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משתתפי הכנס

הקדמה
בעין האנטומולוג .בכנס השתתפו  110נציגים מ 30 -מדינות ,מומחים בקנ"מ עולמי של הקרינה הפיטוסניטרית ממגוון
תחומים כמו פיסיקה ,הנדסה ,הגה"צ ,אחסון תוצרת חקלאית ,תעשיינים ויצואנים .מהזווית שלי ,האנטומולוג ,כל המכשור
האוטומציה והטכנולוגיה שראיתי  -גם בסיור במתקני ההקרנה וגם במהלך ההרצאות הרשימו מאוד .אבל כדי להעריך נכון
את הדברים ,חסרה לי העין המקצועית של מהנדס קרינה או של מומחה במאיצי אלקטרונים ,של מהנדס בניין (המון בטון
שפכו שם ליצירת קירות מבודדים טובים בעובי של למעלה ממטר) ,של מהנדס חשמל ושל מומחה לבתי אריזה ,של
מומחים לבדיקת איכות פרי ,של אנשי הגה"צ ושל יצואנים .לכן הרגשתי שהגעתי לכנס הזה כשגריר שנדרש לייצג את
נושא הקרינה הפיטוסניטרית בארץ ולעניין את גורמי המקצוע הישראלים להצטרף ,ללמוד ולהשתתף .אני משוכנע שהדו"ח
הזה יעניין ויסקרן את הקוראים להעמיק ולחקור בנושא .אבל.
אבל .אני מקווה שהמעוניינים והמסוקרנים לא יסתפקו בדו"ח ויגיעו באופן ישיר לכל המידע המעמיק הנדרש  -ברור
שאשמח לסייע בכך ,במיוחד ביצירת הקשרים עם הגורמים השונים.

טיפולי קרינה פיטוסניטריים  -המחקר בהווה
קרינה .המושג קרינה מדבר קרינה מייננת שהורסת מולקולות רגישות (בעיקר במולקולת ה )DNA -ומשבשת את פעילותן
ומכאן את תפקוד התא עד כדי מוות שלו .מנות הקרינה נמדדות ביחידות של גריי ( :)Gyגריי אחד = העברת ג'אול אחד של
אנרגיה לקילוגרם אחד של חומר.
סוגי קרינה פיטוסניטרית .ניתן ליצור קרינה מייננת משלושה סוגים*( :א) קרינת גמא :פוטונים אלקטרומגנטיים המוקרנים
מגרעיני האטום של מקור רדיואקטיבי (למשל קובלט( ;)60-ב) קרינת ביטא :אלומת אלקטרונים ( electron beamאו E-
 )beamשמתקבלת במאיץ אלקטרונים חשמלי (בדומה להאצת האלקטרונים בשפופרת של מסכי הטלוויזיות של פעם) ו
(ג) קרני רנטגן ( :)Xהנוצרים כתוצאה מפגיעה של אלומת אלקטרונים כנ"ל בלוח מתכת ובתהליך שנקרא "קרינת בלימה"
(בגרמנית זה נשמע הרבה יותר טוב :ברמסשטהלונג =  )Bremsstrahlungפוגעים האלקטרונים של האלומה באלקטרונים
של המתכת (לא בגרעין) ,פגיעה שמשחררת פוטונים אנרגטיים (שמאוד דומים לגמא) אלה קרני ה( X -קרני ֶרנְ ְטגֶן).
התהליך "יקר" מבחינה אנרגטית כשלמעלה מ 90% -מהאנרגיה הופכת לחום .באמצעות מאיץ אלקטרונים אנרגטי ( 10
 )MeVניתן לקבל קרינת  Xשהיא יותר עוצמתית מקרינת הגמא שפולט קובלט .60
באופן כללי כל קרינה היא בסופו של דבר יוצרת אלקטרונים אנרגטיים בתנועה .אלה פוגעים באטומים במולקולה ומוסיפים
או גורעים מהם אלקטרונים  -כלומר הופכים אותם ליונים בעלי מטען חשמלי או ל"רדיקלים חופשיים" עם אלקטרון לא
מזווג .היונים והרדיקלים פעילים מאוד ,מגיבים מיד עם כל מה שסביבם וגורמים בו לשבירת המולקולה .בקרינת ביטא אלה
האלקטרונים של האלומה עצמה .בקרינה האלקטרומגנטית (גמא או  ,)Xאלה אלקטרונים שפוטונים פגעו בהם ונתנו להם
תנועה ואנרגיה.
* יש גם קרינת אלפא של גרעיני הליום מחומרים רדיואקטיביים אולם כיוון שכושר החדירה שלה מאוד נמוך (לא חודרת כפפת גומי) לא
משתמשים בה לטיפולים פיטוסניטריים.

הרגעה .אחת השאלות שאני נשאל לגבי הקרינה היא מה הסיכוי שמזון מוקרן יהפוך בעצמו לרדיואקטיבי .ובכן ,עקרונית
הקרנה בעוצמות אלו אינה עוצמתית מספיק כדי להפוך חומרים אדישים לרדיואקטיביים .בכור של "שור-ואן הקרנות"
לדוגמא ,לא מסוגל לייצר איזוטופים רדיואקטיביים .פשוט לא בכור עם הקובלט  60שם ולא במאיץ האלקטרונים אין את

העוצמה הדרושה לכך .כלומר בהקרנה פיטוסניטרית אין חשש מהשראה של רדיואקטיביות .במידה רבה ההקרנה היא
כמו חשיפת העור לאור השמש  -גם אם יקבל כוויה חמורה ,אור השמש לא יגרום לעור להקרין אור בעצמו .חשש שנוסף
עולה בהקשר ליונים ולרדיקלים החופשיים שנוצרו מהקרינה .במוצרים יבשים (תבלינים למשל) ,בגלל שבסביבה היבשה
תהליכי הניטרול הכימיים של אותם יונים ורדיקלים חופשיים איטיים .אבל גם חשש זה אינו מוצדק משתי סיבות( :א) מיד
בהרטבת המוצר בין אם על ידי מים או רוק תחול התגובה המקומית המנטרלת; (ב) רדיקלים חופשיים כנ"ל נוצרים בטבע
כל הזמן ובמיוחד בתהליכי בישול רגילים כמו אפייה בגריל וטיגון ,ללא תופעות לוואי מיוחדות.
יתרונות ההקרנה .ההקרנה הפיטוסניטרית גם יעילה נגד טווח רחב של מזיקים וגם ,במקרים מסוימים ,היא מאריכה את
חיי המדף של הפרי (מנגו למשל) .העלות שלה מתחרה בזו של טיפולים אחרים ,טיפול ההקרנה מהיר וניתן לשלבו בשלב
האחרון של האריזה .ניתן להקרין בכל טמפרטורה ,מעולם לא נרשמה עמידות של מזיקים לקרינה וכן יש טיפולי קרינה
גנריים (להלן) .יצוין שהקרינה לא מתאימה לכל הפירות והירקות.
טיפול קרינה גנרי (כללי) .יתרון חשוב לטיפולי הקרינה הוא שנקבעו עבורם "מינונים גנריים" :מנות קרינה מינימליות
הנדרשות לקטילת מזיקים מסוימים  -למשל ,המינון הגנרי לקטילת זבובי פירות באשר הם (כולל זבוב הפירות הים תיכוני
(זפי"ת) וזבוב האפרסק (ז"א)) הוא של  150גריי .מינון של  400גריי מטפל בכל שאר המזיקים כולל עשים (למעט הגלמים
והבוגרים שלהם) ויש גם מינון ביניים של  250גריי .מינון גנרי כזה חוסך את הצורך להתאים מינון קרינה לכל מין של מזיק
בכל מין או זן של פרי .המינון הגנרי נותן "ברירת מחדל" ויעילותו תקיפה בכל מין של פרי ולכל המזיקים ,גם כאלה שקשה
מאוד לגדלם במעבדה ולהעמיד ניסויים פיטוסניטריים עם כמות סבירה של פרטים .כמובן שאם אפשר וניתן ,רצוי במחקר
מסודר להתאים למזיק מסוים את המינון הנמוך האפשרי (למשל נמצא שלקטילת עש התפוח המדומה אין צורך ב  400גריי
ומספיקה מנה של  100גריי בלבד) .השאיפה היא להרחיב את הקבוצות להן מותאמים המינונים הגנריים לרמה של על
משפחות ואפילו לרמה של סדרות (למשל במקום מינון גנרי לזבובים ממשפחת זבובי הפירות ,יקבע מינון גנרי לכל
הזבובאים) .בין השאר כיוון שהחרקים נוטים להחליף שם ,לעבור סוג ולעיתים אפילו להחליף את שם משפחתם .כשזה
קורה ,הם עלולים להפסיק להשתייך לקבוצה אשר לה הותאם הטיפול הגנרי.
מינון פיטוסניטרי מרבי .באופן היסטורי לא ברור ,קבע ארגון המזון והתרופות ( )FDAבשנת  1986את רמת הקרינה
הפיטוסניטרית המרבית לפירות וירקות על  1קילו-גריי ( 1,000גריי) .זה אחרי ששש שנים לפניכן קבעה ועדת המומחים
שציינתי קודם ( )IAEA-FAO-WOHשהקרנת מזון עד  10קילו-גריי היא בטוחה ושלוש שנים אחרי כן ( )1989ועדת מומחים
דומה ( )IAEA-FAO-WOHשבה וטענה שהקרנת מזון עד  10קילו-גריי טובה לבריאות .בשנת  2003אוסף התקנים
הבינלאומיים המוכרים ,וההנחיות וההמלצות בנוגע למזון ולייצור מזון (” )“Codex Alimentariusהתייחס להקרנת מזון
במנה של עד  10קילו-גריי אולם ללא קביעה של מינון מרבי .בשנת  2008מנהל המזון והתרופות האמריקאי אישר הקרנה
פיטוסניטרית של תרד וחסה במינון של עד  3קילו-גריי .מכאן שאין סימוכין ברורים לסיבות לקביעה של ה 1 -קילו-גריי
ומקובל כיום שזו רמה שרירותית ונמוכה מידי .בטיפולי קרינה יש מושג שנקרה  DURההפרש בין הקרינה המינימלית לבין
הקרינה המרבית שמקבלת התוצרת בפועל .זה תלוי גם בפיסיקה של הקרינה ,גם בכווני ההקרנה וגם באריזת התוצרת וגם
במוצר עצמו .לרוב מדובר על ערכים של  1.5עד  =2( 2הקרינה המרבית כפולה מהקרינה המזערית) כלומר אם המזערית
צריכה להגיע ל  400גריי ,חלק מהתוצרת המוקרנת ייחשף לקרינה של  800גריי שקרובה לרף העליון ועלולה להקשות על
הטיפול :במינון מרבי כזה ,מינון מינימלי של  400גריי משאיר חלון צר מידי ליישום שדורש דיוק רב (משנה חשיבות
לדוזימטריה)  .לכן הדעה בקרב משתתפי הכנס היא שיש להעלות את הרף המרבי הזה לפחות ל 10 -קילו-גריי או אף לבטלו
ולתת לכוחות השוק ולאיכות הפרי להכריע בסוגיה.

סימון מוצרים מוקרנים .בשוק העולמי נסחרים כבר שנים די הרבה מוצרי מזון מוקרנים כמו :פירות
טריים ,פירות יבשים ,דבש ,תבלינים ,תה ,בשר טחון ובין כל אלה מככבות ...רגלי צפרדעים .עצם
סימון המוצרים המוקרנים (יש סימן מקובל אותו צירפתי להלן) ,מהניסיון של איב הנון ( Yves
 ,)Henonאינו משפיע על הצרכנים .הם קונים את המוצרים בין אם הם מסומנים ובין אם לא.
הקושי הוא ברשתות המכירה ובסופרמרקטים .אם אלה יקבלו תוצרת המוקרנת  -היא תימכר.
קביעת יעילות הקרינה .בעבר קבעו את יעילות הטיפול הסניטרי על פי תמותת המזיק ,בין אם
התמותה מידית ובין אם באיחור מסוים .בטיפולי קרינה משתמשים במדדים אחרים כמו "מניעת התפתחות" של המזיק
(מניעת בקיעה או מניעת התפתחות והתנשלות של הזחלים) או "מניעת רבייה" (ההתפתחות לא נפגעת אבל לבוגרים
(כמו בזבובים המעוקרים) בלוטות הרבייה (אשכים או שחלות) לא מתפקדות .במקרה של הקרנה למניעת נביטה (בתפוחי
אדמה) או השרשה (בבצל) אלה גם המדדים של היעילות .היעילות נשענת על שלושה נדבכים( :א) על איכות המחקר
שהתבצע לקביעת יעילות הטיפול (שהתבצע על פי דרישות תקן ( ;)ISPM 28ב) על הביטחון שבהקרנה כל התוצרת תקבל
לפחות את הקרינה המינימלית הדרושה ו(-ג) על היכולת לשמור על התוצרת אחרי ההקרנה (שני האחרונים מופיעים
בהנחיות של  .)ISPM 18למעשה באופן שוטף המדד העיקרי ליעילות הוא המנה שניתנה לפי תוצאות הדוזימטריה.
דוזימטריה .הלב של טיפולי הקרינה ובמקרה שלנו של הקרנה פיטוסניטרית הוא הדוזימטריה .על סמך הדוזימטריה אפשר
לדעת מה היה טיב הטיפול ואיזו מנת קרינה בסופו של דבר הוא קיבל .באמצעות הדוזימטריה ניתן למפות את המטען
ולמצוא את המקומות בהם הקרינה מרבית ואת אלה בהם היא מזערית ולמקד את הדוזימטריה ביחס אליהם .לכן קריטי
שמי שמבצע את הדוזימטריה יכיר היטב את התחום וידע לבצע אותה בצורה טובה ביותר ומהימנה :כלומר עליו לדעת
באיזה דוזימטרים יש להשתמש ,כיצד לטפל בהם ,איך לכייל אותם ,היכן למקם אותם בנפח המטען המוקרן ,איך לבצע את
המדידה וכדומה .הדוזימטריה קריטית לא רק לפעילות המסחרית של ההקרנה ,אלא גם לכל המחקר שמתבצע לבדיקות
ייתכנות ולקביעת המינונים היעילים .לכן ,אם עוד אין מומחה/ית בארץ (בטכניון? בוויצמן?) ,מומלץ לאתר אחד/ת ולשלוח
אותו/ה לקורס קצר ב Aerial-שטרסבורג.
איכות הפרי .הבעיה העיקרית נעוצה בעמידות הפרי לקרינה .יש פירות שעלולים להינזק ולא מתאימים לקרינה .יש כאלה
שניתן לשפר את עמידותם לקרינה ,למשל על ידי שילובה עם טיפול קור .יש היום מחקר גם בארה"ב (אנדראה בים -
 ,USDA-APHIS - Andrea Beamמיאמי ,פלורידה) על טיפולי קרינה נמוכים להדרים ( 100 - 30גריי) משולבים בטיפולי קור
קצרים ( 1°Cליומיים או  2°Cלחמישה ימים) .גם בדרא"פ עובדים על טיפולים משולבים כאלה .לצערי לא דיברו על אופן
השילוב  -מתי רצוי לתת את טיפול הקור ,לפני או אחרי החשיפה לקרינה .לגבי בדיקת השפעת הקרינה על איכות התוצרת
החקלאית ,יש להתמקצע בכך במיוחד בהדרים :איך מושפעים הזנים השונים ,כיצד משפיעות הכנה ודרגת ההבשלה על
הפגיעה של ההקרנה בפרי ,האם לציפוי הדונג יש השפעה? [חטיבה חדשה במחלקה לאחסון?]
נקודה למחשבה .במהלך ההרצאות בלטה תופעה של רגישות שונה לקרינה של פירות דומים הגדלים במיקום גיאוגרפי
שונה:
מקרה ראשון :בדרא"פ תפוז וולנסיה טורקית וקלמנטינה מהזן נובה נמצאו רגישים לטיפולי קרינה במינון של  200גריי (ולכן
בודקים שם שילוב של טיפולי קור וקרינה על מנת להפחית את מינון הקרינה) .לעומתם באוסטרליה אין כל בעיה להקרין
וולנסיה וקלמנטינות ב 400 -גריי.
מקרה שני :בניו-זילנד תפוחי גאלה רגישים לקרינה ואילו בקליפורניה מקרינים אותם בלי בעיות ב  1,000גריי.
לדעתי יש פה נושא למחקר .בין אם ההבדל נובע מסיבות טכניות של טיפול אחר קטיף או של תנאי שימור שונים ובין אם
יש הבדלים פיזיולוגיים בין תפוח שגדל בקליפורניה לתפוח שגדל בניו-זילנד ,מציאת הגורמים תקדם את המחקר והידע על
הקרינה הפיטוסניטרית.

בטיחות למזון והיסטוריה .בשנת  1980וועדה משותפת של ארגון הבריאות העולמי ( ,)WOHארגון המזון והחקלאות
( )FAOוהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ( )IAEAהכריזה שאין כל סכנה במזון מוקרן ,לא מבחינת רעילות ,לא
מבחינה מיקרוביאלית ולא מבחינת תזונתית .בשנת  1986אושרה רמת קרינה של עד  1קילו-גריי לשימור ולעיקור של מזון
טרי וירקות ובשנת  1990התבצע המשלוח הראשון של פרי מוקרן מהוואי לארה"ב .ומאז יותר ויותר מדינות ייצרו ביניהן
הסכמי מסחר של פרי מוקרן.
פתרונות טכנולוגיים להקרנה פיטוסניטרית .פחות מדברים כיום על מתקנים מבוססי גמא .בעיקר מסיבות ביטחוניות אבל
גם מהסיבה שהציבור מתנגד לחומרים רדיואקטיביים .לציבור יהיה קל יותר לקבל קרינה שמבוססת על חשמל .המתקנים
החשמליים הרווחים כיום הם מאיצי אלקטרונים בעוצמה של  10מגה וולט ( ,)MeVעוצמה כפולה מהמאיץ של שור-ואן
הקרנות (ישראל) .בכמה מתקנים ,כמו למשל בתאילנד ( )TINTאו בבלגיה ( )IBAמשולבת עם מאיץ האלקטרונים אפשרות
של הקרנה בקרני  ,Xכלומר האלקטרונים מהמאיץ מכוונים אל לוח מתכת שמתמיר את האנרגיה שלהם
(ברמסשטראלונג )...לקרינת ( Xתוך איבד של למעלה מ 90%-מהאנרגיה לחום).
בשורה התחתונה ,מומלץ להקים מתקן משולב שמייצר אלומת אלקטרונים בעוצמה של  10 MeVוקרני  Xבעוצמה של 5/7
.MeV
להלן השוואה שהוצגה בין שתי השיטות:
אחידות הקרינה( :בין המינימלית למרבית) מצוינת ב  Xובינונית באלומת אלקטרונים.
מינון :בינוני בקרני  Xומאוד גבוה באלומת אלקטרונים  -ולכן
משך הטיפול :שעות בקרני  Xושניות באלומת אלקטרונים.
נצילות :טובה בקרני  Xומצוינת באלומת אלקטרונים.
חדירות :לקרני  Xחדירות מאוד גבוהה ואילו לאלומת האלקטרונים חדירות נמוכה יחסית
לכן עם קרני  Xאפשר לטפל במשטחים שלמים ואילו עם אלומת אלקטרונים אפשר לטפל בתיבות שטוחות בלבד (שכבת
הדרים אחת) .תכונה זו מכתיבה הקרנה דו"צ של האלקטרונים :או על ידי הפיכת התיבות באמצעות מתקן על הסרט הנע
וחזרה על ההקרנה כשהתיבה בצידה השני (כמו בתאילנד) ,דבר שמחייב שהפרי בתיבה לא יזוז בהפיכה ויאפשר הפיכה
מלאה של  180°בדיוק .או ,לחילופין ,שימוש בשני מאיצים :האחד מקרין מלמעלה והשני ,מעט אחריו במסוע ,מקרין
מלמטה (ברוסיה ובסין יש מתקנים כאלה) שיטה זו הרבה יותר טובה ,מהירה ומדויקת ופחות פוגעת בפרי.
ייעודי או רב שימושי? מה עדיף ,מתקן ייעודי להקרנה פיטוסניטרית של פירות ,או מתקן רב-שימושי בו ניתן גם לבצע
הקרנה הפיטוסניטרית וגם לבצע הקרנת עיקור וחיטויי (מנות קרינה גבוהות פי עשרה מהמנות הפיטוסניטריות).
באוסטרליה טוענים שאין הצדקה כלכלית לבנות מתקן ייעודי המבוסס רק על הקרנת פרי .נראה שזה המצב גם בישראל.
איפה אירופה? אירופה מקרינה מזון (!) ולא סתם מקרינה  -מקרינה לחיטוי במינון גבוהה פי עשרה בערך מהמינון הדרוש
לטיפולים פיטוסניטריים .אמנם פחות בהשוואה למדינות באמריקה ובאסיה בהן יש גידול בהיקף המון המוקרן ,אבל כמות
לא מבוטלת .המדינה המובילה בהקרנה היא בלגיה ואחריה הולנד ,צרפת ,גרמניה וספרד .בין שאר תוצרי המזון שמקרינים
באירופה :רגלי צפרדעים ,בשר עוף ,תבלינים ופירות יבשים וטריים .כמו הרבה נושאים באיחוד ,גם נושא טיפולי הקרינה
הפיטוסניטריים נמצא בבירור מחדש ולא ברור מתי אירופה תאמץ אותו .יש עוד נקודה לציון  -הרבה מחקר על קרינה
מתבצע באירופה .למשל חברת  IABלפיתוח מאיצים ( )/http://www.iba-industrial.comמקורה בבלגיה ,המרכז
למשאבים טכנולוגיים  Aerialשחוקר קרינה ודוזימטריה נמצא בשטרסבורג ,צרפת והוא אחד המובילים בתחום
( ) /https://www.aerial-crt.comוכמובן סבא"א שממוקמת בווינה.

נקודת אור? הרושם שלי הוא שבאירופה (ולא רק שם) מבחינים בין הקרנה באמצעות חומר רדיואקטיבי = שזה רע ,לבין
הקרנה בקרינה מייננת (מבוססת חשמל) = שזה טוב .אני חושב שלאור התשובות הלא ברורות שקיבלתי מעמיתי
האירופאים כדאי מאוד לחקור נושא זה לעומקו.
מה כדאי בישראל? לפני הכל יש לבצע הערכה כלכלית לבחינת השיטה בכלל ולבחירת מתקן ההקרנה הרצוי .יתכן שכדאי
לבקש ממקומות כמו תאילנד ,רוסיה ,סין וטקסס שביצעו הערכות כאלה לאחרונה לקבל את הערכותיהם ולהיעזר בהן .גם
יש לשקול את ההיבטים הלוגיסטיים הכרוכים והאם די יהיה במתקן אחד בארץ.
להערכתי (האנטומולוגית!)  -אם יש עניין בטיפולי קרינה ,לישראל כדאי לבנות מתקן חשמלי ובו מאיצי אלקטרונים
(לפחות שניים להקרנה דו"צ) בעוצמה של  10 MeVכל אחד ועוד אחד בעוצמה של  5 Mevלייצור קרינת רנטגן שתוכל
לחדור משטחים שלמים.

עדכונים מהעולם
אוסטרליה ( - )Steritechהיום מסה גדולה של התוצרת המוקרנת פיטוסניטרית מיוצאת לטסמניה .הם מתלבטים בשאלה
אם להקים מפעלי הקרנה יעודים (לפרי למשל) או למגוון מטרות וכן בשאלה אם לשלב בין הפעילויות גם הקרנה של
מוצרים רפואיים.
למידע נוסף/https://steritech.com.au :
סין ( - )Nuctechבסין יש מתקני הקרנה ממשלתיים הכוללים מעבדות מחקר .הם מקרינים תוצרת מיובאת לפני הגעתה
לשווקים הסיניים .לדוגמה ,במפעל הקרנות בשנחאי הוקרנו  280טון פרי בשנים  .2008-11בסין פותחו תקנים לאומיים:
תקן להקרנת פירות וירקות טריים ( ,)GB 14891.5-1997תקן להקרנת מזון ( )GB 18524-2016והנחיות לשימוש בקרינה
פיטוסניטרית ( )GB/T21659 - 2008וכן שורה של תקנים מקצועיים לנושא .בסין יש מעבדת מחקר בנושא ()Tianjin CIQ
ובה מותקן מאיץ בעוצמה של  7.5 MeVשניתן להפכו למקרן של קרינת  .Xבנוסף יש בסין מרכז הקרנה ()China-ASEAN
שנמצא בגבול בין סין לווייטנאם .זהו המסוף
הגדול ביותר להקרנת פרי ביצוא או ביבוא (בעיקר
מווייטנאם  -פיטאיה ,מנגו ,רמבוטן ,לונגן ,ליצ'י
ובננה) .המפעל מבוסס על שני מאיצי
אלקטרונים בעוצמה של  10 MeVכל אחד,
האחד מקרין את התוצרת שעל המסוע מלמעלה
ושני מקרין מלמטה (הקרנה דו"צ) התוצרת
ארוזה בתיבות שטוחות מותאמות (להלן צילום
מסך מהסרטון שהוצג) .המסוף מאפשר עגינה של  14משאיות מכולה ועובד בקצב של  20טון (מכולה) לשעה.
למידע נוסףhttp://www.nuctech.com/en/SitePages/ThDetailPage.aspx?nk=PAS&k=EFBHHD :
הודו ( - )Symec Engineersבהודו יש כיום  20מתקני הקרנה פעילים המבוססים על קובלט 60-רדיואקטיבי (קרינת גמא)
ועוד  5בהקמה .רוב המתקנים מיועדים לקרינה ברמה גבוהה-בינונית של ציוד רפואי תבלינים ומזין לחיות מחמד .לפי שעה
הם מקרינים יחסית מעט מוצרי מזון .בשנת  2007החלו להקרין מנגו לארה"ב ( 400גריי) ומשנת  2016החלו לייצא
לארה"ב גם רימונים באותו מינון קרינה .אבל בשל מגבלות טכנולוגיות ההיקפים קטנים .דרוש שיפור של התשתיות ,של
מערכות השיווק ושל תהליכי הייצור של המזון .המפעל שהוצג עובד בשיטת המנות ולא בסרט נע  -פעילות מסורבלת שלא
מתאימה לכמויות גדולות של סחורה.
למידע נוסף/http://www.symecengineers.com :

וייטנאם ( - )Vietnam Atomic Energy Instituteמייצאת פרי מוקרן לארה"ב (כ 7,400 -טון בשנת  ,)2017ניו-זילנד
( 45,000טון) ואוסטרליה (כ 200 -טון)
ארה"ב ( - )USDA-APHISמקרינים תוצרת מיובא ,מיוצאת וכן תוצרת פנים אמריקאית .ביבוא הם מקרינים מנגו ממקסיקו,
פקיסטאן ,וייטנאם ,והרפובליקה הדומיניקנית; רימונים ותאנים מפרו; ליצ'י מדרום אפריקה ואמבראלה (מין של ספוטה)
מגרנדה .ביצוא הם מקרינים אפרסקים למקסיקו וההקרנה הפנים אמריקאית היא בעיקר לגבי תוצרת מהוואי .להלן מצגת
על הפעילות המשותפת של ארה"ב ומקסיקו שמתמקדת בעיקר בהקרנת גויאבה במתקן ההקרנה בפאר ( ,)Pharrטקסס:
https://www.chapman.edu/scst/conferences-and-events/_files/22-albertodiaz---svf-presentacion-chapman-forum-2018---bangkok-1.pdf

שכנים מתעניינים:
מרוקו שלחה לכנס שני נציגים מהגה"צ ונציג מהמכון הלאומי למחקר אגרונומי; סוריה שלחה נציג מהרשות הלאומית
לאנרגיה אטומית; ירדן שלחה נציג מהגה"צ והמנהלה הפיטוסניטרית; מצרים שלחה שני נציגים ,אחד מהמרכז הלאומי
לטכנולוגיה ומחקר של קרינה ושני מהמרכז האדמיניסטרטיבי להסגר של צמחים.

אינטרנט
להלן קישורית למה שהועלה למרשתת מהכנס באתר של אוניברסיטת צ'אפמן :באתר זה ניתן למצוא את כל המצגות
שהוצגו ,חומרי הדרכה וקישוריות מעניינות:
https://www.chapman.edu/scst/conferences-and-events/phytosanitary-irradiation-workshop.aspx

סיור במרכז ההקרנה של תאילנד ,צפונית לבנגקוק
לצערי התבקשנו לא לצלם
המרכז נמצא כשעה נסיעה צפון מזרח לבנגקוק .המרכז מחולק לשנים )1( :מתקן להקרנה רדיואקטיבית של קובלט60-
(קרינת גמא); ( )2מתקן בהקמה להקרנה באמצעות אלומת אלקטרונים ובאמצעות קרני רנטגן ( )Xשיכנס לפעילות
במהלך החודשים הקרובים.
המתקן הרדיואקטיבי  -המתקן נבנה עוד בשנות ה 80-בעיקר לצרכי עיקור .הוא מבוסס מסוע של תיבות מתכת ()tote
צרות ברוחב של כ  50ס"מ וגבוהות (כ 2 -מטר) ומחולקות
לשניים .התיבות מועלות על מסוע שממוביל אותן אל ומסובב
אותן סביב מקור הקרינה .התיבות מכתיבות עבודה עם משטחי
עץ ייעודיים בגודל  30 X 100ס"מ (ראה צילום מהמרשתת) .על
כל משטח מציבים  12תיבות פרי בגודל  40 X 30 X 30ס"מ .את
המשטחים מכניסים לתיבות אחד מעל השני ( 24תיבות) .אחד
הפירות התאילנדיים הפופולריים להקרנה ליצוא הוא מנגוסטין
( )Mangostinשדורש זמן הקרנה קצר יחסית .במתקן ניתן
להקרין כ כ 6-משטחים של מנגוסטין ,כלומר כ 8 -מכולות
ביממה .המתקן עבד ולכן לא ניתן היה להיכנס ולראות את חלל
ההקרנה ואת הבריכה עם העפרונות הקובלט הרדיואקטיביים .יש
הפרדה פיזית ברורה בין פרי שנכנס למתקן לפרי שעבר את
ההקרנה.
חיסרון :למתקן חסרון שנובע מהצורך לפרק את המשטחים המסחריים שמגיעים ולהעביר את התיבות אל משטחי
ההקרנה הקטנים ואחר כך להרכיב חזרה את המשטחים ליצוא .כנראה שהחיסרון פחות משמעותי כשכוח האדם זול.
המתקן החשמלי  -המתקן מצוי במרחק הליכה מהמתקן הרדיואקטיבי ובשלבי בניה אחרונים .זהו במבנה בגודל  100על
 50מטר ובגובה של כ 10 -מטר ,שמסוגל לקבל אליו בו זמנית מספר מכולות דרך רמפות גישה למשאיות (עדין בבניה).
במתקן  5מאיצים שמיצרים אלומת אלקטרונים ,ארבעה בעוצמה של  .10 MeVכל אחד מקרין אנכית כלפי מטה אל מסוע
עליו נעים תיבות שטוחות .התיבות שטוחות כיוון שלקרינת הביטא חדירות נמוכה יחסית ( 4ס"מ בפרי הדר) .כדי להתגבר
על פירות גדולים יחסית כמו מנגו תפוזים ואשכוליות ,בהמשך המסוע יש מתקן שהופך את התיבות על מנת שתכנסנה
לסבב הקרנה נוסף ,כשהן על צדן השני .החיסרון במתקן היפוך כזה הוא שכל פרי חייב להישאר בלי תזוזה כדי לקבל היפוך
מלא של  180°בדיוק  .המאיצים האנכיים מורכבים על מתקן שמאפשר את הזזתם (כחצי מטר לכל צד) .בנוסף לארבעת
המאיצים ,מאיץ אחד בעוצמה של  7.0 MeVמוצב במצב אופקית ומקרין אלומת אלקטרונים על לוח מתכת שגורמת
ליצירה של קרינת רנטגן אופקית שמכוונת לחדור משטחים שלמים שיוסעו מול הקרן .החלל בו נמצאים המאיצים מוקף
קירות בטון מזויין בעובי עצום (התרשמתי שלפחות מטר) כשהעובי משתנה בהתאם לעוצמת המאיץ ולסוג הקרינה
שיחולל .השילוב של מאיצי אלקטרונים לקרינת ביטא עם מאיץ לקרינת רנטגן מקובל בעולם (הוצגו במהלך הכנס עוד
מפעלים שמשלבים את שתי הקרינות) .כל המאיצים במתקן הם של יצרן אחד ,מה שיקל מאוד על האחזקה שלהם.
התפוקה במתקן צפויה לעמוד על מכולה בשעה ( 20ביממה =  700בשנה = כ 140,000 -טון בשנה).
גנרטור  -המתקן מחובר לגנרטור של  1מגה וואט (אלף קילוואט) .בעת הפסקת חשמל הוא צפוי לספק די כוח להפעלת
מאיץ אחד (הרנטגן) יחד עם כל מערכות מיזוג האוויר התאורה והמסוע.

שיחות עם עמיתים
צ'רין בולט (מנכ"ל) וקארין הוסיי (חוקרת) מהמפעל  HEPRO Cape Ltd.להקרנה באמצעות קובלט ( 60קרינת גמא),
קייפטאון דרום אפריקה :המפעל עובד בשיטת המנות ( - )batchבכל מנה מוקרנים  9משטחים לא מלאים (מגבלות טכניות
שמאפשרות טיפול במשטחים בגובה עד  1.5מ') .הדוזימטריה מתבצעת באמצעות חיישני אלנין שמסוגלים לזהות מנות
קרינה נמוכות כדי גרי אחד .המפעל משמש לעיקור ציוד רפואי ,אריזות וכד' וכן לחיטוי דבש ,תבלינים ושום .בשל עלית
הנושא הפיטוסניטרי ,המפעל משת"פ עם חוקרים בדרא"פ שעוסקים בטיפולים פיטוסניטריים .ההקרנה בגמה זולה יחסית
אבל פחות ופחות בשימוש עולמי .אבל יש במפעל עבודה נון-סטופ .צ'רין הרצתה בכנס על המחקר שנעשה בדרא"פ על
הקרנת פרי הדר ועל שילוב קרינה עם טיפול קור .להלן קישורית למצגת זו:
https://www.chapman.edu/scst/conferences -and-events/_files/7-cherin-balt-phytosanitary-irradiation-of-citrus---an-african-perspective.pdf

ד"ר אלן סטרסר ( ,Alain Strasserמ AERIAL – Technology Resource Centre -שבסדקס ,צרפת) מומחה לפיסיקה
של הקרינה בכלל ולדוזימטריה בפרט .מבין המון ,מוכן להסביר לכל המעוניין ללמוד .הוא מציע לשלוח לשטרסבורג אנשים
להתמחות בדוזימטריה עם דגש על דוזימטריה ברמות קרינה נמוכות (לפיטוסניטריה) .קורס בן כמה ימים (עד שבוע) .מוכן
לשת"פ עם גופ/ים ישראלים שמעוניינים להיכנס לתחום.
פייר דרדן ( - Pierre Dardenneמהנדס קרינה מבלגיה)  -מומחה לקרינה מייננת משמש כיועץ בפרויקט פיריקס ()FEERIX
של ( Aerialהנ"ל) העוסק במשאבים הטכניים של ההקרנה בקמפוס הטכנולוגי של שטרסבורג .פייר ישמח לשתף פעולה
ולתת ייעוץ והמלצות באם תהיה כוונה להקים מפעל הקרנה בארץ.
איב הנון ( )Yves Henonמהאגודה הבינלאומית לקרינה ( )iiaיעביר לי את הפרטים להירשם לאגודה בינלאומית זו.
סרגיי בודניק ( ,Tecleor LLCרוסיה) תומך בהקמת מפעל של מאיץ אלקטרונים בעוצמה של  MeV 10עם שתי עלומות דו
כווניות (אין צורך להפוך תיבות) .עלות המפעל נמוכה יחסית  -כ 8 -מיליון דולר .הקמת מפעל דומה בקמצ'טקה ,שיעבוד גם
עם קרינת  Xתוסיף כ 50% -לעלות ההקמה אבל תאפשר הקרנת משטחים שלמים .בגלל דרישות ההקרנה השונות,
מומלץ לייצר מספר פסי שינוע מותאמים למהירויות שונות ,בהתאם לטיפולים הנדרשים .המפעל ברוסיה בן כחצי שנה.
כיום לעיקור המפעל מטפל בארבעה טון בשעה .לטיפולים פיטוסניטריים הוא יעבוד בתפוקה גדולה בהתאם של כ  20טון
לשעה.
וונסה דיאז (ווינה  -מעבדות סבא"א) עובדת על טיפולים אחר קטיף נגד זבוב הפירות הדרום אמריקני ( Anastrepha
 )fraterculusומשווה את העמידות לקור של זבובים מהמעבדה לזו של זבובים מהבר .במסגרת זו היא פתחה שיטה
לאילוח פרי טבעי (לא הזרקת ביצים) ועם מעט מאוד ריקבון.
דפי מידע :אני מצרף כקובץ נפרד כמה דפי מידע שקיבלנו בכנס.

