מתקן לייבוש תמרים מזן מג'הול המותאם לתנאי הערבה הדרומית
טריפלר אפי ,חמוטל בורוכוב-נאורי,ולירון זיו

רקע
פרי המג' הול נגדד כיום במטרה לשווקו כפרי עסיסי עם תכולת מים של  .22- 25%הפרי הגולמי
הנגדד בשיטה המסורתית או בשיטת ניעור הגזע מתאפיין בהתפלגות תכולת הרטיבות בין ערכים
התואמים פרי בוחל (  ) 32% - 30לאלה של פרי עסיסי .התפלגות זו מחייבת מיון ראשוני של הפרי על
מנת לספק לבית האריזה את הפרי העסיסי בלבד .את שאר הפירות יש לייבש עד לרמה של פרי עסיסי,
בטרם יישלחו לבית האריזה.בשיטת הגדיד המכאני הנהוגה ב-

 4משקים בערבה הדרומית נדרש ניעור

מדי  4ימים על מנת למזער את נשירת הפרי מהאשכולות הלא עטופים.

תוצאות גדיד  2003של מטעי

נאות סמדר ויטבתה מלמדות על כך שכ 55% -מהפרי נגדד כפרי בוחל ורטוב .מייד עם איסוף הפרי הוא
עובר מיון ראשוני לפי רמות הבשלה ולחות ,תהליך הנמשך כ 2 -ימי עבודה לטון פרי גולמי.
ייבוש הפרי בערבה הדרומית נעשה בעיקר בשמש כשהפירות נתונים במגשי פלסטיק הצבורים
למשטח (כ 120 -מגשים במשטח) .בשיטה זו ,משך הייבוש הממוצע של פרי המוגדר "רטוב" (

26-

 ) 28%הינו יומיים באוגוסט וכ 4 - 5 -ימים בסוף ספטמבר .תצפיות בעונת המחקר  2005הראו על משך
ייבוש על פרי במצב הבשלה "בוחל" (  36-30%מים) ,הראו על משך ייבוש של עד  10ימים .כך שבמשך
הגדיד נוצר חוסר במגשים ריקים לאיסוף הפרי החדש .נדרשת ,איפוא ,השקעה ברכישת מגשים נוספים
לשימוש במהלך העונה בנוסף להשקעה בעוד ימי עבודה במיון.
תוצאות מ 2005 -מצביעות בבירור על הממצאים הבאים:
א .קיים יתרון ברור לייבוש פירות במצב בוחל בשימוש בתנור על פני שיטות אחרות
(מאווררים ,תנור חשמל או ייבוש משטחים מסורתי) .איור

 ,1המציג את הפחת במשקל הפרי (בתוצאה

מאיבוד מים) כפונקציה של משטר הייבוש ,מראה כי קיים יתרון מובהק לייבוש בתנור סולר.
ב .הושג קיצור משמעותי של תהליך הייבוש עד ל 36 -שעות בטמפרטורה של .450C
ג .נמדדה עוצמת שלפוח נמוכה וצבע בהיר הפירות שעברו תהליך ייבוש מהיר בתנור .באיור
המציג את אחוז הפירות המשולפחים כפונקציה של משטר הייבוש ,נמדד אחוז פרי משולפח נמוך
(מובהק) משאר הטיפולים.
ב 2006 -המחקר הופסק עקב היעדר פרי לייבוש .בשנה זו הפרי הנגדד היה בעל מרקם של
"דילוג שלב" או עסיסי ,שלא הצריכו את ייבושם.

מטרות
בחינה של מספר משטרי ייבוש בתנור במטרה למצוא את השיטה בה ימצא פרי איכותי ,נקי ממזיקים
ותוך כדי עלויות אנרגיה (חימום) נמוכות.
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שיטות וחומרים
כל הטיפולים יתבצעו על פרי במצב הבשלה "בוחל" מגדיד מוקדם ,פרי מאמצע עונת הגדיד ופרי אפיל,
שיובא ממשק יהל שם מוצבת פלטפורמת הייבוש הנוכחית .בכל מחזור ייבחנו שני משטרי ייבוש בתנור .
בכל משטר (טיפול) יוצבו עשרה משטחים ,מהם יידגם הפרי לבדיקות איכות כמפורט בהמשך.
 1תוכנית הניסוי
הניסוי בוצע בשני מחזורים .במחזור הראשון בוצע תהליך ייבוש של פרי בוחל שלא עבר כל טיפול
מקדים .במחזור השני הושוו שני טיפולי קדם ייבוש[ :

 ] 1הבחלה של פרי הבוחל בחדר הידרציה

(" ] 2 [ ;) T=470C; RH=95%איחוד לחויות" בחדר הייבוש (

 .) T=500C; RH=25%פירות אלו

נלקחו לחדר הייבוש ,בגמר שני הטיפולים המקדימים.
תצלומים ומשקלים של  40פירות מכל טיפול נלקחו בשלושה מועדים ) 1 ( :לפני הטיפול המקדים;
( ) 2לאחר הטיפול המקדים ו ) 3 ( -בגמר תהליך הייבוש.
 .2מדידות
הפרמטרים הבאים נבחנו בכל טיפול .1 :קצב ייבוש הפרי (מדידה של מספר פירות קבועים בכמה פרקי
זמן במשך תהליך הייבוש);  .2שינוי הצבע ו .3 -מרקם בסוף תהליך הייבוש .במחזור הטיפולים הראשון,
הותקנו מדי טמפרטורה ולחות בתוך המשטחים (ב 3 -גבהים שונים) ובחוץ .על מנת למדוד באופן רציף
את איבוד המים בתהליך הייבוש ,הונחו שני מגשים עם פירות על גבי משקל שהוצב במשטח בגובה של
 16מגשים.

תוצאות
הפירות מהגדיד המוקדם עברו את תהליך המיון הראשוני הכולל הפרדה לפי רמות הלחות .פירות במצב
בוחל הועברו למתקן הייבוש אשר נבנה ותוכנן לצורך המחקר .הפרי עובר תהליך ייבוש כשהוא במגשים
במשטח .האוויר החם חודר למשטח מלמעלה ויוצא מאחת הדפנות החיצוניות.
מראה כללי על מערכת הניסוי של הניסוי הראשון ,מתקבל בתמונה
ושל האוויר בסביבתם נמדד באמצעות טרמוקפלים

 .1פירוס הטמפרטורה של הפירות

(צמדים חומניים) ,שחוברו לאוגר נתונים אשר מדד

את הטמפרטורה בכל  5דקות .בחינה של משקל הפירות כפונקציה של משך הייבוש בוצעה על ידי הנחת
 2מגשים בהם מצויים פירות "בוחל" על גבי משקל ,המודד בדיוק של .±0.01 gr

איור  :1הצגה סכימטית של תהליך ייבוש פירות "בוחל" מזן מג'הול בחדר הייבוש.

מהלך של הטמפרטורה בתוך הפרי ,טמפרטורה ולחות יחסית בסביבת הפרי ואיבוד משקל מצטבר לפרי
בודד מוצג באיור  .2טמפרטורת החדר הממוצעת בתהליך הייבוש הייתה  .50.8 0Cהטמפרטורה של הפרי
וסביבתו הקרובה הייתה נמוכה בכ 40C -מטמפרטורת חלל חדר הייבוש .טמפרטורת הפרי הגיעה לערכים
דומים לטמפרטורת הסביבה לאחר כ 10 -שעות מתחילת הפעלת מערכת הייבוש.
הלחות היחסית נעה בין ערכי מקסימום של  21%לבין ערך תחתון של  .12%ערכי הטמפרטורה והלחות
לא היו יציבים בתהליך הייבוש ,עקב כיול טרמוסטט שגוי .טמפרטורת הייבוש הגיעה לערך שנקבע מראש
( ) 500Cהחל משעות הערב ביום ה .08/10
איבוד מים כפונקציה של זמן הייבוש מוצג בעקום האדום באיור

 .2קצב הייבוש (שיפוע העקום) קטן

באירוע בו הטמפרטורה ירדה ב  30Cוהלחות עלתה ( 9%ב  .) 7/10 21:00קצב הייבוש הואץ מחדש
החל מ ,8/10 06:30 -או אז הטמפרטורה עלתה ב 50C -והלחות היחסית ירדה ל.13.5% -
הסיבה להשפעת השינויים בטמפרטורה ובלחות היחסית נובעת מההפרשים בלחצי האדים שבין תוך הפרי
וסביבתו; ככל שההפרש גבוהה (טמפרטורה גבוהה ולחות יחסית נמוכה) קצב איבוד המים גובר.
קצב איבוד המים הולך ופוחת ביום השלישי (  ) 9/10משום שעל מולקולות המים פועלים כוחות ספיחה
של מולקולות סוכר והמטריקס בהם.
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Date in 2007
איור  :2מהלך של הטמפרטורה בתוך הפרי (עקום שחור) ,טמפרטורה (עקום מנוקד) ולחות יחסית (עקום
ירוק) בסביבת הפרי ואיבוד משקל מצטבר לפרי בודד (עקום אדום).

משקל פרי ממוצע כפונקציה של הזמן ,במחזור הניסויים השני מוצג באיור  .3משקל הפרי ההתחלתי היה
דומה ועמד על ערכים סביב ה .30 gr -משקל פרי גבוה (  ) 29.3 grנמדד בתהליך ההבחלה בחדר
ההידרציה .משקל פרי של  28.8 grנמדד בטיפול בו יושמה שיטת "איחוד הלחויות" .בתום תהליך
הייבוש נמדד משקל פרי דומה.25.75 gr -
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Date in 2007
איור  :3משקל פרי בשני משטרי הטיפול בפירות בוחל ,כפונקציה של הזמן.

המופע החיצוני של  2פירות משני טיפולי קדם -ייבוש של פרי בוחל ,מוצגים בתמונה  .1הטקסטורה של
הפירות הייתה דומה קודם לתחילת הניסוי .אחוזי השלפוח בטיפול ההבחלה בחדר ההידרציה ,בתום
תהליך הייבוש היו  ,12.5%בעוד שבטיפול "איחוד הלחויות" רמת השלפוח הייתה  .35%מכאן ניתן
להסיק שטיפול הבחלה בתנאי טמפרטורה של  480Cולחות יחסית של  98%גורמים לאופטימיזציה של
תהליך ההבחלה בכל נפח הפרי .הבחלה חלקית גורמת לשילפוח היות ותהליך ההבחלה ,באתרים מסוימים
על גבי הפרי ,לא הושלם.

תמונה  :1פירות מג' הול שעברו הבחלה בחדר הידרציה (  )Steam roomופירות שעברו תהליך "איחוד
לחויות" (  ,)Srink processלפני הטיפולים (למעלה) ,בתום תהליך ההבחלה (אמצע) ובסיום תהליך
הייבוש (למטה)

מסקנות
המערכת המבוקרת לייבוש פירות בשלב ההבשלה "בוחל" ,המשולבת עם טיפול הקדמי בחדר הידרציה,
הביאה לפרי במצב הבשלה "עסיסי" לאחר יומיים של ייבוש .שכיחות השלפוח ,בפירות שיובשו בשיטה
זו הייתה נמוכה בהשוואה לפירות שעברו טיפול המקובל כיום המשקים (איחוד לחויות).

