ביקור מדעי במדינת סן לואיס פוטוסי במקסיקו
מטעם ארגון המזון והחקלאות ( )FAOוהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ( ,IAEAסבא"א)
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פרויקט הזבובים המעוקרים  -ומתקן להקרנה פיטוסניטרית של פירות
28.10 - 8.11.2019
דו"ח נסיעה מאת:
יואב גזית – מנהל המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן ,ענף ההדרים ,המועצה לייצור צמחים ולשווקם
עמית מזרחי – מנהל אגף ביקורת ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
רקע :שנינו נבחרנו להשתתף בתוכנית אזורית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א  )IAEA -שהתקיימה
במקסיקו .התכנית משויכת לפרויקט הלאומי של סבא"א ,שהוא חלק ממערך פרויקטים לאומיים ואזוריים לפיתוח אסטרטגיה
להתמודדות עם זבובי פירות כמו זבוב האפרסק Bactrocera zonata ,בישראל .הפרויקט עוסק בהדברה משולבת ()IPM
נגד זבובי פירות לרבות היבטים של ניטור ,שימוש באמצעי הדברה (פיתיונות והדברה ביולוגית) ,שימוש בזבובים מעוקרים
( )SITוטיפולים שלאחר קטיף כגון טיפולי קרינה.
סן לואיס פוטוסי :הביקור היה במדינת סן לואיס פוטוסי ( )SLPבמקסיקו ,הקרויה על שם לואי התשיעי מלך צרפת ,שנחשב
לקדוש מגן של העיר (ראה מפה) .היא משתרעת על פני שטח של  61,137קמ"ר (פי שלושה מישראל) ,מונה כשלושה
מיליון תושבים ובירתה העיר סן לואיס פוטוסי .הביקור המדעי שלנו התמקד בשתי ערים :ריו-ורדה ( )Rioverdeשנמצאת על
רמה שטוחה בדרום המדינה ,בגובה קילומטר מעל פני הים ומונה כ 160,000 -תושבים; מטהואלה ( ,)Matehualaהעיר
השנייה בחשיבותה במדינה ,נמצאת בצפונה ,על מישור שטוח ומדברי בדרך כלל( ,בביקורנו המישור היה ירוק למדי) בגובה
קילומטר וחצי מעל פני הים ,זו עיר כורים (מכרה נחושת ,בעיקר) המונה פחות מ 100,000 -תושבים .הביקור התחלק לשני
חלקים .כל אחד נמשך שבוע( :א) הכרת התכנית להדברה משולבת של זבוב הפירות המקסיקני בעיקר באמצעות זכרים
מעוקרים ,לימוד התוכנית מפי צוות העוסקים במלאכה :הפעילות עצמה ,הלוגיסטיקה ,ועל ודרכי היישום שלה בקנה מידה
גדול; (ב) לימוד נושא טיפולי קרינה פיטוסניטריים לתוצרת חקלאית בדגש על יישומם בקנה מידה מסחרי כולל הרגולציה
המלווה את השיטה.

מטהואלה

ריו ורדה
סן לואיס פוטוסי

חלק ראשון – פרויקט הזבובים המעוקרים של מדינת סן לואיס פוטוסי ()28.10 – 1.11
המארחים :הביקור הראשון התקיים בריו ורדה ,במרכז
הגחה ופיזור של זבובי פירות מעוקרים ( Centro de
.)Empaque de Moscas de la Fruta Esteriles
מרכז זה הוא אחד מחמישה מרכזי פיזור דומים ברחבי
מקסיקו .הוא שייך לוועדה לבריאות הצמח ( Comite
 )Estatal de Sandidad Vegetal de SLPגוף ששייך
לחקלאים ולבעלי עניין והוא ממומן על ידי משרד
החקלאות המקסיקני הנקרא  SAGARPAאו בשמו
החדש .SADER :אחד האגפים במשרד נקרא -
 SENASICAוהוא כולל את הענפים :פיקוח ,בריאות
הצמח ,בריאות בעלי חיים ובטיחות במזון .האגף גם
מפקח על הועדה לבריאות הצמח .רוברטו חוסה
( ,)Roberto José Gómez Pauzaהמלווה שלנו
בביקור ,עובד בתחום בריאות הצמח ,אחראי על כל
הפעילות של הגנת הצומח ובנוסף הוא גם מפקח על השימוש שעושה הועדה בתקציב ממשרד החקלאות ,וגם מוודא
שהשתמשו בו למטרות שאליהם יועד .בתחילת הביקור ערכנו מפגש הכרות רשמי עם כ  20איש שקיבלו אותנו בחום כאורחי
כבוד .הנציגים הגיעו מהענפים השונים שבמשרד החקלאות וכן הגיעו נציגי הועדה שהאחראית על פרויקט ה SIT -במדינת
סאן לואיס פוטוסי ונציגי מגדלים .רוב הפעילות שלנו הייתה בחדר ישיבות במרכז ההגחה ובנוכחות  5-15אנשים .בין
ההרצאות שהועברו :טיפול בגלמים המעוקרים ,טיפול בזבובים לקראת פיזור (קירור והתאוששות) ,ניטור הזבוב בשטח
(תפעול מלכודות הניטור) ,איסוף ורישום דגימות פרי וממצאיהן .בשל בעיות שפה ,רוברטו תירגם לנו סימולטנית לאנגלית
את כל ההרצאות ,השאלות והשיחות וכן לספרדית את כל השאלות ,הבקשות והרעיונות שהעלינו.
אנסטרפה .במדינה נמצאים ארבעה מינים של זבובי פירות בעלי חשיבות כלכלית
מהסוג  :Anastrephaשלושה מהם A. serpentine, A. steriata ,ו A. obligua-
נמצאים בעיקר בשטח המיושב ו /או על פונדקאים לא מסחריים ,ולכן אינם מהווים
איום .מין הרביעי Anastrepha ludens ,המכונה זבוב הפירות המקסיקני ( Mexican
 )fruit flyאו בקיצור זמק"ס (ראה תמונה) ,הוא המין הבעייתי מבחינת היצוא לארה"ב
[קיבלנו מהמארחים פרטים באלכוהול של ארבעת המינים הללו ,לתיעוד ושימור
בשירותים להגה"צ] .הזמק"ס גדול בערך פי שלושה (לפי משקל הגולם) מזבוב הפירות
הים תיכוני (זפי"ת) ,צבעו חום צהבהב ,עיניו ירוקות ולנקבה נדן ארוך מאוד של צינור הטלה .לזבוב עוד לא נמצא חומר
משיכה יעיל לזכרים כדוגמת הפרה-פרומונים הקיימים לזבוב הפירות הים תיכוני (טרימדלור) או לזבוב האפרסק (מתיל
יוגנול) .לכן הניטור שלו מתבצע עם פיתיון חלבוני מבוסס על שמרי טורולה ( 3גלולות טורולה ל  250מ"ל מים) תרחיף שמושך
גם זכרים וגם נקבות ,באמצעות מלכודות זכוכית (מקפייל) או מלכודות פלסטיק (מולטי-לור).
זמק"ס .מבחינת תפוצת זמק"ס ,מקסיקו מחולקת לשלושה אזורים( :א) אזור הדרומי בו הזבוב נוכח ומדבירים אותו בעיקר
בהדברה כימית :ריסוס מלתיון  +פיתיון מבוסס על הידרוליזט שמרים (דומה לבומינל בו משתמשים בישראל) .פעילות זו
מאפשרת קבלת יבול ובתנאים מסוימים אף יצוא; (ב) אזור צפוני ,לאורך הגבול עם ארה"ב שחופשי מהזבוב בו לא מבצעים
הדברה למעט פעולות ניטור ,מעקב וגילוי – אזור זה חופשי ליצוא לארה"ב; (ג) אזור ביניים בו הזבוב נוכח אבל ברמה
המוגדרת נמוכה מאוד ( )low prevalenceלפי לכידה במלכודות הניטור של פחות מ  0.1זבובים למלכודת ליום .באזור זה
מבצעים ההדברה בשיטת הזבובים המעוקרים .במקומות בהם יש לכידה גבוהה יחסית (נקודות חמות) הם מבצעים איסוף

והרחקת פרי נגוע וריסוס קרקעי ממוקד על פני תקופה של כחמישה דורות של זבוב (כחמישה חודשים) .בנוסף הם מבצעים
שם פיזורי תגבור מהאוויר של הצרעות הטפיליות ביחס של  100צרעות לדונם.
[הערה  -בהדברה ביולוגית של פיזורי תגבור ,אוכלוסיית הטפילים בשטח מתוגברת כל הזמן על ידי הפיזורים ,זו גישה
שמתבצעת בעיקר באזורים סגורים (חממות או בתי גידול) .בשטחים פתוחים ,כמו פרדסים ,יעילותה של גישת התגבור
שנויה במחלוקת .בכל מקרה גישה זו שונה בתכלית מההדברה הביולוגית הקלאסית ,כמו שמבצע המכון להדברה ביולוגית,
בה המטרה היא לבסס את הצרעה בשטח ולתת לה לפתח אוכלוסייה שתתמודד עם המזיק].
תחנות דרכים להסגר .כאמור ,האזור צפוני של מדינת סן
לואיס פוטוסי חופשי מהזבוב .קו גבול אקולוגי מפריד בין
אזור זה לאזור הביניים במרכז המדינה בו רמת האוכלוסייה
נמוכה מאוד ( ,)low prevalenceובו נמצא פרויקט
הזבובים המעוקרים של ריו-ורדה .כדי להבטיח שלא יעברו
פירות נגועים לאזור החופשי בצפון ,הקימו לאורך הגבול
תחנות דרכים ( Punto de verificacion einspeccion
 )internaשמטרתן לבדוק הימצאות פרי בכלי הרכב
שעוברים לאזור הצפוני החופשי מן הזבוב .התחנות הנ"ל
ממוקמות בשני הכבישים העיקריים המובילים צפונה .את
הפיקוח מבצעים הנציגים של משרד החקלאות ביחד עם
המשטרה המקומית .האזרחים המקסיקנים מודעים לכך שאסור להם לעביר פירות מאזור לאזור על ידי פרסום של משרד
החקלאות המקסיקני.
מוסקה-פרוט ( :)Moscafrutמפעל מוסקה-פרוט ,הוא המפעל המקסיקני לזבובים מעוקרים שנמצא במטפה ()Metapa
ליד טפצ'ולה ( )Tapachulaשבדרום מדינת צ'אפס ( .)Chiapasהמפעל מייצר כיום כרבע מיליארד גלמים מעוקרים (במנה
של  80 Gyבמתקן הקרנה מקומי) של זמק"ס לשבוע משני זנים( :א) זן דו זוויגי בו לא ניתן להפריד בין הזוויגים ולכן מפזרים
את שניהם; (ב) "טפצ'ולה ,"7-זן המאופיין בכך שגולם הנקבה שחור וגולם הזכר חום ,מה שמאפשר הפרדה בין הזוויגים
באמצעות ממיין אופטי ופיזור זכרים בלבד .תהליך הייצור וההפרדה של זן זה משמעותית יקר יותר .בנוסף מייצר המפעל 27
מיליון צרעות טפיליות לשבוע .מדובר בצרעה טפילת זחל-גולם לזבובי פירות ,מהמין ,Diachasmimorpha longicaudata
שתוקפת את הרימה של הזבוב ולאחר שהרימה מתגלמת זחל הצרעה אוכל את הגולם והצרעה הבוגרת מגיחה מהחביונה
של הזבוב [בשנת  2004ייבא המכון להדברה ביולוגית מהוואי צרעה מאותו סוג –  D. kraussiiשהתבססה היטב בארץ].
הייצור ההמוני של הצרעות מתבסס על רימות זמק"ס מהמפעל אשר הוקרנו לפני ההטפלה במנה של  - 150 Gyשמונעת
מהזבובים הלא מוטפלים להגיע לבגרות.
ההיסטוריה של הפרויקט :הפרויקט קיים כ  10שנים עם הפסקה באמצע בשל בעיות תקציב .לפני תחילתו היה פחת גדול
מאוד של תוצרת החקלאית ,בעיקר תפוזים מזן ולנסיה ומנגו ,שעמד על כ  .40%היום ,בעקבות הפרויקט ,ירדה הנגיעות
לכדי  1%בלבד .בכדי להצליח הם תכננו ליישם את השיטה כאשר אוכלוסיית הבר בשטח נמוכה ,ולכן הם החלו בריסוס
מאסיבי בכל השטח הרלוונטי .בהמשך ,כל עוד הפרויקט שומר על רמת אוכלוסייה נמוכה ,הופחתו הריסוסים לריסוסי קרקע
ידניים ממוקדים ל"נקודות חמות" כלומר למוקדים שנמצאה בהם לכידת זבוב גבוהה יחסית .שטח הפרויקט (נכון למעשה
לכל פרויקט מרחבי) כולל אזורים בעלי אופי שונה )1( :חלקות מסחריות של הפונדקאי המרכזי (תפוזי וולנסיה במקרה שלנו);
( )2חלקות מסחריות של פונדקאים אלטרנטיביים; ( )3חלקות עזובות; ( )4ישובים עם חצרות בתים; ו )5(-שטחי בור עם
פונדקאי בר שונים .כדי להתגבר על המגוון הזה הם משתמשים בשיטה מרחבית ( )Area wideשתכליתה לפזר את הזבובים
בכל האזורים באותו הזמן ובצורה שווה מבלי להתחשב באיזו מידה החקלאי שומר על החלקה שלו .בצורה זו הם מקבלים
יעילות גבוהה יותר ביישום ה.SIT-

בתחילת הפרויקט ,בשנת  ,2008הם פזרו  10מיליון זבובים מעוקרים לשבוע .ב 2014 -הם הרחיבו את הפרויקט צפונה כדי
להכליל בו שטחים שהוו מקור אילוח לפרויקט ובמקביל הגדילו את כמות הזבובים המפוזרים ל 60 -מיליון לשבוע.
מרכז הפיזור והטיפול בגלמים .פעמים בשבוע מגיעים למרכז ממוסקה-פרוט  60מיליון גלמים מעוקרים של זמק"ס40 ,
מיליון מהם ,מסומנים באבקה פלורוסנטית ירוקה ,הם זכרים ונקבות של הזן הדו -זווגי (הזול) ו 20 -מיליון ,מסומנים באבקה
פלורוסנטית וורודה ,הם זכרים בלבד מהזן טפצ'ולה( 7-היקר) ,בשל העלות של זן זה מפזרים ממנו פחות ורק באזורים
מסוימים בפרויקט .הגלמים מגיעים למרכז מאובקים באבקה פלורוסנטית (מאפשרת את זיהוי הבוגר) בשקיות ניילון אטומות
כשהם בהיפוקסיה (ללא חמצן) .במרכז פותחים את השקיות ומאווררים את הגלמים .דוגמית מהגלמים נלקחת לבדיקות
איכות (מבחני הגחה ,תעופה ושני מבחני הישרדות) .שאר הגלמים מוטענים על "מיגדל מוברקי" ( :)Mobaraqiהמיגדל
מבוסס על משטח גלגלים שנושא עליו ,אחד על גבי השני 18 ,כלובי רשת ,כל אחד בגודל  72ס"מ על  83.5ס"מ ובגובה
 18.2ס"מ .בכל כלוב שמים מגש עם  20,000גלמים ,מגש עם מזון כמעט יבש ( 96%סוכר ו 4% -הידרוליזט שמרים עם
מעט מים ליצור תערובת אחידה) ,ספוג רווי במים לשתיה ומשטח פלסטיק גלי מקופל להגדלת שטח הפנים בכלוב והוספת
מקום עמידה לזבובים .סה"כ בכל מגדל יש  360,000זבובים .הגלמים מגיחים כעבור יום יומיים ונשארים בהדגרה כ 4-ימים
נוספים על מנת לפזר אותם כשהם כבר בוגרים מינית.
פיזור הזבובים המעוקרים .בשעה חמש לפנות בוקר של
יום הפיזור מועברים ,מההדגרה כ 14 -מגדלים (כ 5 -מיליון
זבובים) לחדר קירור בו הטמפרטורה היא  .2°Cכעבור כחצי
שעה הזבובים מאבדים את יכולת התנועה והאחיזה שלהם
ונופלים ( .)Knock Downבשלב זה מפרקים כל מגדל
וצוברים את הזבובים הרדומים לתיבת הפיזור בגודל של כ-
 80על  80על  100ס"מ ,עשויה מנירוסטה מבודדת טרמית
ובה מערכת קירור ששומרת את הזבובים בתוכה
בטמפרטורה של כ 5 -עד  8מעלות .לאחר שהתיבה
התמלאה ב 5-מיליון בוגרים היא מועברת למנחת בו נמצא
מטוס ססנה חד מנועי עם דלת אחורית רחבה המאפשרת
את הכנסתה (ראה תמונה) .במהלך הטיסה הזבובים מוצאים מהתיבה באמצעות מסוע שנמצא בתחתיתה שמסיע אותם
לעבר שני צינורות אנכיים שיוצאים מגחון המטוס .זרימת האוויר בטיסה יוצרת יניקה מהצינורות ששואבת את הזבובים
החוצה .צג קטן המחובר למצלמה בתיבה מראה לטייס את יציאת הזבובים התקינה .טיסת הפיזור מתוכננת במרכז לפי
לכידות המלכודות ופנולוגיית המטעים .תכנית הטיסה מוטענת על גבי מחשב ניווט מבוסס  GPSוהמטוס ממריא לדרכו.
המטוס טס בגובה של  100מטר ובמהירות של כ 180 -קמ"ש .מעל הפוליגונים של גושי המטעים מבצע המטוס יעפים
ישרים ומקבילים במרחק  115מ' זה מזה שבמהלכם מופעל המסוע והזבובים מתפזרים .כאשר המטוס יוצא מגבולות
הפוליגון ,הפיזור נפסק וממשיך רק כאשר המטוס חוזר לפוליגון .סה"כ הם מפזרים פעמיים בשבוע כ 1,000 -זבובים לדונם
לשבוע .מלבד הפיזור המוטס הם מידי פעם מבצעים פיזור קרקעי של זבובים :מקופסאות פלסטיק ,בכל אחת כ20,000 -
זבובים מצוידים במים ומזון (לא ראינו) וכן הם בודקים אפשרות לפזר זבובים באמצעות רחפן שמסוגל לשאת  8.5ק"ג כולל
מיכל הפיזור .על פי הסרטון שהם העבירו לנו ,נראה שהרחפן נמצא בשלבי המחקר והוא עדין אינו מבצעי.
בדיקות איכות :למדנו איך הם עושים בדיקות איכות לזבובים העקרים .אלה בדיקות סטנדרטיות שנועדו לוודא שהם שורדים
ויכולים לעוף אחרי טיפול הקרינה ,ושהם מספיק חזקים בכדי להוות "יריב הולם" לזבובי הבר .סדרת הבדיקות מאפשרת
לאבחן בעיות בייצור הזבובים כמו גלמים קטנים מידי או חיוניות נמוכה .הבדיקות מתבצעות בעיקר במעבדה בה הם בנו תא
רשת בגודל  2על  3מטר ובגובה  2מטר עם דלת כניסה מרשת .בחלל זה הם מבצעים את הבדיקות הבאות:

כימות /נפח הזבובים :לפי משקל גלמים שהם מקבלים מהמפעל בכל משלוח ולפי שיעור המעופפים שהם קיבלו במבחן
התעופה (להלן) האחרון ,הם מחשבים את נפח הגלמים שייתן  20,000זבובים מעופפים .נפח זה משמש להבטיח שבמיגדלי
ההגחה יהיו  20,000מעופפים בכל כלוב.
מבחן הגחה :מבחן סטנדרטי (לפי המדריך של סבא"א)  -הכנסת גלמים בודדים למאה תאים בגודל סמ"ק ומעקב אחר שיעור
ההגחה ,שיעור הבוגרים המעוותים (לא פונקציונליים) ושיעור הנקבות.
מבחן תעופה( :סטנדרטי)  -הכנסת גלמים ל 5 -גלילי פרספקס אטומים (צבועים בשחור) בגובה  10ס"מ שהדופן הפנימית
שלהם מאובקת בטלק שמונע מהזבובים לטפס בהליכה החוצה .בכל גליל שמים  100גלמים .אחרי הגחה קובעים את שיעור
הזבובים המעופפים – כלומר ,לפי מספר הגלמים המתים ,הזבובים המעוותים והזבובים שנשארו בגליל ,מחשבים את מספר
הזבובים שעפו החוצה לאור .בדיקה זו משלימה את מבחן ההגחה הנ"ל.
בדיקת הישרדות( :סטנדרטי)  -הכנסת זבובים לכלובי פלסטיק כשהם מצוידים במים בשפע אבל בלי מזון ומעקב אחרי שיעור
ההישרדות שלהם כתלות בזמן.
בנוסף הם מבצעים בדיקה בשטח:
בדיקת תעופה בשטח( :לא סטנדרטי)  -הכנסת חמש מנות של  20,000זבובים שהיו בקירור (במיגדל מוברקי שקוררו כהכנה
לטיסת פיזור) לכלובי פלסטיק שהדופן שלהם אובקה בטלק ,מקביל הבאת  5כלובי דומים עם זבובים שלא היו בקירור
ופתיחתם בשטח (הרבה זבובים עפים) והכנסת הזבובים לכלובי פלסטיק דומים עם טלק .בתום הניסוי הם שוקלים את
תכולת הזבובים שלא יצאו מהקופסאות ומשווים את המשקל בין אלה שהיו בקירור לאלה שלא .יש לציין שלמרות ה"גסות"
( )crudeשל המבחן ,לאורך זמן מתקבלת ממנו תמונה טובה של מצב הזבובים המעוקרים בשטח.
יציאות לשטח:
( )1ביקור במנחת ממנו יוצאות טיסות הפיזור של הזבובים המעוקרים .אחרי שראינו במרכז הפיזור כיצד צוברים את הזבובים
המעוקרים בתיבת הפיזור ,ליווינו את התיבה למנחת ושם הוזמנו לעלות על טיסת פיזור שנמשכה כשעה וחצי .הטיסה
אפשרה לחוות את הפיזור מקרוב ולראות ממעוף הציפור (גובה  100מטר) את העיר ריו-ורדה ואת השטח סביבה ולהתרשם
מהאינטנסיביות של השטח החקלאי הכולל פרדסים וגד"ש (הרבה תירס) וכן את השטח העירוני שגם מעליו מפזרים זבובים
בשל שפע הפונדקאים שבו .כמוכן התרשמנו מאופי טיסת הפיזור שמתבצעת בהתאם למערכת  GPSואיך מטוס הססנה,
שרדיוס הסיבוב שלו בן כחצי קילומטר ,מסוגל "לתפור" את השטח בפסים בצפיפות  115מ' זה מזה.
( )2המעבדה הלאומית להגנת הצומח ולמיפוי גיאוגרפי של כל מקסיקו.
במעבדה במצעים ניטור מחלות שונות כמו מחלת ה"גריניניג" בהדרים ,גילוי וירוסים שונים במטעים .זו היא שלוחה של
אוניברסיטת סן לואיס פוטוסי .ד"ר מריה גואדלופה ( )Maria Guadalupe Galindo Mendozaהציגה לנו שם את מערכת
הביג-דטה שלהם שקולטת נתונים של פיקוח וניטור מ 90,000 -מקורות .התוכנה מבוססת מיפוי ממוחשב לעיבוד נתונים
ולקבלת החלטות .בנוסף הם מפתחים שימוש באמצעי חישה שונים כמו חיישן אינפרה-אדום שיכול לכמת את פעילות
הפוטוסינטזה בצמח ולאתר מחלות בשדה עוד לפני שרואים אותם באופן רגיל .מבנה המעבדות הצמוד מצויד היטב לכווני
מחקר שונים כמו מעבדה למחקר מיקרוביולוגי ,מעבדה לגידול צמחים מתרביות רקמה ,מעבדה לבדיקות איכות חלב,
ומעבדה לבדיקת איכות המים .לפי שעה המעבדות נראות בשלב ההקמה (הרבה ציוד חדש אבל ללא פעילות מלאה).

( )3יציאה לפרדס .מי שליווה אותנו
בפרדסים וממש יצא מגדרו כדי
להסביר לנו הכול הוא האגרונום
מיגל רייס הרננדז ( Miguel Reyes
 .)Hernandezבפרדס ראינו כיצד
מתבצעת בדיקת התעופה בשטח
(ראה לעיל) של זבובים מעוקרים
מהזן הדו-זוויגי; בדיקה של
מלכודות ניטור – לאנסטרפה,
כאמור ,עוד לא נמצא "פרה-
פרומון" ( )para-pheromoneלמשיכת זכרים של אנסטרפה( ,כמו המושכנים 'טרימדלור' לזבוב הפירות הים תיכוני או מתיל
יוגנול לזבוב האפרסק) וניטור הזבוב מתבצע על ידי מלכודת מצוידת בפיתיון המבוסס על תרחיף של  250מ"ל מים עם שלוש
טבליות של שמרי טורולה (מלכודות "מולטילור" מפלסטיק  -ראה תמונה) .יש לציין שפיתיון זה הוא פיתיון המבוסס על מזון
הזבוב ולכן המלכודות מושכות גם נקבות וגם זכרים מארבעת מיני האנסטרפה שבסביבה .המלכודות נתלות בשליש העליון
של העץ באמצעות מוט .בדיקת המלכודות כולל סינון ואיסף הזבובים למיכל קטן עם אלכוהול ( )70%לזיהוי במעבדה .סה"כ
יש להם בפרויקט רשת של כ  550מלכודות (בערך אחת לכל  100דונם).
ריסוס קרקעי של מלתיון-פיתיון כולל הכנת תחליב הריסוס בחבית
[ביחס של  1ליט' מלתיון  4 ,1000ליט' פיתיון חלבוני מבוסס על
הידרוליזט שמרים (דומה לבומינל) ו 95 -ליט' מים]
יש לציין שאנשי צוות הריסוס היו לובשים בסרבלים צהובים ,מגפיים
ייעודיות ,כפפות ומסכות הגנה (ראה תמונה) .לאחר הכנת התחליב
הם עושים בדיקה וכיול של גודל הטיפות וכייול של ספיקת מרססי הגב
(נפח ליחידת זמן) .רק אחר כך הם מתחילים לרסס את השורות :כל
שורה ,צד אחד .באשר לחומרים רכים יותר כמו סקסס ,אלה יקרים
מידי לתקציב הפרויקט.
גרינינג .נתקלנו בעצים חולים ואף בעצים מתים ממחלת הגרינינג
( .)citrus greening diseaseהסימן האופייני לה הוא הצהבת עלים
באופן לא אחיד ולא סימטרי .בנוסף ,ראינו על העצים את הפסילה –
הווקטור של החיידק  Candidatus Liberibacterמחולל המחלה.
לבקשתנו ,מיגל אסף עבורנו כמה פרטים למבחנת עם כוהל אותה
הבאנו ארצה.
סניטציה :פעילות נוספת של הצוות במוקדי נגיעות היא איסוף פרי נגוע
מהעצים ומהקרקע .הפרי נאסף לחביות ומועבר להטמנה בשוחה
עמוקה באתר זבל סמוך תוך שהם מפזרים אבקת סיד על הפרי בכדי
ליצור תנאים שלא מאפשרים את המשך התפתחות של הרימות לבוגרים
(ראה תמונה).

דגימת הפרי .בכל מקום בו נמצאו זבובים במלכודות ,הצוות דוגם פרי חשוד .תחילה קוטף מהעץ ואחר כך אוסף מהקרקע,
 15פירות לדגימה .הדגימה מועברת למעבדה ושם היא נבדקת על ידי גב' ורוניקה חרונימו חרון ( Veronica Geronimo
 )Geronשמאתרת ומזהה את הממצאים.
מעבדה לזיהוי זבובים :במעבדה ורוניקה חרון העבירה לנו שיעור טקסונומי
בזיהוי ארבעת מיני האנסטרפה עם דגש על זיהוי הזמק"ס בשל חשיבותו:
למדנו גם את זיהוי הזבובים במלכודת הניטור :לפי דגם הפסים על הכנף
ולפי קצה צינור ההטלה וגם זיהויי רימות שנמצאות בדגימות הפרי מהשטח:
לפי פתחי הנשימה והבלוטה בקצה הבטן .למדנו גם את זיהוי הזבובים
המעוקרים :הן לפי הסמן הפלורוסנטי (כשרואים אותו) והן לפי בדיקה
מיקרוסקופית של אשך הזכר (ההקרנה פוגעת בייצור הזרע באופן
שמתבטא בשינויים היסטולוגיים באשך) ומאחר ומפזרים גם נקבות
מעוקרות ,ראינו כיצד מבדילים במיקרוסקופ בין שחלות של נקבה פורייה
(מספר שחליות שבכל אחת ביצים בשלבי התפתחות שונים) לאלו של
נקבה מעוקרת (אין שחליות ו/או ביצים) .ורוניקה הכינה לנו דוגמאות של
ארבעת מיני האנסטרפה באלכוהול אותן הבאנו ארצה למעבדה
לאנטומולוגיה של הגה"צ .בנוסף קיבלנו דוגמאות של "זבוב הפפאיה"
( )Toxotrypana curvicaudaשהוא זבוב פירות עם צינור הטלה מרשים
ביותר (ראה בולט בתמונה).
מערכת לגילוי זבובי פירות אקזוטיים .במקסיקו יש מערכת לזיהוי חדירה של זבובי הפירות האקזוטיים הבאים :זבוב הפירות
הים תיכוני ,Ceratitis capitata ,שנמצא בדרום ובמרכז אמריקה ובדרום מקסיקו לאורך הגבול עם גואטמלה ,זבוב
הדלועים ,Dacus ciliatus ,זבוב המלון ,Zeugodacus (Bactrocera) cucurbitae ,זבוב הפירות המזרחיBactrocera ,
 ,dorsalisועוד שני זבובים  Anastrepha suspenseו Rhagoletis cerasi -בדומה למערך הניטור למזיקי הסגר של
השירותים להגה"צ ,את מערך הניטור של המלכודות הם מציבים במקומות בעלי סיכון גבוה ,כגון נמלי כניסה או מטעים
מסחריים עם פונדקאים שונים .במידה והייתה התפרצות של אחד הזבובים ,מנסים להשמיד את המזיק.
פרמטרים להצלחת הפרויקט:
בניטור – פחות מ  0.1זבובים למלכודת ליום (.)FTD
ניטור זבובים מעוקרים – יחס מעוקרים לעומת בר של למעלה מ1:100 -
בדגימות הפרי – פחות מ  100רימות בסה"כ הדגימות שנאספו באותו שבוע כאשר המדד להשוואה הוא בין השנים (אותם
מינים של פירות בכל עונה) ולא בין העונות השונות (מיני פרי משתנים) הם דוגמים כל הזמן באותו אופן ובצורה זו נשמרת
מידה של אחידות.
אימות הכחדה של זבוב מסוים  -השטח צריך להיות נקי מהזבוב במשך  5מחזורי חיים לפחת.
עלויות:
הפרויקט הוא במימון ממשלתי .עלותו השנתית היא  500,000דולר לכל הפרויקט (= כ  9דולר לדונם) .נתון זה לא כולל את
כל המרכיבים ,כמו זה של עלות הזבובים המעוקרים.

זבוב הפירות הים תיכוני .הזבוב לא נמצא במרבית מקסיקו (אזור חופשי מזבוב) למעט יערות הגשם וההרים במדינת צ'יאפס
בדרום מקסיקו ,לאורך הגבול עם גואטמלה .בגלל הטופוגרפיה ההררית וריבוי הפונדקאים (בעיקר מטעי קפה) לא ניתן למגרו
שם .לכן במקסיקו משחררים זבובים עקרים באזורים צפוניים יותר כפעולת מניעה שגרתית נגד התפשטות הזבוב צפונה.
כאשר יש התפרצויות הם מפזרים בכמויות גדולות הרבה יותר .הזבובים לפרויקט מגיעים מהמפעל בגואטמלה (אל-פינו)
וממפעל מקסיקני של זבוב הפירות הים תיכוני בטפאצ'ולה (לא רחוק ממפעל מוסקה-פרוט הנ"ל לייצור אנסטרפה).
לאחרונה הם בנו שם עוד מפעל גדול לזפי"ת שייצר מיליארד גלמים בשבוע ,כדי לתגבר את המסה של הזבובים בפרויקט.
סיום החלק הראשון – פרידה חיובית מאוד ,ברכות וקבלת דיפלומה על השתתפותנו בביקור המדעי.
מסקנות לחלק הראשון של הביקור
פרויקט הזבובים המעוקרים שראינו במקסיקו שונה בכמה מובנים חשובים מפרויקט הזבובים המעוקרים הישראלי כמו:
 )1במקסיקו ,ההתמודדות היא מול אחד הזמק"ס מארבעה מינים דומים של זבוב (אנסטרפה) .בישראל ,ההתמודדות
היא נגד זבוב אחד קל לזיהוי (זבוב הפירות הים תיכוני = זפי"ת) שמאחוריו הרבה שנות מחקר ופיתוח ישראלי
ועולמי.
 )2במקסיקו ,מייצרים את שני הזוויגים של הזבוב .זכרים בלבד מהזן "טפצ'ולה "7-הם מיצרים הרבה פחות בשל
עלויות הפיתוח .בישראל ,לזפי"ת פותח זן המאפשר ייצור זכרים בלבד (ווינה )8-בעלות סבירה ,שמאפשר פיזור
זכרים בלבד ,מה שמייעל משמעותית את השיטה בהשוואה לפיזור זכרים ונקבות.
 )3במקסיקו ,לאנסטרפה אין חומרי משיכה בררניים ומשתמשים בתרחיף של שמרי טורולה (המבוסס על משיכת שני
הזוויגים למזון חלבוני) ,מה שמסרבל מאוד את מערכת הניטור .בישראל ,לזפי"ת יש חומרי משיכה בררניים – גם
למשיכת זכרים (טרימדלור) וגם למשיכת זכרים ונקבות (ביולור) ,על בסיסם פותחה מערכת ניטור יעילה.
 )4במקסיקו ,הדברת הזמק"ס ,במקרים של התפרצות מתבצעת מהקרקע על ידי ריסוס פיתיון חלבוני (כמו בומינל)
עם מלתיון (זרחן אורגני) ,בעיקר בשל עלותו הנמוכה יחסית .בישראל ,הדברת הזפי"ת מתבצעת עם סקסס (פיתיון
עם רעלן ביולוגי) ובעיקר בטיפול מהאוויר.
מסיבות אלה היה מעניין מאוד לראות כיצד הצוות במקסיקו מתמודד באמצעות כלים שונים משלנו עם אותן הבעיות בהן
אנו נתקלים בארץ.

חלק שני – מפעל בנביון ( )Benebionלהקרנה פיטוסניטרית של פירות ()4-8.11
המפעל בנביון ייוסד על ידי ארבד דיקה ()Arved Deecke
שביקר בארץ לפני שנה ,והוא כיום המנהל ואחד ממחזיקי
המניות .המפעל מוקם ביציאה הצפונית מהעיר מטהואלה
( )Matehualaעל דרך הראשית להובלת סחורות ממקסיקו
לארה"ב .המפעל תוכנן והוקם במטרה לבצע הקרנה
פיטוסניטרית לפירות על מנת שניתן יהיה לייצאם לארה"ב.
טיפול הקרינה במפעל מבוסס על החומר הרדיואקטיבי
קובלט 60-שפולט קרינת גמא .קובלט 60-אינו יציב והוא
מתפרק והופך לניקל 60-ותוך כדי כך פולט קרינה (פוטונים
של גמא) .זמן מחצית חיים שלו הוא  5.2713שנים – כלומר ,הקרינה תדעך לחצי מהקרינה ההתחלתית כעבור פרק זמן זה,
תדעך שוב לחצי (לרבע מההתחלתית) כעבור עוד  5.2713שנים ,וכן הלאה .בגלל דעיכת הקובלט ,60-כדי לשמור על הקרינה
הרצויה ,כל חודש מוסיפים  1%לזמני ההקרנה .מקובל שאחרי  20שנה ,לאחר שנשארו רק  6%מהקובלט 60-הוא אינו ישים
להקרנה ויש להחליפו .על מנת לשמור על קצב התפוקה המסחרי במפעל ,אחת לכמה זמן הם מחדשים את הקובלט60-
במקור הקרינה .בנוסף ,כשאין טיפולים בפרי ,מנוצלת הקרינה הקיימת ממילא לטיפולים מסחריים אחרים כמו חיטוי של
ציוד רפואי ושל תבלינים.
המפעל .בביקור במפעל ליווה אותנו חרמן פיניה ( )Germán Piña Villalpandoשהסביר לנו הכול ומעבר .המפעל בגודל
של כ 30 -על  30מטר ובגובה  15מטר .בתוכו נמצא בונקר ההקרנה שהסחורה נכנסת אליו כשהיא על משטחי מתכת
שמועלים על מסוע גלילים .המשטחים נושאים או תיבות נשיאה ממתכת ( )totesאו משטחים עם סחורה .המסוע מקיף
בתוך הבונקר את מקור הקרינה פעמיים בשני גבהים ,על מנת לקבל קרינה אחידה ככל האפשר .לאורך המסוע סביב מקור
הקרינה יש " 19תחנות" כשהסחורה עוברת מאחת לאחת ונעצרת בכל תחנה לפרק זמן בהתאם לדרישות ההקרנה.
התוצרת המוקרנת יוצאת מצידו השני של הבונקר .יש הפרדה ברורה בין האזור במפעל בו יש תוצרת שעוד לא קיבלה הקרנה
לאזור של הסחורה המוקרנת .עלות הקמת המפעל נעמדה על כ 12 -מיליון דולר והרווח השנתי שלו עומד על כ 7 -מיליון
דולר (כלומר תוך כשנתיים כוסתה עלות ההקמה).
תפוקה .המפעל מסוגל להקרין כ 200,000 -טון פרי בשנה .בקצב של קרוב ל 50 -מכולות ביממה בקצב של  50משטחים
לשעה .בפועל הוא מגיע לכמחצית מכמות זו .רוב הפרי כמו מנדרינה ,פיטאיה ("פרי הדרקון") ,פלפל 'מנזנו' ,רימון ,תאנה,
מנגו וקרמבולה ,מוקרן ב 150 -גריי (נגד זבובי פירות) ואילו גויאבה ב  400גריי (נגד זבובי פירות כמובן וגם נגד חיפושיות).
בונקר ההקרנה :מבנה בטון מזויין בעובי  2מטר ובגודל  4על 8
מטר ובגובה  8מטר .המבנה ממוקם מעל בריכת מים בעומק 8
מטר ובה  90מ"ק מים מסוננים אליה מושקע מקור הקרינה.
כשמקור הקרינה שקוע במים ,הקרינה נבלעת במים .מעבר ל4-
מטר מים ,הקרינה שעוברת אפסית ואין חשש להיכנס לחלל
הבונקר .בדיוק מעל הבריכה ,בתקרת המבנה יש פתח מלבני
המכוסה בשלוש לוחות עבים מאוד של בטון מזוין ,כל אחד גדול
מעט מזה שתחתיו על מנת שלא יהיה מעבר ישיר מחלל הבונקר
החוצה .כדי להכניס או להוציא את הקובלט יש על גג הבונקר
מנוף שמרים את הלוחות לפי סדר וחושף גישה לבריכת המים
שנמצאת בדיוק למטה .להכנסת קובלט ,60-ספקי הקובלט (נורדיון הקנדית ,למשל) ,מגיעים למפעל עם פעמון עופרת

במשקל  6טון ובו כמה עפרונות קובלט .הפעמון משולשל לתוך המים ורק כשהוא בתחתית הבריכה ,מסירים ממנו את
המכסה ומוציאים באמצעים מיוחדים את עפרונות הקובלט ומטעינים אותם על מקור הקרינה.
[במאמר מוסגר – יש לציין שקובלט 60-הוא חומר יקר מאוד ,פי  80מזהב]
האוורור בבונקר :האווירה בבונקר חשובה משתי בחינות :ראשית הקרינה שפוגעת במולקולות החמצן שבאוויר הופכת אותן
לאוזון  -רדיקל חופשי ורעיל של חמצן שיש לו גם ריח אופייני .שנית ההקרנה מחממת את האוויר .כדי להיפתר מהאוזון,
מחצית מהאוויר בחלל הבונקר עוברת כל דקה דרך מסנני פחם ( 80מ"ק לדקה) מה שגם יוצר יניקה תמידית של אוויר דרך
פתח כניסת הסחורה .כדי לשמור על הטמפרטורה ,האוויר בבונקר ממוזג לטמפ'  15מעלות .הם רוצים להוריד את
הטמפרטורה עוד יותר ,ל  12מעלות ,כדי למזער את הפגיעה בשרשרת הקירור.
מקור הקרינה :מקור הקרינה בנוי משתי מסגרות נושאות עפרונות (ראה תרשים) .כל מסגרת
בגובה  3.15מ' ובאורך  1.5מטר והיא מחולקת ל  21מסגרות שכל אחת נושאת  42עפרונות.
הגוף מגיע עם עפרונות נירוסטה במשקל זהה לזה של עפרונות הקובלט 120( 60-גר').
במהלך הטעינה ,עפרונות הנירוסטה מוחלפים בעפרונות הקובלט על מנת לשמור על המשקל
של מקור הקרינה .רמת הקרינה של עפרונות הקובלט 60-תלויה ביצרן ומשתנה בין  2ל500 -
קילו-קירי .כל עיפרון ממוספר וממוקם במסגרת לפי מפתח שנקבע על ידי מתכנני הקרינה
ובהתאם לזרימת הסחורה סביב המקור .בשורת המסגרות התחתונה והעליונה אין עפרונות
קובלט ואילו בשורה האמצעית יש מעט עפרונות .כל גוף מותאם לשאת מטען של עד  2מגה
קירי ( 4מגה קירי לשני הגופים) אולם בפועל רמת המטענים נמוכה יותר ועומדת על  0.5מגה
קירי בכל אחד (ראה תמונה של הגופים הזוהרים במי הבריכה) .שני גופי ההקרנה תלויים על
שרשראות המורכבות על מנוף פנאומטי (לחץ אוויר) שלפי הצורך מעלה
ומוריד אותם מבריכת המים .היתרון של שני גופי קרינה הוא שניתן להקרין
מגוף אחד בעוצמה נמוכה יחסית או משני הגופים בעוצמה גבוהה .זה חשוב
מפני שקצב המסוע סביב מקור הקרינה לא יכול להיות מהיר מ 72-שנית
בכל תחנה (כפול  19תחנות =  1368שניות =  22.8דקות לסיבוב הקרנה)
כיום מקרינים פרי נגד זבוב ב 150 -גריי עם מקרן אחד בקצב של  74שנית
לתחנה (=  23.4דקות) ואילו גויאבה מקרינים ב 400 -גריי ,עם שני מקרנים
בקצב במעט איטי יותר של  81שניות לתחנה (=  25.34דקות) קצב רק מעט
ארוך מההקרנה ב 150-גריי.
הבטיחות סביב בונקר הקרינה .הקרינה בבונקר קטלנית לבני אדם ולכן יש מספר צעדים שמבטיחים שכשמקור הקרינה
מחוץ לבריכת המים ,לא יהיה חלילה אף אחד בבונקר .בין הצעדים( :א) דלת הכניסה לבונקר נעולה ויש לה רק מפתח אחד
שהוא גם של מנעול הקרינה בחדר הבקרה .הוצאתו מהמנעול (כדי לפתוח את הדלת) משביתה ומורידה את מקור הקרינה
לבריכה; (ב) רק אדם אחד רשאי להיות עם המפתח ,להיכנס לבונקר וללוות מבקרים ועובדים .הוא גם האחרון שיוצא
מהבונקר כשהוא מבדה שאין איש אחריו; (ג) המפתח הנ"ל ,קשור למונה גייגר שקורא ללא הרף את רמת הקרינה ומבטיח
שהיא נמוכה בכל עת; (ד) את הדלת הנ"ל ,ניתן לפתוח רק לאחר קבלת אור ירוק מחיישן שמבטיח שמקור הקרינה נמצא
בתוך הבריכה ושאין רמה מסוכנת של אוזון באוויר ורק לאחר הפעלת לחצן אצבע שמגיב רק כשמקור הקרינה בבריכה; (ה)
לאחר הכניסה ,עוד במבואה לבונקר יש שער המחובר לשסתומים של המערכת הפנאומטית של מקור הקרינה .פתיחת
השער פותחת את השסתומים ומשביתה את היכולת להעלות ,גם אם בטעות ,את מקור הקרינה; (ו) לאורך הקיר כבל חירום
שמשיכתו מפעילה הזעקה ומשביתה את המערכת; (ז) על מנת להחזיר את הבונקר לפעילות ,האדם נושא המפתח ,צריך
לדרוך מנעול שנמצא בירכתי הבונקר ותוך  90שניות להספיק לצאת ולהכניסו אל מנעול הקרינה בחדר הבקרה .אם בתוך

 90השניות המפתח לא חוזר למנעול הקרינה ,לא ניתן להפעיל את המתקן ויש לחזור לירכתי הבונקר ,לדרוך שוב את המנעול
ל 90 -שניות נוספות.
דוזימטריה וכיול .הדוזימטרים בהם משתמש המפעל הם
דוזימטרים מאלנין .לשם כך המפעל הצטייד בספקטרוסקופים
של תהודה מגנטית (כ 80,000 -דולר כל אחד – ראה תמונה).
מכשירים אלה עובדים כל הזמן וקוראים בהם עשרות ומאות
דוזימטרים ליום גם לכיול וגם באופן שוטף .הכיול של מערכת
מתבצע בשני אופנים ולשתי מטרות )1 .כיול שדה הקרינה
במשטח :שלושה משטחי דמי שיש להם מקדם בליעה דומה
לזה של הסחורה המבוקשת ושבהם משובצים 'רק' ב753 -
דוזימטרים במקומות קבועים;  )2קביעת קרינת המינימום
מהמקסימום בתוצרת :כיול שלושה משטחים עם התוצרת
המבוקשת ,שבהם משובצים ב 111 -דוזימטרים במקומות
קבועים .באופן האריזה של המשטחים השאיפה היא להקטין
את ההפרש בין קרינת המינימום לקרינת המקסימום כדי לוודא שקרינת המקסימום במשטח לא תעבור את ה 1000 -גריי
(סף הקרינה התקני) .בנוסף לכיול שמתבצע אחת לכמה זמן ,באופן שוטף כל מטען מקבל שלושה דוזימטרים שמודבקים
בגובה אחיד במשטח ( 135ס"מ מהקרקע ע"פ קרן לייזר) ממוקמים על שלושה משטחים – הראשון ,האמצעי והאחרון .אלה
ונקראים מיד לאחר ההקרנה .לאחר שמוודאים שהקרינה שקיבל המטען הייתה בערך הרצוי ,הוא יכול לצאת לייעדו.
הגה"צ /הסגר במפעל:
התרשמנו מאוד מהמחשבה על סביבת הסגר במפעל :בכניסה
למפעל חיכה לנו מגש עם אבקה לחיטוי הנעלים .הכניסה עם דלתות
כפולות וכדי למנוע חדירה של חרקים "טרמפיסטיים" על הנכנסים,
יש ווילון אוויר מעל הכניסה הפנימים (משב רוח אנכי שמעיף
מהבאים חרקים שאולי נצמדו אליהם) .במתקן עצמו לאורך הקירות
קטלנים רבים להשמדת חרקים .מסביב למתקן וגם בתוכו מלכודות
מכרסמים .משטחי הפרי להקרנה מגיעים למפעל כשהם עטופים
רשת  50מש נגד חרקים (ראה תמונה) .לאחר בדיקת הפרי לנגיעות,
הפח עם הפרי החתוך עובר הקרנה .בנוסף ,רק אחרי בדיקת פרי
מדגמית המכולה נפרקת להקרנה וכשהיא ריקה היא נבדקת ומנוקה עם מפוח אוויר לאורך פסי המתכת .רק אחרי שנמצאה
נקייה ,המשאית עם המכולה מקבלת אישור לעבור מעמדת הפריקה לעמדת הטעינה אחרי אישור ההקרנה המשטחים
נטענים במכולה בפיקוח מקסיקני /אמריקאי.

הגנת הצומח במפעל :העבודה של משרד החקלאות המקסיקני
והאמריקאי במפעל הקרינה נעשית בהתאמה להסכם דו צדדי
(ל ) WORKPLANבין שני משרדי החקלאות .בכל טיפול של תוצרת
חקלאית טרייה לייצוא ישנה נוכחות מפקחים ,הן ממשרד
החקלאות המקסיקני והן ממשרד החלקות האמריקאי .עם כל
מכולה מגיעים גם קרטונים עם תוצרת שנדגמה קודם לכן ע"י
משרד החקלאות המקסיקני בבית האריזה .מכל מכולה (26
משטחים) נדגמים  100פירות ,המייצגות חלקה מגדל ותאריך
קטיף .מתוך ה 100פירות המפקחים חותכים כ  60פירות תוך כדי
הקפדה שיחתכו פרי מכל חלקה.
חשוב לציין שאת הבדיקה והחיתוך עושים טרם טיפול הקרינה .כל הפרי המיועד ליצוא לארה"ב מגיע מחלקות רשומות
ומאושרות לייצוא (אחד ממרכיבי "הגישה המערכתית") בנוסף לתנאי של טיפול הקרינה .כל משטח המגיע מבית האריזה
מכוסה רשת נגד חרקים (בדומה לייצוא הפלפל מהערבה לארה"ב) במידה ובביקורת המפקחים משני משרדי החקלאות
נמצאים רימות של זבובי פירות ( 1בגויאבה או  2בהדרים/מנגו)
המשלוח החלקה וכל התוצרת מאותה חלקה נפסלת ליצוא
לארה"ב .מעבר לביקורת הפרי ,גם הטיפול נבדק :מוודאים מול
הקריאות של דוזימטרים שמנת הקרינה שהפרי קיבל ,עוברת את
המינימום הנדרש על פי פרוטוקול טיפול ההסגר בהתאמה לנגע
ההסגר הרלוונטי .לאחר שהנציגים משני משרדי החקלאות בדקו
וראו שהכל תקין ,הם מגיעים אל המכולה (שהוטענה מחדש
בינתיים) ושמים על המנעול שלה שני סוגרים (פלומבות) :אחד של
 SAGARPAואחד של ה  ,USDA APHISהסוגרים מלווים את
המכולה עד לבדיקת המפקח האמריקאי בצדו השני של הגבול.

בטיחות וגהות במפעל .מעבר לבטיחות סביב בונקר ההקרנה ,כל העובדים (והאורחים)...
נדרשים לנעול נעלי עבודה עם חרטום מתכת וללבוש חולצות עבודה כחולות .במפעל ארונות
עם ציוד לשעת חירום כמו חליפת כבאים מסכה וכפפות (ראה תמונה) .ביציאה מהשירותים
יש לרחוץ ולחטא את הידיים .על מנת להרחיק את העובדים מהמשטחים ומהמלגזות ,תנועתם
במפעל היא בעיקר על גבי גשרי מתכת .המפעל משולט היטב – שילוט לאמצעי הבטיחות
למערכות כיבוי אש ,שילוט למקרי חירום (טלפונים) .בחניית המפעל ,כולם נדרשים לחנות עם
הפנים ליציאה לפינוי מהיר של המתחם.
פרי שעובר קרינה במקסיקו – שרלוונטי ליצוא הישראלי
הדרים (מנדרינה) ,פיטאיה ,פרי הדרקון ,פלפל "מנזנו" ,רימון ,תאנה ,מנגו וקרמבולה (במינון
מינימלי של  150גריי) וגויאבה (במינון מינימלי של  400גריי).
יש לציין שעל מנת לעמוד בדרישת מינימום הקרינה ,בפועל הקרינה המזערית גבוהה יותר:
הקרנה נגד זבובי פירות בדרישה של  150גריי ומעלה – המינימום בפועל עומד על  200גריי
והמקסימום על  500גריי .הקרנה נגד חיפושיות בדרישה של  400גריי ומעלה – המינימום
בפועל עומד על  450גריי והמקסימום על  950גריי (שזה קרוב לסף המותר –  1000גריי) .יש לציין שברמות קרינה אלה
הם לא נתקלים בנזקי קרינה לפרי.

מסקנות לחלקו השני של הביקור
המגמות העולמיות לירידה בסבילות לנוכחות חרקים מצד אחד ולצמצום השימוש בחומרי הדברה מצד שני משאירות את
הטיפולים הפיסיקליים (חום קור וקרינה) כחלופות העיקריות להבטחה של תוצרת נקייה מחרקים חיים .במפעל בנביון ראינו
שניתן לבצע טיפולי קרינה לפירות בקנה מידה מסחרי ביעילות רבה ובעלות דומה לזו של טיפולי הקור .ההקרנה עובדת על
משטחי פרי שלמים כשהם עטופים רשת נגד חרקים .פריקתם מהמכולה והטענתם חזרה אחרי הקרינה פשוטות ומהירות.
ותוך שעה ניתן לטפל במכולה שלמה .בנוסף ראינו שיש החשיבות לתכנון קפדני של המפעל לייעודו זה .גודל הבונקר,
האוורור בתוכו והשימוש בשני מקורות קרינה שנותנים משחק פעולה שמתאים להקרנה של רמות שונות בפרקי זמן סבירים.
שילוב הקרנה בעוצמה חזקה (בעיקר בשעות הלילה) לחיטוי תבלינים ולעיקור ציוד רפואי מאפשר ניצול טוב וכלכלי של
יכולות המפעל גם כשאין פרי להקרנה.
במידה וישראל תחליט לאמץ את השיטה של הקרינה הפיטוסניטרית ,הנושא ידוע ומיושם בהרבה מקומות בעולם ואין צורך
"להמציא את הגלגל" עבורו .בשיחות עם ארבד דיקה ,הוא ציין שאם יקים מפעל נוסף להקרנה פיטוסניטרית ,הוא שוקל
להקים מפעל שיבוסס על מאיץ אלקטרונים חשמלי שמיצר אלומת אלקטרונים (קרינת בטא) או קרינת רנטגן.

