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 הקבוצה

"עוסקים בדבר": כלומר, כולנו קיררנו, חתכנו,  נוכול .מדינות 14נציגים, מ  22לכנס הגיעו 

. יחד עם ההצלחות שחווינו סחטנו, בדקנו, ניתחנו נתוני תמותה ושאפנו לאפס סיכויי הישרדות

היעד, כולנו גם מכירים את התסכולים אשרור של טיפול לשביעות רצון מדינת של סיום תהליך 

שבדרך: ריקבון הפרי המאולח, התפתחות זעומה של החרקים או, חלילה, מצב בו בכל זאת 

 -נמצאה רימה חייה בבדיקה שבסוף הטיפול. חלק גדול מהנוכחים גם התנסה בטיפולי חום 

 עם או בלי אטמוספרה )אטמ'( מבוקרת.

 

 :פתיחה

)לכשתסתיים כתיבת הדו"ח  המפגששל  דו"חהמפגש ורושמת היו"ר  נבחרו ישיבה הראשונהב

 Phytosanitaryקבוצה: ל קבוע םשרשמית  נקבעו (תועבר לכל המעוניין קישוריתהרשמי, 

Measures Research Group (PMRG).  ועידה ההולם את הטרמינולוגיה של זה שם

the International Plant Protection Convention (ICPP ) -הבינלאומית להגנת הצומח 

 שנתיים.אחת יערכו  מפגשיםשה נקבעכמו כן,  .שפרשה עלינו את חסותה

 להלן מספר נושאים שעלו:

 

  



2 
 

 :ניתוח טיפולים קיימים

. לזפי"ת ציג סיכום שערך בין למעלה ממאה טיפולי קורה( Scott  Myersסקוט מיירס, ארה"ב )

בין מדינות ויש למצוא דרך איך או פנימי סודי  קורהעל טיפול  חלק מהמידעוהציף בעיה: 

 בנוסף, סקוט מנסה למצוא אחידות לטיפולים.ולמצוא בו שימוש. אליו להגיע 

אין נטען ש( הציג מאמר )כמעט מוכן( לפיו Eduardo Willinkארגנטינה )ק, דוארדו ווילינא

נו יש הרגשה שמאמר זה יקדם אותנו לכול כל זני ההדרים. ביןהבדלים בין הטיפולים השונים 

ת נושא דרג, לעומת זאת, לשאלתי ושבדיוק למידע מסוג זה הקבוצה צריכה לחתור.

שזו הדרגה נמצא  מקריםברוב  אמנם :לא פתורלקור )של הזבוב( עדין העמידה  התפתחותה

לצערי כלומר  - הייתה עמידה הדרגה הראשונה אחרים בהםמקרים מספיק יש אבל השלישית 

 לא "נפטרנו" מהשלב הזה בניסויים.לפי שעה 

 

 : יםיעילות הטיפולקביעת 

רך סקירה היסטורית וציין שכבר לפני הרבה שנים מצאו (, עGuy Hallmanגיא הולמן, ארה"ב )

 עלגם בר ידהוא  .מספיק יעיל ועשרים יום )לא בדקו יותר( בארבע מעלות אינטיפול בן ש

. מה זה אומר לגבי קור : לפעמים מוצאים רימה חיה אחרי טיפולההצלחה של הטיפוליםקביעת 

עדין חיות  הרימות אחריהם, שלגבי טיפולי קרינהשמתעוררת שאלה קריטית דאי וובזו  ?ויעילות

עומד לפרסם מאמר בנושא  (Sean Moore, דרא"פ )שון מור לא תגענה להתגלמות.הן אך 

ברור שהזבובים  שלכאורה שרדה טיפול קור, תשלים התפתחות. ,הסיכוי שרימהדבר על שמ

הם הקבוצה הגדולה והמשמעותית ביותר בתחום הטיפולים אחר קטיף אבל יש עוד חרקים 

ולא  לא זזות. חלקן נגדם עושים טיפולי קור כמו למשל כנימות ממוגנות, קמחיות או אקריות

   שם בדיקת יעילות הטיפול.ניתן להבחין בתנועה ל

 

  אחרים:נספחים אינו פוגע בחרקים אשר  מזיק ההסגרטיפול יעיל נגד 

מה קורה אם אחרי טיפול ייעודי נגד הזבוב, למשל, )ומוצלח מבחינת הפרוטוקול והפיקוח(, 

האם זה אומר  -מוצאים על הפרי כנימות או אקריות חיות שהטיפול לא לגמרי השמיד אותן 

(, טענה שבמקרים כאלה הם Joanne Wilsonזילנד ) שהטיפול נכשל? ג'ואן ווילסון, ניו

במתיל ברומיד, כדי להשמיד את כל מה שעל עם איוד טיפול משלים במכניסים את כל הפרי ל

)מה  אחת הפרי. היא גם ציינה שבניו זילנד, אם אחרי טיפול קרינה מוצאים בפיקוח רימה חיה

אחר כל מרכיב בתהליך ולוודא שהטיפול אכן  ניתן להתחקותשבהחלט יתכן(, הם מוודאים ש

 .  ניתן במלואו

 

 :"פושרים"טיפולי קור 

" פושרים, מראה שיש אפשרות לעשות טיפולי קור "(Vaughan Hattingh) פ"דרא ,הטינג וון

 -יותר: יש תלות ברורה בין טמפרטורה לזמן הטיפול ונראה שהעובדה שאין טיפולים חמים מ

 ארוך מידי ולא כדאימעלות לא בהכרח נובעת מחוסר יעילות, אלא, למשל, ממשך טיפול  3.2

מעלות למשל(  9) ת שימורלשאלתי האם אחזקת פרי בטמפרטור .בהשוואה למשך ההפלגה

יתכן זה לא נבדק אבל שולה להיחשב כטיפול קור יעיל הוא השיב שלמשך שלושה חודשים, יכ

ארגנטינה ק מדוארדו ווילינא .שנים( מה)זו שאלה שעלתה גם בארץ לפני כ מאוד שכן

(Eduardo Willink) יום, משך זמן שעשוי  40, ציין שיצוא פרי מארגנטינה ליפן לוקח בסביבות

 יותר.ם וממושכיפושרים  טיפולי קורמחקר על להצדיק 

 

 לביצוע ניסויים בטיפולי קור: כללים

. כללים אחידים לביצוע ניסויים בטיפולי קורלקבוע (, מציע Toshi Dohinoטושי דוהינו, יפן )

נר ה" את מהווהש 1994משנת  לפרוטוקול היפנימאוד  הדומ, כלליםשל  הוא העלה פרוטוקול

ישלח לי  הוא( ו2012משנת פרוטוקול חדש יותר )בכל הניסויים ליפן. טושי מציין שיש  לרגלינו"



3 
 

שיטה לאילוח מלאכותי של בהמשך הוא הראה ניסויים דומים שנערכים ביפן כולל . אותו

חריץ )כמו  נחתךממנה לתוך תפוז שעם הביצים פירות: זריעת ביצים על נייר שחור והכנסתו 

בביצים ולטפל ברימות או לאלח שואל מה טוב ונכון יותר: לאלח פרי הוא  (."על הסכין" אבטיח

יון, לדעתי הכנסת רימות מלאכותית מידי ולא נושא פתוח לדהפרי ברימות ולטפל מיד. 

נקודת כל חרקים ל 3,000ל ש דרישההלגבי משקפת את מצבן האמתי של התפתחות בפרי. 

 חוששת (Lisa Neven, ארה"ב )ליסה נייבן .שטושי הציג זמן בבדיקת הקינטיקה של התמותה

שהם למעשה  מחקרים כאלה מימוןתקשה למצוא גבוהה העלות וה שזה נפח עבודה גדול מידי

  .ניסויים יישומיים

 

נשמר הוא רף הטמפרטורה לטיפול ואיך בניסוי איך נקבע , עם חשיבות יישומים שעלתהנקודה 

 ות ברגשיםהטמפרטור ממוצע קובעים את טמפרטורת הניסוי לפיהיפנים בניסויים ובטיפול. 

מעלות, כל עוד  2.2בו היעד הוא בניסוי כלומר, : הטמפרטורה הנמוכה ביותר ביניהםלפי ולא 

יעד אם  שיש לשים לב אליה, , זה בסדר. נקודה שנייהמעלאו  2.2הממוצע בין הסנסורים יהיה 

 יום ושעה 18 הטיפול נמשך (מתוך שלוש)בחזרה אחת  בניסוי, יום אבל 18 הפרוטוקול הוא

 יום... 19 -לע  קבעהפרוטוקול י, אחת

האם לפי  -האופן בו מחשבים את מספר החרקים בניסוי לגבי שעלתה היא נוספת נקודה 

? מי ממנו הגלמים המגיחיםמספר ים בחיתוך פרי הביקורת או לפי אחיות שמוצהרימות מספר ה

קובע את גודל האוכלוסייה המטופלת? על פי מה קובעים את מספר החרקים האפקטיביים 

 ח היפני( שבפירות? )המינו

 -גבוה מאוד הטבעי בניסוי ציין שלפעמים שיעור התמותה ( Tim Grout) , דרא"פטים גראוט

 מוכרכמה שזה גולם אחד מהפרי ) למעלה משישים ביצים כדי לקבללו דרושות עד כדי כך ש

הפרי אציין שבמכון אנחנו מתייחסים למספר הגלמים בפרי הביקורת, ממנו נגזרת כמות  (.לנו

לבדיקה. בבדיקת הפרי לאחר טיפול אנו פותחים אותו ומחפשים את הרימות החיות. לדעתי זו 

 גישה מחמירה יחסית שתומכת טוב יותר בתוצאות.

 

 מבוקרת: וספרהטיפולי חום עם ובלי אטמ

עם  ,פירות שוניםבטיפולי חום מצגת מפורטת על ציגה ה, (Lisa Nevenארה"ב ) ,ייבןנליסה 

ים מאוד החום יעיל יטיפולהיא מראה שובלי מספר קומבינציות של אטמ'. בשורה התחתונה 

 Jan) ורחושפאן י . אנחנו יודעים שבהדרים המצב מורכב יותר.בפירות שהיא בדקה

Verschoor) טונג קיו -ויו(Yu Tong Qiu) יםשמיועד יםנוספ נגעיםמספר  הציגו, מהולנד 

עפצים  לטיפולי חום עם או בלי אטמ' מבוקרת: אקרית תות השדה בצמחי תות ליצוא, נמטודות

 .בעגבנייה (Tuta absoluta) טוטה אבסולטהוהעש  בצמחי תות

על פירות: כמו תריפסים שמתחבאים  "תופסים טרמפ"ראה מצגת על חרקים שה טים גראוט

היא  תופעההלמרות ש. עלי הכותרתת , אקריות שמתחבאות תחבחור של האגס או של הטבורי

 זו בעיה שיש לתת לה תשומת לב., של בוגרים בלבד

 

 עוד נושאים )קטנים( שעלו:

גישה שכוללת ניטור, הדברה משולבת  ,גישה מערכתית לטיפול במזיקהאם  (א)

 ?יכולה להיחשב אמצעי טיפול מספק למטרות הסגרוסניטציה יעילה, 

מכולה ובה ארוזים איך יש לטפל ב ,תמעורבשל תוצרת  משלוחכיצד יש לטפל ב (ב)

עם יצוא דל היקף כמו מספר  )זה קיים במקומות מסוימים וירקות פירות ם שלכמה מיני

 (.מדינות באפריקה
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 מימון המפגשים:

יש  USDA-בציינה ש( Lisa Nevenיסה נייבן )ללפי שעה אין מקור למימון המפגשים הבאים, 

אני לממן מפגשים בינלאומיים.  (המשרד דרכו ניתן )לעובדי קשרי חוץ,שנועד לטיפוח מנגנון 

בינלאומיים מפגשים  מימוןלארץ יש מקורות ב משרד החקלאותבחושב שכדאי לבדוק אם גם 

 כאלה.

 

  עבודהצוותי 

במהלך הדיונים ריכזנו רשימה של נושאים שיש להתייחס אליהם כמו: איסוף כל נתוני 

המייצאת, המדינה המייבאת, המטען המטופל ותנאי הטיפול. הטיפולים הקיימים על פי המדינה 

הכוונה בעיקר לפרוטוקולים של טיפולי קור )רוב הטיפולים( אולם גם לפרוטוקולים של טיפולי 

 Controlled Atmosphere Temperature-חום ושל טיפולים באטמוספרה מבוקרת 

Treatment System (CATTS).  אני צוותיי יותר יםקטנעבודה  צוותילהתפצל להוחלט .

מה הסיכוי שתסיים את  -לקבוצה שתבדוק נושאה הרימה החיה שנמצאת אחרי הטיפול קור 

 התפתחותה באופן נורמלי.

 

 .2017אוגוסט -הולנד, יוני -עוד שנתיים, בעיר וחניגן  הפגישה הבאה:
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 בהדרים למחקר בינלאומי במכוןשל בין ערביים סיור 

 

כולל מתקנים לגידול ולמחקר בחרקים )בעיקר זבובי פירות(, מחלקה למחקר  המכון

 .מחלות )פטריות, נמטודות, וירוסים וכד'(מחקר בבטיפולים אחר קטיף בהדרים וכן מחלקה ל

 

מגדלים את הזבובים במבנה עגול עם חלונות גדולים וללא תאורה מלאכותית  .זבוביםהגידול 

ות של על מנת שהחרקים יחוו תנאים דומים ככל האפשר לסביבה. בחדר זה מגדלים מושב

, זבוב C. rosaזבוב קרוב ודומה בשם  של, Ceratitis capitata זבוב הפירות הים תיכוני,

וכן מושבה של זבוב הפירות המזרחי,  דרא"פ(ב Natalהפירות של נטל )על שם מחוז 

Bactrocera dorsalis את הזבובים הם מגדלים בטולים גדולים )דומים לאלה שבמכון( עם .

רוכסן לפתיחה. הביצים מוטלות ביחידות הטלה אותן הם מכניסים לטול. כשיש דרישה 

 קערת מים מתחת לטול.להרבה ביצים )ניסוי גדול( הם שמים 

 

 

  

ועם כוון השעון:  שמאללמעלה מ

, יחידת העגול מבנה הגידול

הטלה בתוך טול שניתן להכניסה 

ולהוציאה באמצעות רוכסן, 

 טולים עם זבובים בחדר הגידול.
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 בחום ת פריוהברש לשטיפה מתקן

או "אולפקטומטר" לבדיקת משיכה של זבובים. המנהרה  במנהרת רוח קטנהבמעבדות ראינו 

 יון ודומה למתקנים בהם עבדו בארץ דוד נסטל, מראונקוייליסי ז"ל מבוססת על זו שפיתח סרז'

בצד אחד )ראה תמונה(. בטור הרה בנויה משש צנצנות פלסטיק מחוברות נהמ. )וולקני( וחבריו

שמים את החומר הנבדק ולתוך התא הראשון משחררים זבובים. בבדיקה רושמים כמה זבובים 

גס של חומרים שאחר כך יבדקו המנהרה נועדה לסינון עברו לכוון חומר המשיכה ובאיזה קצב. 

 במלכודות בבתי רשת או בשטח.

 

 

 

 

 

 

 

 של המחלקה לאחסוןלטיפולים אחר קטיף. מעבדה דומה לזו  מעבדהבהמשך ביקרנו ב

בוולקני. במעבדה מתקן לשטיפה והברשה בחום, מתקן לטיפול באוזון )בעיקר נגד מזיקים על 

בה בודקים אחר כך נכנסנו למעבדה ופני הקליפה( ואמבט מים חמים לבדיקת טיפול טבילה. 

 נוכחות של חיידקים ופטריות פתוגניות בפרדס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

זבובי פירות. שני מאווררים קטנים המופעלים חומרי משיכה ללבדיקת המיועדת מנהרת הרוח למעלה: 

 לדעתי .וולט ממוקמים בשני הצדדים ומאפשרים תנועה של אוויר לאורך המנהרה 9על ידי סוללות של 

יכולת התעופה של  את מגבילזה  גודל(. וקצרה מאוד צרההיא ) קוטנהעוץ בנ הזו המנהרה של החיסרון

 .הליכהב בעיקרוגורם להם להתקדם  הנבדקים הזבובים
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משמאל מלכודת נאדל  למטהלור ונדיפית דיביפאן, -מלכודת טפרי עם הפיתיון ביו למעלה

 .עם מכסה כחול מלכודת צנזוס ןלבנה, מימי

 ניסוי לבדיקת חומרי משיכה בשטח פתוח )לעומת מטע מסחרי( -בשטח סיור 

 

, בשטח פראי יחסית, המהווה חווה של חיות בר. לנלספרויט ערביתק"מ מ 25 -הניסוי נערך כ

מלכודות  30מטר זו מזו, נתלו  20 -על העצים הסמוכים לאורך דרך העפר, במרחקים של כ

הנטר מגיע למלכודות אחת לחודש ואחרי . אחד()שלוש חזרות לכל  פיתיונות שונים 10ובתוכן 

הם שסופר את הזבובים הוא בודק שמשחת הגריז שעל המתלה )נגד נמלים( תקינה. אציין ש

: טיפוסיםאלא בארבעה  ,)כנראה שלא היו להם( לניסוי מלכודות זהות 30-לא השתמשו ב

את המלכודות על כמו כן הם לא הקפידו לתלות טפרי, נאדל לבנה, נאדל צהובה וצנסוס. 

עצים דומים, מה שמכניס לניסוי מורכבות ושונות רבה שתגביל את היכולת שלהם לבצע ניתוח 

 סטטיסטי ולקבל תוצאות מובהקות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :שיחות עם עמיתים

 

. הוא מכיר את (עת"מעש התפוח המדומה ), עובד הרבה על (Sean Moore) דרא"פ - שון מור

 עידוןעל היום הוא עובד  . רועי כספי משת"פ עםכבר ושיטת הגידול ושיטות אילוח, מכיר 

 ת הטיפולטמפרטור העלאת: יום( 22)מינוס חצי מעלה למשך  קובל בהדריםטיפול הקור המ

אני אשמח לשת"פ אתו  ימים. 20 -לפחות מהטיפול ( וקיצור משך 0.3מינוס  -בשתי עשיריות )ל

  בנושא.
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עובד הרבה על טיפולים פיטוסניטריים. בין השאר  ,(Vaughan Hattingh) דרא"פ - נגיוון הט

( פוגעת Gy 100הוא עבד על קרינה בהדרים נגד עת"מ. הוא טוען שקרינה )בסדר גודל של 

 גם נזקים בקליפה וגם בשינויים בטעם הפרי. -בפרי 

 

עובדת אנטומולוגית ממאוריציוס, , (Aruna Manrakhan) דרא"פ )מאוריציוס( - מנרקן ארונה

, ובמיוחד היא עובדת על זבוב הפירות על אקולוגיה של זבובי פירות בדרא"פ )מחוז לימפופו(

ארונה היא הראשונה שמצאה את  נגדו. (MATהזכרים ) השמדתל ההמזרחי ועל יעילות השיט

את  באפריקה )מומבסה( בזמן שחקרה, Bactrocera dorsalis, זבוב הפירות המזרחי

. הזבוב שהיא מצאה כונה במשך (Ceratitisהאקולוגיה של זבובי הפירות המקומיים )מהסוג 

קוטל  כתוב מאמר משותף עלשנארונה הציעה  .(B. invadens" )הפולש"עשור זבוב הפירות 

ועל יכולתו של זכר שנחשף לחומר  ,חרקיםה של גדילה מעכבימקבוצת  (מץ') הביצים לופנורון

גרסה מסחרית על  נו במכוןלפני כמה שנים עבד. על הנקבה עמה הוא מזדווגת עקרות והשרל

. אז הספרדית )שווקה בארץ על ידי כצ"ת( Singentaבמתקני "אדרס" של המצויה  החומרשל 

על זבוב ל הנקבה. ארונה מתכוננת לבדוק זאת שרה עקרות עהזכר אינו מ ,שבזפי"תמצאנו 

ה מ)מסיגמה( ובאופן דו טהורחומר ( ולהשתמש בBactrocera dorsalisהפירות המזרחי )

 .ניסוי שלנול

 

ומכירה  במאוריציוס )ז"א( זבוב האפרסקעובדת על  -( Mallini Alleckמאוריציוס ) - אלקמליני 

מקרוב את שיטות הגידול וכן את הביולוגיה שלו. לשאלתי היא לא זוכרת שאיי פעם ראתה ז"א 

. בכך היא זבוב הפירות המזרחי(זכרים של ב תשמוכרתופעה ממש אוכל מתיל יוגנול )ש

ים למתיל יגנול הנמשככל הזבובים בין גוזרים גזרה שווה  :את מה שחשדתי שקורה האישש

דבר  מנוז"א כלל לא ניזון משניזון מהחומר "עד להתפקע",  בוב הפירות המזרחיבניגוד ל כאשר

ליון גלמים יכמ עדין מונה במאוריציוסהמושבה  .לחומר ושלשיכול להשפיע גם על המשיכה 

מזון יום במושבה שלנו.  20-, לעומת למעלה מימים )!( 10 -המינית התבגרות תקופת הלשבוע. 

יחידות הטלה ב . ההטלהניפגיןסודיום בנזואט ל למעט תוספת שלכמו שלנו, הבוגרים והזחלים 

. הפוטופריודה במיץלהרטיב את הבד אין להם צורך כאשר , עם בד רטוב בתוכן מלאכותיות

ילים לקראת חשכה, לא רואים הרבה הזדווגויות )מתחהם , יחסית אור:חושך 12:12 -אביבית 

(. את המושבה העיקרית הם מגדלים 90%לה(. שיעור הבקיעה גבוהים )סביב מסיימים בלי

 פלסטיקצינורות בכל כלוב. ההטלה נעשית ל בוגרים 300,000(, מהוואי)כלובים גדולים ב

 במצגת של עמי הברמן(.נמצאים הכלובים עם חורים ) אופקיים

 

את הפרוטוקולים של טיפולי לי הבטיחה לשלוח (, Joanne Wilson, ניו זילנד )ן ווילסוןאג'ו

 .העברתי את זה לשירותים להגנת הצומח ולביקורת -. הבטיחה וקיימה הקור של מצרים

 

-מעודדת לפרסם את העבודה על הפומלית. בין אם כ (Lisa Nevenארה"ב ) ,ליסה נייבן

Short-notes ,בעיתון שלה, רק את הניסוי האחרון שנבצע לאשרור טיפולי קור עדינים יותר 

היא  ובין אם כמאמר שלם של כל התהליך עם הפומלית )בהנחה שאוכל להגיע לכל הנתונים(.

עבדה המון על טיפולי חום ועל חרקים שעוברים חריפה של שנה ושנתיים )!( כמו זבוב 

הדובדבן. היא טוענת שעל ידי מחקר פשוט על חימום הפרי בשטח על העץ וכן של המטבוליזם 

 הגיע ל"חלון" האפשרויות לביצוע טיפולי חום באטמ' מבוקרת.של חרק המטרה, ניתן ל


