גידול 

 הדרוש לגידול ולאסיףהתזונתי הרב של הדלעת וכן בשל יבוליה הגדולים ליחידת שטח וכוח האדם המועט 

. בישראל, רוב הזנים בגידול מסחרי  ]2[ בעולם קיים מגוון עצום של דלעות המשתייכות לשלושה מינים .]1[

למחלות  ,לחוםעקב עמידותן היחסית   Cucurbita moschataלמין  בישראל שייכיםדלעות מאכל של 

הם  הזנים המקובלים בארץכדוגמאת ישראל.  ,באזורים ממוזגים דלעות מאכל ממין זה נפוצות .ומזיקים

 .   )butternut squashת ((גדולות) והדלורי ת והנפוליטאיותהדלעות הטריפוליטאיו

באופן מסחרי הוא ייחודי לישראל. בעוד הזנים האחרים מקובלים במדינות שונות   ת טריפולידלעגידול 

נריות שונות משאר הזנים יבעולם, הצרכן הישראלי בעל העדפה קשיחה לזן הטריפולי שהוא בעל תכונות קול

בישראל ושטחי הגידול של דלעות   . ואכן גידול דלעות טריפוליטאיות הוא מאוד רווחיהדלעות הגדולותשל 

 אלו נמצא בעליה. כל זאת בתנאי שאין פחת משמעותי באחסון.  
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גידול הדלעות בישראל מתפרש בכל אזורי הארץ החל מהערבה עד לגליל עליון עם ניצול היתרון היחסי  

הם ניתן להקדים את השתילות/זריעות לסתיו והתחלת החורף.  לאזורים כדוגמאת הערבה ובקעת הירדן שב

יש להדגיש כי חשיבות גידול זה עלתה מאוד בשנים האחרונות לאור הצורך בגידולים חלופיים לענף הפלפל,  

 ובמטרה להגדיל את גיוון סל הירקות המיוצר בישראל. 

משווקות בהדרגה לשוק המקומי  כל השנה, הדלעות  במשךעל מנת לשמור על המחיר וכדי לאפשר הספקה 

אחסון הדלעות . חודשים בממוצע) 6-כחודשים ( למשך מספר ועל כן נדרש אחסון ארוך טווח של הדלעות

ללא   )סככות, מנהרות עבירות או לולים ישניםתנאים לא מבוקרים (בהגדולות נעשה לרוב אצל החקלאים ב

 טיפול מקדים. כל 

-40הדלעות מדווחים על עלייה משמעותית באובדן יבול במהלך האחסון, עד כדי בשנים האחרונות מגדלי 

בסקר שערכנו עם חקלאים מאזורים שונים בארץ (צפון, דרום ומרכז) לא נמצאו הבדלים פחת.  50%

משמעותיים בין האזורים השונים ובעיית רקבון הדלעות באחסון רווחת בכל אזורי הגידול, בגידול 

בשלב זה המגדלים וצוות ההדרכה לא יודעים להגדיר במדויק את הסיבה לעליה גם יחד.   רגניקונבנציונלי ואו

במהלך הגידול והאחסון   בעיקר לאור העובדה כי ברמת הרקבונות בשנים האחרונות לעומת שנים קודמות, 

 פעולות דומות.   ננקטות 

ל לסגור את הגולל על ענף זה  לאור המחסור בדלעות ועליית המחירים, השוק נפתח לייבוא, דבר שעלו

את רקבון הדלעות   לאתר פתרונות אפשריים אשר יקטינובמטרה  ידי.יבמידה ולא יימצא פתרון בטווח המ

השפעת מספר טיפולים במהלך הגידול על  ללימודניסוי שדה ראשוני  2019בצענו בשנת   באחסוןהגדולות 

שיעורי רקבון הדלעות באחסון. הטיפולים שנבדקו במהלך הגידול, החל משלב חנטת הפירות ועד הקטיף,  

למרות מגוון  . , כולם בריסוס עלוותימשרי עמידות ותכשירים כללו יישום פונגיצידים, ביוסטימולנטים 

מובהקים בשיעור רקבון הפרי שנאסף מהטיפולים השונים טיפולי הריסוס שבוצעו, לא נמצאו הבדלים 

שבוצעו במהלך הגידול. כמו כן לא נמצא יתרון לטבילת הפרי לאחר הקטיף  בחומר חיטוי, או טיפול בעוקץ 

 במשחת פצעים. 

על מנת לזהות את גורם רקבון הפרי באחסון, ביצענו בידוד גורמי מחלה פוטנציאלים (פטריות, חיידיקים  

בודדו מהפירות  ]4, 3[מספר פטריות הידועות כגורמות לרקבון דלעות באחסון ם) מדלעות נגועות. ווירוסי

גם בזרעי   יש לציין כי מיקרואורגניזמים אלו זוהוהו בשיטות קלסיות ומולקולריות. הרקובים באחסון וזו

טיפול מקדים בזרעים לפני ההנבטה (חיטוי זרעים) עשוי  על כן הועלתה סברה כי  .דלעת המשמשים לריבוי

 להקטין את שיעור נגיעות הפרי בפתוגנים.

יאפשר את הארכת חיי המדף של פרי דלעת פרוטוקול מפורט ויעיל ליישום ע"י המגדלים ש על מנת לפתח

 2020בחנו בעונת  ,טריפולי ויביא לצמצום משמעותי של אובדן היבול עקב רקבונות בדלעות מאוחסנות

חר  לאתנאי אחסנה ) 3( -) ממשק הדברה במהלך הגידול ו2(חיטוי זרעים ) 1שלושה אפיקי פעולה שונים: (

 .שך האחסון של הפרימאת יעילותם בהארכת  כדי לבדוק ,קטיף
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 עבודה   ושיטותמהלך המחקר  

 טיפול בזרעים 
טיפולים  ההזרעים חולקו לארבע אגרו (ייצור עצמי).-התקבלו מחברת גדות יםפלוטמא זרעי דלעת טריפולי ל

חישתיל. הועברו להנבטה במשתלת המטופלים  הזרעיםו זרעי הביקורת (ללא טיפול)). 1בזרעים (טבלה 

כל שני   –עומד שתילה  ,במו"פ בקעת הירדן טיפולי הזרעים לא השפיעו על שיעור הנביטה של הזרעים. שתילה

שתילים לדונם). השתילים כוסו בפלסטיק במנהרות נמוכות. דישון והשקייה  במהלך העונה בוצעו   120מטר (

 לפי הנחיות מדריכי שה"מ.

 
 בניסוי  שנבדקו : הטיפולים 1ה טבל

 

עקב אופי הגידול המשתרע היה צורך בהפרדה פיזית בין הטיפולים ע"י הצבת רשתות אנכיות שחודרות  

 ) ועל כן לא התאפשר ביצוע חזרות לטיפולים השונים במהלך הגידול.1 איורלקרקע (

 
 חלקת הניסוי לפני הקטיף. רשת אנכית חצצה בין הטיפולים השונים. :1איור 

 ומזיקים (כנימות עש טבק וכנימות עלה). , כשותית טיפול משקי להדברת קימחון בוצעבמהלך הגידול 

 על פי אלו הטיפול כלל יישום דו שבועי בריסוס עלוותי של תכשירי הדברה כנגד מחלות ומזיקים 

 המלצת מדריכי שה"מ.

 תאור הטיפול במהלך הגידול  תאור הטיפול בזרעים שם הטיפול 

 מישקי ללא חיטוי זרעים ביקורת 

 ) פעם בשבועיים לאורך כל העונה.2טיפולי הגמעות (טבלה   ללא חיטוי זרעים הגמעות 

TSP Trisodium phosphate (TSP) 10%   מישקי 

אנטיפונגלי, תרחיף זרים,  תכשיר  סלסט טופ  
 גדות אגרו. 

 מישקי

ECC   חיטוי אולטרסוני בשיתוף חברת
ECC 

 מישקי

רשת הפרדה  
 בין הטיפולים 
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 טיפולי הגמעות 

יישום דו  . הטיפול בוצע ע"י )2פונגיצידים במהלך העונה (טבלה הגמעת ב הטופל"הגמעות" טיפול חלקת 

 שבועי בהגמעה של  תכשירי הדברה כנגד פתוגנים שוכני קרקע, שבודדו מפירות נגועים בניסוי הקדמי 

 . טיפול זה שולב  עם ממשק הדברה משקי כנגד קמחונות וכנגד כנימות עש  2019-שבוצע ב

 בדומה לשאר הטיפולים בניסוי.  –הטבק 

 
   * ך העונה: טיפולי הגמעה במהל2טבלה 

 הערה תאריך טפול/תכשיר 

 לכל השטח  10/3/20 סמ"ק/ד'  150חוסן 

 בלבד  "הגמעות"טיפול ל 24/3/20 גר'/ד' 150סיגנום 

 לטיפול "הגמעות" בלבד  7/4/20 ג' לשיח 0.3דלסן  

 לטיפול "הגמעות" בלבד  23/4/20 גר'/ד'  150חוסן 

 הגמעה לכל השטח  7/5/20 גר'/ד' 150סיגנום 
 התכשירים נבחרו על פי המלצות מדריכי שה"מ. *

 

 

 

 קטיף

 ).2איור ( יבולהערכת ו כלל הפירות ונשקלו למשקל כללי למכל טיפול נאספ

 

 

 מיכלים   3חלקת הניסוי ביום הקטיף. הפירות נאספו למיכלים על פי הטיפולים. מכל טיפול נאספו  :2איור 

 .יבולאשר הועברו לשקילה להערכת 
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 לא מבוקר  אחסון

הפירות שסומנו   .והועברו לניסוי אחסון ,ישקלונו לזיהוי מספר החלקה ממנה נקטפו, סומנפירות לטיפול  25

. טמפרטורת )3(איור  אוחסנו במו"פ בקעת הירדן בסככה מוצלת וסגורה לכניסת ציפורים ומכרסמים

טמפרטורת האחסון   .מ' מעל לדלעות 2 -מ' ו 0.5בגובה  במהלך כל תקופת הניסויהאחסנה והלחות נוטרה  

במהלך תקופת ). 51.5%(ממוצע  94% -ל 10.9%מ"צ) והלחות נעה בין  31.4מ"צ (ממוצע  45 -ל 19.2נעה בין 

 האחסון התבצע מעקב שבועי אחר הדלעות ותועדו השינויים שחלו בפרי (התפתחות רקבון / נפילת עוקץ /

 פיצוצים בפרי). דגימות מפירות שנרקבו הועברו למכון וולקני לבידוד פתוגנים. 

 

נסורת בסככה מוצלת מוגנת ברשת גבי סככת האחסון במו"פ ביום הקטיף. הפירות סומנו ונשקלו והוצבו על  :3איור 

 למניעת כניסת ציפורים.

 
 אחסון מבוקר  

לחקר נהל המחקר החקלאי, המחלקה יפירות נוספים מטיפול הביקורת (ללא טיפול) הועברו לאחסון במ  20
 .תוצרת חקלאית

 הפירות חולקו לשתי קבוצות אשר אוחסנו בחדרים עם תנאים שונים:

. לחות ממוצעת במהלך האחסון היתה  Rh 60-70%מ"צ ובקרת לחות ע"י יבשן  20טמפ' קבועה  .1

68±4%. 

 מ"צ  30טמפ' קבועה בלבד:  .2

 

אחת לשבוע ניבדק מצב הפירות ותועדו שינויים בפרי. פירות שנרקבו הוצאו מהאחסון ונדגמו לבידוד  

, מיקום הרקבון בפרי (עוקץ / פיתם / צידי הפרי) ומועד  הפתוגנים. בתום הניסוי סוכם שיעור הרקבונות

 הופעתם ביחס לקטיף. 

 
 ובתום האחסון  איכות פרי בקטיף
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 להערכת איכות הפרי. הפרמטרים שנבדקו היו: חודשי אחסון   5-6ובתום פירות לטיפול נדגמו ביום הקטיף  3 

 L*a*bבמרחב הצבעים  *aצבע ציפה באמצעות כרומומטר כמדד לתכולת קרוטנואידים. פרמטר  .1

 .]5[נמצא במיתאם עם תכולת קרוטנואידים 

 %).-) באמצעות רפרקטומטר (בTSSכלל סוכרים מומסים (כ.מ.מ.  .2

 משקל יבש (% ממשקל טרי).  .3

 

 

   תוצאות

 יבול 

היה  וסלסט טופ  TSPטיפולי הזרעים  בשניהיבול   .)4(איור  טון לדונם 4.7עמד על היבול בטיפול הביקורת 

- ) היו נמוכים בכECCואילו היבול בטיפולי ההגמעות והחיטוי האולטרסוני ( מטיפול הביקורת 10%-נמוך בכ

ללא  כתצפית ק כיוון שנושא היבול נבחן ה, אולם לא ניתן לדעת האם הבדל זה היה מובביחס לביקורת 20%

 חזרות.

משקל הפרי הממוצע היה נמוך ביותר בטיפול הביקורת, ולעומתו משקל הפרי בטיפולי חיטוי הזרעים ע"י 

 .)4(איור   היה גבוה יותר באופן מובהק TSP-סלסט טופ ו

     
ביחס   tTest(ימין) ומשקל פרי ממוצע לטיפול (שמאל). משקל הפרי נבדק במבחן כתצפית יבול מצטבר לטיפול  :4איור 

 .>0.01p, ** מסמן מובהקות של >0.05pלביקורת. * מסמן מובהקות של 

 
 איכות פרי בקטיף

בין הטיפולים  יםמובהק יםהבדל ולא נמצא, ביום הקטיף שנבדקו על מדגם של פירות דדי האיכותבכל מ

 .)3(טבלה  לטיפול הביקורתהשונים 

   *לפי טיפול : מדדי איכות פרי ביום הקטיף3טבלה 
כ.מ.מ   טיפול 

 (%) 
)  a*צבע ציפה (

 כמדד לקרטנואידים
משקל יבש  

 (%) 
 5.9% 12.1 5.9 ביקורת  

 6.7% 19.8 6.5 הגמעות במהלך הגידול 
 TSP 5.3 14.1 3.2%טיפול זרעים 

 3.9% 14.9 5.5 טיפול זרעים סלסט טופ 
 ECC   5.3 11.1 3.3%טיפול זרעים 

 . *לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים
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 על התפתחות רקבון פרי באחסון הטיפולים השפעת  

במועד  . ימים להתפתחות רקבון 2-3דקו כל ל פירות אשר אוחסנו במו"פ בקעת הירדן באחסון לא מבוקר נב

הרקבון הפירות נבדקו לקביעת מקור הנגיעות (רקבון עוקץ או כללי). כמו כן תועד היקף הנזק, כלומר זיהוי 

כל הטיפולים שנבחנו ת האזור הנגוע ולשווק כפרי חתוך. אוי כלל לשיווק או שניתן להסיר אהאם הפרי אינו ר

(מועד זיהוי הנגיעות) . משך האחסון הממוצע עד רקבון הפרי 30%-באחסון בכ יבולצמצמו את אובדן ה 

 .  )5(איור  יום בממוצע עבור הביקורת 89לעומת   ,יום 116 - בטיפול ההגמעות היה הארוך ביותר

באחסון לא מבוקר , אשר אוחסנו טיפולמכל פירות   25עבור ,  ממוצע ימים באחסון עד התחלת רקבון פרי :5איור 

במבחן תחום מרובה  p<0.01עמודות המסומנות באות זהה אינן נבדלות ברמת מובהקות במו"פ בקעת הירדן. 

)Tukey .( 

 

טיפולים המפירות  10-20%מפירות הביקורת לא היו ראויים לשיווק לעומת  40%בתום כחצי שנה של אחסון 

ועל כן הפרדנו בין דלעות שניתן   שיווק דלעת שלמה פודה מחיר גבוה יותר מדלעת חתוכה). 6(איור  השונים

. כשליש לשווקן כפרי חתוך ניתןלשווק כשלמות (דלעות בריאות) לעומת דלעות בהן התחילה נגיעות ועל כן  

 8%לעומת  ,היו ראויות לשיווק כדלעת שלמה בתום ניסוי האחסון TSP -מפירות טיפול ההגמעות והחיטוי ב

רק מהדלעות, אולם  90%-פשר שיווק של כיבלבד מהפירות בטיפול הביקורת. טיפול החיטוי האולטרסוני א

שיעור דומה של דלעות שלמות לשיווק נצפה גם . כדלעת שלמהכרבע מהפירות שאוחסנו התאימו לשיווק 

 . TSP -אשר יעילותו הכללית היתה דומה לטיפול ההגמעות ולחיטוי זרעים ב טיפול זרעים בסלסט טופב

פירות מכל טיפול, אשר אוחסנו באחסון לא מבוקר  25שיעור פירות לשיווק בתום כחצי שנה אחסון. נבדק עבור  :6איור 

 הפירות המשווקים סווגו לפי אופי השיווק: פרי שלם או לאחר חיתוך.במו"פ בקעת הירדן. 
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 השפעת תנאי האחסון על התפתחות רקבון פרי לאחר הקטיף

 20השפעת תנאי האחסון על רקבון הפרי נבדקה בפירות מטיפול הביקורת. אחסון מבוקר טמפרטורה ולחות (

את התפתחות הרקבון. משך   ועיכב ל הפירות ר שתאחסון ממושך יו איפשר )65-70%מ"צ ולחות יחסית של 

ימים בממוצע  132לעומת אחסון לא מבוקר במו"פ ( 50% -ממוצע של דלעת בתנאים אלו היה ארוך באחסון 

 ).7, איור ימים, בהתאמה 89לעומת 

 

מטיפול הביקורת, שאוחסנו בשלושה תנאים  ממוצע ימים באחסון עד התחלת רקבון פרי. נבדק עבור פירות  :7איור 

  p<0.01עמודות המסומנות באות זהה אינן נבדלות ברמת מובהקות של . פירות בכל אחד מתנאי האחסון) 20שונים (

 ). Tukeyבמבחן תחום מרובה (

 

 איכות הפרי בתום האחסון במו"פ 

לא נמצא הבדל מובהק בין  פירות מכל טיפול.  3-4עבור איכות הפרי נבדקה בתום חמישה חודשי אחסון 

   .)4ו (טבלה הטיפולים השונים בכל מדדי איכות של הפרי שנבדק

   לפי טיפול* אחסון חודשי  5: מדדי איכות פרי בתום 4טבלה 
)  a*צבע ציפה ( כ.מ.מ (%) טיפול 

 לקרטנואידיםכמדד 
 משקל יבש (%)

 3.4% 18.8 3.45 ביקורת  
הגמעות במהלך 

 3.7% 17.5 4.20 הגידול
 TSP 3.43 17.1 3.8%טיפול זרעים 
טיפול זרעים  

 3.9% 17.2 3.15 סלסט טופ 
 ECC   5.25 19.6 5.8%טיפול זרעים 

 *לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים 

השפעת האחסון על איכות הפרי נבדקה עבור כלל הפירות שנדגמו בקטיף ובתום האחסון באופן משותף כיוון  

שלא נמצא הבדל בין הטיפולים. תכולת הכ.מ.מ ירדה באופן מובהק במהלך האחסון ואילו תכולת 

זה נובע מירידה  כי היבש אולם יש להניח  . לא נמצא הבדל במישקל)5(טבלה  הקרוטנואידים עלתה באחסון 

במשקל הטרי של הפרי עקב איבוד נוזלים במהלך האחסון. בדיקה מדגמית שערכנו הצביעה על איבוד משקל 

 איבוד משקל בחמישה חודשי אחסון.  5-6%, ובהמשך במהלך השבועיים הראשונים של האחסון 2.5% -של כ

   *חודשי אחסון 5 : מדדי איכות פרי בקטיף לעומת תום5טבלה 
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)  a*צבע ציפה ( כ.מ.מ (%) טיפול 
 כמדד לקרטנואידים

 משקל יבש (%)

 A 14.4  B 4.60%  A 5.7 קטיף
 B  18.0 A  4.05% A 3.9 בתום האחסון 

 . tTestבמבחן  p<0.01שונה נבדלים ברמת מובהקות באות מספרים המסומנים *

 

 

 

  דיון

מדווחים על אובדן ניכר של יבול במהלך האחסון. במטרה לצמצם את  בשנים האחרונות מגדלי הדלעת בארץ 

יאפשר את הארכת  תופעת רקבון הפרי באחסון ועל מנת לפתח פרוטוקול מפורט ויעיל ליישום ע"י המגדלים ש

 וש אסטרטגיות:חיי המדף של פרי דלעת טריפולי בחנו של

מקטין  , סלסט טופ וחיטוי אולטרסוני) TSP(נמצא כי חיטוי זרעים בשלוש השיטות שנבחנו  –חיטוי זרעים. 1

את רקבונות הפרי באחסון, אולם ייתכן כי טיפול בזרעים פוגע ביבול (נצפתה בעשרים עד שלושים אחוז 

על פי  ביבול). טיפולי הזרעים השונים נבדלו בינהם בקצב התמוטטות הפירות באחסון. 10%-ירידה של כ

אולם יש צמצום רקבון הפרי באחסון.  ליעיל עשוי להוות פתרון זול קל ותוצאות נראה כי טיפול בזרעים 

 .לעל מנת לבחון את נושא היעילות ופוטנציאל הנזק ליבוסוי זה ילחזור על נ

ה  נמצא כי הגמעת פונגיצידים במהלך העונ – במהלך הגידולע"י הגמעת תכשירים שונים   משק הדברהמ. 2

, אולם גם גרמה לירידה משמעותית ביבול. יש לציין כי בניסוי  30%-הקטינה את רקבון הפרי בשעור של כ

בצמצום רקבון הדלעות. לאור  נמצא כי יישום חומרי הדברה דומים בריסוס אינו יעיל כלל 2018-שבוצע ב

, יש לשקול את יבולמגבלת היישום של חומרי הדברה במהלך הגידול ולאור פוטנציאל הנזק האפשרי ל

ישנה חשיבות רבה בזיהוי חומר ההדברה שפגע ביבול על  כמו כןפוטנציאל השימוש באסטרטגיה זו בעתיד. 

 מנת לאפשר פיתוח פרוטוקול הדברה משולבת שאינו מסכן את כלכליות הגידול.

בניסוי הנוכחי נבדקו שלושה תנאי אחסון בדרגות בקרה שונות: אחסון   – אחסון מבוקר לאחר הקטיף. 3

מבוקר לחות וטמפרטורה, אחסון מבוקר טמפרטורה ואחסון לא מבוקר. אחסון מבוקר טמפרטורה ולחות  

) נמצא כיעיל ביותר בהארכת משך האחסון של פירות הדלעת. יש לציין כי  65-70%מ"צ ולחות יחסית  20(

 7דלעות בתנאים דומים למשך  4שבמהלכה אוחסנו  2019פת לתצפית שבוצעה בשנת תוצאה זו מצטר

חודשים. על מנת לדייק את תנאי האחסון המייטביים של דלעת טריפולי יש לחזור על ניסוי זה ולבחון תנאי  

 ). מ"צ 15כדוגמת   טמפרטורות נמוכות יותר כולל אחסון נוספים (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום

להתמודד עם בעיית רקבון פרי הדלעת  במטרה נבחנו טיפולים לפני ואחרי הקטיף  2020בעונת הגידול 

לצמצום הפחת  יםמועיל ונמצאכמו גם טיפול הגמעות בפונגיצידים, כל אחד בנפרד,  באחסון. חיטוי זרעים 
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ותי בחיי המדף של כמו כן אחסון מבוקר הדגים שיפור משמע  מלא. ו את הבעיה באופןבאחסון אולם לא פתר

  לצמצם באופן ניכר אתמנת  לבחון שילוב של חיטוי זרעים עם טיפולי הגמעות על בעתיד ישפירות הדלעת. 

טיפולים במהלך הגידול  הכולל טיפולי זרעים,  ,שילוב גישות  מתחת לסף הנזק הכלכלי. ,אובדן היבול באחסון

פרוטוקול   בנייתיאפשר  ,אחסון דלעת טריפולילהתמודדות עם רקבון פרי במהלך לאחר הקטיף טיפולים ו

בעוד שחיטוי זרעים במסגרת עקרונות הדברה משולבת כדי לשמור על כלכליות ענף זה. ראוי להדגיש כי 

גדולים,  יצרניםאחסון בתנאים מבוקרים עשוי להיות בלתי יישים עבור  , לביצועוטיפולי הגמעות פשוטים 

 קטנות כמו משקים אורגניים וחוות ירק. דות ייצור ילשרת יח יוכלאולם 
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