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  פ בקעת הירד�"מו 
  סטרומזה ביא, סריג נחספ

  משרד החקלאות, מ"שה 
  אור� חיי�

 

   ::::מבוא ותאור הבעיהמבוא ותאור הבעיהמבוא ותאור הבעיהמבוא ותאור הבעיה

דרישות השוק האירופי המשות! להפסקת בשימוש במתיל ברומיד ובכלל זה 

מחייבי� את מערכת המחקר להיער# למציאת תחליפי�  ,טוי תמרי�לחי

  .מספקי� מבעוד מועד

  .מיו�/למער# האחסו�ע� הגעתו מהמטע וטר� כניסתו  פ הנוהג"פרי מחוטא ע

אל מחו&  ,ניידכל החרקי� בגלגול� ה" דחיקת"מטרה מוגדרת של לחיטוי 

בתו# ) למי�ביצי� וג(וקטילת דרגות סטטיות  וקטילת� מחו& לפרי לפרי

    .הפרי

ר "ג 30המבוסס על הזרמה של הטכניקה הרווחת בישראל עובדת בפרוטוקול 

 2מוזרמי� כ , ק"ממ 66 
שניפחה כבמכולה . (נפח מחוטאלכל מטר מעוקב של 

שעות  4באווירה רווית מתיל ברומיד למש#  מושהה הפרי). מתיל ברומיד, ג"ק

   .ולאחר אוורור מוצא מהמכולה

עשוי להיות הכיוו� הנקוט בתמרי� אורגני� והכולל שימוש כיוו� אחד 

טכניקה זו הנקוטה בפועל לא נבדקה בהיבט . בטמפרטורה גבוהה לזמ� קצר

של השפעה על איכות הפרי ולא בסטנדרטי� המחמירי� להימצאות חרקי� או 

בסיור שנער# בקי& . הנקוטי� במוצרי� שאינ� אורגני�, שרידי חרקי� בפרי

ב סמו# לגדיד אינו "למדנו כי פרי המשווק בתו# ארה, ב"ארה במטעי 2004

או פרי המיועד לשיווק /רק פרי שמיועד לאחסו� ארו# ו. עובר כלל חיטוי

מגדלי� פרטיי� אית� . לאירופה או אוסטרליה עובר חיטוי במתיל ברומיד

ג משטחי "כאשר להנחת הפרי ע, נפגשנו אינ� מחטאי� במתיל ברומיד כלל

התהלי# . בחו� מייחסי� השפעה דומה לזו של החיטוי, ר יבושאספלט לגמ

נוכחית  בחרנו לבחו� בתוכנית ה.  פסטור, ניקרא בעגה המקצועית המקומית

למשתמש  "ידידותיי�" יותר ובלבד שתהיה באמצעי� כל דר# חיטוי אפשרית

ביסודיות את כל דר# אלטרנטיבית בוחנת  . ולסביבה מאשר מתיל ברומיד

  .חיטוי במתיל ברומידיטוי בסטנדרטי� מחמירי� שליעילות הח

   

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



        ::::חומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטות


     הפריהפריהפריהפרי .1 
 
 
  

   מפרי  )טרנזיט הבקעה(הפרי לניסוי נאס! בבית האריזה המרכזי בבקעה       

  בצפיפות , דד מעצי� שאשכולותיה� כוסו ברשתשנג, של מטעי� מסחריי�      

  .)לא רשתות למניעת כניסת חרקי�(הרגילה       


הניסוי הניסוי הניסוי הניסוי     אתריאתריאתריאתרי .2


 

  מתיל ברומיד בוצע בבית האריזה במכולה המיועדת בהטיפול המסחרי       

  , משלוח ובפרי מאות 2006 
ו  2005בשנת לכ# כאשר שאר הטיפולי� בוצעו       

  סיונות יבוצעו הנ 2007בשנת  .סיונותיבתחנת הנ, בעלי מכסה ,מיכלי דולבב      

 .בבית האריזה במושב נתיב הגדוד      

  ––––היק! היק! היק! היק!  .3

  ג של "ק 4ע� , ארגזי גדיד 4בכל מחזור טיפול נבדקו  ,2006 –ו  2005בשנת       

  שקי� לעטיפת (מאש  18כל ארגז הוכנס לשק רשת  .פרי בכל אחד      

  בוצע הטיפול במשטחי פרי שלמי� במכולה  2007בשנת  .)אשכולות      

 .שהוכשרה לכ#      

  ––––בדיקות בדיקות בדיקות בדיקות  .4

  או (חרקי� מתי� או חיי� בתו# הרשתות  ו הימצאותהבדיקות כלל      

  בדיקה ויזואלית  במחצית מהפרי המטופל בוצעה .בתו� הטיפול )בדולבי�      

  לאיתור שינויי� במרק� או  אורגנולפטיתובדיקה לאיתור מזיקי� נותרי�       

  צ למש# "מ 4ב  ,בתו# השקי� המחצית הנותרת אוחסנה .בטע� הפרי      

  באותה צורה   למש# שבוע ונבדקה) צ"מ 25(הועברה לחיי מד! , חודש      

 .לאיתור מזיקי� ולאיכות פרי      

 ::::טיפולי�טיפולי�טיפולי�טיפולי� ....5555

  :�נבחנו הטיפולי� הבאי ,שנת הניסוי הראשונהב 
  2005שנת . א      

  .ללא חיטוי 
 היקש  .1

 .שעות 4, ק"ממ/ר"ג 30 – מתיל ברומיד –טיפול מסחרי  .2

 .צ"מ 45 – שעות חימו� ב 4 –חימו�  .3

 # ולת דקות של הזרמת הגז ממיכל CO2( – 25(פחמ� דו חמצני  .4

 .הדולב            

5.  � יוש� , קרבוני�
 פלואר
 תכשיר ממשפחת הכלורו –כלורו פיקרי

 .בפרוטוקול זהה לזה של המתיל ברומיד            

6.  � משמש לחיטוי חרקי� באחסנה יבשה , )PH3(זרח� מימני  –פוספי

   ,המצוי בשימוש מסחרי לגז', חומוס וכד, קמח, חיטה, של אורז            

  דגי� מסריחי� בגלל המצאות מעט דיפוספי� /של שו� ריח חרי!            

 .יוש� בדומה למתיל ברומיד. הנוצר במיכל            



  יה ינבחנו בשנה שנ, על בסיס תוצאות שנה ראשונה 
 2006שנת . ב

  :הטיפולי� הבאי�     

  .ללא חיטוי 
 היקש  .1

 .שעות 4, ק"ממ/ר"ג 30 –מתיל ברומיד  –טיפול מסחרי  .2

 .צ"מ 45 –שעות חימו� ב  4 –חימו�  .3

4.  � אוזו� סנטר והוזר� ' י חב"יוצר במחולל אוזו� שסופק ע –) O3(אוזו

 .שעות 4לדולב במש#             

  וב בוצע ניסוי בדגש על שיל, בבית האריזה בנתיב הגדוד – 2007שנת . ג

    �  היה ברור שהפרי מאולח בחיפושיות בניסוי זה . פחמ� דו חמצני ואוזו


 ולכ� טיפול היקש היה הטיפול המשקי  .קרפופילוס. תסיסה מקב       

  .מסחרי במתיל ברומיד    

  .שעות 4, ק"ממ/ר"ג 30 –מתיל ברומיד  –טיפול מסחרי  
 היקש . 1          

   שעות  4ולאחריו  "דחיקת חרקי�"מ� דו חמצני לדקות הזרמת פח 30. 2          

  .לקטילת�, אוזו� סנטר' י חב"בהזרמה ממחולל אוזו� שסופק ע              

  שעה/'גר 7הספק של . א              

  שעה/'גר 24הספק של . ב              

        ::::קטילת חיפושיותקטילת חיפושיותקטילת חיפושיותקטילת חיפושיות. . . . 6666

  ובמעבדת  בנתיב הגדוד 2007 
 בנפרד מהפרי התבצע ב, קטילת החיפושיות     

  במהל# הניסוי הוכנסו זחלי� וחיפושיות לתו# כלי  .'אוזו� סנטר'חברת     

  י גנרטור "ליטר והוזר� לתו# הכלי אוזו� גזי בריכוז גבוה ע 4זכוכית של     

    �  .אוזו

 . אוזו� לשעה' גר 6בספיקה מקסימלית של   בדיקה ראשונה בוצעה   .א

      �  .  הוז� בחמצ� מבלו� בזרימה של חצי ליטר חמצ� לדקה גנרטור האוזו

  .של החיפושיות והזחלי� 100%דקות נרשמה תמותה של  5לאחר        

 מהו ריכוז האוזו� המינימלי הנדרש נבדק "אוזו� סנטר"במעבדת    .ב

  ניסוי ה. להשמדת המזיקי� ומהו זמ� החשיפה המינימלי הנדרש       

  הזחלי� והחיפושיות חולקו . ליטר 4בקיבולת של התבצע בכלי זכוכית        

  ניסוי הוכנסו חצי מכמות הזחלי� הראשו� של הסט ב. לשני שלבי ניסוי       

  מקסימלי אוזו� בעל כושר ייצור  גנרטור, והחיפושיות לכלי הזכוכית       

  ריכוז האוזו� . המשתמש באויר רגיל כחומר גל� ג לשעה"מ 200של        

  ). ליו� חלקי� אויריחלק אוזו� למ PPM  )1 1המופק מגנרטור זה הינו כ        

  דקות הפסקה כאשר הכלי נשאר  10דקה ולאחר מכ�  1הופעל למש#        

  שני הסט ב  .סיבובי� כל הזחלי� והחיפושיות הושמדו 5לאחר . אטו�       

   גנרטור ואות, ניסוי הוכנסה חצי מכמות הזחלי� והחיפושיותהשל        

   50דקות ולאחר מכ� הושאר הכלי סגור למש#  5אוזו� הופעל למש#        



  נשארו מהזחלי� והחיפושיות  50%,  מסוימתהשמדה נראתה . דקות      

  .בחיי�      

  

 

            תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

, בפרי שהגיע משלושה מטעי� מסחריי� שוני� , הראשונות בשתי שנות הניסוי

 בתנאי� אלה. גדד לניסוישנבפרי  )בכלל א�( ,רמת נגיעות מזעריתהתקבלה 

   .בדחיקת וקטילת חרקי� בעיה רקע המקשה על בחינת יעילות החיטוי הנוצר

מצאו הבדלי� ברמת החרקי� מיד לאחר הטיפול בשתי השני� לא נלפיכ# 

  .ולאחר אחסו� בי� הטיפולי� השוני�

ה אובח� בטעימת פרי מטיפול הפוספי� בטעמי לוואי בטעימ 2005בשנת 

לפיכ# הוחלט להפסיק את בדיקת החיטוי בדר#  . שבוצעה מיד לאחר החיטוי

  .זו

כלורופיקרי� עקב הכללתו בהוחלט על השמטת הטיפולי�  2006ת בשנ 

 וספי�ובפ. היאסר או להיות מוגבלי� בשימושברשימת החומרי� המיועדי� ל

  .למרות שאלו נעלמו בבדיקה מאוחרת, עקב טעמי הלוואי

תקבלו תוצאות מבטיחות בכל הקשור לעמידות הפרי לאוזו� ה  2006ת בשנ

העובדה שהפרי לא ניפגע בטעמו ולא נפגע  .ולהעדר פגיעה אורגנולפטית בפרי

  .ש# בדיקת האוזו� כתחלי! חיטויהמ המצדיק במש# חיי המד!

הוזר� אויר  שלתוכו,ליטר 4כלי הזכוכית שנפחו ב 2007בבדיקה שבוצעה ב 

חלק  PPM  )1 1דקות ריכוז האוזו� המכסימלי היה כ  5מעורב באוזו� ולאחר 

זמ� מחצית החיי� של האוזו� בטמפרטורת ). ליו� חלקי� אויריאוזו� למ

ימי� ולכ� סביר שבזמ� הניסוי לא  3הינה כ ) מעלות  צלסיוס 20(הניסוי 

�  . התבצע פירוק משמעותי של האוזו

 �, דו תחמוצת הפחמ�  ק"מ/ר"ג 1.98ק לעומת "מ/ר"ג 2.144צפיפות האוזו

ק אויר ולכ� האוזו� נוטה להצטבר בחלק "מ/ר"ג 1.293ק חמצ� ו "מ/ר"ג 1.429

  . התחתו� של הכלי 

 

        סיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנות

  . יעילות שיטות החיטוי על אוכלוסיית החרקי�בדקה נ 2007רק בשנת 

, בכל הקשור להשפעת הטיפולי� על איכות הפרי לרבות כושר האחסו� שלו

למעט טע� לוואי חול! בטיפול , לא אחד מהטיפולי� פגע בפרי נימצא כי א!

�  .הפוספי

, הממצא החשוב ביותר נוגע לאוזו� המותר בשימוש ג� בחקלאות האורגנית

   .ובבדיקתו נמשי# בשנה הבאה



מעורב , אתיל פורמט נוזלי( vapormateבנוס! הועלתה אפשרות לחיטוי  ב 

בחיטוי ענבי� באוסטרליה ויש עניי� התכשיר נוסה בהצלחה . )בפחמ� דו חמצני

  .בבחינתו בתמרי� באר&

ביצוע תו# , 2007של  השנה במתכונת טיפולי�ג�  הניסוי מתוכנ� להתבצע

  .  מבוקרמזיקי� אילוח 

השימוש בדו תחמוצת הפחמ� להוצאת החיפושיות והזחלי� מתו# התמרי� 

אוזו� נית� הצפיפותו הגבוהה יותר של  בהמש# בגלל . עובד בהצלחה במכולה

  . יהיה לקבל קטילה של החרקי� שיתרכזו בחלק התחתו� של המכולה

� ,שג� הוא כבד מאויר רגיל, צפוי כי תערובת של אוזו� ודו תחמוצת הפחמ

תהווה את השכבה הנמוכה במכולה ותהיה אפקטיבית במיוחד להשמדת 

  . המזיקי� אפילו יותר מהניסוי שנעשה ללא נוכחות פחמ� דו חמצני

לצור# .  ליטר אוויר 100,000כולה כמו שנמצאת בנתיב הגדוד נפחה כ המ

נדרש להשתמש בגנרטור אוזו� המסוגל להפיק , אוזו� PPM 1השגת ריכוז של 

כאשר זמ� החיטוי לא יפחת , ר אוזו� באופ� מצטבר בזמ� החיטוי"ג 100לפחות 

סיוס מעלות צל 40זמ� מחצית החיי� של אוזו� גזי בטמפרטורה של . משעה

שעות לא צפויה ירידה משמעותית  5
4שעות ולכ� בזמ� חיטוי של כ  14היא כ 

  .בכמות האוזו� כתוצאה מפירוק ספונטני

שעה יהיה הפתרו� /ר"ג 24נראה כי גנרטור אוזו� של , מטעמי� מעשיי�

שעות  4גנרטור זה יוכל לספק את כמות האוזו� הנדרשת במהל# . המועד! 

  .בלו� חמצ�הגנרטור יוז� מ. חיטוי

  

        ::::תודותתודותתודותתודות

ל טרנזיט הבקעה על הסיוע והתמיכה בשיא פעילות מנה ,�מתודתנו לרמי הבר

על הסיוע בהעמדת טיפולי " אוזו� סנטר"ל "ולגיל טנא מנכ בית האריזה

�   .האוזו




