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 8-14.4.2016סטלנבוש, דרום אפריקה 

 

 דו"ח נסיעה מאת:

 יואב גזית, מרים זילברשטיין ולאה סלע

 

 נושאי הסיור:

 8.4.16 עש התפוח המדומהא. 

 ביקור במפעל לייצור עשים מעוקרים. 1

 עשורימונים( בה נלחמים ביין  ענבילבחווה חקלאית ). ביקור 2

 

חוקרי זבובי פירות בעלי חשיבות כלכלית מאירופה, אפריקה כנס  ב.

  Tephritid workers of Europe Africa and Middle East (TEAM)והמזה"ת

 10-14.4.16, סטלנבוש, TEAMשל  . מפגש שלישי3

 

 קרנהמפעל הג. 

  .High Energy Processing Cape (PTY) Ltd בקייפטאון הקרנה. ביקור במתקן 4

 

 

  Citrusdal-שב X-SIT עקרים עשיםלייצור מפעל ה. 1

עמה יצרנו קשר עוד מהארץ  (Elrita Venter) נטרוו למפעל לקחה אותנו הגב' אלריטה

בהמלצת אנשי שה"מ שמכירים אותה ואת סגולותיה כאשת מפתח בתחום. אלריטה 

גם בעלת חווה חקלאית ו שעוסקת בגידול רימונים Agri-Edgeבעלת החברה היא גם 

שבבעלותה היא החווה  .דונם( היא לגידול רימונים 700דונם( שרובה ) 1,000 -גדולה )כ

על נושא עש התפוח המדומה עובדת  אלריטהלגידול רימונים. בדרא"פ הגדולה ביותר 

. בכוונתה להתמקד תעשייניםעם ו בשת"פ עם משרד החקלאות הדרא"פ)עת"מ( 

, ליצ'י, ה, תאנןכמו אפרסמון, רימויחסית בקנ"מ קטן  יםהמיוצר יםבשיטות ליצוא יבול

המזיק עת"מ מהווה את אחת הבעיות הקשות בדרום אפריקה. פיטאיה ופסיפלורה. 

כוללת הדרים, ענבים, , שלורשימת הפונדקאים שנים.  16לפני כ  שםאותר והוגדר 

שהעש נמצא בדרום אפריקה, ניגריה וטנזניה רימונים, תפוחים ואבוקדו )לאחרונה 

למגדל  ברמה ששווהאבל לא  יין נתקפים-ענביגם ם מחזור חיים גם באבוקדו(. משלי

 מזיקלבר ידוע ששטחי הבן שהנזק אינו מוריד את ערך הענבים. כיוובהם לטפל 

 Acacia)המקומית( והשיטה  Acacia karrooכמו שיטה מינים של כולל  ,םנוספי םפונדקאי
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longifolia  הכחלחלהדומים לשיטה שניהם שפלשה מאוסטרליה (Acacia saligna )

 . )בשיטה הזחל פוגע בתרמילים( בארץגם  מאוד צהנפושפלשה ו

 

( 51%בבעלות משותפת של מגדלי ההדרים ) 2006הוקם בשנת  X-SIT :המפעל

לאנרגיה הבינלאומית (. כשהמימון בהקמה נתמך ע"י הסוכנות 49%והממשלה )

 Sampie) ר סמפי גרונוולדמנהל המפעל, מ, פתיחות רבהקיבלו אותנו ב. אטומית

Groenewald) ו, מנהל הייצור( מר נוויל בורסמהNevill Boersma )מנהל הבקרה והאיכות. 

ליון ימ 6 -כ על הייצור היומי עומד. את הפעילות המרשימה של המפעל סמפי סקרמר 

לפיזור על  המספיקהו כמות ז, זכרים ונקבות. לשבוע( מיליון 42) ליום מעוקרים ת"מע

כולל הדרים  פרויקט. שטח העשים לדונם( 280 -)כ דונם 150,000 -פני שטח כולל של כ

)בעיקר( ולאחרונה הוספו לו גם שטחי מטעים שונים )משמש, אפרסקים, ענבי מאכל 

קופטר ירו'גב השתמשופעמיים בשבוע. תחילה הם מהאוויר . הפיזורים נעשים ורימונים(

הם עברו לפיזור  ,עם כלי הטיס הללו תאונותמספר רי שהיו ( אבל אחקטן)הליקופטר 

 ממטוס קל.

 

לעת"מ, הם מודים  SIT-לשאלתנו על מידת ההצלחה של שיטת ה מידת ההצלחה:

שהשיטה לא יכולה לעבוד לבדה אלא כמרכיב המשולב במכלול אמצעים הכולל: 

, ריסוס האפרסק(בזבוב  MAT-)בדומה ל זכרים לכידתסניטציה, בלבול )זכרים(, 

בתכשירים ביולוגיים )ווירוסים בעיקר( ופיקוח פרי. לדעתם התוספת השולית של 

אבל בסה"כ במקום בו הפרויקט על כל מרכיביו פועל, יש יחסית המעוקרים קטנה 

את שלח לנו סמפי  .הצלחה מרשימה גם בהפחתת הלכידות בניטור וגם בהפחתת הנזק

חבילת טיפול להדברה המשולבת של העת"מ. הפרוטוקול מציע  הפרוטוקול הדרא"פ

הכוללת ניטור בעזרת מלכודות ניטור למשיכת זכרים, פיקוח פרי, פיקוח סניטציה 

)ההקפדה על הסניטציה מבוצעת לכל אורך גידול הפרי ולא רק בסיום הקטיף 

טי בלבול בהמלצות לשימוש בחו מעורביםהם מעוקרים. כמו כן עשים המסחרי( ופיזור 

לדעתם יש סינרגיזם בין כל  בנקודות חמות וטיפול בתכשירים עפ"י ההיצע במסחר.

 קוראים לעצמם צוות המפעלאנשי הטיפולים ויש לנקוט בכל הצעדים הקיימים. 

"Center of Excellence ."הם מצליחים להוריד את  ,סמפי הציגעפ"י התוצאות ש

רשמו גם הצלחה לאחר שנתיים הם שנים.  3יה של העשים, באזור נגוע, תוך יהאוכלוס

 . ובעקבות כך יש אליהם פניות נוספות להתרחבות

אוכלוסיות שונות של עת"מ את הגנוטיפ של צוות המו"פ שלהם השווה  חשוב לציין:

 !!גנוטיפי ביניהם הבדל לא מצאמקומות שונים בדרא"פ ו 42 -שנאספו מ

 

האיכות של הבקרה ו, מנהל בורסמה נווילבתום הסקירה, לקח אותנו  ייצור העת"מ:

 המפעל, לסיור במפעל. אחרי שהולבשנו חלוק, כיסוי לנעליים וכיסוי לשיער, נכנסנו
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)הם נתנו לנו תחילה לחדרי הגידול. המפעל מגדל את העש על קרקע מזון מלאכותי 

 :גידול שתי שיטותמפעל ב .המכיל צבע אדום לסימון העשיםאת המרכיבים וההוראות( 

על צדן כדי לאפשר לזחלים  להפכןיש בצנצנות זכוכית שלקראת ההתגלמות  )א(

לצאת להתגלם; )ב( בשקיות ניילון שהיתרון שלהן הוא שלא נוגעים בשקית לאורך 

להתגלם. ניצולת  מהשקיתיוצאים לון ויאת הני בקלות מחורריםהגידול ושהזחלים 

ם ההתפתחות, יוצאים הזחלים גלמים לגרם מזון. עם סיו 2קרקע המזון עומדת על 

קרטון גלי. את היריעות עם הגלמים מעבירים של מהמזון ומתגלמים בתוך יריעות 

הם וכשים לדופן, עפלכלובי הגחה חשוכים עם דופן מוארת מכוסה טלק. הבוגרים 

שולי הכלוב. שם, אל למטה מחליקים בגלל הטלק ונופלים מנסים לעמוד עליה הם 

עיף אותם דרך צינור אל מיכל מצונן בו הם מתרכזים בטמפרטורה מנקז ומהרם אוויר וז

זו טמפרטורה מעט גבוהה יחסית לזו בה מרדימים את הזבובים )מעלות  6של 

נאספים, מנוקים ברוח מקשקשים חופשיים ומועברים עשים . מהמיכל ה(המעוקרים

ברות מועעם הבוגרים הקופסאות בוגרים בקופסה,  25,000 -כ לקופסאות קרטון,

 ואחר כך לפיזור בשטח.( Gy 150)קרינת גמה במינון של  GamaCellלהקרנה במתקן 

 גידולל שעות מההקרנה, לכל המאוחר. 24חייבים להגיע תוך  עשיםליעד הפיזור ה

קרנה ומועברים לכלובי הטלה בהם הם מטילים ה, חלק מהגלמים לא עוברים השוטף

 הכלוב.את הביצים על גבי נייר שעווה בתחתית 

לשאלתנו מדוע מקרינים את הבוגרים ולא את הגלמים )כמו בזבוב(, הם אמרו שהם 

 ו)אלא אם מקרינים אות עצמו חרקפוגעת ב שלב הגולםהקרנת  יכללבאופן מצאו ש

  ממש לפני ההגחה(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .אנחנו בלבוש הולם לסיור במפעל
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 בצנצנות זכוכית. :מימין: בשקיות ניילון; משמאללמעלה, גידול עש התפוח המדומה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ולהתגלם בקרטון הגלי  הצנצנות הפוכות על הצד כדי לאפשר למתגלמים לצאתמימין: 

למטה, בוגרים  .זחלים מחוררים את השקית ויוצאים להתגלמות :משמאלבאמצע ו; שלמטה

 מוכנים לפיזור

 
 

 

 

 

 

 

 

לנו את הפרוטוקול ליישום בשדה, שבו מפורטות כל הפעילויות  אחרי הביקור הם שלחו

פרוטוקול הכנת המצע לגידול ; בשטח, כולל מדדי הסניטציה והניקוד שהמגדל מקבל

" לניטור Chempack; וכן את הפרוטוקול להכנת הפיתיון "החרק במעבדה )במפעל(

 .וללכידת זכרים
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משמאל, כלובי גיחה לבוגרים, הבוגרים . בהדגרהם גלמים עלמעלה: מימין משטחי קרטון גלילי 

עפים לכוון האור, נתקלים בטלק שעל גבי הדופן השקופה, נופלים ונשאבים לתיבת איסוף 

 מקוררת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ההטלה על גבי נייר שעווה בתחתית עש התפוח המדומה.  הטלת הביצים של למעלה: כלוב

 הכלוב.

 

 

קיימנו דיון על האפשרות לייבא לארץ את העש לצרכי  מוקרנים לארץ: ת"מיבוא ע

בארץ )עבור המחקר המתנהל בארץ ע"י פרופ' אלי  דומה יישוםשל בדיקת היתכנות 

משך בבתנאים מתאימים  ניתן לנייד עת"מאת הבוגרים המוקרנים של (; מוולקני הררי

לייבא ארצה בוגרים מעוקרים. ייבוא גלמים לא  אפשרותיש ולכן  שעות ואולי יותר 24

. פחות רצויה זו אפשרותמבחינת הגה"צ מעוקרים והקרנתם כבוגרים בארץ אפשרי אבל 

  יש לבחון נושא זה עם השירותים להגה"צ וצוות המחקר.
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  רימוניםלגידול  Blydeverwachtחוות . 2

 

באזור , Blydeverwacht בחוותעם משפחתו גר  Christo Nortje ,ורטיינ כריסטו המגדל

Wellington ,116נים )זנים וונדרפול, מגדל רימוהוא  נסיעה מסטלנבוש. החק כשעומרה 

לקבלת  Yהוא מעצב את השורות בצורת הרימון מטעיב. ועמק( משובצים בין כרמי יין

וגם  בלבולגם חוטי מפעיל  ריסטוכתמונה(. למרות שראה יותר )איכותי ויבול טוב 

, הוא עדין בשעות הפעילות של העש ןשל פרומו (puffs) צובותמנות ק לשחרורמערכת 

לדעתו זה נובע גם ממשטר הרוחות המקומי וגם מכך שהעת"מ  .סובל מאוד מעת"מ

יין המגדלים של ענבי היש לציין ש מגיע אליו מהשכנים שלא מדבירים אותו מספיק.

בשל רמת נזק נמוכה )אין דרישה מהיקבים( ואי כדאיות  אינם מדבירים את העת"מ

מטפל במהלך העונה גם בשני תכשירי  כריסטובנוסף לבלבול ברימונים כלכלית. 

 Acacia,ריסטו ציין את השיטה הכחלחלהכגם  פטריה שעדיין לא הובאו לניסיון בארץ.

saligna, (Port Jackson willow) מאוד בארץ. צמח זה נפוץ. כפונדקאי בר בעייתי 

 

   

 

 

 

 

 

אלריטה וונטר, כריסטו מורטיי,  :מימיןליד,  ;Yעיצוב שורות הרימונים בצורת  -למעלה משמאל 

 מרים, יואב ורעייתו של כריסטו.

 בית האריזה סונילה -למטה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

הישראלית אותו מפעילה היצואנית  Sonlia, בנוסף ביקרנו באותו אזור בבית האריזה

ממיינים של הרימונים, ריסטו את פירותיו. בתהליך האריזה כואליו משווק , "אדום"

 הפועלים המיומנים החוצה כל פרי החשוד כפגוע מעש התפוח המדומה.
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 TEAM -ה כנס. 3

 

 

של חוקרים בנושא לאירופה אפריקה והמזה"ת אזורית הקבוצה השנים נוסדה  12לפני 

ליצור שיתוף מידע ולחלוק ה תמטרש (TEAM) זבובי פירות בעלי חשיבות כלכלית

היה  קודםה שהכנסהקבוצה נפגשת אחת לארבע שנים כפעולה בין תחומי ובינלאומי. 

בדרום אפריקה  םהוחלט לקייהנוכחי  כנס. את ה)אירופה( יוון, כרתיםב 2012 -ב

חוות יין היסטורית ספיר, נערך ב הכנס .טאון)אפריקה(, בעיר סטלנבוש שליד קייפ

 ריחוק מהעירק"מ מהעיר. ה 10 -הנמצאת כ ,למלון שמסוגל לארח כנסיםשהוסבה 

לא ל) נערך באולם אחד כנסההכתיב את זה שהמשתתפים ימצאו רוב הזמן יחד. 

דקות(  30) הרצאות מליאהשלוש הרצאות, מתוכן  49בו היו  מושבים מקבילים(

לכנס הייתה . כרזות )פוסטרים( 61 והוצגו ב בנוסף (.דקות 15)הרצאות רגילות ו

מדינות(  20 -נציגים מ 110מדינות, בעיקר מאפריקה ) 34 -נציגים מ 144ההיענות רבה: 

בי ועינת בילו -ם מהארץ )כולל גל יעקובי מביויומאירופה. מהמזה"ת הגענו חמישה נציג

 ממור פירות השרון( ושני נציגים מלבנון שנמנעו מיצירת קשר אתנו.

 

 כנס:ב םמושביה

 התנהגות ופיסיולוגיה .1

 חישה כימית, קליטה ורבייה .2

 גיאוגרפיה, תפוצה ושכיחות-ביו .3

 פלישה .4

 הדברה משקית והדברה ביולוגית .5

 מלכודות ומושכנים .6

 SITשיטות הדברה:  .7

 שיטות הדברה: הדברה משולבת מרחבית .8

 שיטות הדברה: ניטור ותגובה .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השלישי בסטלנבוש, דרום אפריקה TEAM -משתתפי כנס ה
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 Bamboאבאנג )תהרצאות כלליות מעניינות; הרצאה אחת ע"י מר במבו  2ניתנו ה בפתיח

Thabangא"פ, תוך דגש על התרומה ירה כללית על המגמות בחקלאות בדר(, שנתן סק

יב יפרופ' ד .IPM- (AWאיזורית )  –הכלכלית והסביבתית של שיטות ההדברה המשולבת 

מדע הפלישה של חרקים: אתגרים " עלהרצה  א"פדרמ (Dave Richardsonריצ'רדסון )

שבמעבר אוכלוסיות חרקים וגיים סקירה רחבה על העקרונות הביול ונתן "והזדמנויות

לבחינת תחזית ההתבססות פוטנציאל ההתבססות שלהם וקריטריונים  זורים חדשים,לא

  זור חדש. חוקר זה כתב ספרים ומאמרים רבים בתחום.של החרק בא

שפלש לפני  Bactrocera dorsalis זה דובר רבות על זבוב הפירות המזרחיכנס גם ב

( וכן B. invadence להשתמש בשם הקודם והשגוי)כמעט כולם חדלו  כעשור לאפריקה

 C. capitataהמהווים מזיקים קשים באפריקה:  Ceratitisעל שלושה מינים מהסוג 

 . C. cosyra -ו C. rosa)זפי"ת(; 

וממומן ע"י גורמים בינלאומיים.  הפועל בכל מדינות אפריקה אירגוניגוף  – ICIPEארגון 

 תחומי החקלאות, הסביבה, בעיות סוציאליותהפעילות חובקת תחומים רבים, ביניהם 

, פאסו-בכנס היו סטודנטים רבים שהגיעו ממדינות רבות באפריקה )כמו: בורקינה; ועוד

אוגנדה ועוד( שבמהלך השנים זימבבואה, חוף השנהב, בנין, בוטסואנה, קניה, סודן, 

הסקרים  יהם.הרבה מאד סקרים על מצב זבובי הפירות במדינותהאחרונות ביצעו 

והודות לפעילות זאת קיים היום יידע  צעו ע"י או בעזרת אותו גוף;ועבודות המחקר בו

בל גם ההדברה הינה פרק נפרד, א לגבי נוכחותם של זבובי פירות ומזיקים שונים.

  בפעילות זו מעורב הארגון.

 

 

 

 הארגוןל הסמל ש

 

 ":נוש"צדו את עינבכנס נקודות 

שיטה מעניינת הציגה  מצרפת )ראוניון( אביר הפסי,בדיקת טווח פונדקאים.  .1

מערבבים את , הפרי המבוקשרסקים בבלנדר את טווח פונדקאים: מ תקילבד

ועל זה  חומר משמר )ניפגין וסודיום בנזואט( הכוללתעם תמיסת אגר הרסק 

 זורעים את הביצים של הזבוב.

ריסטופר וולדן מדרא"פ הראה כהקשר בין אכילת חלבון לעמידות ליובש:  .2

שזבובים שאכלו חלבון עמידים פחות ליובש מזבובים שהואכלו בסוכר בלבד. זה 

ושמסביר מדוע לא ממהרים  ממצא שמתיישב עם מה שראינו בעבר במכון

 ם המעוקרים לפני פיזורם בשטח.הזבובי מזוןלהכניס את החלבון ל

נמצא שזבובי בר  השוואה בין זבובי בר לזבובי מעבדה ביחס לעמידות ליובשב .3

 עמידים הרבה יותר. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.icipe.org/&usg=ALkJrhjXKcUMl_huiuI4GEY1bazZn41FQQ
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בדקה משתנים  ,הקבוצה של ניקוס פפדופולוס מיווןלהזדווג או לא להזדווג?  .4

הקשר בין  דווח על ריסטוף גרופוטיסכהמשפיעים על משך החיים של הזבובים. 

בהשוואה למזווגים  מאריכי ימים בתולין לאריכות ימים. הוא מצא שזבובים בתולים

מזווגים בין אם פעם אחת ובין אם מספר פעמים, ימיהם קצרים ושזבובים 

תחייה פחות : נקבה שמזדווגת עם זכר מנוסה, שציין ממצא מענייןעוד משמעותית. 

פפדופולוס הוסיף שגם חיזור ללא  בהשוואה לנקבה שהזדווגה עם זכר בתול...

ניתן החיים באופן דומה להזדווגות עצמה.  תוחלתהזדווגות "עולה" בקיצור 

 .ריח של שמני הדריםלהאריך את משך החיים על ידי חשיפת הזבובים ל

הנמלים הוזכרו מספר פעמים כחרק המפריע לזבובה להטיל ביצים ולכן זבובה  .5

מזיק )למשל של זבוב או קיים בפרי  ביצים בחורנתקלת בנמלים תזדרז להטיל ש

. באחת העבודות נמצא שהנמלים אמנם מפריעות לזבובי הפירות אך לא (אחר

 הטבעיים.  לאויבים

 . B. dorsalisכנפגע מזבובי פירות אחרים, כמו  מנגו הוזכר במספר עבודות .6

 .B בחן את הנדידה והפלישה של אוכלוסיות א"פשל צוות מדרעבודה יפה  .7

dorsalis מצאו דמיון גנטי בין האוכלוסיות . הם באפריקה, תאילנד, סין וקניה

 וסין, אך שונות מהאוכלוסיות מתאילנד וקניה שביניהן נמצא דמיון גנטי. א"פמדר

המשווקות מושכנים ומלכודות לזבוב הציגו בכנס. יצרנו קשר עם חברות מספר  .8

הממוקמת בפרטוריה. החברה מתהדרת בפיתוח מושכנים  "Insect Science"חברת 

 ה בארץ. דיקייחודיים לזבוב הים התיכון ולעת"מ. הבאנו דוגמאות לב

 

במושב  הרצאה( ב); TEAM -)א( חבר בוועדת ההיגוי של ה: יואב גזית נו:מעורבות

זבוב הפירות הים  לניטורהאוטומטית המלכודת  על "מלכודות ומושכניםהשישי של "

עם המכון להנדסה חקלאית  ל המכון להדברה ביולוגית, פרי פיתוח ש(זפי"תתיכוני )

שיטות "בנושא ובו ארבע הרצאות  הול המושב השביעי של הכנסני( ג; )של מכון וולקני

שיטות הדברה: הדברה הרצאה במושב השמיני של " מרים זילברשטיין:; "SITלהדברה: 

על ניצול נקודות חמות לשיפור יעילות ההדברה המרחבית של  "משולבת מרחבית

 הזבוב.

 

 (Elgin) ין'אלגאזור  -בכנס  סיור מקצועי

מסלול (. Western Capeאלג'ין הוא עמק שופע ופורה מוקף הרים באזור הכיף המערבי )

המאופיין  Oak vally)הוביל אותנו לעמק האלונים ) זהזור אבמקצועי של הכנס ל הסיור

ביקור בחלקת תפוח הביקור התמקד בחוות תפוחים מושקים. בקרבתו למקורות מים. 

הכנה . מ' בין השורות 3.5מ' בין העצים,  1.3דונם עם נטיעה צפופה יחסית  24בגודל 

 הדליה יפה )ראה תמונה להלן(.  .(CG222היא ג'נבה )
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הצפי ליבול שנתי של העצים מניבים מהשנה החמישית לנטיעה. יש קטיף אחד בשנה. 

  .כל החלקה מכוסה רשת דונם.\טון 10

 

 

 

   

 

 

 

 
 .בחלקה יואבו משמאל, לאה; חלקת תפוח מכוסה רשת נגד קרינה - ימיןלמעלה מ

 מקרוב, וכנה מננסת. הכיסוי רשת -למטה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דווקא זפי"ת לא היה הזבוב העיקרי  –העיקריות באזור זה: זבובי פירות  בעיות הגה"צ

ולכן לא ננקטה כאן שיטת הזבובים המעוקרים. עש התפוח היה המזיק העיקרי. הניטור 

ד'(. נוהגים להדבירו  250הקטר ) 25מתבצע בעזרת מלכודות, בצפיפות של אחת לכל 

תיים )לא ציין איזה תכשירים(. הם גם ריסוסים של תכשירים ידידו 4 -בבלבול זכרים וב

 SITמשחררים צרעות טפיליות אבל לא בטוחים ביעילותן. כמו כן בעבר אף היה ממשק 

לעש התפוח שנפסק בשל יוקר התכנית. הבעיה המרכזית בהפחתת האוכלוסיות של 

עש תפוח ועת"מ היא השפעת האזור האורבני. בישובים גדלים הרבה עצי פרי או עצי נוי 

הווים פונדקאים. כמו כן צוין שאזור אלג'ין הינו האזור העשיר ביותר בצמחיה טבעית, המ

אמנם עצים ושיחים נמוכי קומה אבל מגוון אדיר, הכי גדול בעולם. החיסרון הוא בכך 

שחלק ממגוון עשיר זה מהווה פונדקאים למזיקים שונים כולל עש תפוח ועת"מ. עת"מ 

( והתאקלם באזור זה בגלל ריבוי עצי אלונים, בהיותו פלש לפני כעשור )ממזרח אפריקה

 תוקף את הבלוטים.
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 תפוחהחלקת מבט מבפנים של  - ימיןלמעלה מ

 משמאל, שורה אופיינית בחלקה.; המרושתת

 

אוכלוסיות את מנסים להפחית בו נמצא ב"מיזם הדברה משולבת"  של אלג'ין האזור

כיסוי המטע ברשת המזיקים בעזרת אויבים טבעיים, נמטודות טפיליות לעש תפוח ועוד. 

 פתר את הבעיות של המזיקים הללו.

הגרב הוא הבעיה  ,בתחום המחלות .כיום יש צורך בשני ריסוסים בתחילת העונה

ד כיסוי מטעי התפוח ברשת הוא העתי פעמים בעונה! 14 נגדו המרכזית. הם מרססים

הרשת . בגלל מכות שמשלהפחתת קרינה של ענף התפוח. אמנם הרעיון לכיסוי היה 

לטענתם, הרשת צפופה מספיק  גורמת לשיפור ביבול תוך חיסכון משמעותי בהשקיה.

 לכן למעשה גם זבובי פירות ועשים לא חודרים אותה )בעייתית לדבורים מאביקות(.ו

אגב, בעת הצורך הם  מכל הצדדים ולהגן גם מבעיות הגה"צ. התוהם החליטו לסגור א

 ויר והריסוס יעיל. ומרססים מהא

 

משתלות  6קיימת בעיית נמטודות במשתלות, יש רק  – הערה לגבי המשתלות

מגדלים לרכוש שתילים את ההנמצאות תחת בקרת הגה"צ. משתדלים להפנות 

 ממשתלות אלו. 
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 : ין'לתפוחים באלג בית אריזה - Kromco ביקור ב

מצלמות מזוויות  16: כל תפוח מצולם על ידי החידוש מבחינתנו היה במערכת הבקרה

שונות והתמונה נבדקת באופן ממוחשב. כל התפוחים ה"כשרים", ממוינים לפי גודל 

ועוברים למערך האריזה הרגיל ואילו הפגומים נשארים על המסוע ומועברים באופן 

שמנו מאוד מכמות התפוחים והמהירות בה השיטה אוטומטי לתעשייה. התר

 ללא כ"א אנושי. הממוחשבת עובדת.
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  High Energy Processing Ltd. (HEPRO). מתקן הקרנה בקייפטאון 4

 

שהיא ( Cherin Baltצ'רין בולט )גב' הכירה לנו את אלריטה וונטר הנ"ל , TEAM -בכנס ה

מספק שרות הקרנה של  המתקן בקייפטאון. HEPRO מתקן ההקרנה לכ"לית שמנה

חיטוי דבש מחיידקי , מזיקים בתבליניםחיידקים וחיטוי והשמדת  מגוון מוצרי מזון כג'

 ייםרפוא כלים חיטוי ,אריזה חומרישל חיטוי , (American foulbroodמחלות של דבורים )

ענבי הם מקרינים רק  . לפי שעהפירותוהשמדת נגעים ב וכןוציוד רפואי  חד פעמיים

 מניעת הנצה של שום וג'ינג'ר טריים.מקרינים לוכן  מאכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המפעל הלוגו שלמשמאל,  ;המפעל מימין, צ'רין בולט, מנהלת למעלה

 

 Gy( היא של FDAהקרינה המרבית המותרת על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי )

. זאת למרות שבדרך כלל הקרינה Gy 400היא של ואילו הקרינה המזערית  1000

אציין שזו רמה גבוה מידי להדרים נקבעת לפי הנגעים אותם רוצים להשמיד. המזערית 

שמאוד רגישים לקרינת גמה ומכאן הצורך לבדוק אם ועד כמה ניתן להפחית את הרמה 

כל עוד לא הוכח ) Gy 150קרינה מזערית של  דרושהלזבובי פירות המזערית הזו: 

כמו עת"מ, ברירת המחדל היא  . לעשים(יותראף להשמדתם קרינה נמוכה שמספיקה 

)עיקור  , שוב, כל עוד לא הוכח שמספיקה קרינה נמוכה יותרGy 400קרינה מזערית של 

 . (Gy 150 -הבוגרים, כאמור נעשה ב

 

צ'רין ציינה שווקים שכבר מוכנים לקבל  שווקים שמקבלים טיפולי הקרנה בפרי:

פרי ביניהם: ארה"ב )יש מפעלי הקרנה לסחורה נכנסת בלוס אנג'לס טיפולי הקרנה ב

זילנד, אוסטרליה, הודו, -ובמיסיסיפי( וכן מפעלים במקסיקו ובדרום אמריקה )ברזיל(, ניו

וייטנאם, סין )סין בונה מתקן בנמל להקרנת פרי מיובא( כנראה שגם יפן תתחיל לקבל 

נה מסוימת על הסכם לייצוא אליה פרי מדי םטיפולים אלה. כעקרון, מדינה שחותמת ע

 שעבר טיפול הקרנה, מסכימה בכך לקבל טיפול הקרנה מאותה מדינה.
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מתחת לתא ש מיםבריכת הב (60Co) הקובלט כלובשל  קרינת צ'רנקוב()הפלורסנסיה מימין, 

 במרכז, אליו מועלה מהמים כלוב הקובלט.  עם כלוב המתכת משמאל, חדר ההקרנה, ההקרנה

 
 

ניתן  .מהים אדמה שיובשהעל  ,1986נבנה בשנת בקייפטאון  HEPRO מתקן המתקן:

 וואן,-)בשורואף נמוך מזה  Gy 150להקרין בו גם ברמות קרינה נמוכות יחסית, של 

די וחיי (. זהו מתקן Gy 1000 -רמות ההקרנה הנמוכות ביותר גבוהות מ שבנחל שורק,

 . באמצעו בריכת מיםמ"ק( 20) חדר בינונישל בגודל אחד תא הקרנה  יש בו :מסוגו

 עפרונות ארוכים שלדמוי עשוי מוטות "כלוב" רבוע  ,מטר 6, בעומק תוכהבו עמוקה

בכל אחת מפאות הכלוב  איזוטופ פולט קרינה של היסוד קובלט(. - 60Co) 60-קובלט

תוך המים בכשהכלוב נמצא  .עפרונות 300 סה"כ מוטות, 25מסודרים שלוש שורות של 

 וא שם,כל עוד הו קרינת צ'רנקוב(תופעה שנקראת ) כחלחלזוהר באור פלורסנטי  ואה

ההקרנה, לאחר שדלת  לצורךלחדר.  גיעהקרינה נספגת במים ולא מאנרגיה של הה

עמדה באמצע לומועלה נמשה מהמים , הכלוב תנסגר (טון 65) מאוד החדר הכבדה

 Batch)המתקן עובד במנות  החדר.חלל כל את בקרינת גמה מקרין החדר, משם הוא 

Pallet Irradiator ) ת סביב עמדוואן( -שורשבמתקן בולא בשיטת הסרט הנע )השיטה

לא ) שמונה משטחים ניתן להציבעליהם  מסתובבים יש שמונה בסיסים ההקרנה

ההקרנה  הלךשל גובה המשטחים(. במלפי התקן הישן נה בהמתקן נשכן  מלאים

ארבע פעמים, על מנת שיחשפו  ,סביב צירםרבע סיבוב  כל המשטחיםאת  מסובבים

, כלוב הקובלט חוזר הנדרשת קרינההלאחר שקבלו את מנת  באופן אחיד לקרינה.

ההכנה של המשטחים  ךמתקן ראינו את מערב למים ואז מוצאים המשטחים החוצה.

וממנו ואת  ההקרנה תא שמסיעות אותן אלהמסילות  עלהצבתם לקראת הקרנה, 

החדר בו מטפלים בהם אחרי ההקרנה. כמו כן ראינו את שיטות הבקרה על רמות 

 הרמה הנמוכהבין )בכל משטח  המתקבלת רמת הקרינהסה"כ הקרינה וההבטחה ש

למרות שלטיפול הקרנה של פרי ליצוא  .תעמוד בתקנים הנדרשים, ת(רבימרמה ל

בקייפטאון קטן מידי )ניתן להקרין בו סדר גודל של מכולה אחת ביום( ללא המתקן 

 ספק יש מה ללמוד מהם וממסלולי הייצוא למדינות הסגר שהם סוללים.
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בסיסים המסתובבים עליהם מציבים ה ;למעלה מימין ועם כוון השעון: מבט לעבר חדר ההקרנה
מחדר ההקרנה החוצה על מסילת ההובלה; דלת תא ההקרנה הכבדה; את המשטחים; מבט 

 שלושה משטחים בדרך להקרנה.
 

 לסיכום

נסיעה זו התמקדה בשלושה תחומים חשובים: )א( עש התפוח המדומה; )ב( 

זבובי פירות מזיקים; )ג( הקרנת תוצרת חקלאית נגד מזיקים. בכל אחד 

יות שלא הכרנו, לאנשי מחקר מהתחומים נחשפנו לרעיונות חדשים, לטכנולוג

ולמומחים בינלאומיים ואנו מקווים שמעבר לתובנות, בעקבות הביקור ייווצרו 

 פוריים.הדוקים ובינינו לבין הגורמים שפגשנו קשרי שת"פ 

 


