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שולחן מגדלים קיווי

תקציר
בניסויים שערכנו במהלך העונה בפירות קיווי מזן היווארד נבחנו הכיוונים הבאים:
• אחסון קיווי – הקשר בין מדד חומר יבש וקצב צבירת הכ.מ.מ בקטיף לאיכות הפרי ,בהוצאה מהאחסון,
שנה II
• התרככות פירות קיווי באמצעות עקת חמצן לפני האחסון ,שנה I
אחסון קיווי – הקשר בין מדד חומר יבש וקצב צבירת הכ.מ.מ בקטיף לאיכות הפרי ,בהוצאה מהאחסון
החל מה ,28.09.16-במשך כ 40-ימים (שבועות  39-44בלוח השנה הקלנדרי) ,נערך מעקב אחר תכולת
החומר היבש והכ.מ.מ במדגמי פירות קיווי משלושה מטעים .במהלך תקופה זו התבצעו שלושה קטיפים,
ופירות כל קטיף אוחסנו בקרור ,באווירה מבוקרת ,למשך שלושה ,ארבעה וחמישה חודשים והועברו
בהוצאה מהאחסון להמשך הבשלה ב( 20oC-חדר חיי-מדף).
בתקופת המעקב ,בין מועד הקטיף השני לשלישי ,נראתה עלייה בקצב הצטברות הכ.מ.מ המצביעה על
הפסקת צבירת עמילן בפרי והתחלת פירוקו לסוכרים פשוטים.
פירות הקטיף השלישי שנקטפו ב 13.10.16-נמצאו כבעלי פוטנציאל האחסון הטוב ביותר ,שכן מידת
קשיותם בעת ההוצאה מהקרור אפשרה חיי מדף של כ 14-ימים טרם התרככותם .פירות אלו התאפיינו
במדדים הבאים :חומר יבש בקטיף~ ,17%כ.מ.מ בקטיף ≥ ,8%קצב הצטברות כ.מ.מ בקטיף ≥ 0.1%
ליום ,כ.מ.מ בסוף חיי מדף ≥.14%
התרככות פירות קיווי באמצעות עקת חמצן לפני האחסון
בעונה  2016הוכנסו פירות קיווי ,לפני טבילה בחומר להדברת פטריות ,לחביות אטומות בטמפ' החדר
והוזרם פחמן דו-חמצני (פד"ח) עד לכ .90%-הפירות שהו ב 20oC-למשך  24שעות או  48שעות ולאחר
מכן הועברו לאחסון ממושך .המימצאים העיקריים מצביעים על כך שטיפול החניקה הארוכה עכב את
הבשלת הפרי ביחס לטיפול הבקורת שהיה בתנאי אווירה אטמוספירית ללא חניקה ולעיתים עם יתרון
מטיפול החניקה הקצרה .נמצא כי לאחר שלושה חודשי אחסון ,פירות טיפול החניקה הארוכה איבדו פחות
ממשקלם ביחס לפירות טיפול החניקה הקצרה .כמו-כן פירות אלו נשמרו יותר מוצקים ,התאפיינו בצבע
ציפה בהיר יותר ופחות בשלים על פי מדד של יחס הבשלה .מומלץ להמשיך לבדוק את השפעת טיפולי
החניקה בתנאים שונים ובהשוואה לאחסון בתנאי אווירה מבוקרת.
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אחסון קיווי – הקשר בין מדד חומר יבש וקצב צבירת הכ.מ.מ
בקטיף לאיכות הפרי ,בהוצאה מהאחסון ,שנה II
מבוא
משך הזמן עד להתרככות פירות קיווי ,לאחר הוצאתם מאחסון ,מותנה במספר גורמים לפני הקטיף ולאחריו
במהלך האחסון ,אך כיום גורמים אלו אינם נהירים .פירות בעלי ערך קשיות נמוך (כ 2-ליברות במכשיר
פנטרומטר) ,בעת הוצאתם מהאחסון ,המוגדרים בבדיקה ידנית כפירות גמישים או רכים ,מייצגים פירות
שמוכנים לאכילה וקיים חשש שהם יגיעו למרכולים ולצרכנים רכים מדי .לפיכך ,השאיפה היא שקשיות
הפירות בעת הוצאתם מהאחסון ,תאפשר משך חיי-מדף של  7-14ימים עד להתרככותם .מאידך ,לפרי עם
רמת מוצקות גבוהה מאוד בתום האחסון ,עלולים להיות משך חיי מדף ארוכים מדי ,מה שעלול גם כן להוות
בעיה במסחר.
בעבודותינו הבחנו ,שבמשך כ 40-ימים (שבועות  42-47בלוח השנה הקלנדרי) ,כאשר הפרי עדיין קשה,
קיימים שני מופעים עוקבים של קצב עלייה בכלל המוצקים המומסים (כ.מ.מ) בפירות קיווי :איטי ומהיר.
ההנחה היא שקצב הצטברות כ.מ.מ איטי וקצב מהיר מייצגים שני שלבים בהבשלה והשלבים הללו מקדימים
את שלב התרככות הפרי .ממצאינו מעונה  2015הצביעו על כך שכאשר הקטיף חל בשלב בו קצב עליית
הכ.מ.מ היה מהיר ,משך חיי-מדף של הפירות עד להתרככותם ,לאחר האחסון ,היה  7-14ימים [.]1

מטרת הניסוי
בחינת הקשר בין מדד חומר יבש וקצב צבירת הכ.מ.מ בקטיף לאיכות הפרי ,המתבטאת במוצקותו,
בהוצאה מהאחסון ,שנה .II

חומרים ושיטות
לניסוי נבחרו אותם מטעי קיווי מן הזן היווארד ששימשו לניסוי בעונת  :2015סאסא (חלקה צמת  ,)1מלכיה
(חלקה פילבוקס  ,)8מרום גולן (חלקת סוכה  O1-O3 ,)14בהתאמה .החל מה 12.10.16-ובמשך כ40-
ימים ,נערך מעקב בשלוש החלקות אחר תכולת החומר היבש והכ.מ.מ בחמש חזרות עם חמישה פירות
בכל חזרה .במהלך תקופה זו בוצעו שלושה קטיפים מכל חלקה ,H1-H3 ,בתאריכים,13.10.16 :
( 06.11.16 ,26.10.16טבלה  .)1פירות הניסוי ,חמש חזרות הכוללות עשרה פירות בכל אחת ,נטבלו
בסקולאר ( 20 ,0.1%שניות) ,ולאחר מכן עברו הגלדה למשך  24-48שעות בטמפרטורת הסביבה .הפירות
אוחסנו באווירה מבוקרת  )CA( ,2%O2 + 5%CO2בטמפ' של  -0.5oCעטופים בשקיות  0.04 LDPEמ"מ
מחוררות למשך שלושה ,ארבעה וחמישה חודשים .בחדר האחסון נשמרה רמת אתילן מתחת ל 20 -ח"ב
באמצעות ספיחה.
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טבלה  : 1מועדי דיגום למעקב אחר תכולת חומר יבש וכ.מ.מ ומועדי הקטיף בשלוש חלקות הניסוי.
תאריך

דיגום

28.09.16
06.10.16
13.10.16
26.10.16
06.11.16

√
√

קטיף

√
√
√

הפירות נבדקו בהוצאה מאחסון ( ,)outובשני מועדים במהלך חיי מדף ( 65% ,20°Cלחות) -sl1,מעקב
חיי מדף;  -sl2סוף חיי מדף .במידה שהפירות התקדמו בהבשלתם ,נערכה רק בדיקה אחת במהלך חיי-
מדף .פרוט הבדיקות שנערכו בקטיף ,בהוצאה מאחסון ובחיי מדף מופיע בטבלה  .2פרוט השיטות מופיע
בנספח .1
טבלה  :2מדדי איכות הפרי שנמדדו במהלך הניסוי.
המדד
1

קטיף

הוצאה מקרור

√
√
√

√
√
√

מוצקות סינקלייר
קשיות פנטרומטר
3
כ.מ.מ רפרקטומטר
עמילן (פרקציה בלתי מסיסה
√
4
בחומר היבש) % ,משקלי
5
√
חומצה ,טיטרטור
6
√
חומר יבש ,תנור
2

מעקב חיי מדף סוף חיי מדף
√
√
√

√
√
√

ניתוח סטטיסטי
להבדלים בין הקטיפים ובין המטעים נערכו מבחני שונויות חד-כיווניים ) (One way Anovaומבחן פוסט-
הוק  ,Duncanאו מבחני  .tהקשרים בין מדדים בקטיף לבין המוצקות במכשיר סינקלייר והקשיות במכשיר
הפנטרומטר בחיי מדף נבדקו במבחני קורלציות (פירסון) וברגרסיות לינאריות.
תוצאות ודיון
מצב הבשלת הפרי במועדי הקטיף
במשך כ 40-ימים ,החל מה( 28.09.16 -שבועות  39-44ע"פ הלוח הקלנדרי) נערך מעקב אחר השינוי
בתכולת החומר היבש והכ.מ.מ .בכל שלוש חלקות הניסוי התקבלה מגמה כללית של עלייה מתונה בתכולת
החומר היבש כאשר במטע  )O1( 1נראה כי העלייה נמשכה עד מועד הקטיף הראשון ( )H1בלבד ואח"כ
נשארה ללא שינוי; במטע  )O2( 2העלייה נמשכה עד מועד הקטיף השני ( )H2ובמטע  )O3( 3העלייה
נמשכה לאורך כל שלושת הקטיפים .סה"כ במהלך תקופת המעקב נמדדה עלייה של  0.7% ,1.2%ו-
 1.9%בתכולת החומר היבש ( ,17.0-18.9%-O3 ,16.6-17.3% -O2 ,16.9-18.1% -O1בהתאמה) וזו
הייתה מעל  16%בכל חלקות הניסוי ,כבר במועד הדיגום הראשון (טבלה  ,1איור .)1
בתכולת הכ.מ.מ נמדדה עלייה רציפה בשלוש החלקות לאורך כל תקופת המעקב מ 6.6%-ל ,8.3%-מ-
 6.1%ל 7.8%-ומ 5.4-ל 8.0-בחלקות  ,O3-O1בהתאמה.
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בקטיף הראשון ( )H1נמדדה תכולת כ.מ.מ גבוהה מ ,6.5%-המדד המקובל להתחלת קטיף ,רק בחלקה
 O1וממוצע שלוש החלקות היה  ;6.3%בקטיף השני ( )H2תכולת הכ.מ.מ היתה  6.8-7.1%ובקטיף
השלישי (( 7.8-8.3% )H3טבלה  ,3איור  .)2עקומות הצטברות הכ.מ.מ ,בשלוש החלקות ,מצביעות על
כך שהחל מהקטיף השני ,חלה עלייה חדה בקצב הצטברותו והקצב השתנה מ 0.03-0.06%ליום לקצב
של כ 0.1%-ליום (טבלה  ,4איור  .)2ההנחה היא שעלייה זו מצביעה על הפסקת צבירת עמילן בפרי
והתחלת פירוקו לסוכרים פשוטים [.]2
בהחסרת הכ.מ.מ מן החומר היבש הכללי התקבלה כמות המייצגת את תכולת הפרקציה הבלתי מסיסה
בחומר היבש .פרקציה זו המייצגת את כמות העמילן בפרי וכן חומרים מבניים ,סיבים בלתי מסיסים ועוד.
תכולת הפרקציה הבלתי מסיסיה הלכה ופחתה עם התקדמות ההבשלה וירד מכ 68%-לכ .54%-לאורך
כל תקופת הדיגומים ניכר כי מטע  O3שמר על ערכים גבוהים ביחס למטעים האחרים שעפי"ר היו דומים
בינהם.
מדדי הקטיף הנוספים שנבדקו מצביעים על כך שעם התקדמות הקטיפים חלה ירידה במוצקות הפירות,
יחס ההבשלה עלה ותכולת החומצה נשארה ללא שינוי (טבלה .)3
בהשוואה בין החלקות נראה שפירות מטע סאסא התאפיינו בתכולת כ.מ.מ הגבוהה ביותר ,פירות מטע
מרום גולן היו בעלי תכולת החומר היבש הגבוה ביותר ומוצקות וקשיות גבוהים ביותר ופירות שני המטעים
הנ"ל (סאסא ומרום גולן) היו בעלי יחס הבשלה גבוה ביחס למטע מלכיה (טבלה .)3
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A

B

C

איור  :1תכולת חומר יבש ( ,(Aכ.מ.מ ( ,(Bופרקציה בלתי מסיסה ( ,(Cבמהלך כ 40-ימים בהם נערך
מעקב אחר התקדמות הבשלת פירות קיווי בשלושה מטעים בשלוש חלקות הניסוי.
אותיות שונות  A-Cמייצגות הבדלים מובהקים בין המטעים בכל אחד ממועדי הבדיקה (.)Duncan p<0.05
הקו המרוסק מייצג תכולה מינימאלית של חומר יבש המומלצת במועד הקטיף ( )1Aותכולת כ.מ.מ
מינימאלית המומלצת במועד הקטיף (.)1B
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טבלה :3מדדי הבשלה בשלושה מועדי קטיף של פירות קיווי ממטעים שונים.

קטיף 1
סינקלייר
()IQ

FTA
(ל"כ)

חומר יבש
()%

כ.מ.מ
()%

חומצה
()%

יחס
הבשלה

pH

קטיף 3

קטיף 2

סאסא

52.2

48.6 A,a

40.5 B,b

C,b

מלכיה

52.2

52.5 A,a

45.3 A,a

B,a

מ"ג

52.9

52.6 A,a

47.7 A,a

B,a

ממוצע

52.4

51.2 A

44.5 A

B

סאסא

15.7

15.4 A,b

15.9 A,b

A,a

מלכיה

15.5

15.3 A,b

15.6 A,b

A,a

מ"ג

16.5

17.3 AB,a

16.0 A,a

B,a

ממוצע

15.9

16.0 A

15.8 A

A

סאסא

18.0

18.0 A,a

18.1 A,ab

A,a

מלכיה

17.1

17.7 A,a

17.3 A,b

A,a

מ"ג

18.3

18.7 A,a

18.9 A,a

A,a

ממוצע

17.8

18.1 A

18.1 A

A

סאסא

6.6

7.1 B,a

8.3 B,a

A,a

מלכיה

6.1

6.8 C,b

7.8 B,b

A,a

מ"ג

6.2

6.9 C,ab

8.0 B,ab

A,a

ממוצע

6.3

6.9 C

8.0 B

A

סאסא

2.5

2.6 A,ab

2.5 A,a

A,b

מלכיה

2.6

2.7 A,a

2.6 A,a

A,a

מ"ג

2.4

2.6 B,b

2.5 A,a

AB,b

ממוצע

2.5

2.6 A

2.5 A

A

סאסא

2.6

2.8 B,a

3.4 B,a

A,a

מלכיה

2.3

2.5 C,b

3.0 B,b

A,b

מ"ג

2.5

2.7 B,ab

3.3 B,ab

A,a

ממוצע

2.5

2.7 C

3.2 B

A

סאסא

3.2

3.3 AB,b

3.2 A,a

B,ab

מלכיה

3.3

3.3 A,ab

3.2 A,a

B,b

מ"ג

3.3

3.3 A,a

3.2 A,a

B

B
3.2 A
3.3 A
ממוצע 3.3
אותיות שונות  A-Cמייצגות הבדלים מובהקים בין מועדי הקטיף בכל מטע ,בכל אחד מהמדדים
אותיות שונות  a-cמייצגות הבדלים מובהקים בין מטע ,בכל אחד מהמדדים (.)Duncan p<0.05

7

טבלה  :4קצב צבירת הכ.מ.מ ליום בשלושת מטעי הניסוי.
קצב צבירת הכ.מ.מ
( / %ליום)

כ.מ.מ
מטע
תאריך
()%
5.6
O1
28.9.16
0.04
5.9
6.10.16
0.10
6.6
13.10.16
0.04
7.1
26.10.16
0.11
8.3
6.11.16
5.6
O2
28.9.16
0.04
5.9
6.10.16
0.03
6.1
13.10.16
0.05
6.8
26.10.16
0.09
7.8
6.11.16
5.4
O3
29.9.16
0.05
5.8
6.10.16
0.06
6.2
13.10.16
0.05
6.9
26.10.16
0.10
8.0
6.11.16
מועדים הם קצב צבירת כ.מ.מ< 0.01מודגשים.

התרככות הפרי בהוצאה מהאחסון
מוצ קות הפירות שנמדדה במכשיר הסינקלייר ,ירדה באופן הדרגתי במהלך האחסון .בכל שלוש חלקות
הניסוי ( ,)O3-O1לאחר שלושה ,ארבעה וחמישה חודשים בקירור ,מוצקות הפירות של הקטיף השני
והשלישי הייתה גבוהה ממוצקות הפירות של הקטיף הראשון ופירות הקטיף הראשון היו לעיתים מוכנים
לאכילה כבר במועד ההוצאה מהאחסון ,ללא שהות בחיי מדף (מוצקותם היתה נמוכה מ .)20 IQ-ניכר כי
פירות ( O3מרום גולן) היו המוצקים ביותר בהוצאה מקרור ביחס לפירות ( O1סאסא) ו( O2-מלכיה).
במועד הקטיף השלישי ,מוצקות הפירות ,בשלושת המטעים ,היתה הנמוכה ביותר ביחס למוצקות הפירות
בקטיף הראשון והשני אך במועדי ההוצאה מהאחסון פירות אלו היו דוקא מוצקים יותר מפירות הקטיפים
הראשון והשני  ,כלומר קצב התרככות פירות הקטיף השלישי במהלך האחסון היה מתון ביחס לקצב
התרככות פירות הקטיפים הראשונים.
קשיות הפירות שנמדדה במכשיר הפנטרומטר תאמה את שלבי התרככות הקיווי כפי שתוארו ע"י
Atkinson
וחוב' : ]3[ 2011 ,במהלך שלושת חודשי האחסון הראשונים קשיות הפירות ירדה באופן חד (מכ16l lbf-
לכ )4 lbf-ולאחר מכן החל שלב ההתרככות האיטי ,ה .plateau-חשוב לציין שעקומת ההתרככות ע"פ
 Atkinsonכוללת אף שלב ראשון של התרככות איטית ,עוד טרם הירידה החדה בקשיות; עבור פירות
הנקטפים מאוחר בעונה ,התרככות זו מתרחשת במטע ,טרם הקטיף [ .]2בפירות ניסוי זה (איור )f ,d ,b 3
לא ניתן להבחין בשלב המקדים של ההתרככות האיטית ,אך כיוון שבמהלך שלושת חודשי האחסון
הראשונים ,לא נבדקה קשיות הפירות ,קשה להעריך אם שלב זה התרחש באחסון או במטע .בהתאם
לבדיקת המוצקות ,גם בבדיקת הקשיות ,פירות הקטיף השני והשלישי התרככו בקצב איטי יותר מפירות
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הקטיף הראשון וקשיותם לאחר שלושה ,ארבעה וחמישה חודשים באחסון היתה  .3-5 lbfבכל החלקות,
בכל מועדי ההוצאה מהאחסון ובכל הקטיפים פירות הקטיף הראשון היו הרכים ביותר .קשיותם במועד
ההוצאה מהאחסון היתה עפי"ר כ.1-2 lbf-
במועדי הבדיקה של  3-5חודשים ,חל שינוי מועט בקשיות הפרי ע"פ בדיקת מכשיר הפנטרומטר (שלב
ההתרככות האיטי ,ה( )plateau-איור  ,)f ,d ,b 3אולם באותם מועדים ,בבדיקת מוצקות הפרי במכשיר
הסינקלייר (איור  ,)e ,c ,a 3ניתן להבחין בשינוי רצוף במוצקות .עובדה זו מדגישה את חשיבות המוצקות
האלסטית.
כ.מ.מ ,מוצקות וקשיות במהלך חיי מדף
בסוף חיי מדף של הקטיף הראשון ,בחלקות  O1ו ,O2-תכולת הכ.מ.מ עפי"ר לא הגיעה ל ,14.5%-ערך
המבטיח שהפרי הבשל ראוי למאכל ,אך בסוף חיי מדף של הקטיף השני והשלישי תכולת הכ.מ.מ בחיי
מדף הייתה עפי"ר גבוהה מ.14.5%-פירותחלקה  O3בלטו בתכולת הכ.מ.מ הגבוהה שלהם ,בעיקר בקטיף
השני והשלישי אך גם בקטיף הראשון (חיי מדף לאחר ארבעה חודשים וחמישה חודשים) (איור .)4A
בבחינת בדיקות מוצקות הפירות וקשיותם במועדי ההוצאות מהאחסון ובמהלך חיי מדף לא נצפתה תופעה
של "פירות תקועים" שלא התרככו; לעומת זאת דוקא בלטה תופעה של פירות שלאחר שבוע בחיי מדף
כבר היו ראויים למאכל ולאחר שבוע נוסף בחיי מדף (סה"כ  14ימים מההוצאה מהקרור) היו רכים מדי
(איור .)4C ,4B
המגמות העיקריות שבלטו במעקב אחר קשיות הפירות ומוצקותם:
 .1בכל שלושת המטעים ,פירות הקטיף הראשון היו הרכים ביותר ביחס לקטיפים האחרים ופירות
הקטיף השלישי היו הקשים ביותר.
 .2ע"פ בדיקת מכשיר הסינקלייר ,מוצקות הפירות לאחר ארבעה וחמישה חודשי אחסון הייתה מתחת
לערך של  20 IQכבר לאחר שבוע בחיי מדף ,כך שלאחר שבוע נוסף בחיי מדף הפירות היו רכים
מדי .ע"פ מכשיר ,בכל שלושת המטעים ובכל שלושת הקטיפים הפירות לאחר  14ימים בחיי מדף
היו רכים מדי ,מה שעלול להוות בעיה במסחר.
 .3ע"פ בדיקת מכשיר הפנטרומטר ,בכל שלושת המטעים ,קשיות הפירות של קטיפים  H2ו H3-לאחר
חמישה חודשי אחסון ,היתה אמנם נמוכה יותר במועד ההוצאה מהאחסון ביחס לקשיות לאחר
שלושה וארבעה חודשים ,אך התרככותם הייתה מתונה יותר במהלך חיי המדף וניכר שהם היו
ראויים למאכל גם לאחר  14ימים בחיי מדף.

9

איור  :3מוצקות הפירות ( )a, c, eוקשיותם ( )b, d, fבשלוש חלקות הניסוי ,במועד הקטיף ולאחר שלושה,
ארבעה וחמישה חודשים בקרור.
אותיות שונות  C-Aמייצגות הבדלים מובהקים בין הקטיפים בכל אחד ממועדי הבדיקה של חלקות O3-O1
( ;)Duncan p<0.05הקו המרוסק מייצג ערך מוצקות וקשיות שמתחת להם הפרי ראוי לאכילה ( 20 IQו-
 ,2.2 lbfבהתאמה).
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A

B

C

איור  :4כ.מ.מ ( ,)Aמוצקות ( )Bוקשיות ( )Cבחלקות  ,O1-O3בשלושה משכי אחסון ובחיי מדף.
אותיות שונות  C-Aמייצגות הבדלים מובהקים בין הקטיפים בכל אחד ממועדי הבדיקה ( Duncan
 ;)p<0.05הקו המרוסק מייצג ערך כ.מ.מ של  ,14%מוצקות  20 IQוקשיות .2.2 lbf

ע"פ מתאמים שנערכו בין תכולת הפרקציה הבלתי מסיסה בחומר היבש במועד הקטיף (ערך היורד במהלך
התקדמות הקטיפים) לבין קשיות הפרי בהוצאה מהאחסון ובמהלך חיי מדף ,התקבלו מתאמים מובהקים
שליליים לאחר שלושה וחמישה חודשי אחסון (בהוצאה מהאחסון ובחיי מדף ,בהתאמה) (טבלה  ,5איור
 .)5כלומר ככל שפחתה הפרקציה הבלתי מסיסה בקטיף ,כך קשיות הפרי בהוצאה מהאחסון עלתה .לא
נמצאו מתאמים בין מדד זה בקטיף לבין מדדי האיכות האחרים במועדי ההוצאות מהאחסון .ע"פ משוואות
הקו הישר של המתאמים ,נמצא כי כדי להבטיח קשיות פירות בערך של  2.2 lbfלאחר חמישה חודשי
אחסון ועוד שבועיים בחיי מדף ,יש להבטיח כי פירות הקטיף יהיו בתכולת חומר יבש של 17-18%
ובתכולת כ.מ.מ של .8.0-8.4%
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טבלה  :5מתאמים בין תכולת הפרקציה הבלתי מסיסה בחומר היבש בקטיף לבין הקשיות ( )lbfבמכשיר
פנטרומטר ( )firmness, texture analyzer FTAבמועדי ההוצאות מהקירור לאחר שלושה ,ארבעה
וחמישה חודשים ובמהלך חיי-מדף (1שבוע) ו( 2-שבועיים).

הוצאה

חיי
מדף 1
חיי
מדף 2

R
P
N
R
P
N
R
P
N

 3חודשים
*-.737
0.023
9
0.122
0.755
9
0.110
0.779
9

 4חודשים
-0.397
0.290
9
-0.470
0.202
9
-0.444
0.232
9

 5חודשים
*-0.675
0.046
9
*-0.771
0.042
7
*-0.846
0.034
6

מתאמים מובהקים ( )p<0.05מודגשים.

איור  :5קשיות הפירות לאחר
חמישה חודשי אחסון כתלות
בתכולת הפרקציה הלא מסיסה
מתוך החומר היבש במועד הקטיף
( )Aבהוצאה לאחר שבוע ( )Bו-
לאחר שבועיים בחיי מדף (.)C
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סיכום
מטרת הניסוי הייתה לבחון את הקשר בין תכולת החומר היבש במועד הקטיף לבין איכות הפרי לאחר
האחסון .לשם כך נבדקו פירות קיווי ,משלושה מועדי קטיף ,ששהו באחסון באווירה מבוקרת עד חמישה
חודשים .על -פי תוצאות הניסוי נראה כי למרות שקטיפי הפירות נערכו במהלך כשלושה שבועות (מה-
 13.10.16ועד ה ,)21.11.15-הרי שתכולת החומר היבש בין המועדים ,בכל אחת מהחלקות עלתה
באחוזים בודדים (מלבד מטע מרום גולן ,O3 ,שבלט בתכולת חומר יבש גבוהה ונמצא במגמת עלייה במהלך
תקופת הניסוי) .בניגוד למדד החומר היבש ,תכולת הכ.מ.מ המשיכה לעלות בחלקות הניסוי במהלך
הקטיפים.
נראה שפירות  H1ו H2-נקטפו טרם זמנם שכן העלייה החדה בקצב הצטברות הכ.מ.מ ,המעידה על
התחלת שלב הבשלת הפרי ,חלה במועד מאוחר יותר וזאת בהתאם ל Burdon-וחוב' [ .]2בהוצאות מאחסון
פירות  H1התאפיינו בתכולת סוכר נמוכה עפי"ר מ 14.5%-וקשיות  .1-2fחלק מהפירות היו ראויים לאכילה
לאחר שבוע בלבד בתנאי חיי במדף וחלקם אף היו ראויים למאכל כבר במועד ההוצאה מהאחסון ,תופעה
שעלולה להוות חיסרון במסחר.
קטיף  H2התקיים לפני התחלת העלייה החדה בקצב הצטברות הכ.מ.מ ,למרות שרמת הכ.מ.מ בקטיף
הייתה מעל  .6.5%בהוצאת הפירות מהאחסון ,רמת הכ.מ.מ הגיעה ל 14.5%-15% -אך הפירות (חלקות
 ) O2 ,O1התקדמו בהתרככותם והיו ראויים לאכילה כבר במועד ההוצאה מאחסון או לאחר שבוע בחיי
מדף.
פירות  H3נקטפו בעת שקצב הצטברות הכ.מ.מ היה מהיר ,והגיע במועד ההבשלה לכ .16%-פירות אלו
היו קשים יותר מפירות הקטיף הראשון והשני בסוף האחסון אך לא "תקועים" ובמהלך שבועיים בחיי מדף
הם התרככו והיו ראויים לאכילה (איור  .)2C,2Bמכאן ,מבין שלושת מועדי הקטיף ,פירות הקטיף השלישי
נמצאו כבעלי פוטנציאל האחסון הטוב ביותר .חשוב לציין שהקטיף המסחרי בעונה זו החל בתאריך ה-
 ,13.10.16כלומר במועד הקטיף הראשון של ניסוי זה .תוצאות הניסוי מצביעות על כך שניתן היה לדחות
את מועד הקטיף בכשבוע ואף יותר כדי להבטיח הבשלה תקינה של הפרי במועד הוצאתו מהאחסון.
לסיכום ,הפירות שראויים למאכל ושקשיותם בעת ההוצאה מהאחסון אפשרה חיי מדף של שבועיים
התאפיינו במדדים הבאים:
•

חומר יבש בקטיף ≥ 17%

•

כ.מ.מ בקטיף ≥( 8%בעונה  2015צויין כ.מ.מ בקטיף ≥)]1[ 7%

•

פרקציה בלתי מסיסה מתוך החומר היבש < 60%

•

קצב הצטברות כ.מ.מ בקטיף ≥  0.1%ליום

•

כ.מ.מ בסוף חיי מדף ≥14%
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המלצותינו להמשך המחקר :למצוא דרכים מהירות ואמינות לבחינת תכולת העמילן בקטיף ובהבשלה כדי
לנסות לחזות את הצטברות הכ.מ.מ בפרי ולבנות מודל המבוסס על היחס חומר יבש ,עמילן וכ.מ.מ.
כמו במחקרנו בשנים האחרונות ,גם בעונה זו ,מכשיר הסינקלייר המאפשר בדיקה לא הרסנית של מוצקות
הפרי ,נמצא ככלי שיכול לעזור בחיזוי משך חיי המדף של הפירות בעת הוצאתם מהאחסון .מומלץ לבחון
מול בתי האריזה את האפשרות להתקין במערך המיון את

המערכת.
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ופיתוח ,קרור ואיסום פירות בע"מ http://www.fruitlab.co.il
2. Burdon, J., Lallu, N., Pidakala, P. and Barnett, A. 2013. Soluble solids
accumulation and postharvest performance of 'Hayward' kiwifruit. PBT 80, 1-8.
3. Atkinson R.G., Gunaseelan K., Wang M.Y., Luo L., Wang T., Norling C.L., Johnston
S.L., Maddumage R., Schro¨der R. and Schaffer R.J., 2011. Dissecting the role of
climacteric ethylene in kiwifruit (Actinidia chinensis) ripening using a 1aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase knockdown line. J Exp Bot 62,
3821–3835.
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התרככות פירות קיווי באמצעות עקת חמצן לפני האחסון
מבוא
טיפול חניקה קצר טווח בריכוזי פד"ח גבוהים עשוי לעכב את ייצור האתילן במהלך אחסון הפרי ,להפחית
את התפתחות הריקבון ,למנוע נזקים פיזיולוגיים ולהאריך את משך חיי המדף של הפירות .בפירות שונים
נמצא כי חשיפה מוקדמת לחמצן נמוך ופד"ח גבוה עודד יצירת אתנול ואצטאלדהיד ,שעכבו בפרי את
תהליכי ההבשלה [.]1
מטרת הניסוי:
בחינת ההשפעה של חשיפת הקיווי לריכוזי פד"ח גבוהים לאחר הקטיף ובטרם האחסון ,על איכותו במהלך
האחסון.
חומרים ושיטות
פירות קיווי ,זן היווארד ממטע מלכיה ,שנקטפו ב 20.10.16-נאספו ממיכלי פרי באותו היום עם הגעתם
לבית קרור' ,קרור גליל' .הפירות נאספו לפני טבילה בחומר להדברת פטריות ולפני הגלדה .חמש חזרות,
הכוללות עשרה פירות בכל אחת ,הוכנסו לשלוש חביות אטומות בנפח  200ליטר .לשתיים מבין החביות
הוזרם פד"ח מעל ל( 90%-ע"פ בדיקה עם מכשיר ה Oxybabyבצינור היציאה מהחבית) והחביות שהו ב-
 20oCלמשך ( 24 )1שעות ו 48 )2(-שעות ,להלן טיפולי חניקה .פירות הבקורת שהו ב ,20oC-ללא חניקה,
למשך  48שעות .בתום החניקה אווררו הפירות למשך לילה במסדרון מקורר ב .0oC-לאחר מכן הפירות
נעטפו בשקית לשמירה על לחות גבוהה (שקיות  0.04 LDPEמ"מ מחוררות) ואוחסנו בתנאי אווירה
אטמוספירית ( )RAבטמפ'  ,-0.5oCכמקובל במסחר .בתא נשמרה רמת אתילן מתחת ל 20-ח"ב באמצעות
ספיחה במהלך האחסון.
הפירות נבדקו בהוצאה מאחסון ( )outלאחר שלושה וחמישה חודשים ,ובשני מועדים במהלך חיי
מדף( 65% ,20°Cלחות) -sl1,שבוע חיי מדף  -sl2שבועיים חיי מדף .במידה שהפירות התקדמו
בהבשלתם ,נערכה רק בדיקה אחת במהלך חיי-מדף .פרוט הבדיקות שנערכו בקטיף ,בהוצאה מאחסון
ובחיי מדף מופיע בטבלה  .1פרוט השיטות מופיע בנספח .1
טבלה  :1מדדי איכות הפרי שנמדדו במהלך הניסוי .פרוט השיטות מופיע בנספח .1
המדד

קטיף

הוצאה מקרור

איבוד משקל
תכולת חומר יבש ,תנור
3
מוצקות סינקלייר
4
קשיות פנטרומטר
5
כ.מ.מ ,רפרקטומטר
6
חומצה ,טיטרטור
7
צבע מיץ הפרי ,קולורימטר
8
צבע ציפת הפרי ,עמילון
9
אתילן
10
אתאנול  /אצטאלדהיד
*לאחר טיפול חניקה

√*
√
√
√
√
√
√

√

1

2

√*

√
√
√
√
√
√
√
√

סוף חיי מדף

√
√
√
√
√
√
√
√
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ניתוח סטטיסטי
להבדלים בין מועדי הבדיקה נערכו מבחני שונויות חד-כיווניים ) (One way Anovaומבחן פוסט-הוק
.Duncan
תוצאות ודיון
מצב הבשלת הפרי בקטיף
במועד הקטיף ,נמדדה תכולת חומר יבש מעל  ,17%נתון המצביע על כך שהפירות נקטפו בהתאם למדד
החומר היבש המקובל המבטיח כי הפרי הבשל יהיה ראוי למאכל אך תכולת הכ.מ.מ הייתה מעט נמוכה
מהערך המומלץ לקטיף (ערך כ.מ.מ מומלץ> ( )6.5%טבלה .)2
טבלה :2מדדי הקטיף שנבדקו בעת הגעת הפרי למעבדה  ±שגיאת תקן.
המדד

ערך

חומר יבש)N=5( % ,

17.8±0.2

כ.מ.מ)N=5( % ,

6.4±0.1

חומצה ציטרית)N=5( % ,

2.78±0.10

יחס הבשלה ()N=5

2.31±0.07

מוצקות)N=50( IQ ,

47.9±0.6

קשיות)N=50( lbf ,

15.0±0.3

צבע ציפה (L ,)N=50

65.2±0.2

מדדי הבשלת הפרי בהוצאה מהאחסון ובחיי מדף
איבוד משקל וייצור אתילן
בתום שלושה חודשי אחסון בקרור איבוד המשקל בפירות שעברו חניקה ,היה מינימלי .לאחר חיי מדף,
פירות החניקה הארוכה איבדו פחות ממשקלם ביחס לפירות שעברו חניקה קצרה .לאחר חמישה חודשי
אחסון נכרה מגמה לפיה פירות הבקורת ,ללא חניקה ,איבדו יותר ממשקלם ביחס לפירות החניקה הארוכה
אך מגמה זו התהפכה במהלך חיי מדף (איור .)1
קצב ייצור האתילן בפירות כל הטיפולים היה נמוך מאוד בעת ההוצאה מהאחסון לאחר חמישה חודשים
ועלה במהלך חיי מדף עד לכ 10-מיקרוליטר לק"ג לשעה ,ללא הבדלים בין הטיפולים .יחד עם זאת במועד
ההוצאה מהאחסון נראתה מגמה לפיה הפירות שעברו חניקה ייצרו אתילן בקצב מהיר יותר ביחס לפירות
הבקורת (איור .)2
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איור  :1איבוד משקל בהוצאה מהקרור ובחיי מדף לאחר שלושה חודשי אחסון ,בהשפעת טיפולים שונים.
אותיות שונות  B-Aמייצגות הבדלים מובהקים בין הטיפולים באותו מועד בדיקה (.)p<0.05

איור  :2קצב ייצור אתילן בהוצאה מהקרור ובחיי מדף לאחר חמישה חודשי אחסון.
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים.
התרככות הפרי וצבע ציפת הפרי
בדיקות מכשיר הסינקלייר ומכשיר הפנטרומטר ,הצביעו על כך שטיפול החניקה הארוך ,שניתן טרום
האחסון (השהיית הפירות במשך  48שעות בחבית אטומה ,בריכוזי פד"ח גבוהים) עכב את התרככות
הפירות ביחס לפירות שעברו חניקה למשך  24שעות בלבד וכן ביחס לפירות הבקורת .הבדל זה נשמר
אף לאחר שבוע ימים נוסף בחיי מדף (עבור פירות ששהו באחסון חמישה חודשים קיימים נתונים רק עבור
( )sl1איור .)3
ההבדלים בקשיות הפירות בין טיפולי החניקה ,התבטאו אף בצבע ציפת הפרי ונמצא כי פירות טיפול
החניקה הארוכה יותר ,בעלי הקשיות הגבוהה יותר ,התאפיינו בצבע ציפה בהיר יותר ע"פ ערך ערוץ L
( ,)lightnessבדומה לצבע הציפה במועד הקטיף .מגמה זו של צבע הציפה ,נמדדה הן במיץ הפרי לאחר
שלושה וחמישה חודשים באחסון (מכשיר ה( )Minolta-איור  )4והן בצילום חצאי פירות לאחר שלושה
חודשים ,בהוצאה מאחסון ובחיי מדף (מכשיר ה( )Amilon-איור  .)5ניכר כי (א) צבע הציפה לאחר חמישה
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חודשי אחסון כהה יותר ביחס לצבע הציפה לאחר שלושה חודשי אחסון (איור ( ;)4ב) מגמת התכהות
הציפה המשיכה אף במהלך חיי מדף ,כלומר צבע ציפת הפרי בחיי מדף כהה יותר ביחס לציפה בהוצאה
מהאחסון (איור  )5ו( -ג) צבע הציפה החיצונית ( )outerpericarpשנמדד במכשיר ה Minolta-היה כהה
יותר מהצבע הממוצע של כל חתך הפרי (ציפה חיצונית ,ציפה פנימית ,ליבה ,ללא הזרעים) שנמדד ע"י
מכשיר ה( Amilon-איור .)5

A

B

איור  :3מוצקות הפירות ( )Aוקשיותם ( )Bבמועד הקטיף ,לאחר שלושה ,וחמישה חודשים בקרור ולאחר
שבוע ( )sl1ושבועיים ( )sl2בחיי מדף (ממוצע  ±ש.ת.(n=5 ,.
אותיות שונות  E-Aמייצגות הבדלים מובהקים בין טיפולי החניקה בכל אחד ממועדי הבדיקה (.)p<0.05

איור  :4צבע מיץ הפרי ,ערוץ  ,Lבהוצאה מאחסון כפי שנמדד במכשיר ה .Minolta-ערך  Lקרוב ל= 0-
כהה ,ערך  Lקרוב ל = 100-בהיר (ממוצע  ±ש.ת.(n=5 ,.
אותיות שונות  D-Aמייצגות הבדלים מובהקים בין טיפולי החניקה בכל אחד ממועדי הבדיקה (.)p<0.05
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איור  :5צבע ציפת הפרי ,ערוץ  ,Lלאחר שלושה חודשי אחסון (מכשיר ה Minolta-ומכשיר ה(Amilon-
ולאחר שלושה חודשי אחסון ועוד שבוע בחיי מדף (מכשיר ה .)Amilon-ערך  Lקרוב ל = 0-כהה ,ערך L
קרוב ל = 100-בהיר (ממוצע  ±ש.ת.(n=5 ,.
אותיות שונות  C-Aמייצגות הבדלים מובהקים בין טיפולי החניקה בכל אחד ממועדי הבדיקה (.)p<0.05

תכולת הכ.מ.מ ,תכולת החומצה ויחס ההבשלה
תכולת הכ.מ.מ בהוצאה מהאחסון ולאחר חיי מדף הייתה נמוכה מ( 14%-מלבד טיפול הבקורת  sl1לאחר
אחסון של חמישה חדשים) ,ערך בו הפרי מוגדר כראוי לאכילה .ניכר כי שני טיפולי החניקה ,הן  24שעות
והן  48שעות ,עכבו את הבשלת הפירות ביחס לטיפול הבקורת אך פירות שעברו חניקה למשך  48שעות
טרום האחסון התאפיינו בתכולת הכ.מ.מ הנמוכה ביותר ,תכולת החומצה הגבוהה ביותר ובהתאמה לכך
יחס ההבשלה הנמוך ביותר מבין טיפולי הניסוי .מגמה זו אפיינה בעיקר את הפירות ששהו חמישה חודשים
באחסון ,הן במועד ההוצאה מהקרור והן במהלך חיי מדף .כלומר ,טיפול החניקה הממושך עכב את הבשלת
הפרי במידה הרבה ביותר (איור .)6
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A

B

C

איור  :6כ.מ.מ ( ,)Aחומצה ציטרית ( )Bויחס הבשלה ( )Cבמועד הקטיף ,לאחר שלושה ,וחמישה חודשים
בקרור ולאחר שבוע ( )sl1ושבועיים ( )sl2בחיי מדף (ממוצע  ±ש.ת.(n=5 ,.
אותיות שונות  E-Aמייצגות הבדלים מובהקים בין טיפולי החניקה בכל אחד ממועדי הבדיקה (.)p<0.05
נדיפים במיץ הפרי
בסוגים שונים של פירות ,במהלך ההבשלה ואחרי הקטיף ,מצטברים מטבוליטיים נדיפים ,אצטאלדהיד
ואתנול .נדיפים אלו מצטברים במהלך ההבשלה אפילו בתנאים אירוביים ,אך במידה רבה בתנאים
אנאירוביים.
בניסוי זה נבדקו אתנול ואצטאלדהיד במיץ שנסחט מפירות הקיווי בתום האחסון לאחר שלושה וחמישה
חודשים .פירות טיפול החניקה הארוכה בלטו בתכולת האתנול והאצטאלדהיד הגבוהה בהוצאה מהאחסון
לאחר שלושה חודשים אך מגמה זו ירדה כבר במהלך חיי מדף ולא ניכרה כלל במהלך ההוצאה המאוחרת
של חמישה חודשים .בטיפול החניקה הקצר נמדדה תכולה נמוכה של אתנול במועדי ההוצאות מהאחסון
ביחס לטיפולים האחרים וכן נמדדה תכולה נמוכה של אצטאלדהיד ,בדומה לטיפול הבקורת (איור  .)7ריכוז
האתנול הגבוה בפירות הבקורת בחיי מדף לאחר אחסון של חמישה חודשים יכול להצביע על הבשלת יתר
של הפירות כפי שדווח בתפוחים [.]2
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A

B

איור  :7תכולת אתנול ( )Aואצטאלדהיד ( )Bבמיץ הפרי כ.מ.מ במועד הקטיף ,לאחר שלושה ,וחמישה
חודשים בקרור ולאחר שבוע ( )sl1ושבועיים ( )sl2בחיי מדף.
אותיות שונות  C-Aמייצגות הבדלים מובהקים בין טיפולי החניקה בכל אחד ממועדי הבדיקה (.)p<0.05
סיכום
בניסוי זה נבחנה ההשפעה של חשיפת פירות קיווי ,לריכוזי פד"ח גבוהים לאחר הקטיף ובטרם האחסון,
על איכותם במהלך האחסון .תוצאות הניסוי מצביעות על מגמה לפיה טיפול החניקה הארוך ,למשך 48
שעות ,עכב את הבשלת הפירות ביחס לטיפול הבקורת ואיפשר קבלת פרי איכותי לאחר שלושה וחמישה
חודשי אחסון ,ללא טבילה מוקדמת בחומר הדברה .חשוב להדגיש שע"פ בדיקות הכ.מ.מ במועד הקטיף,
הפרי נקטף טרם זמנו ויתכן שיש לכך השפעה על תוצאות הניסוי .בנוסף ,יש לקחת בחשבון שהצטברות
אצטאלדהיד ואתנול בציפת הפרי עלולה לגרום לטעמי לוואי ולכן מומלץ בהמשך לערוך מבחני טעם.
בניסוי זה,לראשונה במעבדתינו ,נבדק צבע ציפת פירות קיווי במכשיר ה .Amilon-בבדיקות צבע מיץ הפרי
שנערכו במקביל עם מכשיר מד הצבע  Minoltaהתקבלו מגמות זהות ובכך ניתן יהיה בהמשך לעשות
שימוש נרחב יותר במכשיר זה ,דבר שיחסוך זמן רב הכרוך בסחיטת הפירות והכנת מיץ.
המלצות לניסויי המשך:
 .1בחינת השפעת הטיפול על טעם הפרי.
 .2בחינת יישום השיטה בקרור (.)0oC
 .3בחינת יישום השיטה לאחר טבילה בסקולאר.
 .4בחינת יישום השיטה ביחס לפירות המאוחסנים באווירת .CA
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נספח  :1פרוט שיטות הבדיקה
✓

איבוד משקל ( - )%ע"י שקילת הפרי במועד הקטיף ( )Aושקילה נוספת במועדי ההוצאות מהאחסון
 /חיי-מדף ((%) = [(A−B)/A] x 100 :)B

✓

חומר יבש ( - )%מכל חזרה נשקלו חמישה חצאי פרוסה עם קליפה בכוריות שיובשו בתנור ב105 C-
o

במשך יממה.
✓

מוצקות אלסטית ( - )Internal Quality Index= IQבאמצעות המכשיר Sinclair Internal Quality
) .Firmness Tester (Sinclair Systems International, Fresno, CA, U.S.Aהמכשיר מפעיל
הולם קל על הפרי באמצעות לחץ אוויר מבוקר שבוחן את מוצקות הפרי באופן לא הרסני .תגובת
ההולם מתקבלת על ידי חיישן זעיר בעל מסה קטנה המותקן בקצה השרוול ובא במגע עם הפרי.
האות מהחיישן מוגבר ומועבד מאות אנלוגי לדיגיטלי בהתאם לתגובת הפרי להולם .ההולם פועל
ארבע פעמים רצופות בעת גילגול הפרי על הגלילים ומחושב הערך  IQהממוצע של הקריאות .ערכים
גבוהים מצביעים על פרי מוצק יותר (.)http://www.sinclair-intl.com

✓

קשיות ( - )lbfמד לחץ חודרני ,פנטרומטר ( )FTA- fruit texture analyzerעם ראש  8מ"מ המוחדר
לעומק  10מ"מ לאחר הסרת הקליפה.ערכים גבוהים מצביעים על פרי קשה יותר .בוצעו שתי קריאות
בכל פרי.

✓

כ.מ.מ ( - )TSS ,%במכשיר רפרקטומטר דיגיטלי ) ,(Model PR-1, Atago, Japanע"י סחיטת
מיץ מחמש פרוסות מכל חזרה .בקטיף התבצעההקריאה לאחר השקעת העמילן ע"י סירכוז
בצנטריפוגה .בבדיקות שנערכו לאחר ההוצאה מאחסון ,הקריאה במכשיר הרפרקטומטר נערכה
לאחר סחיטת הפירות ,ללא שיקוע מקדים ,בהנחה שהעמילן פורק.

✓

אחוז חומצה  -נדגם  0.5מ"ל מהמיץ הצלול לבדיקת חומצה ע"י טיטרציה אוטומטית ( model 719s,
 )Schott, Switzerlandעם  0.156M NaOHעד  8.2pHריכוז החומצה חושב כאחוז חומצה
ציטרית.

✓

צבע הציפה החיצונית ( )outer pericarpוצבע מיץ  -ע"פ מד צבע דיגיטאלי ,במכשיר ( Minoltaדגם
 ,)CR-400ערוצים  c,b ,L ,aו .H-המיץ שנסחט מחמישה פירות מכל חזרה נבדק מבעד לתחתית
של כוס כימית מזכוכית ( 50מ"ל) שהכילה  15מ"ל מיץ.
ערוצי הצבע :הערך  aמייצג את השינוי מגוונים ירוקים כשערכיו שליליים לאדומים כשערכיו חיוביים;
הערך  - (lightness) - Lמצביע על בהירות או כהות החלק הנבדק וככל שזה כהה ,הערך קרוב ל-
 = 0כהה ,חלק בהיר :הערך קרוב ל = 100-בהיר; הערך  bמייצג את השינוי מגוונים כחולים כשערכיו
שליליים לצהובים כשערכיו חיוביים; הערך  (Chroma) - cמייצג את הרוויה של הגוון )(saturation
עם ערכים של  0לגוונים של אפור לבן או שחור ו 100-עבור דחיסות גבוהה של הגוון; - Hue angle
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ככל שערך זה קרוב ל 0o-הגוון אדום ובהתקדמות בערכים לכיוון  90oהגוון המייצג הוא צהוב בעוד
שבהתקדמות לכיוון  270oהגוון הוא כחול.
✓

צבע הציפה  -מכשיר ) .Amilon (Isolcellהמכשיר מאפשר מדידה מהירה ואוביקטיבית של חתך
בקו המשווה של הפרי .הערכים המתקבלים ,ערוצים  c,b ,L ,aו ,H-מייצגים את הצבע הממוצע של
ציפת הפרי והליבה ,ללא הזרעים.

✓

תכולת הפרקציה הבלתי מסיסה בחומר היבש –
(𝐷𝑊 − 𝑇𝑆𝑆) 𝑥 100
DW

✓

= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑎𝑟𝑓 𝑦𝑟𝑑 𝑒𝑙𝑏𝑢𝑙𝑜𝑠𝑛I

יצור אתילן  -ייצור האתילן נבדק במדגמים בני  10פירות כל אחד בכלים בנפח של  5000 mLשנאטמו
הרמטית למשך שעה ב .20oC-מדגם של  2.5 mLחלל הכלי הוזרק לגז כרומוטוגרף (HP5890,
) Avondale, PA, USAעם גלאי  )flame ionization detector( FIDוקולונת .Alumina
טמפרטורות ההזרקה ,הקולונה והחיישן היו  80oC ,200oCו 250oC-בהתאמה .הליום שימש כפאזה
נעה וייצור האתילן בוטא ב.nL g-1 h-1-

✓

בדיקת אתנול ואצטאלדהיד במיץ הפרי  -בכל מועד בדיקה הוצאו  4פירות מכל אחד מהטיפולים
ומכל אחד מהם נסחט מיץ שהוקפא ומיד למחרת נבדקו בו נדיפים כלהלן :לזיהוי תכולת האתנול
ואצטאלדהיד מיץ הפרי חומם ,במבחנה שנאטמה עם ספטום מגומי ,למשך שעה ב 40oC-ומדגם
מחלל המבחנה ) (Headspaceהוזרק דרך  valveשדגם  250מק"ל לגז כרומטוגרף )Bruker 430
 FIDעם קולונת .)R-Q PLOT material Fused Silica ID0.53mm ,DF20micron, length 15m
אתנול ואצטאלדהיד אשר שימשו כסטנדרטים נאטמו ב vail-בנפח  20מ"ל ( 20מיקרוליטר אתנול ו-
 40מיקרוליטר אצטאלדהיד) בריכוז של  1000ppmו ,2000ppm-בהתאמה ,ואלו שימשו לנירמול
התוצאות בכל מועד בדיקה.
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