
1 
 

  -אמצעים להתמודדות עם רקבונות ואיבודי יבול בגידול דלעת טריפולי 
 ממחלות וחופשי בטוח אחסון משך  להארכת פרוטוקול פיתוח

 

 , משרד החקלאות ופיתוח הכפרשה"מ - תמר אלון

 מו"פ בקעת הירדן, תחנת צבי   - , אחיעם מאירזיוה גלעד

 המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, מכון וולקני, ראשון לציון.  - ספירגינת רפאל, רפאל כרמית זיו, 

 

 תקציר 

הבשלת הפירות ואסופם  נעשה במהלך מספר ימים  ,נמצא בעליהת טריפולי שטחי הגידול של דלעוהיקף  - רקע

אחסון  על כן נדרש אחסון ארוך טווח של הדלעות. , הדלעות משווקות בהדרגה לשוק המקומיבסוף הגידול ו

הדלעות אצל החקלאים נעשה לרוב בסככות או לולים ישנים ללא טיפול מקדים. בשנים האחרונות עולה בעיה של 

 רקבון דלעות במהלך האחסון. 

יאפשר את הארכת חיי המדף של פרי דלעת טריפולי ויביא לצמצום משמעותי פיתוח פרוטוקול  ש  - מטרת המחקר

 .רקבונות בדלעות מאוחסנותשל אובדן היבול עקב 

. מועד  3מהלך הגידול. ב. הגמעת תכשירי הדברה 2. חיטוי זרעים. 1המחקר בוחן שלושה נושאים:   -מהלך המחקר

 21/6/21-קטיף בוצע ב מ'. כיסוי בפלסטיק, מנהרות נמוכות. 1.2נשתל שתיל כל   3/2/21 -שתילה בוצעה ב  קטיף.

 ערכו בדיקות לגבי מצב הפרי. הפרי נשקל, הועבר למעקב באחסון ונ

במהלך   . טיפולי הגמעה2. בעונה זו לא נמצאה השפעה של חיטוי הזרעים על משך חיי הדלעת באחסון. 1  -תוצאות

) שיפר מאד את משך חיי  60-70%מ"צ בלחות של  20. אחסון מבוקר (3שיפרו את משך האחסון של הדלעות  הגידול 

 המדף של הדלעות.

 

 מבוא ותאור הבעיה

ליחידת שטח וליחידת כוח אדם בשל הערך  ובריא מבחינת ייצור אוכל מזין מובילהדלעת בעולם נחשב גידול 

. ]1[דולים ליחידת שטח וכוח האדם המועט הדרוש לגידול ולאסיף התזונתי הרב של הדלעת וכן בשל יבוליה הג

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

דלעות מאכל   .עקב עמידותן היחסית לחום, למחלות ומזיקים  Cucurbita moschataלמין  שייכים בישראלמאכל 

ישראל. הזנים המקובלים בארץ הם הדלעות הטריפוליטאיות  תממין זה נפוצות באזורים ממוזגים, כדוגמ

 .  )butternut squashוהנפוליטאיות (גדולות) והדלורית (

באופן מסחרי הוא ייחודי לישראל. בעוד הזנים האחרים מקובלים במדינות שונות בעולם, טריפולי  תדלעגידול 

הדלעות  ונות קולינריות שונות משאר הזנים של הצרכן הישראלי בעל העדפה קשיחה לזן הטריפולי שהוא בעל תכ

בישראל ושטחי הגידול של דלעות אלו נמצא בעליה.  . ואכן גידול דלעות טריפוליטאיות הוא מאוד רווחיהגדולות

 כל זאת בתנאי שאין פחת משמעותי באחסון.  

היתרון היחסי לאזורים  מתפרש בכל אזורי הארץ החל מהערבה עד לגליל עליון עם ניצול גידול הדלעות בישראל 

יש להדגיש כי  כדוגמת הערבה ובקעת הירדן שבהם ניתן להקדים את השתילות/זריעות לסתיו והתחלת החורף. 

חשיבות גידול זה עלתה מאוד בשנים האחרונות לאור הצורך בגידולים חלופיים לענף הפלפל, ובמטרה להגדיל את 

 גיוון סל הירקות המיוצר בישראל.  

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

נעשה הגדולות . אחסון הדלעות חודשים בממוצע) 6-למשך מספר חודשים (כ נדרש אחסון ארוך טווח של הדלעות

 טיפול מקדים. ל כללא  )סככות, מנהרות עבירות או לולים ישניםתנאים לא מבוקרים (בלרוב אצל החקלאים ב
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 %50-40בשנים האחרונות מגדלי הדלעות מדווחים על עלייה משמעותית באובדן יבול במהלך האחסון, עד כדי 

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

האזורים השונים ובעיית רקבון הדלעות באחסון רווחת בכל אזורי הגידול, בגידול קונבנציונלי ואורגני גם יחד.  

יה ברמת הרקבונות בשנים בשלב זה המגדלים וצוות ההדרכה לא יודעים להגדיר במדויק את הסיבה לעל

    האחרונות לעומת שנים קודמות, בעיקר לאור העובדה כי  במהלך הגידול והאחסון ננקטות פעולות דומות.

דבר שעלול לסגור את הגולל על ענף זה במידה ולא   ,השוק נפתח לייבוא ,לאור המחסור בדלעות ועליית המחירים

 ידי. ייימצא פתרון בטווח המ

מספר פטריות הידועות כגורמות  הפתוגנים שאחראיים לתופעת התמוטטות הדלעות באחסון, במטרה לזהות את 

סיות ארות הרקובים באחסון וזוהו בשיטות קלמהפי 2018-2020בודדו במהלך עונות  ]4, 3[לרקבון דלעות באחסון 

 Phoma) וכן פטריות מהסוג Fusarium )F. proliferatum and F. solaniמספר מיני  זה בודדו כלל ב. ומולקולריות

בנוסף בודדו מספר חיידקים שוכני קרקע ובכללם   ).]Didymella  ]5מיני של פטריות השק -(השלב האל

Pseudomonas sp.   וחיידקיSerratia marcescens . אולם לא ברור האם התבדידים שנמצאו ברקמה הנגועה של

  או ספרופיטים אשר אינם מהווים הגורםהמיקרופלורה הטבעית של הפרי  או האם הם ,]6, 4[הפרי הם פתוגנים 

. יש לציין כי מיקרואורגניזמים אלו זוהו בזרעי הדלעת המשמשים לריבוי ועל כן הועלתה סברה  ]7[הישיר לרקבון 

כי מקור הפתוגנ/ים הגורמים לרקבון הפרי באחסון הוא הזרעים. כיום אין טיפול מסחרי אחיד לחיטוי זרעי דלעת 

 כן היה מקום לפתח פרוטוקול לחיטוי זרעים ולבחון את השפעתו על פחת הפרי לאחר קטיף.ועל 

נבחנו טיפולים לפני ואחרי הקטיף להתמודד עם בעיית רקבון פרי הדלעת באחסון, ובכלל זה   2020בעונת הגידול 

 : ]8[חיטוי זרעים. הממצאים העיקריים משנת המחקר הראשונה היו 

, סלסט טופ וחיטוי אולטרסוני) הקטין  TSPנמצא כי חיטוי זרעים בשלוש השיטות שנבחנו ( –חיטוי זרעים. 1

ת רקבונות הפרי באחסון, אולם ייתכן כי טיפול בזרעים פגע ביבול (נצפתה ירידה של  בעשרים עד שלושים אחוז א

ביבול). טיפולי הזרעים השונים נבדלו ביניהם בקצב התמוטטות הפירות באחסון. על פי תוצאות השנה   10%-כ

. על מנת לבחון את  קל ויעיל לצמצום רקבון הפרי באחסון, הראשונה נראה כי טיפול בזרעים עשוי להוות פתרון זול 

 . 2021נושא היעילות ופוטנציאל הנזק ליבול חזרנו על ניסיון זה גם בעונה 

נמצא כי הגמעת פונגיצידים במהלך   2020בעונה  – ע"י הגמעת תכשירים שונים במהלך הגידול ממשק הדברה. 2

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

נמצא כי יישום חומרי הדברה דומים בריסוס לא נמצאו יעילים כלל בצמצום רקבון הדלעות. על  2018-שבוצע ב

 .  2021יאל הנזק האפשרי ליבול, בחנו טיפול זה בשנית גם בעונה מנת לבחון את פוטנצ

נבדקו שלושה תנאי אחסון בדרגות בקרה שונות: אחסון מבוקר לחות   2020בעונת  – אחסון מבוקר לאחר הקטיף. 3

מ"צ ולחות  20וטמפרטורה, אחסון מבוקר טמפרטורה ואחסון לא מבוקר. אחסון מבוקר טמפרטורה ולחות (

) נמצא כיעיל ביותר בהארכת משך האחסון של פירות הדלעת. על מנת לדייק את תנאי האחסון  65-70%יחסית 

ובחנו תנאי אחסון נוספים, כלומר הורדה   2021המייטביים של דלעת טריפולי חזרנו על ניסוי זה גם בעונה 

 מ"צ.  15 -הדרגתית של טמפרטורת האחסון ל

זרעים כמו גם טיפול הגמעות בפונגיצידים, כל אחד בנפרד, נמצאו   הדגימו כי חיטוי 2020לסיכום, ממצאי עונת 

מועילים לצמצום הפחת באחסון אולם לא פתרו את הבעיה באופן מלא. כמו כן אחסון מבוקר הדגים שיפור 

 משמעותי בחיי המדף של פירות הדלעת. 

ולבחון את יעילותם בצמצום רקבון  כדי לשוב  2020חזרנו על הטיפולים שבוצעו בעונה  2021בהתאם לכך, בעונה 

 פרי הדלעת לאחר קטיף. בנוסף נבחנו תנאי אחסון מבוקר נוספים על מנת לדייק את פרוטוקול האחסון.

 מהדלעות שנרקבו באחסון המבוקר,  םבמקביל ביצענו בידוד מסודר ועקבי של הגורמים הפתוגניי

תוגנ/ים האחראיים לתופעה ולהתאים את ממשק  כולל ביצוע מבחני קוך על מנת לזהות בצורה מדויקת את הפ

 ההדברה באופן מיטבי. 
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 מטרת המחקר

ויביא   טריפולי דלעתפרי הארכת חיי המדף של יאפשר את פיתוח פרוטוקול מפורט ויעיל ליישום ע"י המגדלים ש

 .  לצמצום משמעותי של אובדן היבול עקב רקבונות בדלעות מאוחסנות

 פירוט מטרות המחקר  

 . בחינת השפעת חיטוי זרעים על רקבון הפרי באחסון1

 . בחינת השפעת ממשק הדברה במהלך הגידול על רקבון הפרי באחסון  2

 . בחינת השפעת תנאי אחסנה לאחר קטיף על משך האחסון של הפרי3

 

 לך המחקר ושיטות עבודה מה

 

 ניסוי שדה לבחינת יעילות חיטוי זרעים או ממשק הדברה במהלך הגידול לצמצום פחת באחסון 

 טיפול בזרעים 

). הזרעים חולקו לארבע 1007/19מכסה אגרו (ייצור עצמי, -זרעי דלעת טריפולי ללא טיפול התקבלו מחברת גדות

 ). 1טיפולים בזרעים (פירטו בטבלה 

A -  זרעים ללא טיפול 

B - זרעים שטופלו ב- TSP לפני הזריעה 

C - טופ לפני הזריעה-זרעים שטופלו בתכשיר מסחרי סלסט 

D -  זרעים שטופלו בחיטוי אולטרסוני נסיוני לפני הזריעה ע"י חברתECC 

   : הטיפולים שנבדקו בניסוי1טבלה 
סימול  
טיפול  
 במו"פ 

סמל  
טיפול  
חיטוי  
 זרעים

אחוזי  שם הטיפול 
נביטה 

 במשתלה 

תאור הטיפול  
 בזרעים

תאור הטיפול  
 במהלך הגידול 

 אופן השתילה 

1 A  רבעי ערוגה  8 מישקי ללא חיטוי זרעים 90% ביקורת 

2 A טיפולי הגמעות  ללא חיטוי זרעים 90% הגמעות
) פעם  2(טבלה 

בשבועיים לאורך 
 כל העונה.

ערוגות  2
 מלאות 

3 A  קטיף
 מאוחר

ערוגות  2 מישקי ללא חיטוי זרעים 90%
 מלאות 

4 B TSP 85% Trisodium 
phosphate (TSP) 

10%   

 רבעי ערוגה  8 מישקי

5 C   תכשיר אנטיפונגלי,   88% סלסט טופ
תרחיף זרים, גדות  

 אגרו. 

 רבעי ערוגה  8 מישקי

6 D ECC 90%   חיטוי אולטרסוני
 ECCבשיתוף חברת 

 רבעי ערוגה  8 מישקי

 

זרעי הביקורת (ללא טיפול) והזרעים המטופלים הועברו להנבטה במשתלת חישתיל ונשתלו במו"פ בקעת הירדן  
הוסר הפלסטיק מהמנהרות   9/3/21-, השתילים כוסו במנהרות פלסטיק נמוכות. ב3/2/21בתאריך בשטח פתוח. 

 הנמוכות. 
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 מבנה חלקת הניסוי 

בשתי שורות נפרדות משאר הטיפולים כדי   ושתל(קטיף מאוחר) נ 3(הגמעות במהלך הגידול) וטיפול  2טיפול 

)  2(טיפול  פונגיצידים בהגמעהמתן לאפשר 

 .)3והשקייה נפרדת (טיפול 

ערוגות, רבע ערוגה  8לרוחב  ונשתל שאר הטיפולים

 מ' (להלן מפת שתילה).   12לכל טיפול  באורך  

מ'   1.2כל  –מ'. עומד שתילה  48אורך כל שורה 

  40שתילים לדונם). בכל ערוגה נשתלו   200(

-4, 1שתילים לטיפול (טיפולים   80שתילים. סה"כ 

שתילים לטיפול לייצר מרווחים בין  60ו רק הי 6

 הטיפולים). 

 השתילים כוסו בפלסטיק במנהרות נמוכות. 

 

 מפת שתילה* 

10 9   8  7  6  5  4  3  2 1 

       4   

       3   

       2   

       1   

 לפי הנחיות מדריכי שה"מ.   - דישון והשקייה  * 

 

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

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

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

הטיפול כלל יישום תכשירים בהגמעה או ריסוס עלוותי כנגד מחלות ומזיקים אלו על פי המלצת מדריכי   .2בטבלה 

 הטיפולים ניתנו באופן אחיד לכל שטח הניסוי.   שה"מ.

 
 )*: טיפולי הגנת הצומח לכל השטח (טיפול משקי2טבלה 

 רההע תאריך טפול/תכשיר 

 הגמעה 23/2/21 חוסן 

 הגמעה 9/3/21 ורימק

 הגמעה 9/3/21 500קנון 

 ריסוס 16/3/21 שביט+נץ 

 ריסוס 12/4/21 שביט+נץ 

 הגמעה 13/4/21 חוסן 

 ריסוס 11/5/21 מוספילן
 התכשירים נבחרו על פי המלצות מדריכי שה"מ. *
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 חלקת הניסוי לפני הקטיף. רשת אנכית חצצה בין הטיפולים השונים. :1איור 

  

 טיפולי הגמעות 

יישום ). הטיפול בוצע ע"י 3) טופלו בפונגיצידים במהלך העונה (טבלה 10 – 9(ערוגות  1שתי השורות של טיפול מס' 

- דו שבועי בהגמעה של  תכשירי הדברה כנגד פתוגנים שוכני קרקע, שבודדו מפירות נגועים בניסוי הקדמי שבוצע ב

) בדומה לשאר 2(טבלה  –ממשק הדברה משקי כנגד קמחונות וכנגד כנימות עש הטבק ל נוסף. טיפול זה 2019

 הטיפולים בניסוי. 

 

   * : טיפולי הגמעה במהלך העונה3טבלה 
 הערה תאריך טפול/תכשיר 

 הגמעה לכל צמח בנפרד 23/3/21 סוויץ

 סמ"ק/ד' 416 4/4/21 לונה טרנקיליטי 

 סמ"ק /ד' 600 21/4/21 מיראז'

 'סמ"ק/ד  416 5/5/21 לונה טרנקיליטי 

 'סמ"ק /ד 600  23/5/21 מיראז'
 התכשירים נבחרו על פי המלצות מדריכי שה"מ. *

 

 

 

רשת הפרדה  
 בין הטיפולים 
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 קטיף:

-). ב2מכל טיפול נאספו כלל הפירות ונשקלו למשקל כללי להערכת יבול (איור  21/6/21-קטיף החלקה בוצע ב

 בוצע קטיף מאוחר   5/7/21

 

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

 הועברו לשקילה להערכת יבול.

 

 איכות פרי בקטיף: 

 פירות לטיפול נדגמו ביום הקטיף להערכת איכות הפרי. הפרמטרים שנבדקו היו:  3

מדידות לפרי מחתך רוחבי בקו   3. צבע ציפה באמצעות כרומומטר כמדד לתכולת קרוטנואידים (ממוצע של 1

 . ]9[נמצא במיתאם עם תכולת קרוטנואידים  L*a*bבמרחב הצבעים   *aהמשווה של הפרי). פרמטר 

 %).-) באמצעות רפרקטומטר (ממוצע של שתי מדידות לפרי, בTSS. כלל סוכרים מומסים (כ.מ.מ. 2

 . משקל יבש (% ממשקל טרי). 3

 מדידות לפרי (בס"מ). 3. עובי ציפה באזור קו המשווה. ממוצע של 4

  5בניוטון). הערכים המוצגים הם ממוצע של  –. מוצקות קליפה וציפה באמצעות פנטרומטר (מד מוצקות חודר 5

 מדידות באזור קו המשווה של הקליפה ושל הציפה (לאחר חיתוך הדלעת). 

 . כמו כן נדגמו זרעים וציפה לבידודי פטריות 6
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 ניסוי אחסון לבחינת טיפולים לאחר קטיף לצמצום פחת באחסון  

 ניסוי אחסון במו"פ בקעת הירדן

פירות לטיפול סומנו לזיהוי מספר החלקה ממנה נקטפו, נישקלו, והועברו לניסוי אחסון. הפירות שסומנו   25

בתחילת האחסון בוצע  . )3(איור  לכניסת ציפורים ומכרסמים המוצלת וסגור הבסככ אוחסנו במו"פ בקעת הירדן 

), צורתו (עגול, מאורך, לא סימטרי), ואורך העוקץ (ארוך, קצר,  ירוק, ורוד, קרם וכתוםתיעוד של צבע קליפת הפרי (

  נוטרה טמפרטורת האחסנה והלחות חסר), כמו כן תועדו פגמים כגון פציעות מכניות וסימני עקיצה של חרקים. 

במהלך תקופת האחסון התבצע מעקב שבועי אחר   .)4מ' מעל לדלעות (איור  2 -מ' ו 1בגובה   במהלך תקופת הניסוי

 הדלעות ותועדו השינויים שחלו בפרי (התפתחות רקבון / נפילת עוקץ / פיצוצים בפרי). 

 

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

 ברשת למניעת כניסת ציפורים.  

 
 
 

     
. ימין: מדידה בגובה  במשך החודשים יוני עד ינואר טמפרטורה ולחות מעל הפירות בסככת האחסון במו"פ :4איור 

מ"צ)   28.1מ"צ (ממוצע  43.6 -ל 9.5נעה בין על הפירות. טמפרטורת האחסון מ' מ 2מ'. משמאל: מדידה בגובה  1

 ).50.5%(ממוצע  97% -ל 15.7%והלחות נעה בין 
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 מכון וולקני  –מינהל המחקר החקלאי מחלקה לאחסון תוצרת חקלאית ניסוי אחסון מבוקר ב

המחקר החקלאי, המחלקה לחקר תוצרת  פירות מטיפול הביקורת (ללא טיפול) הועברו לאחסון במינהל  40
 חקלאית.

 ):5הפירות חולקו לשתי קבוצות אשר אוחסנו בחדרים עם תנאים שונים (איור 

 .68±1%. לחות ממוצעת במהלך האחסון היתה  Rh 60-70%מ"צ ובקרת לחות ע"י יבשן  20טמפ' קבועה  .1

מ"צ במהלך האחסון. בקרת   15 -מ"צ ל 20-טמפ' ולחות מבוקרים, עם הורדה הדרגתית של הטמפרטורה מ .2

 .77±2%. לחות ממוצעת במהלך האחסון היתה Rh 70-80%לחות ע"י יבשן 

  

, מבוקר  1. ימין: חדר אחסון מס' במשך החודשים יוני עד ינואר טמפרטורה ולחות בחדרי אחסון מבוקרים :5איור 

הורדה הדרגתית של  –, מבוקר טמפ' ולחות 2). משמאל: חדר אחסון מס' Rh 70%מ"צ,  20טמפ' ולחות (

 מ"צ).   15>-20הטמפרטורה (

 
ונדגמו לבידוד הפתוגנים.  וצאו מהאחסוןמצב הפירות ותועדו שינויים בפרי. פירות שנרקבו ה יבדקנ לשבועאחת 

 עור הרקבונות, מיקום הרקבון בפרי (עוקץ / פיתם / צידי הפרי) ומועד הופעתם ביחס לקטיף. יש סוכם ניסויהבתום 

 
 אבני דרך בניסוי

 טיפול בזרעים  – 2020דצמבר 

 העברת הזרעים להנבטה בחישתיל – 04/01/2021

   במו"פ בקעת הירדןחלקת דלעת שתילת  – 3/02/2021

 הסרת המינהרות  – 9/03/2021

 תחילת יישום טיפולי הגמעות – 23/03/2021

 הכנסת כוורת דבורי בומבוס להאבקה – 14/04/2021

 והעברה לאחסון  4-6 -ו 1-2קטיף של טיפולים  – 21/06/2021

 והעברה לאחסון 3קטיף מאוחר של טיפול  – 5/7/2021

 סיום ניסוי אחסון  – 13/1/2022
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 תוצאות  

 יבול 

ואילו   טון לדונם  4.7. בטיפול הביקורת היבול עמד על שתילים לדונם 120, עומד השתילה בניסוי היה 2021בעונה 
 בשאר הטיפולים היבול היה נמוך יותר. 

וסלסט טופ לא נבדל באופן מובהק מטיפול  TSPבסיכום שתי העונות נמצא כי היבול בשני טיפולי הזרעים 

ביחס   20%-) היו נמוכים באופן מובהק בכECCהביקורת ואילו היבול בטיפולי ההגמעות והחיטוי האולטרסוני (

 לביקורת  

 ).6(איור 

    
יבול מצטבר לטיפול (טון לדונם) עבור כל טיפול בעונה הנוכחית   -השפעת חיטוי הזרעים על היבול: שמאל  :6איור 

שיעור היבול ביחס לביקורת (ממוצע של שתי העונות, וסטיות תקן). נבדק   -), וימין 2020) ובעונה הקודמת (2021(

ת מייצגות טיפולים אשר לא נבדלים באופן  , עמודות המסומנות באותיות זהו>0.05pבמובהקות של  Tukeyבמבחן 

 מובהק אחד מהשני. 

 

, שמאל) וזאת בניגוד למשקל הפרי בעונה הקודמת  7לא נבדל בין הטיפולים (איור   2021משקל הפרי הממוצע בעונה 

היה גבוה   TSP-שהיה נמוך ביותר בטיפול הביקורת, ולעומתו משקל הפרי בטיפולי חיטוי הזרעים ע"י סלסט טופ ו

 ימין).  7ותר באופן מובהק (איור י

 
  

השפעת חיטוי הזרעים על משקל הפרי: ממוצע משקל פרי (בק"ג) בטיפולים השונים (ממוצע של כלל   :7איור 

לא נמצא הבדל מובהק במשקל  2021. בעונת 2020 , ימין בעונה 2021בעונה  –הפירות לטיפול ושגיאות תקן). שמאל 

,  >0.05pת. * מסמן מובהקות של ביחס לביקור tTestפרי ממוצע בין הטיפולים השונים. משקל הפרי נבדק במבחן 

 . >0.01p** מסמן מובהקות של 
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 איכות פרי בקטיף

הפירות שנדגמו ביום הקטיף היו שונים מאוד מבחינת צבע, גודל וצורה. למרות זאת, ברוב המדדים שנבדקו לא  

וכלל מוצקים נמצא הבדל מובהק בין הפירות מהטיפולים השונים מבחינת מוצקות קליפה או ציפה, משקל יבש 

). יוצאים מהכלל היו טיפול ההגמעות שבו ציפת הפרי היתה דקה יותר באופן מובהק ביחס לביקורת  TSSמומסים (

וכן הכילה משמעותית פחות קרוטנואידים. כמו כן, פירות מהקטיף המאוחר נבדלו באופן מובהק במדדי המוצקות  

 ). 4שנקטפו בקטיף הראשון (טבלה (ציפה וקליפה), והיו משמעותית פחות מוצקים מהפירות 

  : מדדי איכות פרי ביום הקטיף לפי טיפול4טבלה 
מוצקות   טיפול 

 )Nקליפה (
כ.מ.מ*  

 (%) 
)  aצבע ציפה (

כמדד  
 לקרטנואידים 

משקל יבש* 
 (%) 

עובי ציפה 
 (ס"מ)

מוצקות ציפה  
)N ( 

  120.2A  5.0 18.1AB  3.4% A 7.5 41.5A ביקורת  
הגמעות במהלך 

 הגידול
100.7A  

5.3 8.3C  3.6% 4.8B  
40.3AB  

  TSP 87.5AB  5.2 11.8CB  3.4% 6.6AB  37.2ABטיפול זרעים 
טיפול זרעים סלסט 

 טופ
115.9A  

4.7 18.3AB  3.1% 6.8AB  
41.0A  

  ECC   112.0A  5.9 20.2A  4.3% 6.8AB  44.8Aטיפול זרעים 
  49.8B  4.2 13.2ABC  4.1% 6.7AB  26.4B קטיף מאוחר 

  >0.05p של שונה נבדלים ברמת מובהקות באות מספרים המסומנים לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים, *
 .Tukeyבמבחן 

  

 איפיון התפתחות רקבון פרי באחסון 

דלעות מטיפול נבחרו בצורה אקראית והוכנסו לאחסון בסככה במו"פ בקעת  25-30לאחר הקטיף ושקילת הפירות, 

הירדן. הפירות אוחסנו במשך שישה חודשים. במהלך האחסון, הפירות נבדקו מידי שבוע לתיעוד התפתחות  

כלל הדלעות היו עדיין בריאות  מ 15%חודשי אחסון,  6הריקבון בפרי. הפירות הרקובים הוצאו מהאחסון. בתום 

וראויות לשיווק. אופי הריקבון הוגדר על פי מיקום תחילת הנגע בפרי: רקבון עוקץ, רקבון צד, רקבון פיתם או  

רקבון כללי (כאשר כל הפרי מתמוטט ולא ניתן לקבוע היכן הנגע התחיל להתפתח). רקבון עוקץ ורקבון כללי היו  

). בין הטיפולים השונים 8מכלל הרקבונות, בהתאמה (איור  43%-ו 40%והיוו סוגי הרקבון העיקריים שנמצאו, 

) הגביר את שיעור רקבונות הצד בעוד שבטיפול חיטוי הזרעים בסלסט טופ, 5/7/21ניתן לראות כי קטיף מאוחר (

 ון  שליש מהפירות היו ללא רקבון בתום האחס –רוב הרקבונות היו התמוטטות פרי כללית. בטיפול ההגמעות 

 ).8(איור 

 

התפלגות מספר הפירות שנרקבו בכל טיפול לפי אופי הרקבון (ללא הדלעות הבריאות שנדגמו בסוף   -ימין :8איור 

התפלגות   –שמאל  הניסוי). רקבון עוקץ ורקבון כללי היו סוגי הרקבון העיקריים בהתמוטטות דלעות באחסון.

 שיעור סוגי הרקבון לכל טיפול.
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שהועבר לאחסון, ובמקביל הוגדרו מספר מדדים איכותיים כגון צבע, צורה,  בזמן הקטיף נקבע משקלו של כל פרי 

אורך העוקץ ופגמים נוספים שעשויים להשפיע על התפתחות רקבון הפרי באחסון. בתום הניסוי נבחנה קורלציה  

 אפשרית בין מדדים אלו להתפתחות הריקבון, כלומר מועד הרקבון ביחס לקטיף, ואופי הריקבון.

ק"ג בעוד הפרי  4ק"ג, כאשר הפרי הקטן ביותר היה   7±17-משקל הפרי הממוצע שאוחסן היה כ – רימשקל הפא. 

ק"ג. לא נמצא מתאם בין גודל הפרי ובין משך הזמן עד להתפתחות רקבון בפרי. כמו כן לא   43הגדול ביותר שקל 

 נמצאה השפעה של משקל הדלעת על סוג הרקבון שהתפתח. 

במהלך הקטיף חלק מהפירות נקטפו עם עוקץ ארוך וחלק נקטפו צמוד לעלי הגביע. ביום הקטיף   – אורך העוקץב. 

הפירות סווגו לעוקץ ארוך וקצר. פירות עם עוקץ קצר נרקבו מהר יותר באופן מובהק ביחס לפירות עם עוקץ ארוך 

וכולם נרקבו עקב רקבון עוקץ. יום בהתאמה).יש לציין כי מספר פירות בודדים נקטפו ללא עוקץ  86יום לעומת  72(

במהלך האחסון נמצא כי שלב מקדים לרקבון עוקץ הוא התרוממות העוקץ, ולאחריו לעיתים חלה נפילת העוקץ.  

העוקץ   –מהפירות שאוחסנו  40%-נמצא כי העוקץ נופל עד שבועיים לאחר היפרדות שולי העוקץ מהפרי. ב

 לו נרקבו, כאשר ברובם המוחלט התפתח רקבון עוקץ.התרומם ו/או נפל במהלך האחסון. כל הפירות הל

ביום הקטיף סווגו הפירות לפי צבע הקליפה (ירוק, ורוד, קרם וכתום). כשני שליש מהפירות היו עם   – צבע הפריג. 

קליפה בצבע קרם ושליש עם קליפה ירוקה. לא נמצאה כל השפעה של צבע קליפת הפרי על אורך חיי הדלעת 

 באחסון. 

ביום הקטיף סווגו הפירות לפי צורת הפרי (מאורך, עגול ושאינו סימטרי). כשני שליש מהפירות היו   - הפרי מבנה ד. 

 חסרי סמטריה . לא נמצאה כל השפעה של צורת הפרי על אורך חיי הדלעת באחסון. 5%-מאורכים, רבע עגולים ו

ו במהלך האחסון רקבון עוקץ. פציעות : כל הפירות אשר נקטפו עם פיצוצים באזור העוקץ פיתחפגמים נוספיםה. 

 בקליפה במהלך הקטיף לא הובילו לרקבון באזור הפציעה.

 

 השפעת הטיפולים על קצב התפתחות רקבון פרי באחסון

פירות מששת הטיפולים, אשר אוחסנו במו"פ בקעת הירדן באחסון לא מבוקר נבדקו מידי שבוע להתפתחות רקבון, 

ואופי הרקבון תועד. כל הטיפולים לא נבדלו באופן מובהק מהביקורת במשך הזמן שהפרי היה באחסון עד רקבון.  

  89יום, לעומת  97 -היה הארוך ביותר  ECCמשך האחסון הממוצע עד רקבון הפרי בטיפול החיטוי האולטרסוני 

 ). 9יום בממוצע עבור הביקורת (איור 

    
מספר ימים   –ממוצע ימים באחסון עד התחלת רקבון פרי באחסון לא מבוקר במו"פ בקעת הירדן. ימין  :9איור 

מספר  -שמאל פירות מכל טיפול.  30מקטיף ועד הוצאת הפרי מהאחסון עקב רקבון, בחלוקה לפי טיפולים, עבור 

עמודות המסומנות באות זהה  ימים מקטיף ועד הוצאת הפרי מהאחסון עקב רקבון, בחלוקה לפי מיקום הרקבון. 

 ).Tukeyבמבחן תחום מרובה ( p<0.05אינן נבדלות ברמת מובהקות 
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בבחינת משך האחסון עד רקבון פרי לפי מיקום הרקבון ניכר כי רקבון עוקץ הוא הרקבון שמתפתח מהר יותר  

לעומת רקבון כללי. על כן נבחנה השפעת הטיפולים השונים על קצב התפתחות רקבון עוקץ. לא נמצא הבדל מובהק  

שבו   TSP -רט לטיפול חיטוי זרעים בבין הטיפולים השונים לביקורת במשך האחסון עד התפתחות רקבון עוקץ, פ

 ).10רקבון העוקץ התפתח מהר יותר מאשר בביקורת (איור 

 

ממוצע ימים באחסון עד התחלת רקבון עוקץ בפירות באחסון לא מבוקר במו"פ בקעת הירדן, בחלוקה   :10איור 

 ).Tukeyתחום מרובה ( במבחן p<0.05עמודות המסומנות באות זהה אינן נבדלות ברמת מובהקות לפי טיפולים, 

 השפעת תנאי האחסון על התפתחות רקבון פרי לאחר הקטיף

חודשי אחסון. אחסון מבוקר   8השפעת תנאי האחסון על רקבון הפרי נבדקה בפירות מטיפול הביקורת במשך 

התפתחות  ) אפשר אחסון ממושך יותר של הפירות ועיכב את 65-70%מ"צ ולחות יחסית של  20טמפרטורה ולחות (

מ"צ הביאה לירידה במשך הזמן עד התפתחות   15-מ"צ ל 20-הרקבון. הורדה הדרגתית של טמפרטורת האחסון מ

הרקבון, אולם ההבדל לא היה שונה באופן מובהק ביחס לאחסון בטמפרטורה קבועה. בשני תנאי האחסון מבוקר  

-ו 172לעומת אחסון לא מבוקר במו"פ ( 50% -הטמפרטורה, משך אחסון ממוצע של דלעת בתנאים אלו היה ארוך ב

). יש לציין כי אחסון מבוקר צמצם משמעותית את תופעת 11ימים, בהתאמה, איור  99ימים בממוצע לעומת  144

 מכלל הרקבונות). 65%הריקבון הכללי ורוב הרקבונות שנצפו היו רקבון עוקץ (

 

צע ימים באחסון עד התחלת רקבון פרי. נבדק עבור פירות  מאפייני רקבון פרי באחסון מבוקר. ימין: ממו :11איור 

עמודות המסומנות באות  פירות בכל אחד מתנאי האחסון).  20מטיפול הביקורת, שאוחסנו בשלושה תנאים שונים (

שמאל: התפלגות סוגי הרקבון   ).Tukeyבמבחן תחום מרובה ( p<0.01זהה אינן נבדלות ברמת מובהקות של 

 בפירות שאוחסנו בשני טיפולי האחסון המבוקר.
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 איכות הפרי באחסון מבוקר 

הפירות שאוחסנו   40מספר מדדי איכות פרי, הכוללים משקל יבש ותכולת מוצקים מומסים (כ.מ.מ) נבדקו עבור 

באחסון מבוקר בזמן הוצאת הפרי עקב רקבון, בדיגום מאזור בריא של הפרי. פירות אשר נרקבו בהתמוטטות  

) אשר 10%דלעות בריאות ( 4דיין ישנן חודשים לאחר קטיף) ע 9כללית לא נדגמו. יש לציין כי במועד כתיבת הדוח (

 ). 6נמצאות באחסון. לא נמצא מתאם בין מועד הרקבון של הפרי ומדדי האיכות שנבדקו (טבלה 

  *: מדדי איכות פרי לפירות מטיפול הביקורת שאוחסנו באחסון מבוקר כתלות במשך האחסון6טבלה 
 משקל יבש (%) כ.מ.מ (%) משקל פרי בקטיף (ק"ג)  טיפול 

 3.1±0.5 3.2±0.5 14.4±2.7 חודשים באחסון  3עד 
 4.0±0.3 3.2±0.3 13.8±1.4 חודשים באחסון 3-6

 3.7±0.5 2.8±0.3 17.7±1.8 חודשים באחסון 6מעל 
 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מועדי הדיגום *

). 7האחסון המבוקר (טבלה השפעת האחסון על איכות הפרי נבדקה עבור פירות הביקורת שנדגמו בקטיף ובתום 

תכולת הכ.מ.מ ירדה באופן מובהק במהלך האחסון, אולם לא נמצא הבדל במישקל היבש. יש להניח כי זה נובע  

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

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

   *חודשי אחסון 5: מדדי איכות פרי בקטיף לעומת תום 7טבלה 
 משקל יבש (%) כ.מ.מ (%) משקל פרי בקטיף (ק"ג)  טיפול 

 A 5.2±0.3 A 3.5±0.3 A 15.6±1.4 בקטיף
 A 4.2±0.6 AB 4.1±0.6 A 15.3±3.2 בקטיף מאוחר 
 A 3.0±0.2 B 3.7±0.2 A 15.1±0.9 בתום האחסון 

 Tukey HSDבמבחן  p<0.01ברמת מובהקות  יםנבדל באות שונה יםהמסומנ * מספרים

 

 

 דיון ומסקנות

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

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

). בסיכום שתי שנות 2020-2021נבחנו ארבע אסטרטגיות במשך שתי עונות גידול ( טריפולי דלעתפרי המדף של 

הקטין בעשרים עד שלושים אחוז את   –TSP-בסלסט טופ ו חיטוי זרעיםהמחקר מצאנו כי בעוד שבעונה הראשונה 

ת וחיטוי  רקבונות הפרי באחסון, בעונה השנייה לא נמצא כל יתרון לטיפולים אלו על פני הביקורת. מאידך, היו

זרעים לא פגע באופן מובהק ביבול וזהו טיפול קל וזול, עשויה להיות תועלת בביצוע טיפול זה באופן שיגרתי  

. בשתי עונות  ע"י הגמעת תכשירים שונים במהלך הגידול  ממשק הדברהבזרעים. האסטרטגיה השניה כללה 

, אולם גם גרמה 30%-הפרי בשעור של כהגידול נמצא כי הגמעת פונגיצידים במהלך העונה הקטינה את רקבון  

לירידה משמעותית ביבול. לאור פוטנציאל הנזק האפשרי ליבול, ישנה חשיבות רבה בזיהוי חומר ההדברה שפגע 

  ןניסיונעשה  2021ביבול על מנת לאפשר פיתוח פרוטוקול הדברה משולבת שאינו מסכן את כלכליות הגידול. בעונה 

נמצא כלא יעיל, כיוון   קטיף מאוחרעל מנת להאריך את משך האחסון של הדלעות. לבחון את דחיית מועד הקטיף 

שאיכות הפרי בקטיף היתה נחותה ביחס לדלעות שנקטפו שבועיים מוקדם יותר, ובנוסף טיפול זה הגביר את שיעור  

מבין כלל נמצא כדרך היעילה ביותר להארכת חיי המדף של הדלעות.  אחסון מבוקר לאחר הקטיףרקבונות הצד. 

הוא היעיל ביותר   65-70%מ"צ ולחות יחסית  20-תנאי האחסון שנבדקו בשתי שנות המחקר, נמצא כי אחסון ב

בהארכת משך האחסון של פירות הדלעת. יש לציין כי תנאי אחסון אלו נבחנו במשך שתי שנות המחקר לאחר  

 חודשים.  7שך דלעות בתנאים דומים למ 4שבמהלכה אוחסנו  2019שבוצעה תצפית בשנת 
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נבחנו טיפולים לפני ואחרי הקטיף להתמודד עם בעיית רקבון פרי הדלעת באחסון. חיטוי   2021-2020בעונות הגידול 

. לעומתו טיפול הגמעות בפונגיצידים נמצא יעיל בצמצום 2020וסלסט טופ נמצא יעיל רק בעונת   TSP-זרעים ב

ביבול. בשתי עונות הגידול למרות שהטיפולים בנפרד נמצאו   הרקבונות בשתי עונות המחקר, אולם הביא לירידה

בעלי פוטנציאל לצמצום הפחת באחסון, הם לא פתרו את הבעיה באופן מלא. על כן בשנת המחקר השלישית נבחן  

שילוב של חיטוי זרעים עם טיפולי הגמעות על מנת לצמצם באופן ניכר את אובדן היבול באחסון, מתחת לסף הנזק 

במקביל נבחן מספר פונגיצידים על מנת לזהות מי מהחומרים מביא לפחיתה ביבול. יש לציין כי אחסון   הכלכלי. 

מבוקר הדגים שיפור משמעותי בחיי המדף של פירות הדלעת. אולם בעוד שחיטוי זרעים וטיפולי הגמעות פשוטים  

יצרנים גדולים, אך יכול לשרת  להטמעה בקרב המגדלים, אחסון בתנאים מבוקרים עשוי להיות בלתי ישים עבור 

יחידות ייצור קטנות כמו משקים אורגניים וחוות ירק. להערכתנו שילוב גישות, הכולל טיפולי זרעים, טיפולים  

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

 רה משולבת כדי לשמור על כלכליות ענף זה.פרוטוקול לחקלאים במסגרת עקרונות הדב
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