
 בשימור ממושך" עסיסי במיוחד"הול 'אבטחת איכות פרי מג

פ ערבה "מו, אמנון גרינברג, סילבי יודנשטיין, בלה לוצקיר "ד, יערה דנינו, ר חמוטל בורוכוב"ד
 דרומית

 קיבוץ יהל, אריאל אימרמן
 

 :תקציר

 כיום עיקר ההכנסות הן משיווק פרי. הול הוא גידול מרכזי בערבה הדרומית'התמר מזן מג

במטעי הערבה הדרומית מתרחב בשנים האחרונות .  אחוזי מים 23-26המכיל " עסיסי"הול 'מג

". בוחל חלקי"ופרי " בוחל"השימוש בגדיד ממוכן שבמהלכו נאספות כמויות משמעותיות של פרי 

פעולות  ,"עסיסי"כיום נהוג לסיים את תהליכי ההבחלה והייבוש בשטח ולשווק את הפרי כ

 . משמעותי לפרימתבטאות בנזק ה

עסיסי "הול 'מוצר איכותי חדש הזוכה לביקוש רב ופודה מחירים גבוהים במיוחד הוא פרי מג

עסיסי "הול 'כמוצר מג" בוחל"האפשרות לשווק את פרי ה. אחוזי מים 32-40המכיל " במיוחד

 .לתחסוך הוצאות והפסדי נזקים בנוסף לערך המוסף של פדיון מחיר גבוה ותוספת משק" במיוחד

מגבילות את יכולת ההישמרות שלו " עסיסי במיוחד"התכונות הייחודיות של הפרי ה

מטרת התכנית . ל"ובכך מקשות על הפיכתו למוצר הראוי לשיווק מסחרי בארץ ובחו, באחסון

שיאפשרו פרישה מירבית של תקופת השיווק , לפתח שיטות ומשטרי קירור ואחסון לשימור מיטבי

 . איכותי" במיוחד עסיסי"הול 'של פרי מג

בוחל " )"עסיסי במיוחד"הול ה'מהמחקר עד כה התקבל שניתן לשמר את איכות פירות המג

 8למשך ) -C°25 -באחסון ממושך ב( אחוזי מים 32-39ברמות לחות של " פרי מובחל"ו" טבעי

צ "מ 20העברת הפרי לטמפרטורה של . ובחיי מדף בקירור למשך כארבעה שבועות( חודשים לפחות

על ידי עבודה  " בוחל טבעי"כרוכה בהתפתחות נגיעות מקרוביאלית אותה ניתן היה לעכב במוצר מ

. או אריזה באווירה מתואמת/בסביבה נקייה בשילוב עם חיטוי הפרי בספורקיל לפני האריזה ו

הייתה פחותה " פרי מובחל"ההשפעה המיטיבה של הטיפולים על התפתחות הנגיעות במוצר מ

 . בהרבה

שהוכן מפרי שסיים " עסיסי במיוחד"הול 'התמקד במוצר פרי מג 2009/2010 -ר בהמחק

מיטבי ושיפור עמידות המוצר הסופי " הבחלה"וכלל פיתוח פרוטוקול , הבחלה במנותק מהעץ

התאמת  בוססהבנוסף . באחסון וחיי מדף על ידי אווירה מתואמת ודינוג בתקופת חיי המדף 

גם לאחר חשיפה ממושכת " טרי"כפרי " עסיסי במיוחד"ול ה'ההגדרה השיווקית של פרי מג

 .-C°25לטמפרטורה של 

 

 :מבוא

כיום עיקר הכנסות הענף הן . הול הוא גורם כלכלי חשוב בערבה הדרומית'התמר מזן מג

בשנים האחרונות מתרחב בערבה .  אחוזי מים 23-26המכיל " עסיסי"הול 'משיווק פרי מג

העשויות , "בוחל"שבמהלכו נאספות כמויות משמעותיות של פרי  הדרומית השימוש בגדיד ממוכן

המושאר בשטח עד להבחלה " בוחל חלקי"נושר גם פרי , בנוסף. מכלל הפרי הנגדד 25%להגיע עד 

אחוזי  34-45%בערבה הדרומית מכילים " בוחל חלקי" -ו" בוחל"פירות "(. פרי מובחל)"מלאה 

 .בטרם העברתו לבית האריזה" עסיסי"ת פרי כיום נוהגים ליבש את הפירות לרמ. מים
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עסיסי "הול 'מוצר איכותי חדש הזוכה לביקוש רב ופודה מחירים גבוהים במיוחד הוא פרי מג 

" עסיסי"מאשר לו שווק כפרי ( 15-20%)הפרי כבד וגדול יותר . אחוזי מים 32-40המכיל " במיוחד

הול 'כמוצר מג" בוחל"ווק פרי היש. תכך שהמגדל פודה סכום גבוה יותר עבור אותו מספר פירו

חסוך את הוצאות הייבוש ואת ההפסד הכספי הנובע מהנזק לפרי הנגרם י" עסיסי במיוחד"

 .  זאת  בנוסף לערך המוסף של מחיר גבוה ותוספת משקל, במהלכו

מגבילות את יכולת ההישמרות שלו " עסיסי במיוחד"התכונות הייחודיות של הפרי ה

מטרת התכנית . ל"שות על הפיכתו למוצר הראוי לשיווק מסחרי בארץ ובחוובכך מק, באחסון

שיאפשרו פרישה מרבית של תקופת השיווק , לפתח שיטות ומשטרי קירור ואחסון לשימור מיטבי

 . איכותי" עסיסי במיוחד"הול 'של פרי מג

" דעסיסי במיוח"הול ה'בשנות המחקר הקודמות התקבל שניתן לשמר את איכות פירות המג

 -C°25 -באחסון ממושך ב( אחוזי מים 32-39ברמות לחות של " פרי מובחל"ו" בוחל טבעי)"

לאחר ההוצאה מהאחסון השתמרה איכות הפרי בקירור למשך (. חודשים לפחות 8למשך )

צ החלה להתפתח נגיעות מיקרוביאלית "מ 20עם ההעברה לטמפרטורה של . כארבעה שבועות

סביבת עבודה נקייה בשילוב עם על שמירה . ות הגבוהות יותרמשמעותית בפרי עם רמות הלח

או אריזה באווירה מתואמת צמצמו  מאוד את התפתחות /חיטוי הפרי בספורקיל לפני האריזה ו

"  הפרי המובחל. "במהלך חיי המדף בחדר ממוזג" הבוחל הטבעי"הנגיעות המיקרוביאלית בפרי 

 .התפתחות הנגיעות בו הייתה פחותה לעיכוב יפוליםהט יעילותו( מרקם ריבתי)היה לח ורך מאוד 

שהוכן מפרי שנגדד " עסיסי במיוחד"הול 'התמקד במוצר פרי מג 2009/2010 -המחקר ב

מיטבי לפרי " הבחלה"פיתוח פרוטוקול ( 1: וכלל, כבוחל חלקי וסיים הבחלה במנותק מהעץ

 צר הסופי באחסון וחיי מדףלימוד עמידות המו( 2 ;75% -ו 0שנגדד בשלבי הבחלה שונים בין 

אווירה מתואמת ודינוג בתקופת חיי תוך נקיטה ב, בהקשר לרמת ההבחלה הראשונית בה נגדד

שנגדד ידנית " בוחל טבעי"מ "עסיסי במיוחד"הול 'נלמדה עמידות מוצר מג, במקביל. המדף 

השיווקית  בחינת ההגדרה( 3; באותם תנאי אחסון וחיי מדף הירדן עמקשב" נתיב הגדוד"במטע 

 .-C°25גם לאחר חשיפה ממושכת לטמפרטורה של " טרי"כפרי " עסיסי במיוחד"הול 'של פרי מג

 

 : חומרים ושיטות

 .75% -ו 0מיטבי לפרי שנגדד בשלבי הבחלה שונים בין " הבחלה"פיתוח פרוטוקול  (1

ירות הפ. 2009הול ממטע יהל שנגדד באוגוסט 'טיפולי הבחלה מקדימים התבצעו על פרי מג

ונחשפו לשלושה (  50-75%, 25-50%, 1-25%, 0%) אחוזי הבחלה שונים  שלקטגוריות  4 -חולקו ל

צ ולחות "מ 50 -עטיפה בשרינק וחשיפה ל.א:  במתקני בית האריזה של קיבוץ יהל הבחלה משטרי

חדר  .ג; (חדר הידרציה)לחות   90% -ו צ"מ 42 -עטיפה בשרינק וחשיפה ל. ב ;(מתקן ייבוש) נמוכה

הפירות אחוזי  וקבעונ משטרשעות הוצא מגש מכל  12מדי . הידרציה ללא עטיפה בשרינק

 . שהשתלפחוואילו שהבחילו 

מפרי מובחל שהוכן על פי " עסיסי במיוחד"הול 'עמידות באחסון וחיי מדף של מוצר מג( 2

 .מעמק הירדן "בוחל טבעי"ושל פרי  1הפרוטוקול המיטבי מסעיף 

נבחרו  .18-19/9/09 -הול בשלבי בוחל שונים שנגדדו ממטע סמר ב'ל פירות מגהניסוי התבצע ע

נעטפו בניילון נצמד , סודרו במגשי פלסטיק בשכבה אחת, פירות משתי קטגוריות של היקף הבחלה

 :וטופלו בחדר הידרציה כמפורט להלן



 3 

-ח "בדויכונו ) שעות בחדר ההידרציה 48 -שהו כ   25-50%פירות בוחל חלקי בהיקף של  .א

  (.50%פרי מובחל מרמה התחלתית של 

-ח "יכונו בדו) שעות בחדר ההידרציה 24 -שהו כ 50-75%פירות בוחל חלקי בהיקף של  .ב

  .(75%פרי מובחל מרמה התחלתית של 

איכותיים שסיימו הבחלה סודרו בשכבה אחת  פירות. לאחר טיפולי ההידרציה מויינו הפירות

 . ג ונעטפו בניילון נצמד"ק 5ון של יריעת ניילון בקופסאות קרט על

בעמק הירדן  "נתיב הגדוד"ב 29/9/09-שנגדדו ב" בוחל טבעי"הול 'במקביל  נבדקו פירות מג

ללא יריעת ניילון )בשכבה אחת ( ג"ק 5)נארזו בקופסאות  קרטון , ולא עברו טיפול מקדים כלשהו

 . ונעטפו בניילון ניצמד( בתחתית

בנוסף הוכנסו למקפיא  .לתקופות אחסון שונות( צ"מ -25)מקפיא כל קופסאות הפרי הוכנסו ל

  .באווירת חנקןשנארזו  75%עם פרי מובחל מרמה התחלתית של ' ג 500של מגשיות ' מס

( נתיב הגדוד" )בוחל טבעי"ו( סמר" )פרי מובחל"קופסאות  :מועדי הוצאה מהמקפיא וחיי מדף

והפירות האיכותיים נארזו , מוינו, חודשים 6-ו, 4, 2הוצאו מהמקפיא לאחר תקופות אחסון של 

עם אויר או )באווירה מתואמת ( פירות בקופסא 16-18)' ג 500בעודם קרים במגשיות שקופות של 

חלק  מהפירות ( חודשים במקפיא 4לאחר )במועד ההוצאה השני . תוך אטימה בהלחמה( חנקן

מועדי . החדר לפני האריזה' טמפוהונחו לייבוש כשעתיים ב( 18%) 901מסמר רוססו בדונגל 

 .1' ההוצאה מן המקפיא ופירוט הטיפולים השונים עבור סוגי הפרי השונים מרוכזים בטבלה מס

 
 .מועדי ההוצאה מן המקפיא ופירוט הטיפולים עבור סוגי הפרי השונים :1. טבלה מס

 סוג הפרי
טיפול 
 מקדים

 מקור הפרי
טיפול 

 )*(משני 
אווירה 
 מתואמת

חודשי  2
 חסוןא

חודשי  4
 אחסון

חודשי  6
 אחסון

 בוחל 25-50%
 התחלתי

' ש 48
 הבחלה

 סמר
ללא /דונג

 דונג
 V V V חנקן/אויר

 בוחל 50-75%
 התחלתי

' ש 24
 הבחלה

 סמר
ללא /דונג

 דונג
  V V חנקן/אויר

 V V V חנקן/אויר  נתיב הגדוד   טבעי בוחל
 .במועד ההוצאה השני בלבד)*( 

 
כ בחדר ממוזג "ואח חודשלמשך ( צ"מ 4-8)לחיי מדף במקררים ביתיים מגשיות הפרי הועברו 

מגשיות הניסוי ההקדמי שנארזו באווירת חנקן לפני . נוספים שבועות 4למשך ( צ"מ 20 -כ)

 .הכנסתן לאחסון במקפיא נבדקו גם הן באותו מסלול של חיי מדף

מדי שבוע ו, קירורלאחר חודש ב, ביום ההוצאה מהמקפיא: מועדים 6-מדידות התבצעו ב

פעילות מים , לחות :מדדים כימיים בהם ונבדקוהפירות צולמו  .שבועות בחדר ממוזג 4במשך 

 .צבע ונגיעות, דליפת נוזלים, הסתכרות, שלפוח :ומדדי איכות, ובריקס

גם לאחר חשיפה " טרי"כפרי " עסיסי במיוחד"הול 'בחינת ההגדרה השיווקית של פרי מג( 3

 .צ"מ -25ה של ממושכת לטמפרטור

 מחובריםמים הוחדרו חיישני טמפרטורה  34-41%ברמות לחות של " בוחל טבעי"לפירות  

הוכנסו למקפיא מעבדתי צ במקרר ביתי ולאחר מכן "מ 6 -קוררו תחילה לכהפירות  . להובואים

הטמפרטורה  .(תמרים-במעבדה לבקרת איכות של ערדום) -C°25שכוון מראש לטמפרטורה של 

 .רצופים במשך יומיים שניות 10די מנמדדה 
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 :תוצאות

 .75% -ו 0מיטבי לפרי שנגדד בשלבי הבחלה שונים בין " הבחלה"פיתוח פרוטוקול  (1

ההבחלה המקדימים נמצא שרמות ההבחלה והשילפוח עלו ככל שהפירות שהו  משטריבכל  

רי שרמת ההבחלה שעות בלבד להבחלה מלאה של פ 36נדרשו . זמן ממושך יותר בחדר ההידרציה

 72 -נדרשו כ 1-25% שלרמת הבחלה התחלתית עם  ואילו בפרי 25%ההתחלתית שלו הייתה מעל 

מהפרי אך כל הפרי  85%ימים להבחלת  3בפרי צהוב לגמרי נדרשו . שעות להבחלה מלאה

חדר שהות בו( שרינק) כיסוי מגשי הפרי בניילון נצמדשכלל  משטרה. לשיווק ופסולהשתלפח 

של רמת הבחלה גבוהה  ותאופטימליתוצאות ההבחלה והניב  משטרימשלושת  ה היה הטובהידרצי

 .1. התוצאות מרוכזות באיור מס(. 25% -כ) לאחריםעם רמת שילפוח נמוכה בהשוואה ( 100% -כ)

 

שיעור הבחלה התחלתית

ימים בהידרציה

שיעור הבחלה התחלתית

ימים בהידרציה
 

ימים בחדר הידרציה ואיכות הפרי המובחל של פירות  3התקדמות ההבחלה במהלך : 1.איור מס
 ".שרינק"לתית שונות במגשים עטופים בברמות הבחלה התח

 

לא הופיע  1-25%באחוזי בוחל התחלתיים של מטע יהל בטיפולי ההבחלה המקדימים בפרי מ

ופירות ממטע סמר שרמת ההבחלה ההתחלתית שלהם , אילוח אך רמת השלפוח הייתה גבוהה

וחלט שלא לכן ה. התאלחו במהלך השהייה בחדר ההידרציה בנוסף להשתלפחות 0-25%הייתה 

 נמוכהלהשתמש לניסוי האחסון וחיי המדף בפרי מובחל שרמת ההבחלה ההתחלתית שלו הייתה 

 . 25% -מ

 

מפרי מובחל שהוכן על פי " עסיסי במיוחד"הול 'עמידות באחסון וחיי מדף של מוצר מג( 2

 .ושל פרי בוחל טבעי מעמק הירדן 1הפרוטוקול המיטבי מסעיף 

 .חר חודשיים אחסון במקפיאאיכות וחיי מדף של פרי לא

עם הוצאת הפרי לאחר חודשיים . בטעות לא נמדדו ערכי תכולת המים בפרי לפני האחסון

. בהתאמה, אחוזי מים 39 -ו 45סמר ומנתיב הגדוד רמות לחות עד מטעי במקפיא נמדדו בפירות מ

ניסויים ב נבחנואיפוא גבוהה משמעותית מזו של הפירות ש הייתהמסמר  ותריפבלחות הרמת 

 . איכותו יהיה בעייתי במיוחדממושך של וצפוי היה ששימור ( אחוזי מים 40עד )קודמים 

, מרכזת את המדדים הכימיים של פרי מובחל ממטע סמר לאחר חודשיים אחסון 2. טבלה מס

במקרר ושבוע בחדר  חודשלתקופה של  חנקן או אוויר מתואמת עם  ווירהאבחיי מדף משך וב

הטבלה שבמהלך כל תקופת חיי המדף נשתמרו ערכי הלחות והבריקס בפרי ללא ניכר מ. ממוזג

 2% -בוחל היה בכ 25-50% -הפרי שהחל כ, בממוצע. תלות באחוז הבוחל ההתחלתי וסוג האווירה

  .בוחל 50-75% -לח יותר מזה שהחל כ
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ובחיי  מדדים כימיים של פרי מובחל ממטע סמר לאחר חודשיים אחסון במקפיא: 2' טבלה מס
 . אווירה מתואמתתחת המדף באריזה 

תאריך 
 בדיקה

תקופת אחסון וחיי 
 מדף

אחוזי הבחלה 
 ראשונית

אוירה 
 מתואמת

 לחות
)%( 

Brix 
)%( 

  0.4±45.5 ללא בוחל 50%עד  יום ההוצאה מאחסון 30/11/09
 49.3 0.3±43.2 חנקן בוחל 50%עד  קירורבחודש +  29/12/09
 50.1 0.2±42.4 אויר בוחל 50%עד  ירורבקחודש  + 29/12/09

6/1/10 
שבוע + חודש בקירור+

 חדר ממוזג
 0.9±50.3 1.2±44.6 חנקן בוחל 50%עד 

6/1/10 
שבוע + חודש בקירור+

 חדר ממוזג
 4.3±52.67 4.3±42.4 אויר בוחל 50%עד 

  0.7±42.6 ללא בוחל 75%עד  יום ההוצאה מאחסון 30/11/09
 53.2 0.8±37.7 חנקן בוחל 75% עד קירורבחודש +  29/12/19
 52.3 0.2±39.5 אויר בוחל 75%עד  ירורבקחודש  + 29/12/09

6/1/10 
שבוע + חודש בקירור+

 חדר ממוזג
 1.5±54.7 0.0±40.7 חנקן בוחל 75%עד 

6/1/10 
שבוע + חודש בקירור+

 חדר ממוזג
 1.2±50.9 1.0±44.1 אויר בוחל 75%עד 

  

ממטע נתיב הגדוד לאחר  בוחל טבעים הכימיים של פרי מסכמת את המדדי 3. טבלה מס

 ייםחודש במקרר ושבוע למשך אווירת חנקן או אווירתחת אריזה בובחיי מדף , חודשיים באחסון

ללא  במשך כל תקופת חיי המדףגם בפרי זה נשתמרו ערכי הלחות והבריקס בפרי . בחדר ממוזג

  .סוג האווירהבתלות 

 
ובמהלך חיי , ם בפרי מנתיב הגדוד לאחר חודשיים אחסון במקפיאמדדים כימיי :3. טבלה מס

 .בחדר ממוזג  ושבועיים חודש במקרר של מדף 

 אוירה מתואמת תקופת אחסון וחיי מדף תאריך בדיקה
 לחות
)%( 

Brix 
)%( 

  1.1±38.4 ללא יום ההוצאה 30/11/09
 57.1 0.6±36.3 חנקן חודש בקירור+  29/12/09
 55.5 1.7±37.0 אויר בקירורחודש + 29/12/09
 0.8±56.9 0.5±37.6 חנקן שבוע בחדר ממוזג+חודש בקירור+ 6/1/10
 1.1±56.5 1.7±38.9 אויר שבוע בחדר ממוזג+חודש בקירור + 6/1/10
 0.6±54.0 1.2±38.0 חנקן שבועיים חדר ממוזג+חודש בקירור+ 13/1/10
 2.8±54.8 1.9±38.1 אויר שבועיים חדר ממוזג+חודש בקירור+ 13/1/10

 

לאחר חודשיים אחסון ממטעי סמר ונתיב הגדוד מציג את מדדי האיכות של הפרי  2. מס איור

חודש במקרר  :חנקן או אווירתחת אווירה מתואמת עם אריזה בחיי מדף מהלך וב, במקפיא

 יאלאחר חודשיים במקפעם הוצאת הפרי .  בחדר ממוזג( נתיב הגדוד)או שבועיים ( סמר)ושבוע 

היה בפירות המובחלים ממטע סמר . בשני סוגי הפרילא נצפתה הסתכרות וזניחה  הייתההנגיעות 

לפני ההכנסה  .30% -הגיע להשלפוח  בבוחל הטבעי ממטע נתיב הגדודאילו ו 10% -כשל שילפוח 

חיי משך ב .חנקן או אוויר תוירוא תחתנארזו במגשיות ו מחדש הפירותמוינו קירור חיי מדף בל

 -כ)וגבוהה יותר בפרי מנתיב הגדוד ( 3% -כ)ף במקרר התפתחה נגיעות מעטה בפרי מסמר המד

  . 10-21% -להגיעה  נתיב הגדודבוחל התחלתי ובפרי  50% -מ סמררמת השילפוח בפרי  (.13%

 , חדר ממוזגשבוע  בבמהלך . בלבד 4-9%, נצפה פחות שלפוח בוחל התחלתי 75% -מ סמרבפרי 

התפתחה גם נגיעות  ,בנוסף .מגמת עלייה בדליפת הנוזליםח מאוד וניכרה השתלפפרי מסמר ה

כל הפירות מסמר נפסלו בתום שבוע בחיי מדף בחדר  .18-28%בשיעור של  בפטריות ובעובשים
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מרה רמת שלפוח יציבה ונמוכה יחסית גם בתום תבפרי מעמק הירדן נש .ממוזג בשל תסיסת הפרי

 12% -נגיעות בפטריות ובעבשים ברמה של כ ות שלהתפתח נצפתה .בחדרשבועות בחיי מדף  3

האריזה באווירת  (.החמצה)שבמהלכם חלה גם תסיסה של הפרי , חדר הממוזגבלאחר שבועיים  

 .את התפתחות הנגעיםמעט בעיכבה ו במשך חיי המדף  חנקן מנעה התכהות של הפרי

 

תקופה/אווירה תקופה/אווירה

 מסמרמובחלפרי בוחל טבעי מעמק הירדן

תקופה/אווירה תקופה/אווירהתקופה/אווירה תקופה/אווירה

 מסמרמובחלפרי בוחל טבעי מעמק הירדן

 

ובוחל ( 75% -ו 50%) ל התחלתימשתי רמות בוח מדדי איכות בפרי מובחל מסמר: 2. איור מס
ובתקופת חיי המדף בקירור  מקפיאטבעי מנתיב הגדוד לאחר חודשיים אחסון ב

 -ג; חודש בקירור לאחר -ב; ביום ההוצאה מהמקפיא -א: מקרא. ובחדר ממוזג
שבועיים בחדר + חודש בקירור  לאחר -ד; שבוע בחדר ממוזג+ חודש בקירור  לאחר
 .ממוזג

 

 

 אחסון במקפיא חודשי 4של פרי לאחר  איכות וחיי מדף

חודשים  4מסכמת את המדדים הכימיים של פרי מובחל ממטע סמר לאחר  4. טבלה מס

חודש במקרר במשך , עם וללא דינוג ואריזה באווירה מתואמת, חיי מדףובמהלך  באחסון

חודשיים חודשי אחסון דומים לאלה שנמדדו בפרי לאחר  4המדדים לאחר . ושבועיים בחדר ממוזג

כמו במועד . אחסון ונשתמרו ללא תלות בדינוג ובסוג האווירה במשך כל תקופת חיי המדף

לעומת זו  50%ההוצאה הראשון בלטה תכולת המים הגבוהה בפרי שהוכן מבוחל חלקי בהיקף של 

 (.2% -בלמעלה מ) 75%של פרי שהוכן מבוחל חלקי בהיקף של 
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חודשי אחסון במקפיא  ובמהלך חיי  4יים של פרי מובחל מסמר לאחר מדדים כימ:  4.טבלה מס 
 .מדף של חודש בקירור ושבועיים בחדר ממוזג

תאריך 
 בדיקה

 תקופת חיי מדף
רמת 

הבחלה 
 התחלתית

 טיפולים
 לחות
)%( 

פעילות 
 מים

Brix 
)%( 

 2.1±48.2 0.02±0.94 2.3±44.9 ללא 50%עד  יום ההוצאה 4/2/10
 48.8 0.92 44.4 חנקן+דונג  50%עד  ורחודש בקיר 7/3/10

14/3/10 
שבוע +חודש בקירור

 בחדר ממוזג
 49.6 0.93 43.4 חנקן+דונג  50%עד 

22/3/10 
+ חודש בקירור 

 שבועיים בחדר ממוזג
 48.8 0.86 43.2 חנקן+דונג  50%עד 

  0.92 43.8 חנקן 50%עד  חודש בקירור 7/3/10

14/3/10 
שבוע +חודש בקירור

 מוזגבחדר מ
 49.6 0.92 43.4 חנקן 50%עד 

22/3/10 
+ חודש בקירור 

 שבועיים בחדר ממוזג
 48.0 0.88 46.0 חנקן 50%עד 

 50%עד  חודש בקירור 7/3/10
+ דונג 

 אויר
43.2 0.92 49.6 

14/3/10 
שבוע +חודש בקירור

 בחדר ממוזג
 49.6 0.92 44.0 אויר+דונג  50%עד 

22/3/10 
+ חודש בקירור 

 שבועיים בחדר ממוזג
 50%עד 

+ דונג 
 אויר

44.9 0.86 49.6 

 50.4 0.91 44.6 אויר 50%עד  חודש בקירור 7/3/10

14/3/10 
שבוע +חודש בקירור

 בחדר ממוזג
 49.6 0.92 43.1 אויר 50%עד 

22/3/10 
+ חודש בקירור 

 שבועיים בחדר ממוזג
 1.1±49.6 0.87 44.1 אויר 50%עד 

 1.5±50.7 0.92 1.0±39.5 ללא 75%עד  יום ההוצאה 4/2/10

 75%עד  חודש בקירור 7/3/10
+ דונג 

 חנקן
39.5 0.87 54.4 

14/3/10 
שבוע +חודש בקירור

 בחדר ממוזג
 75%עד 

+ דונג 
 חנקן

39.9 0.91 53.6 

22/3/10 
+ חודש בקירור 

 שבועיים בחדר ממוזג
 75%עד 

+ דונג 
 חנקן

41.4 0.84 50.4 

 50.4 0.91 44.6 חנקן 75%עד  חודש בקירור 7/3/10

14/3/10 
שבוע +חודש בקירור

 בחדר ממוזג
 52.0 0.90 40.7 חנקן 75%עד 

22/3/10 
+ חודש בקירור 

 שבועיים בחדר ממוזג
 1.1±49.6 0.86 1.5±41.9 חנקן 75%עד 

 75%עד  חודש בקירור 7/3/10
+ דונג 

 אויר
41.5 0.90 55.2 

14/3/10 
שבוע +חודש בקירור

 בחדר ממוזג
 75%עד 

+ דונג 
 אויר

38.9 0.91 58.4 

22/3/10 
+ חודש בקירור 

 שבועיים בחדר ממוזג
 75%עד 

+ דונג 
 אויר

44.3 0.86 50.4 

 52.0 0.92 41.3 אויר 75%עד  חודש בקירור 7/3/10

14/3/10 
שבוע +חודש בקירור

 בחדר ממוזג
 53.6 0.93 40.4 אויר 75%עד 

22/3/10 
+ ר חודש בקירו

 שבועיים בחדר ממוזג
 51.2 0.83 0.9±40.7 אויר 75%עד 
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חודשים  4מסכמת את המדדים הכימיים של פרי בוחל מנתיב הגדוד לאחר  5. טבלה מס

גם . שבועות בחדר ממוזג 4 -חודש במקרר ובמשך , מתואמת האווירבאריזה ב ,באחסון ובחיי מדף

ללא תלות בסוג  שך כל תקופת חיי המדףבמבפרי זה נשתמרו ערכי הלחות והבריקס בפרי 

  .האווירה

 
חודשי אחסון במקפיא ובמהלך  4מדדים כימיים של פרי בוחל מנתיב הגדוד לאחר  :5. טבלה מס

 .שבועות בחדר ממוזג 4-חיי מדף של חודש בקירור ו
 תאריך
 בדיקה
 

 תקופת אחסון וחיי מדף
אוירה 

 מתואמת
  לחות

(%) 
פעילות 

 מים
Brix 
)%( 

 4.5±53.6 0.90 0.8±37.6 ללא יום ההוצאה 4/2/10
 57.6 0.88 38.5 חנקן חודש בקירור 7/3/10

14/3/10 
שבוע בחדר +חודש בקירור

 ממוזג
 60.0 0.89 35.3 חנקן

22/3/10 
שבועיים בחדר + חודש בקירור 

 ממוזג
 56.8 0.84 0.7±38.0 חנקן

28/3/10 
שבועות בחדר  3 + חודש בקירור

 ממוזג
 0.6±54.8 0.88 0.1±39.7 חנקן

6/4/10 
שבועות בחדר  4 + חודש בקירור

 ממוזג
 0.6±54.8 0.88 1.5±37.8 חנקן

 56.0 0.88 37.3 אויר חודש בקירור 7/3/10

14/3/10 
שבוע בחדר +חודש בקירור

 ממוזג
 58.4 0.91 37.7 אויר

22/3/10 
שבועיים בחדר + חודש בקירור 

 ממוזג
 57.8 0.81 0.4±36.5 אויר

28/3/10 
שבועות בחדר  3 + חודש בקירור

 ממוזג
 55.2 0.87 0.9±37.2 אויר

6/4/10 
שבועות בחדר  4 + חודש בקירור

 ממוזג
 0.6±55.6 0.86 1.5±38.1 אויר

 

 חודשי אחסון במקפיא ובחיי מדף 4מרכז מדדי איכות בפרי מובחל מסמר לאחר  3. איור מס

עם הוצאת  .אריזה באווירה מתואמת ודינוגלאחר , חודש במקרר ושבועיים בחדר ממוזג למשך

, דליפת נוזלים, שלפוח)כל מדדי האיכות הפגיעה ב יתההיחודשים במקפיא  4לאחר הפרי 

עד ה בדליפת נוזלים יעלי קירור נצפתהבלאחר חודש  .בשני סוגי הפרי הזניח( הסתכרות ונגיעות

 התקופהשאר המדדים לאחר  ערכי .שלא דונגבוחל התחלתי  50% -פרי המובחל מב 50% -מעל ל

במהלך חיי המדף בחדר ממוזג חלה עליה חדה ברמת השלפוח  .קירור נותרו ברמה נמוכה מאדב

בשבוע השני בהתאם לסוג האווירה וטיפולי  60-90% -בשבוע הראשון ולכ 20-70% -שהגיעה ל

 50-100% -בשבוע הראשון לכ 10-75% -בדליפת הנוזלים מהפרי מ החמרהבמקביל חלה  .הדינוג

 .בהתאם לסוג האווירה וטיפולי הדינוג ,בשבוע השני

בוחל התחלתי נצפתה לאחר חודש בקירור רמת שלפוח נמוכה מאד  75%-בפרי המובחל מ

בפרי ; באריזות ללא תלות בסוג האווירה ,בפרי שדונג 20% -כ הייתהואילו דליפת הנוזלים מהפרי 

במהלך חיי המדף  .בהתאמה ,ווירת חנקן ואווירבא 60% -ו 30% -נצפתה דליפה של כ שלא דונג

רמת השלפוח בפרי . חלה עליה במדדי השלפוח ודליפת הנוזלים מהפרי לאחר שבוע, בחדר ממוזג 

אוויר ה תחת באריז 60% -ו 40%לעומת  ,10% -מ כהנמו תהבאווירת חנקן ללא תלות בדינוג הי

עליה נוספת ברמת השלפוח בפרי לאחר השבוע השני חלה . בהתאמה ,בפרי שלא דונג ודונג

רמת דליפת הנוזלים מהפרי . 70-85%ובאריזת אוויר בין   40-50%באווירת חנקן שנעה בין 
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  -לאחר השבוע הראשון ולכ 35-50% -התגברה אף היא במהלך חיי המדף בחדר ממוזג והגיעה לכ

באווירת חנקן ללא הפרי . לאחר השבוע השני בהתאם לסוגי האווירה ולטיפולי הדינוג 50-100%

 .היה בהיר יותר מאשר פרי באריזת אויר ההתחלתיתההבחלה  רמתתלות בדינוג  וב

 

תקופה/טיפוליםתקופה/טיפולים תקופה/טיפוליםתקופה/טיפולים

 

 חיי מדףמהלך חודשי אחסון במקפיא וב 4מדדי איכות בפרי מובחל מסמר לאחר  :3. איור מס
ביום  -א: מקרא. אווירה מתואמתואריזה ב דינוגלאחר  בחדר ממוזגו במקרר

שבוע בחדר + חודש בקירור  לאחר -ג; חודש בקירור לאחר -ב; ההוצאה מהמקפיא
 .שבועיים בחדר ממוזג+ חודש בקירור  לאחר -ד; ממוזג

 
חודשים במקפיא ובחיי  4איכות בפרי בוחל מנתיב הגדוד לאחר המרכז את מדדי  4 .איור מס

 איורהמנתן להתרשם  .גשבועות בחדר ממוז 4-בקירור וחודש , באווירה מתואמת תחת מדף

חודשים במקפיא  4לאחר . פרי מובחלב הייתה נמוכה מזו שנצפתהכל מדדי האיכות ב שהפגיעה

, נוספים נזקים. בהתאמה ,באווירת חנקן ואוויר 30%-ל 5%רמת השלפוח נעה בין  ,בקירורוחודש 

בחיי מדף בחדר ממוזג חלה  .היו זניחיםנגיעות מפטריות ועבשים והסתכרות , כולל דליפת נוזלים

 -כ הייתהרמת השלפוח . שבועות עליה מתונה במדדי השלפוח ודליפת הנוזלים מהפרי 4ך במהל

רמת דליפת  ;בממוצע לאחר השבוע הרביעי 30% -עד לכועלתה לאחר השבוע הראשון   7%

בממוצע לאחר השבוע  55% -עד לכ ועלתה  לאחר השבוע הראשון 20% -הגיעה לכהנוזלים מהפרי 

ברורה מגמה על ה הצביעלא במהלך חיי המדף  השנמדדריות ועבשים רמת הזיהום מפט. הרביעי

 . 40% -כבשיאה הגיעה ל ;בטיפול כלשהו  ותלות
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תקופה/אווירה תקופה/אווירה
 

 תחת חודשים במקפיא ובחיי מדף 4מדדי איכות בפרי בוחל מנתיב הגדוד לאחר  :4 .איור מס
 -ב; ביום ההוצאה מהמקפיא -א: מקרא .גאווירה מתואמת בקירור ובחדר ממוז

חודש  לאחר -ד; שבוע בחדר ממוזג+ חודש בקירור  לאחר -ג; חודש בקירור לאחר
; שבועות בחדר ממוזג 3+ רור ילאחר חודש בק -ה; שבועיים בחדר ממוזג+ בקירור 

 .שבועות בחדר ממוזג 4+ לאחר חודש בקירור  -ו
 

 אחסון במקפיא חודשי 6איכות וחיי מדף של פרי לאחר 

בוחל  50%מרמה התחלתית של את המדדים הכימיים של פרי מובחל מסכמת  6. טבלה מס

 4 -חודש במקרר ובמשך  מתואמת האווירתחת  חיי מדףמהלך ובבמקפיא חודשי אחסון  6לאחר 

חודשים במקפיא  6 המדדים הכימיים של הפרי המובחל השתמרו במשך. שבועות בחדר ממוזג

שני תוצאות בבדומה ל ,ה שבועות בחדר ממוזגבקירור ושלוש חודש -חיי המדףמשך רוב תקופת בו

 הפרי ברמת לחות 5%-של כ פחיתהחלה  דר הממוזגבח בשבוע הרביעי. הקודמים מועדי ההוצאה

 .שכנראה שקפה את זליגת הנוזלים מהפרי, באריזה ללא תלות בסוג האווירה

 אחסון חודשי 6בוחל התחלתי לאחר  50% -מרכז מדדי איכות בפרי מובחל מ 5. איור מס

 6לאחר  . גשבועות בחדר ממוז 4-בקירור ולמשך חודש אווירה מתואמת  תחת במקפיא ובחיי מדף

 .מידת הנזק הייתה זניחהשאר המדדים ב. 11% -חודשים במקפיא הגיעה רמת השלפוח בפרי לכ

 .60% -למעל הגיעה לערכים לאחר חודש ודליפת נוזלים מהפרי  התפתחה בקירור חיי מדףבמהלך 

במהלך  .מאדנמוכות הוסיפו להיות  (הסתכרות ונגיעות, שלפוח)הנזק בשאר המדדים  רמות

בשבוע  4% -מ ,אווירת חנקןתחת יה הדרגתית ברמת השלפוח יהשהייה בחדר ממוזג חלה על

-בשבוע הראשון ל 4%-מ ,אוירתחת  הה חדה באריזילעומת עלי ,בשבוע הרביעי 30% -הראשון לכ

פטריות , הכוללת נגיעות בקטריאלית, רמת הנגיעותדומה נצפתה במגמה . בשבוע הרביעי 85%

 ותרויובאבשבוע הרביעי  100% - ו 55% -כלאחר השבוע הראשון ל 1%-ו 3%-מ שעלתה, ועבשים

ברורה דליפת הנוזלים במהלך חיי המדף בחדר ממוזג לא הראתה מגמה  .בהתאמה ,חנקן ואוויר

  (.בשבוע השלישי) 90%והגיעה עד כדי , חיי המדףטמפרטורה ומשך , של תלות בהרכב האווירה
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חודשי אחסון  6לאחר בוחל התחלתי  %50 -ממדדים כימיים של פרי מובחל  :6 .טבלה מס
שבועות  4 -חודש במקרר ובמשך  מתואמת האווירתחת  חיי מדףמהלך ובבמקפיא 

 .בחדר ממוזג
תאריך 
 בדיקה

 תקופת חיי מדף
אוירה 

 מתואמת
 לחות

(%) 
 Brix מים עילותפ

(%) 
 51.2±0.0 0.00±0.90 42.6±0.2 ללא ביום ההוצאה 7/4/10
 50.0±0.6 0.00±0.90 42.4±0.6 חנקן חודש בקירור 9/5/10
 50.4±1.1 0.00±0.90 42.2±0.9 אויר חודש בקירור 9/5/10

16/5/10 
 + חודש בקירור

 בחדרשבוע 
 0.8±50.4 0.00±0.90 0.7±42.4 חנקן

16/5/10 
 + בקירור חודש

 בחדרשבוע 
 1.5±50.2 0.00±0.90 1.0±41.7 אויר

23/5/10 
+ חודש בקירור 

 בחדרשבועיים 
 0.6±49.2 0.00±0.90 0.5±42.7 חנקן

23/5/10 
+ חודש בקירור 

 בחדרשבועיים 
 0.6±50.8 0.00±0.90 0.7±41.8 אויר

30/5/10 
+ חודש בקירור 

 בחדר ותשבוע 3
 0.6±50.5 0.00±0.90 0.4±42.6 חנקן

30/5/10 
+ חודש בקירור 

 בחדר ותשבוע 3
 1.5±49.6 0.00±0.90 1.7±43.7 אויר

6/6/10 
+ חודש בקירור 

 בחדר ותבועש 4
 1.0±54.8 0.00±0.90 1.9±37.5 חנקן

6/6/10 
+ חודש בקירור 

 בחדר ותבועש 4
 1.4±56.2 0.00±0.90 1.0±37.3 אויר

 

אווירה/תקופה

 חודשים במקפיא ובחיי מדף6 בוחל התחלתי לאחר 50% - ממובחלמדדי איכות של פרי 

אווירה/תקופה

 חודשים במקפיא ובחיי מדף6 בוחל התחלתי לאחר 50% - ממובחלמדדי איכות של פרי 

 
חודשים במקפיא ובחיי  6בוחל התחלתי לאחר  50% -מדדי איכות בפרי מובחל מ :5. איור מס

: מקרא .גשבועות בחדר ממוז 4-בקירור ולמשך חודש  אווירה מתואמת תחת מדף
+ חודש בקירור  לאחר -ג; חודש בקירור לאחר -ב; ביום ההוצאה מהמקפיא -א

לאחר חודש  -ה; שבועיים בחדר ממוזג+ חודש בקירור  לאחר -ד; שבוע בחדר ממוזג
 .שבועות בחדר ממוזג 4+ לאחר חודש בקירור  -ו; שבועות בחדר ממוזג 3 +בקירור 
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שנארז במגשיות  ,בוחל התחלתי 75% -מדדים כימיים של פרי מובחל ממרכזת  7 .טבלה מס

 והועבר ללא מיון ואריזה מחדש  במקפיאחודשים  6 הוצא לאחר, תחת אווירת חנקן לפני אחסונו

מרו לאורך כל תהערכים הכימיים נש .ושבועיים בחדר ממוזג חודש בקירור של חיי מדףלתקופת 

  במקפיאבוחל התחלתי ששהה  50% -בדומה לפרי מובחל מ ,מדףהתקופת האחסון במקפיא ובחיי 

  .תחת אווירה מתואמתלחיי מדף ורק עם הוצאתו נארז  ,ללא אווירה מתואמתודשים ח 6 במשך

 
באווירת חודשים  6בוחל התחלתי לאחר  %75 -מדדים כימיים של פרי מובחל מ :7 .טבלה מס

 .שבועיים בחדר ממוזג-חודש בקירור ולמשך  ובחיי מדף ,במקפיאחנקן 
תאריך 
 בדיקה

 תקופת חיי מדף
אוירה 

 מתואמת
 לחות

(%) 
 פעילות

 מים
Brix 

(%) 
 0.9±50.9 0.00±0.90 1.0±40.6 חנקן ביום ההוצאה 7/4/10

 2.8±50.8 0.00±0.90 2.7±41.6 חנקן חודש בקירור 9/5/10

16/5/10 
שבוע +חודש בקירור

 בחדר ממוזג
 1.5±50.2 0.00±0.90 1.0±41.7 חנקן

23/5/10 
שבועיים + חודש בקירור 

 בחדר ממוזג
 1.6±49.6 0.00±0.90 0.5±42.5 חנקן

 

דליפת , ורמות הנזקים האחרים 10% -נמוכה מעם ההוצאה מהמקפיא הייתה רמת השלפוח 

עליה חדה ברמת דליפת  נצפתה, חודש בקירורהבמהלך  .ותזניח היו, ונגיעות הסתכרות, נוזלים

. נגיעות והסתכרותבפרי  התפתחו נמוכה ולא  הרמת השלפוח נותר,  70% -לכעד גיעה שההנוזלים 

 למעט( 90%-70%לרמות של )סוגי הנזקים בכל  מהירהיה יבמהלך חיי המדף בחדר ממוזג חלה על

נותרו האריזות לא ש כנראה .תססהשתלפח והפרי בחדר ממוזג רוב  בתום שבועיים. הסתכרות

. חיי המדףמרה אווירת החנקן במשך תקופת תולא נשאטומות במקפיא או עם הוצאת המגשיות 

 . יתכן ומסיבה זו ניזוק הפרי מעבר למצופה

 במקפיאחודשים  6 לאחר, "נתיב הגדוד"בוחל ממדדים כימיים של פרי מרכזת  8 .טבלה מס

בדומה לפרי  .תחת אווירה מתואמת בחדר ממוזג שבועות 4 -חודש בקירור ושל  חיי מדף במהלךו

חיי מהלך האחסון במקפיא וב חודשי 6במשך מרו הערכים הכימיים תשהגם בפרי בוחל  ,מובחלה

 . בקירור ובחדר ממוזג מדףה

שים במקפיא חוד 6בוחל מנתיב הגדוד לאחר הפרי של איכות המרוכזים מדדי  6. איור מסב

הנזקים האחרים היו . 26% -כ הייתהרמת השלפוח עם הוצאת הפרי מהמקפיא  .מדףהובחיי 

, דליפת הנוזלים מהפריות השלפוח ועליה ברמ נצפתהבמהלך חיי מדף בקירור . ברמות זניחות

בחדר  .בהתאמה, באווירת חנקן ואוויר 25% -ו 10% -לו 22% -ו 6% -לבתום הקירור שהגיעו 

נצפתה התפתחות הדרגתית ברמת השלפוח ונראה שלאווירת חנקן הייתה השפעה  הממוזג

 60% -לכלאחר השבוע הרביעי דליפת הנוזלים מן הפרי התגברה בקצב מהיר יותר והגיעה . מעכבת

עם תום חיי המדף בקירור נמדדו  -אף היא במהלך חיי המדף לתהרמת הנגיעות ע. בשתי האווירות

בחדר עם ההתקדמות בחיי המדף  . בהתאמה ,באווירת חנקן ואוויר 3%-ו 0.5%רמות נגיעות של 

ת ורמ. התפשטה הנגיעות כשבשבועות הראשונים נראה שלחנקן הייתה השפעה מעכבתממוזג 

 .30% -לא הצביעו על מגמה ברורה כלשהי ולא עלו מעבר לההסתכרות במהלך חיי המדף 
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במקפיא ובחיי אחסון חודשי  6יב הגדוד לאחר מדדים כימיים של פרי בוחל מנת :8 .טבלה מס
 .חודש בקירור וארבעה שבועות בחדר ממוזג, לאחר אריזה באווירה מתואמת, מדף

תאריך 
 בדיקה

 חיי מדף תקופת
אוירה 

 מתואמת
 לחות

(%) 
אקטיביות 

 מים
Brix 

(%) 
 0.5±54.9 0.90 0.8±37.6 ללא ביום ההוצאה 7/4/10
 1.1±55.2 0.90 0.5±37.1 חנקן חודש בקירור 9/5/10

 0.6±54.0 0.90 0.2±38.3 אויר חודש בקירור 9/5/10

16/5/10 
 + חודש בקירור

 בחדרשבוע 
 0.0±55.2 0.90 0.4±37.8 חנקן

16/5/10 
 + חודש בקירור

 בחדרשבוע 
 0.6±54.0 0.90 1.1±39.1 אויר

23/5/10 
+ חודש בקירור 

 בחדרשבועיים 
 0.6±54.0 0.90 0.4±38.8 חנקן

23/5/10 
+ חודש בקירור 

 בחדרשבועיים 
 1.1±55.2 0.90 0.1±38.4 אויר

30/5/10 
+ חודש בקירור 

 בחדר ותשבוע 3
 1.2±57.2 0.90 0.1±35.5 חנקן

30/5/10 
+ חודש בקירור 

 בחדר ותשבוע 3
 1.1±55.2 0.90 0.5±38.0 אויר

6/6/10 
+ חודש בקירור 

 בחדר ותבועש 4
 0.4±50.6 0.90 0.2±42.1 חנקן

 

 

אווירה/תקופה

 חודשים במקפיא ובמשך חיי מדף6מדדי איכות של פרי בוחל מעמק הירדן לאחר 

אווירה/תקופה אווירה/תקופה

 חודשים במקפיא ובמשך חיי מדף6מדדי איכות של פרי בוחל מעמק הירדן לאחר 

 
 תחת חודשים במקפיא ובחיי מדף 6מדדי איכות בפרי בוחל מנתיב הגדוד לאחר  :6. איור מס

ביום  -א: מקרא. גשבועות בחדר ממוז 4 -בקירור ולמשך חודש  אווירה מתואמת
שבוע בחדר + חודש בקירור  לאחר -ג; חודש בקירור לאחר -ב; ההוצאה מהמקפיא

 3+ לאחר חודש בקירור  -ה; יים בחדר ממוזגשבוע+ חודש בקירור  לאחר -ד; ממוזג
 .שבועות בחדר ממוזג 4+ לאחר חודש בקירור  -ו; שבועות בחדר ממוזג
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לאחר חשיפה ממושכת " טרי"כפרי " עסיסי במיוחד"הול 'בחינת ההגדרה השיווקית של פרי מג( 3

 .צ"מ -25לטמפרטורה של 

מעת  34.3–40.8%ברמות לחות של  "עסיסי במיוחד"הול 'עקומות הקירור עבור פירות מג

העדר תהליך צ ועד השגת טמפרטורה קבועה בפירות הצביעו על "מ -25הכנסתם למקפיא של 

צ מבלי לפגוע "מ -25במתקן של  הול ברמות לחות אלה'שניתן לאחסן פרי מג, מכאן. "קפיאה"

ברמות לחות של  מציג עקומות קירור שהתקבלו עם פרי 7. איור מס". מוצר טרי"בהגדרת הפרי כ

ניתן לראות שהפירות . כמו כן מוצגת טמפרטורת האוויר במקפיא בתקופת הניסוי .40.8% -ו 38%

כמו כן . במקפיא צ מהטמפרטורה הממוצעת של האוויר"מ 1-2 -הגיעו לטמפרטורה הגבוהה ב

 .פרי על התנודתיות בטמפרטורת האווירבשר השיש ל" משכך"בולט האפקט ה
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בשתי רמות לחות ושל האוויר " עסיסי במיוחד"הול 'קומות קירור של פירות מגע :7. איור מס
 .במקפיא

       

 :מסקנות

הול בחדר הידרציה בלחות גבוהה הגביל את משך תקופת 'סיום הבחלת פרי מג .1

לפיכך ניתן . ההבחלה מאחר ותקופות של מעבר ליומיים הביאו להתפתחות נגיעות

 .ומעלה 25%ברמת  הבחלה ראשונית של היה לבדוק פרי מובחל רק מפרי 

כל המדדים נשתמרו בכל הפירות המובחלים ובפירות הבוחל הטבעי שנבדקו  .2

 6עד )האחסון במקפיא  שך כל תקופתבמ ,פעילות מים ובריקס, לחות כולל ,הכימיים

  .(שבועות 1-4) ובחדר ממוזג (חודש) וחיי המדף בקירור( חודשים

זאת שמר על איכותו  עם. 45%-41%, מאודגבוהה התאפיין בלחות  המובחלהפרי  .3

 (צ"מ 20 -כ)חדר ממוזג  בחיי מדף ב. בתקופת האחסון במקפיא ובחיי המדף בקירור

דליפת , הפגיעה באיכות הפרי התבטאה בעיקר בתסיסה .דרדרה במהירותתאיכותו ה

 .נוזלים ושילפוח
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בוחל  75% -מפרי מובחל , חודשים 4 -לאחר תקופות האחסון למשך חודשיים ו .4

 .בוחל התחלתי 50% -הפגין עמידות טובה יותר בחיי מדף מהפרי שהחל כהתחלתי 

 .קצרה יותר בחדר ההידרציההשהות שהתוצאות משקפות את היתכן 

ונצפה עיכוב הפרי  התכהותמנעה בבירור נ :היו יתרונותאריזה באווירת חנקן ל .5

 .הפרי ג לא שיפרו את איכותונידהטיפולי . השלפוחבהתפתחות 

ואינה תואמת בערבה הבוחל אינה משקפת את פרי הלחות הגבוהה של הפרי המובחל  .6

הפרי חלק מש יתכן. מוצראת משטרי הטמפרטורה שפותחו לאחסון הממושך של ה

יש חשיבות . ולכן נפגמה עמידותו בחיי מדף בטמפרטורת החדרקפא במהלך האחסון 

קבלת תנאי סניטציה מתאימים ו הקפדה עלבפיתוח שיטות לסיום הבחלת הפרי תוך 

 . מבוקרתברמת לחות " בוחל"סופי של מוצר 

 -23 -הגיעו לטמפרטורה של כ 41% -ברמת לחות עד כ" עסיסי במיוחד"הול 'פירות מג .7

 יםקופא םכלומר אינ, צ מבלי לעבור שינוי במצב הצבירה"מ -25צ במקפיא של "מ

 ".  מוצר טרי"כ תםעל הגדר יםבתנאים אלה ושומר

 


