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 תקצירתקצירתקצירתקציר                    1111

 בעבריתבעבריתבעבריתבעברית    תקצירתקצירתקצירתקציר

ה אריזהכל בתי . בהצלחה כתחלי� לאיוד במתיל ברומידוהול נמצא בשימוש 'חיטוי תרמי בתמרי� מהז$ מג

נערכו , לבחינת הרחבת השיטה ג� לזני תמרי� נוספי� .ל אימצו את השיטה לטיפול בז$ זהלתמרי� בישרא

וחלאוי פרט בדולבי� זהידי  $בז, )כשהפרי באשכולות בתו� דולבי�(נור בסנסני� �דקל :ניסויי� בזני�

�רמי ראשוני� ע� דקלניסויי מעבדה וניסויי� מסחריי� במתקני חיטוי ת.  כשהפרי מאוחס$ בארגזי מפעל

בניסוי .  נור באשכולות הסתכמו בתוצאות מבטיחות המצביעות על אפשרות יישו� השיטה ג� בדולבי�

בניסויי� .  נבדק קצב עלית הטמפרטורה ונמצא כי החיטוי היה מוצלח, נור באשכולות� מסחרי ע� דקל

רמת נשירת הפרי . הפרי בצבע של הענ� ולא של �מעבדתיי� ובניסויי� מסחריי� לא נרשמו שינוי

הסתכמו בתוצאות , בדיקות מעבדה בז$ זהידי שאוחס$ בארגזי מפעל.  מהסנסני� היה זהה לביקורת

בניסויי� מסחריי� שבוצעו ע� הז$ חלאוי .  לא היה שינוי בצבע לאחר חשיפה לטיפול תרמי, טיחותבמ

נרשמה , שיפה לחיטוי תרמיכאשר הופחתה כמות התמרי� לתעלת ח, )ג"ק 12( שאוחס$ בארגזי מפעל

מעודדות תוצאות מבטיחות אלה  .להצלחת החיטוי התרמי הזרימת אוויר ועלית טמפרטורה המתאימ

נור באשכולות וזני זהידי וחלאוי �הרחבת ניסויי� מסחריי� כדי לבסס את יכולת החיטוי התרמי על דקל

העלויות לביצוע חיטוי בשיטות  ונאמדו הערכי� של מושגיתהונחה תשתית . המאוחסני� בארגזי מפעל

ובהשקעה  שיטות עבודה קימותהמעבר לחיטוי תרמי קשור בהמרת  .הנהוגות כיו�, החיטוי השונות

חיטוי התרמי ובמיוחד הזיל את כדי להו רצוי שהשקעות אלה תיעשינה באופ$ מקצועי. במערכות חדשות

  .גירסה הסולאריתהעדפת הב

  

        בעבריתבעבריתבעבריתבעברית    מילות מפתחמילות מפתחמילות מפתחמילות מפתח

טכנולוגיות , כותישמירת א, תחלי� למתיל ברומיד, חלאווי, זהידי, סנסני�, נור�דקל, תרמי חיטוי, תמרי�

  .אורגני, פיותחלו

  

  באנגליתבאנגליתבאנגליתבאנגלית    תקצירתקצירתקצירתקציר

Thermal disinfestation of Medjool variety dates is successfully implemented as an alternative 

to methyl bromide in Israel.  All Israeli dates packing houses have adopted the method for this 

date variety.  To study the implementation of the method to other date varieties trials were 

carried out on: Deglet -Noor in branches and Zahidi in bulk (inside Dolev type crates), and 

Halawi in factory type boxes.  Laboratory and field tests of Deglet-Noor in branches were 

very successful and encouraging to indicate the possibility of implementing thermal 

disinfestation of this date variety in Dolev type crates.  In commercial scale trials temperature 

increase indicated the successful application of the method.  Laboratory and commercial scale 

disinfestation trials failed to cause changes in the colour of the branches and the dates.  

Shedding of individual dates from the branches exposed to thermal disinfestation was similar 
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to the control.  In commercial scale trials with Halawi date variety stored in factory boxes (12 

kg), air flow rate and temperature increase rate, suitable for thermal disinfestation, could be 

achieved only after reduction in the quantity of the dates in the ducts.  These promising results 

encouraged expansion of the thermal disinfestation method to Deglet-Noor on branches, and 

Zahidi and Halawi varieties in factory boxes.  The conceptual infrastructure for the value and 

the cost of various parameters of various currently applied disinfestation methods was 

established.  The transition period to thermal desinfestation is involved in changing the 

accepted practices and investment in new systems.  It is most desirable that these investments 

are carried out in a professional manner for reducing the cost of thermal disinfestation, 

particularly by preferring the version that uses solar energy. 

 

Keywords: Dates, thermal disinfestation, Deglet-Noor, Zahidi, Halawi, methyl bromide 

alternatives, quality preservation 

 

        מבואמבואמבואמבוא        2222

יתר הזני� נחשבי� כזני�  .מכמות התמרי� הנגדדי� בישראל 40% �הול מהווה כ'יבול התמרי� מהז$ מג

אבל חשיבות� איננה פחותה  הול'מגבאופ$ משמעותי ביחס לז$  נמו� משניי� מאחר ומחיר השוק שלה� 

. בישראל ובעול�היות וה� מופני� לשווקי� ייחודיי� ומגדילי� את המגוו$ של התוצרת בשוק התמרי� 

  .טו$ 22,000 �כ היה 2006יבול התמרי� בעונת הגדיד של 

שלא נהוג לבצע בה� , )לחי�( ”טריי�“זני תמרי� . זני התמרי� המשניי� מתחלקי� בכמות� לשניי�

יתר זני התמרי� המשניי� ה� זני� . מכמות התמרי� הנגדדי� בישראל 30% �פעולות הדברה וה� מהווי� כ

התמרי�  30%י איוד במתיל ברומיד וה� מהווי� את יתרת "� היו� כנגד חרקי� מזיקי� עיבשי� המטופלי

  .חדראוי ודרי, אמרי, זהידי, חלאוי, נור�דקל: הנגדדי� ובה� הזני�

$ יהול ועדי'ז$ מגהאשר בעבר הייתה מקובלת בשימוש לחיטוי תמרי� מ, איוד במתיל ברומידהשיטת 

        :משולבת בתהלי� עיבוד המוצר לפי הסדר הבא, ניי� היבשי�מקובלת בחיטוי של זני התמרי� המש

        ....אריזהאריזהאריזהאריזה> > > > מיו$ הפרי מיו$ הפרי מיו$ הפרי מיו$ הפרי > > > > ייבוש ייבוש ייבוש ייבוש > > > > אחסו$ בקירור אחסו$ בקירור אחסו$ בקירור אחסו$ בקירור > > > > איוד במתיל ברומיד איוד במתיל ברומיד איוד במתיל ברומיד איוד במתיל ברומיד > > > > אריזה אריזה אריזה אריזה ההההתמרי� בבית תמרי� בבית תמרי� בבית תמרי� בבית ההההקבלת קבלת קבלת קבלת 

בתהלי� עיבוד התמרי� לפי הסדר  הותילעומת זאת יישו� השיטה של הדברה תרמית מחייב שינוי מ

> > > > קבלת תמרי� בבית אריזה קבלת תמרי� בבית אריזה קבלת תמרי� בבית אריזה קבלת תמרי� בבית אריזה , ערכה כלכלית של כדאיות השינוי המוצעה ח זה"בדוכמו כ$ תובא ,  יפורטש

        ....אריזהאריזהאריזהאריזה> > > > מיו$ הפרי מיו$ הפרי מיו$ הפרי מיו$ הפרי > > > > אחסו$ בקירור אחסו$ בקירור אחסו$ בקירור אחסו$ בקירור > > > > ייבוש ייבוש ייבוש ייבוש > > > > הדברה תרמית הדברה תרמית הדברה תרמית הדברה תרמית 

 1998פותחה במינהל המחקר החקלאי בשנת  שיטת ייבוש סולרי המנצלת הזרמת אויר דר� מנהרה עבירה

תמרי� בכמויות גדולות ב טיפולי מאפשר סולרהייבוש ה  .י המחבר ושותפי� מהמכו$ להנדסה חקלאית"ע

יישו�   .ברוב בתי אריזה לתמרי� תשל ייבוש תמרי� בתנורי� המקובל ההשיטא זול יותר לעומת ווה

השיטה הסולרית הוסב במש� השני� לנוהל עבודה המהווה שילוב בי$ ניצול אנרגית השמש ותנורי חימו� 

לחיטוי  סולריהייבוש השיטת מאוחר יותר נוצלה   .כאשר חו� הסביבה נמו� מדי או בשעות שאי$ שמש

את הרעיו$ של שילוב בו נית$ לנצל את שיטת  העלה )Navarro et al., 2003(המחבר לאחר ש ,תרמי

שיטה של הדברה תרמית  . )2, 1תמונות ( תמרי�להדברה תרמית בבתי אריזה  כמוהייבוש ליישו� נוס� 
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הול מבוססת על עקרו$ של הזרמת אוויר ח� דר� 'מהז$ מגהמשולבת בתהלי� הייבוש בטיפול בתמרי� 

  ).3תמונה ( המובאי� לבית אריזה לצורכי ייבוש ,מ"ס 7 � כ בגובה של שה�, הול'התמרי� מהז$ מג מגשי

  

  

  .בתימורה �הול 'מתק$ לחיטוי תרמי המתאי� לטיפול הז$ מג 1תמונה 

  

  .תיאור סכימטי של מיתק$ הייבוש המשמש לחיטוי תרמי 2תמונה 

  

שילוב זה נמצא יעיל וישי� בתהליכי עיבוד 

, הול'אבל בניגוד לז$ מג. הול'תמרי� מהז$ מגה

) נור�כגו$ תמרי� מהז$ דקל(י� אחרההזני� 

המובאי� לבתי האריזה באשכולות 

מ "ס 50 מאוחסני� לרוב בארגזי דולב בגובההו

תמונה ( )ג תמרי�"ק 200המתאימי� לאחסו$ (

מ "ס 100ו בארגזי דולב בגובה /או )4

דורשי�  )ג תמרי�"ק 400המתאימי� לאחסו$ (

לעומת . יישו� הטכנולוגיהלקביעת בדיקה 

חדראוי , חלאוי ,זהידי כמו זאת מספר זני�

  כיוון הזרימה של האווירכיוון הזרימה של האווירכיוון הזרימה של האווירכיוון הזרימה של האווירכיוון הזרימה של האווירכיוון הזרימה של האווירכיוון הזרימה של האווירכיוון הזרימה של האוויר
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. ג תמרי�"ק 12�14�כמ המתאימי� לאחסו$ "ס 17שה� בעלי גובה של  ,בארגזי מפעל ני�מאוחסהודרי 

   .(Finkelman et. al. 2006) )5תמונה (אוורור  פתחיארגזי מפעל אלו ישנ� ג� כ$ ב

   

מ "ס 100ו בארגזי דולב בגובה /או) ג תמרי�"ק 200המתאימי� לאחסו$ (מ "ס 50דולב בגובה  �  4תמונה 
  ).ג תמרי�"ק 400המתאימי� לאחסו$ (

  

על שיטת ) Navarro, 2006( � איננו חדש ובעבודות קודמות דווחהשימוש בהזרמת אויר ח� לייבוש תמרי

סולרי מאפשרת ייבוש תמרי� הייבוש השיטת . ייבוש סולרי המנצלת הזרמת אויר דר� מנהרה עבירה

בכמויות גדולות והיא זולה יותר לעומת השיטות של ייבוש תמרי� בתנורי� המקובלת עד היו� ברוב בתי 

השיטה הסולרית הוסב במש� השני� לנוהל עבודה המהווה שילוב בי$ ניצול יישו� של  .אריזה לתמרי�

   .אנרגית השמש ותנורי חימו� המופעלי� במנהרה

  :הול הודות לצור� בקיו� שני משתני�'מגבז$ שילוב זה התאפשר 

  .הצור� לייבש תמרי� בכמויות גדולות בשיטה סולרית שהיא זולה יותר מהשיטה של ייבוש בתנורי�) א

המאפשרי� חשיפה מקסימאלית של התמרי� לאוויר הח� המוזר� ) מ"ס 7 בגובה של(שימוש במגשי�  )ב

  .  דרכ�

כגו$ תמרי� (זני� המשניי� א� לא ל. הול'תמרי� מהז$ מגהשילוב זה נמצא יעיל וישי� בתהליכי עיבוד 

מ "ס 50 בהלרוב בארגזי דולב בגוהמובאי� לבתי האריזה באשכולות ומאוחסני� ) נור�מהז$ דקל

ג "ק �400 לאחסו$ המתאימי(מ "ס 100בארגזי דולב בגובה ו /או )ג תמרי�"ק �200 לאחסו$ המתאימי(

חלק ניכר מדולבי� אלו הנמצאי� . יישו� הטכנולוגיהבדיקה ל דרושה לשימוש בזני� אלו עדיי$ )תמרי�

היחיד החורג  הז$. רבשימוש בבתי האריזה של התמרי� מצוידי� בפתחי אוורור המאפשרי� זרימת אוי

המתאימי� לאחסו$ (מ "ס 20שה� בעלי גובה של  ,המאוחס$ בארגזי מפעל ,הז$ זהידי משיטת אחסו$ זו הוא

  .)5תמונה ( אוורור פתחיארגזי מפעל אלו ישנ� ג� כ$ ב .כל אחד )ג תמרי�"ק 13�12

  

        מטרות העבודהמטרות העבודהמטרות העבודהמטרות העבודה            3333

תמרי� בבתי אריזה הבעת חיטוי  ברומיד�היא הפחתת השימוש במתילזו המטרה העיקרית בעבודה 

בשנה הראשונה של עבודה  . הול ושלה� אי$ היו� טיפולי חיטוי חלופיי�'בישראל בזני� שאינ� מג

, חדראוי, זהידי, )בדולבי�( נור�האפשרויות להתאמת שיטת החיטוי התרמי לזני� דקל בחינתהתרכזנו ב

אמצעי  ללא שינוי נוהלי העבודה  נוישיתו�  .רת�לניקוי מהחרקי� והדב) בארגזיי מפעל(חלאוי ודרי , אמרי

   .שינוע הקיימי�ה
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        רקע מדעירקע מדעירקע מדעירקע מדעי            4444

ועשי� אשר חודרי� לפרי  תחיפושיונגרמי� על ידי מספר מיני� של  לאחר הגדיד נזקי חרקי� בתמרי�

לכ$ נדרשי� . החרקי� חודרי� לתמר במטע וממשיכי� להתפתח בבית האריזה. הבשל ומתפתחי� בו

מאחר וחל איסור . י איוד במתיל ברומיד"התמרי� והדברת� עמע פעולת הוצאת החרקי� המגדלי� לבצ

, ) (critical uses nomination – CUNפרט למטרות מיוחדות שהוגדרו כשימושי� קריטיי� ,שימוש במתיל ברומיד

. חלופיותצור� בפיתוח טכנולוגיות  היה, (quarantine and pre-shipment – QPS)והסגר ולפני השיווק 

התמרי� מבשני� האחרונות פותחה בישראל שיטה תרמית אשר מיושמת בהצלחה בהוצאת החרקי� 

 .(Navarro et al.2003a; 2003b; 2004a; 2004b, Finkelman et al. 2006). הול בלבד'ז$ מגב �הדברתו

חיטוי שיטה זו אינה מתאימה ל

 )הול'הז$ מג למעט(הזני� האחרי� 

, דה הנדרשי�היות ונוהלי העבו

שוני� בעיבוד התמרי� בבתי 

למעט ( אחרי�שינוע זני� . האריזה

נעשה בארגזי מפעל או ) הול'מג

נור �דקל: בדולבי� המתאימי� לזני�

, חלאוי, )באשכולות או בתפזורת(

מדינת . חדראוי ודרי ,אמרי, זהידי

ישראל התחייבה לאמנה בי$ 

לאומית אשר מחייבת אותה לחדול 

ברומיד בחיטוי  מהשימוש במתיל

ענ�  ,לפיכ�. התמרי� ג� בזני� אל

התמרי� נדרש לפתח טכנולוגיה להדברת מזיקי התמרי� שתחלי� את השימוש במתיל ברומיד ג� ביתר 

  . הזני�

הריגת� (והדברת� בבתי אריזה ) הוצאת� מהתמר(ניקוי התמרי� מחרקי� , הול'בתמרי� שאינ� מהז$ מג

השימוש במתיל ברומיד בלבד כגז האיוד גור� למות . ד במתיל ברומידי איו"מבוצע היו� ע) מחו1 לתמר

החרקי� בתו� התמר ולכ$ להגברת יעילות האיוד פותחה שיטה המבוססת על חשיפת התמרי� לחומר 

היתרו$ באיוד בחומרי� אילו על פי פרוטוקולי העבודה . האיוד מתיל ברומיד בשילוב ע� פחמ$ דו חמצני

הוא ביעילות הקטילה וביכולת� להוות גור� המוציא את החרקי� ) Navarro et al. 1989(שפותחו על ידי 

נאסר על כל המדינות  2005לטיפול הדברתי זה יתרונות רבי� אבל משנת . מתו� התמרי� לפני מות�

המפותחות החתומות על אמנת מונטריאול וישראל בתוכ$ להשתמש במתיל ברומיד בטיפולי הדברת 

אמנת מונטריאול נחתמה על ידי מדינות רבות בעול� במטרה לשמור על העול� ). UNEP 2000(חרקי� 

מדינות רבות משקיעות מאמצי� רבי� לפיתוח טכנולוגיות אלטרנטיביות . מפני הרס שכבת האוזו$

היתרי� לשימושי� מוגבלי� . ידידותיות לסביבה אשר יחליפו את השימושי� הרבי� שיש לגז מתיל ברומיד

מזה . י� במקרי� ייחודיי� ותלויי� על פי רוב בהצגה של מאמצי פיתוח לטכנולוגיות חילופיותבגז זה מותר

שנתיי� מגישה מדינת ישראל בקשה לקבלת ההיתרי� לטיפול בתמרי� תו� התחיבות לפיתוח של 

  .במסגרת המאמצי� להרחיב את החיטוי התרמי בתמרי�העבודה הנוכחית בוצעה  .טכנולוגיה חלופית

  

 

 .ארגזי מפעל לאחסו$ זני חלאוי ודרי � 5תמונה 



  58מתוך  7עמוד 

        טות וחומרי�טות וחומרי�טות וחומרי�טות וחומרי�שישישישי            5555

 המצוידי�ח זה מורכבת מניסויי מעבדה ומניסויי� מסחריי� שבוצעו בבתי האריזה "העבודה המוצגת בדו

        .תרמיי� חיטויבחדרי 

        

        לניסויי המעבדהלניסויי המעבדהלניסויי המעבדהלניסויי המעבדה    שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�            5555.1.1.1.1

        ....יחסית של התמרי�יחסית של התמרי�יחסית של התמרי�יחסית של התמרי�מדידת לחות מדידת לחות מדידת לחות מדידת לחות             5555.1.1.1.1.1.1.1.1

שיטה זו . דק פעילות מי�י מכשיר הבו"לחות התמרי� נמדדה בשיטת קביעת הלחות היחסית המאוזנת ע

  .אינה מושפעת מז$ התמר ומבטאת באופ$ מדויק את הערכי� בה� קיימת הסכנה של פעילות  מיקרופלורה

תמרי� אשר נאטמו בתו� שקית ' רג 200יחסית של התמרי� נלקחה דגימה של הלחות המדידת לצור� 

              טרוניקרתוצרת רש� נתוני� מבמצויד ומכשיר הבודק פעילות מי� ה� עביחד  פלאסטיק

(Rotronic, Switzeland).  של הלחות היחסית  הקריאה התייצבותע� , דקות 30לפחות לאחר שהות של

  .שלוש חזרותב נעשתה כל בדיקה  .הפריהלחות היחסית של  תנקבע ,במכשיר

 

 ....צצצצ""""ממממ    50505050        � � � � שלשלשלשלנור באשכולות למשטר תרמי נור באשכולות למשטר תרמי נור באשכולות למשטר תרמי נור באשכולות למשטר תרמי � � � � חשיפת התמרי� מז$ דקלחשיפת התמרי� מז$ דקלחשיפת התמרי� מז$ דקלחשיפת התמרי� מז$ דקל                5555.1.2.1.2.1.2.1.2

הסנסני� . בקעת הירד$, שבמחולה' תימורה'ו מבית האריזה נור נתקבל�ז$ דקלתמרי� מה סנסני� של

. 2007תמרי� אלו נגדדו בעונת הגדיד של . בחדרי קירור של בית האריזה צ "מ �18אוחסנו בטמפרטורה של 

 4 ורה שלאוחסנו הסנסני� באריזת הקרטו$ המקורית במקרר בטמפרט �FTIC הגעת� למעבדת עמיד 

, 3: זמני החשיפה היו למש� .צ"מ 50הול בתא חשיפה בטמפרטורה של 'ג מגשי מג"הסנסני� הונחו ע. צ"מ

  .לכל מש� פרקי הזמ$ שנבדקושל תא החשיפה נמדדו ' הלחות והטמפ. שעות 6 �ו 5, 4

  

 ....ושל הפריושל הפריושל הפריושל הפרי    ))))פרי וענ�פרי וענ�פרי וענ�פרי וענ�((((    בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסנסני�בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסנסני�בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסנסני�בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסנסני�            5555.1.3.1.3.1.3.1.3

המשמשי� ") הול'ארגזי מג("' סמ 7טיפול בתו� ארגזי פלסטיק בגובה של סנסני הניסוי הוכנסו לתנור ה

� לתו. הטיפול בוצע בתנור בו התייצבה טמפרטורת היעד של הטיפול. למיו$ ואריזה בבתי האריזה לתמרי�

המחובר למד טמפרטורה כדי לקבוע את  )טרמוקפל( חוט צמד חומני אחד התמרי� בסנס$ המטופל הוכנס

 הבסנסני� התחיל כשהטמפרטורה בתו� התמר הגיע בדיקהזמ$ ה. תנורב הנמצא� התמר הטמפרטורה בתו

   .לטמפרטורת הטיפול

סנסני� שנאספו מתו� כל אחד  4 �כל חזרה מורכבת מ. דגימות ששימשו כחזרות 4מכל ארגז בניסוי נלקחו 

  .יתרת הסנסני� בארגז הקרטו$ נשמרו לביקורת. מארגזי הניסוי

ההשוואה נעשתה . כאשר קביעת הבדלי הצבע דורגו לארבע רמות, בעי$ בלתי מזוינת ונקבעבדיקות הצבע 

ה ולא היה שינוי בגוו$ במיד. ולא עברו טיפול בחו� בהשוואה לתמרי� מאותה אצווה ששימשו לניסויי�

כהה ו$ היה במעט יותר והגו במידה .)1( הער�נית$  שינויי צבע קט$ מאוד נמצאבמקרי� בה� ) 0( נית$ הער�

  ).3(� במידה והשינוי היה ברור והגוו$ היה יותר כהה נית$ הער. )2( נית$ הער�

בכל זמ$ חשיפה . שעות 6� ו, 5, 4, 3 למש�:זמני חשיפה שוני� של הסנסני� לטמפרטורת הניסוי 4נערכו 

 24 חרלא ,מיד לאחר הטיפול בחו�: מועדי� 4 � נערכו בדיקות של גוו$ הסנסני� ב, בנוס�. חזרות 4בוצעו 

הביקורת והסנסני� שטופלו  דוגמאות .הטיפול יאחר ושלושה חודשי� שבועיי� לאחר ושבוע לאחר , שעות

סנסני  4ומת עסנסני� מטופלי� ל 4בכל בדיקה נבחנו   .צ"מ 4אוחסנו ביחד במקרר בטמפרטורה של בחו� 

  .ביקורת
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 ....ענ� הסנס$ענ� הסנס$ענ� הסנס$ענ� הסנס$נור לנור לנור לנור ל� � � � � מהז$ דקל� מהז$ דקל� מהז$ דקל� מהז$ דקלבדיקת השפעת הטיפול על האחיזה של תמריבדיקת השפעת הטיפול על האחיזה של תמריבדיקת השפעת הטיפול על האחיזה של תמריבדיקת השפעת הטיפול על האחיזה של תמרי                5555.1.4.1.4.1.4.1.4

לצור�  .ג הסנס$"הינה אחת הבדיקות לאיכותו של הפרי ע בדיקת יכולת האחיזה של הפרי לענ� הסנס$

רות על כל הסנסני� נרש� והסנסני� ימספר הפ. נבחרו לכל ניסוי בי$ ארבעה לשישה סנסני�בדיקה זו 

 4 בדיקות של נערכו. צ"מ 50 בטמפרטורה של חשיפההתא  הוכנסו לתו� הול'מגי מגש. הול'מג מגשהונחו ב

. חזרות 4בכל זמ$ חשיפה בוצעו . שעות 6�ו, 5, 4, 3: זמני חשיפה שוני� של הסנסני� לטמפרטורת הניסוי

 $מכיוו. פרי לבדיקת הלחות היחסית של הפרי' ג 200 �חו דוגמאות של כלפני ביצוע הניסוי ולאחריו נלק

מהמגשי� ו הסנסני� וצאה צ"מ 50 לטמפרטורה של ההחשיפבסיו� זמ$ , ג מגשי�"שתהלי� החיטוי נעשה ע

מספר ) 2000 ,אגודת הדיקלאיי�. (סנסני� ונשארו על המגש לאחר הוצאה זהירהנשרו מהונספרו הפירות ש

 מהסנסני� שרושל ס� כל הפירות שנהממוצע  שירהמה היה אחוז הנ עמהסנס$ נרש� ונקב שרונהתמרי� ש

  .זמ$ חשיפה לכל פרק 

  

 ....צצצצ""""ממממ    50505050    � � � � שלשלשלשלז$ זהידי למשטר תרמי ז$ זהידי למשטר תרמי ז$ זהידי למשטר תרמי ז$ זהידי למשטר תרמי ההההמרי� ממרי� ממרי� ממרי� מחשיפת התחשיפת התחשיפת התחשיפת הת    5555.2.2.2.2

ית האריזה בבצ "מ �18 בטמפרטורה שלבחדרי הקירור התמרי� אוחסנו . 2007מקור התמרי� היה מגדיד 

 אוחסנו במקפיאומיד  FTICלמעבדת  זהמבית אריזה  זהידי נתקבלותמרי� בתפזורת מהז$ ה. תימורהשב

 25 �כ, עד להתייצבות הטמפרטורה לזו של הסביבה מפעל בארגזיהתמרי� הונחו  .צ"מ �18 בטמפרטורה של

ארגזי  .צ"מ 50בטמפרטורה של  חשיפההתא ארגזי התמרי� ובתוכ� התמרי� הועברו ל לאחר מכ$. צ"מ

ארגזי מפעל יכולי� , לפיכ�. הול א� זהי� לה� באורכ� וברוחב�'מגהמפעל שוני� במבנה ובגובה מארגזי 

זמני . ג תמרי�"ק  3�2.5 �מכילי� כ ול'כאשר מגשי המגה ,א� לז$ התמרבהת, ג תמרי�"ק 14�12�להכיל כ

תא התמרי� ושל של ' הלחות והטמפבעת החשיפה נמדדו . שעות 6 � ו, 5, 4, 3: החשיפה היו למש�

  .החשיפה

  

 ....מפעלמפעלמפעלמפעל    בתפזורת בארגזבתפזורת בארגזבתפזורת בארגזבתפזורת בארגזמהז$ זהידי מהז$ זהידי מהז$ זהידי מהז$ זהידי בדיקת התיצבות הטמפרטורה של תמרי� בדיקת התיצבות הטמפרטורה של תמרי� בדיקת התיצבות הטמפרטורה של תמרי� בדיקת התיצבות הטמפרטורה של תמרי�             5.2.15.2.15.2.15.2.1

חוטי צמד חומני תמרי� הוחדרו  5לתו� . כנסו לתו� ארגז מפעלתמרי� מהז$ זהידי בתפזורת הו

הונחו בי$ התמרי� חומני הצמד החוטי התמרי� ובה� . למדידת הטמפרטורה במרכז התמר )טרמוקפלי�(

וארבעה ) 1באיור  1נקודה (תמר אחד במרכז הארגז ). 1החת� האדו� באיור (במישור אחד במרכז הארגז 

נוס�  )טרמוקפל(חוטי צמד חומני ). 1 באיור 5, 4, 3, 2נקודות (מפינות הארגז  תמרי� בחצי מרחק מכל אחת

כל הטרמוקפלי� חוברו לרשמי נתוני� ). 1באיור  6נקודה (יר ובצמוד לארגז לבדיקת טמפרטורת האו והונח

על ארגז המפ .דקות 5כל הניסוי נרשמו כל  במהל�הטמפרטורות   ).גרמניהמתוצרת ( 175מודל  Testoמסוג 

והופעל בו מאוורר פנימי  צ"מ 50 מפרטורת טיפול שלבו נקבעה ט תא החשיפהוהתמרי� הוכנסו לתו� 

  . תאבחלל ה רהאווי ערבולליצירת 

תא  נערכו שני מערכי ניסוי בתו�

פו התמרי� שבאחד נח. החשיפה

  בארגז לטמפרטורת הסביבה ללא

  בשני הוצמד לארגז . ראוורו 

  התמרי� מפוח וכונס אוויר 

  . ליצירת זרימת אוויר כפויה מבעד לתמרי�

  

מיקו� נקודות מדידת טמפרטורה בתו� תמר זהידי בארגז : 1ר איו

 ).חיצונית 6בתו� התמר ונקודה  5�1נקודות (מפעל 
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ג תמרי� מהז$ זהידי על גבי ארגז מפעל ריק ושניה� "ק 13במער� הניסוי הראשו$ הונח ארגז המפעל ובו 

. תא החשיפהו על גבי מד� במרכז חהונ

הטמפרטורות בחמשת התמרי� ע� הטרמוקפלי� 

בכדי לבחו$ את  נמדדו ברציפות במש� שלושה ימי�

, צ בהולכה"מ 50 �מהסביבה ל' יית הטמפקצב על

  . אוורורללא 

ארגז  ,על גבי מד� רשתהונח במער� הניסוי השני 

ג תמרי� מהז$ זהידי ומתחת למד� "ק 13המפעל ובו 

קצה ב) 6 תמונה( בצמוד לארגז חובר כונס אוויר

האוויר המחומ�  תהכונס חובר מפוח אשר הזרי� א

ספיקת  .רי�אל תו� הארגז התמ תא החשיפהמחלל 

' שע/ק"מ 748 ההנכנס דר� המפוח היית רהאווי

. 'שע/ק"מ 644ואילו ביציאה נמדדה ספיקה של 

התפתח לח1  רכתוצאה מההתנגדות לזרימת האווי

דר� התמרי� ירדה  רהאוויזרימת . Pa 4סטטי של 

  .'שע/ק"מ 346�ל

  

 ....הז$ זהידיהז$ זהידיהז$ זהידיהז$ זהידיממממ    על צבע התמרי�על צבע התמרי�על צבע התמרי�על צבע התמרי�    צצצצ""""ממממ    50505050    � � � � למשטר תרמי שללמשטר תרמי שללמשטר תרמי שללמשטר תרמי שלחשיפה חשיפה חשיפה חשיפה בדיקת השפעת הבדיקת השפעת הבדיקת השפעת הבדיקת השפעת ה            5555.2.2.2.2.2.2.2.2

 תא החשיפהמהז$ זהידי הוכנסו לתו� בטמפרטורת הסביבה ג של  תמרי� "ק 13 ארגזי מפעל שהכילו

כדי בלתו� אחד התמרי� הוכנס טרמוקפל המחובר למד טמפרטורה . צ"מ 50 על התייצבה הטמפרטורהכש

ו� התמר מפרטורה בתהטנחשב מהרגע בו  החשיפהזמ$ . לקבוע את הטמפרטורה בתו� התמר המטופל

  .צ "מ 50 ל ההגיע

מתו� כל אחד מתמרי� שנלקחו כל חזרה מורכבת . דגימות ששימשו כחזרות 4 מכל ארגז בניסוי נלקחו

  .לביקורת הנשמר מפעלבארגז ה תמרי�יתרת ה. מארגזי הניסוי

ההשוואה נעשתה . כאשר קביעת הבדלי הצבע דורגו לארבע רמות, בדיקות הצבע נקבעו בעי$ בלתי מזוינת

במידה ולא היה שינוי בגוו$ . בהשוואה לתמרי� מאותה אצווה ששימשו לניסויי� ולא עברו טיפול בחו�

ובמידה והגוו$ היה במעט יותר  )(1נית$ הער�  שינויי צבע קט$ מאודבמקרי� בה� התקבל  )0(נית$ הער� 

 10דוגמא אחת של  .)3(� יה יותר כהה נית$ הערבמידה והשינוי היה ברור והגוו$ ה ).2(כהה נית$ הער� 

 החשיפהדוגמאות לפני ואחרי . לאחר סיו� זמ$ הטיפול השנייחו� ודוגמה ל חשיפהתמרי� נלקחה לפני ה

  . צבע  הפרי באופ$ ויזואלי שינוי הושוו ונקבעה מידת 

  

 נור בדולבי� נור בדולבי� נור בדולבי� נור בדולבי� � � � � מסחרי בחו� של סנסני� מהז$ דקלמסחרי בחו� של סנסני� מהז$ דקלמסחרי בחו� של סנסני� מהז$ דקלמסחרי בחו� של סנסני� מהז$ דקלטיפול טיפול טיפול טיפול              5.35.35.35.3

        תאור הטיפולתאור הטיפולתאור הטיפולתאור הטיפול ....5.3.15.3.15.3.15.3.1

נור �מכיוו$ שכמות התמרי� מהז$ דקל. הול'של תמרי� מהז$ מג תרמי חיטויטיפול זה בוצע במתק$ ל

 תמרי�. הול'משטחי מג 5 הוספנולהשלמת המנהרה , חיטוימשטחי� בלבד של מנהרת ה 5הספיקה למלא 

' תימורה'בית האריזה ב ת הסביבהבטמפרטורזמנית אוחסנו  2008 עונת הגדיד שלמנור �מהז$ דקל

ונחשפו  בדולבי�נור מבית האריזה הונחו �תמרי� מהז$ דקל סנסני� של. בקעת הירד$, שבמחולה

כונס אוויר ומפוח להזרמת אוויר מבעד : 6תמונה 

 .תמרי� מהז$ זהידי בארגז מפעל
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התמרי� ושל מנהרת של ' הלחות והטמפ. שעות 3 למש� יוזמני החשיפה ה. צ"מ 50לטמפרטורה של 

   .צ"מ 50של ' החשיפה לטמפ מש�נמדדו ב הטיפול

  

  :בוצעו שלושה ניסויי�

  

  :08/106/ �ניסויי ראשו$ ב

ג זה עד "ו זה עהונח, מ"ס 50שגובה�  ,דולבי�ה

כשלציד� טור , קומות לכל משטח 4של  גובהל

יחד . הול'נוס� של משטחי� המורכב ממגשי מג

מנהרה זו . יצרו מנהרה בת עשרה משטחי�

פ הפרטי� שנמסרו בעבודה "נחשפה לחו� ע

  ).  (Finkelman et al. 2006אחרת

, נור� אשכולות של דקל 5�4כל דולב הכיל 

   .)7תמונה (  תמרי�ג "ק 150�100שמשקל� נע 

  

  

  

  :08/1023/ �ניסויי שני ב

משקל התמרי�  .mesh 50בעלת  לבנה נור שהיו בתו� רשת�בניסויי זה הדולבי� הכילו אשכולות של דקל

בניסויי זה השתמשנו בעשרה משטחי� שהספיקו למלא את כל המנהרה . זהה לניסויי הקוד�היה בדולבי� 

  .)8תמונה (  כפי שתואר מעלה, החיטוידגימות סנסני� לפני ואחרי  ג� בניסויי זה נלקחו .בשני טורי�

  

  :08/1030/ �ניסויי שלישי ב

עקב תקלה טכנית נלקחו  ).(meshמש  50ניסויי זה בוצע כאשר האשכולות היו בתו� רשת לבנה בעלת ג� 

   .יטויחנור שלא עברו �תמרי� מהז$ דקל התייחסה אל דגימות תמרי� רק בתו� החיטוי וההשוואה 

  

                       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

, נור�אשכולות של דקל 5�4דולב שהכיל  � 7תמונה 
 .ג תמרי�"ק 150�100שמשקל� נע 

דולבי� הכילו אשכולות של  � 8תמונה 
 50נור שהיו בתו� רשת לבנה בעלת � דקל

 ).(meshמש 
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        ::::שיטות הדגימהשיטות הדגימהשיטות הדגימהשיטות הדגימה

ומהדולבי� העליוני� ) רמכיוו$ כניסת האווי(מהדולבי� העליוני� והתחתוני� שנמצאו בחזית התעלה 

 5 נבדקומכל אזור . נלקחו דגימות סנסני�) קרוב למפוח היניקה(והתחתוני� שנמצאו בסו� התעלה 

  .דגימות אלו נלקחו לפני החיטוי ולאחריו. טיק אטומהת פלאססנסני� שהוכנסו לתו� שקי

        

        בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות

  . י מכשיר הבודק פעילות מי�"לחות התמרי� נמדדה בשיטת קביעת הלחות היחסית המאוזנת ע •

שהכילה את חמשת  שקית הפלאסטיק האטומהלצור� מדידת הלחות היחסית של התמרי� נלקחה  •

לאחר  ויד ע� רש� נתוני� מתוצרת רטרוניקביחד ע� מכשיר הבודק פעילות מי� המצהסנסני� 

נקבעת הלחות , ע� התייצבות הקריאה של הלחות היחסית במכשיר, דקות 30שהות של לפחות 

  . היחסית של הפרי

  .הסנסני� נשקלו בכדי לקבוע את ההפסד במשקל לפני ואחרי החיטוי •

). נגיעות מחו1 לתמר(י התבוננות בשקית שהכילה את התמרי� "רמת הנגיעות של החרקי� נבדקה ע •

לחיפוש אחר חיפושית התסיסה  X50 בינוקולר בהגדלה של  באמצעות התמרי� נחצו ונבדקו , כמו כ$

  ). נגיעות בתו� התמר(

  .4.1.4כמתואר בפרק , י ספירת ס� התמרי� שנשרו"אחוז הנשירה של התמרי� מהסנסני� נבדק ע •

  . 4.1.3 כמתואר בפרק, נקבעו בעי$ בלתי מזוינת בדיקות הצבע •

כל דוג� נרש� כחזרה . אנשי� שוני� שהודרכו בנוגע למהות הבדיקות 10י "בדיקות המרק� נערכו ע •

הינו הציו$  1כאשר  5�1הדוגמי� דרגו את מרק� התמרי� בסול� . חזרות 10כ� שעל כל דוגמה נערכו 

ההשוואה . וספרותקיבלו את התמרי� בצלחות ממהדוגמי�  .הינו הציו$ הגרוע ביותר 5 � הטוב ביותר ו

  .ולאחריו של אותו איזור דגימה חיטויי$ התמרי� שלפני נעשתה ב תהסטטיסטי

  

 ....))))זהידיזהידיזהידיזהידי((((ובדולבי� ובדולבי� ובדולבי� ובדולבי�     בארגזי מפעלבארגזי מפעלבארגזי מפעלבארגזי מפעלבתפזורת בתפזורת בתפזורת בתפזורת     ני� המשווקי�ני� המשווקי�ני� המשווקי�ני� המשווקי�תמרי� מהזתמרי� מהזתמרי� מהזתמרי� מהזטיפול מסחרי בחו� של טיפול מסחרי בחו� של טיפול מסחרי בחו� של טיפול מסחרי בחו� של              5.45.45.45.4

הונחו  תמרי�ה. שבצמחבית האריזה ב ת הסביבהבטמפרטורזמנית אוחסנו  2008 עונת הגדיד שלמתמרי� 

  .במנהרות ארגזי מפעלג "ע

  

  :נערכו שני ניסויי�

  :3.11.2008 �ניסוי רביעי ב

חלאווי בארגזי מפעל נבדקו בשתי תעלות 

.  קומות ארגזי� 13 בניכאשר המשטחי� היו 

אוויר העקב חשש לחוסר אחידות בפיזור 

.  מפעל בשתי תעלותהארגזי נבדקו , הח�

.  בתעלה נוספת נבדק זהידי פרט בדולבי�

� בחלאווי בארגזי מפעל וג� בזהידי ג

 הפועלת בדולבי� לא הושגה טמפרטורה 

  .חיטוי ונמצאו חרקי� חיי�כ
הול במגשי� בשורה הראשונה 'תמרי� מהז$ מג � 9תמונה 

וארבע שורות אחריה� הכילו תמרי� מהז$ חלאווי בארגזי 
 .מפעל
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. בניסויי זה השתמשנו בשלוש מנהרות

הכילה שני טורי� של  1' מנהרה מס

תמרי� של  חמישה משטחי� האחד

הול במגשי� בשורה הראשונה 'מהז$ מג

וארבע שורות אחריה� הכילו תמרי� 

  .)9 תמונה( אווי בארגזי מפעלמהז$ חל

הכילה שני טורי� של  2' מנהרה מס

עשרה משטחי� של ארגזי מפעל שהכילו 

  .תמרי� מהז$ חלאויי

הכילה שני טורי� של  3' מנהרה מס

שישה משטחי� של דולבי� ובתוכ� 

 4כל משטח הכיל . תמרי� מהז$ זהידי

  .)10 תמונה( ג זה"דולבי� שהונחו זה ע

  

  :13.11.2008 �ניסוי חמישי ב

כל תעלה הכילה  .קומות ארגזי� 11המשטחי� היו ע� חלאווי בארגזי מפעל נבדקו בשלוש תעלות כאשר 

  .)11תמונה (משטחי� נבדקו בשלוש תעלות  6 �ו 4, 2:  כמות משטחי� אחרת

  

, כאשר בתעלה הימנית היו שני משטחי�, חשיפת הז$ חלאוי לטיפול תרמי בארגזי מפעל � 11תמונה 
  .13.11.2008בצמח תמרי�  –ובתעלה השמאלית שישה משטחי�  �משטחיתעלה האמצעית ארבעה ב
  

        ::::שיטות הדגימהשיטות הדגימהשיטות הדגימהשיטות הדגימה

ומארגזי המפעל ) רמכיוו$ כניסת האווי(מארגזי המפעל העליוני� והתחתוני� שנמצאו בחזית התעלה 

ה תמרי� נלקחו דגימות של כמא) קרוב למפוח היניקה(העליוני� והתחתוני� שנמצאו בסו� התעלה 

  .דגימות אלו נלקחו לפני החיטוי ולאחריו. בתפזורת שהוכנסו לתו� שקית פלאסטיק אטומה

        

        

הכילה שני טורי� של שישה משטחי�  3' מנהרה מס � 10תמונה 

דולבי�  4כל משטח הכיל . של דולבי� ובתוכ� תמרי� מהז$ זהידי
 .ג זה"שהונחו זה ע
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        בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות

 .4.3.1בוצעו כמתואר בפרק  רמת הנגיעות ובדיקות המרק�, לחות התמרי�

        

 ודיו$ודיו$ודיו$ודיו$    תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות                 ....6666

        תוצאות מעבדהתוצאות מעבדהתוצאות מעבדהתוצאות מעבדה                6666.1.1.1.1

 ....צצצצ""""ממממ    50505050    נור בסנסני� למשטר תרמי שלנור בסנסני� למשטר תרמי שלנור בסנסני� למשטר תרמי שלנור בסנסני� למשטר תרמי של� � � � $ דקל$ דקל$ דקל$ דקלזזזזהההההשפעת חשיפת התמרי� מהשפעת חשיפת התמרי� מהשפעת חשיפת התמרי� מהשפעת חשיפת התמרי� מ 6.1.16.1.16.1.16.1.1

 ....ושל הפריושל הפריושל הפריושל הפרי) ) ) ) פרי וענ�פרי וענ�פרי וענ�פרי וענ�((((בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסנסני� בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסנסני� בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסנסני� בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסנסני�  6.1.1.16.1.1.16.1.1.16.1.1.1

שעות כדי לקבוע מה היא ההשפעה של  מש� שלוש עד חמשנור נחשפו ל�סנסני� של תמרי� מהז$ דקל

לירידה  ותוא�נית$ לראות כי ההפסד במשקל התמרי� קט$  1לפי טבלה  .על איכות הפרי התרמיהטיפול 

כ מש� הזמ$ "הפרי מכיל פחות מי� וע, כל שהלחות היחסית בתמר נמוכה יותרכ. באחוז הלחות היחסית

, במש� זמ$ החשיפה לחו� הארו� ביותר. )Navarro, 2006(הפרי גדול יותר  ששיש להשקיע בחימו� ובייבו

, כמו כ$. ובמקביל ההפסד הקט$ בממוצע המשקל, נתקבל ההפרש הקט$ ביותר בלחות היחסית, שעות 6

שעות  4(ביותר בממוצע המשקל נתקבל כאשר הלחות היחסית הייתה הגבוהה ביותר  ההפסד הגדול

התחלתית הבלחות , פי הנראהכ, שעות היא 6הסיבה להפרש הקט$ דווקא בחשיפה ממושכת של ). חשיפה

 73.1 שעות שבה הלחות ההתחלתית הייתה  4 �הגדול יותר בחשיפה ל שבהשוואה להפר 67.7%נמוכה ה

חשפנו סנסני� שהיו בלחות , נור�נוספת וכדי לבחו$ את ההשפעה על התייבשות הדקל בעבודה  .אחוז

שהיא עדיי$ מעל  65.2%הירידה בלחות הייתה רק ,  צ"מ 50 �שעות חשיפה ל 6כעבור , 65.8%התחלתית של 

נור �נית$ לחשו� את דקלמתוצאות אלה נית$ להסיק כי .  נור שנחשב לעסיסי� הלחות המאוזנת של דקל

 50�של הפרי עסיסי ובכל זאת נית$ לשמור על עסיסיותו לאחר החשיפה למצא בלחות מעט מעל הלחות שנ

   .שעות לפחות 3צ למש� "מ

דרישות המינימו� של ). 2006, אגודת הדיקלאיי�( 65% �תמר עסיסי נחשב לבעל לחות יחסית מאוזנת של כ

 –תק$ תמרי� יבשי� (שכולות או פרט טרי לתמר דקל נור על סנסני� בא 1לקביעת פרי מסוג  הדיקלאיי�

" תמרי� באשכולות או על גבי סנסני� האג� להגנת הצומח"והנספח לתק$  1988מר1  5097קוב1 תקנות 

  .30קובע כי אחוז תכולת המי� לא יעלה על ) 1989יולי 

  
 50� לנור לאחר החשיפה �ממוצע ההפסד במשקל והלחות היחסית המאוזנת בתמרי� מהז$ דקל: 1טבלה 

  .צ בתנאי מעבדה"מ

זמ$ חשיפה זמ$ חשיפה זמ$ חשיפה זמ$ חשיפה 
 ))))בשעותבשעותבשעותבשעות((((

 החזרותהחזרותהחזרותהחזרות'  '  '  '  מסמסמסמס
הפסד ממוצע הפסד ממוצע הפסד ממוצע הפסד ממוצע 

 %%%%� � � � במשקל בבמשקל בבמשקל בבמשקל ב

 ממוצע הלחות היחסיתממוצע הלחות היחסיתממוצע הלחות היחסיתממוצע הלחות היחסית

 %%%%� � � � ההפרש בההפרש בההפרש בההפרש ב אחרי הטיפולאחרי הטיפולאחרי הטיפולאחרי הטיפול לפני הטיפוללפני הטיפוללפני הטיפוללפני הטיפול

3 12 1.2 69.9 66.1 3.8 

4 4 2.2 73.1 69.6 3.5 

5 4 2 66.9 58.9 8 

6 4 1.5 65.8 65.6 0.2 
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 ....ושל הפריושל הפריושל הפריושל הפרי) ) ) ) פרי וענ�פרי וענ�פרי וענ�פרי וענ�((((נסני� נסני� נסני� נסני� בדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסבדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסבדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הסבדיקת השפעת הטיפול על הצבע של הס 6.1.1.26.1.1.26.1.1.26.1.1.2

לאחר חשיפת התמרי� לחיטוי בחו� נראה כי השינוי בגוו$ לא היה משמעותי במיוחד וא� דע� ע� הזמ$ 

ו קדנב. יו� מתו� החשיפה  90 �ו 14, 7, כעבור יו�, )0זמ$ (הבדיקות נערכו מיד לאחר החשיפה ). 2טבלה (

 3 �בחשיפה מעבר ליו�  14שינויי� קלי� שנצפו עד למרות . נור�הענ� וג� בפרי דקל עהשינויי� בצבו

כי מכא$ נית$ להסיק .  יו� 90כעבור  ההשפעה זאת לא ניכר, נור� בצבע של הדקל, )13 �ו 12ת ונותמ( שעות

צבע הפרי במידה על צבע הענ� ולא  א השפיעה עלשעות ל 6השפעת החו� ג� בחשיפה ממושכת עד כדי 

שעות מצביעות על אפשרות שנית$ לחשו�  3שפעות אלה בזמ$ חשיפה של ה. )15 �ו 14תמונות ( משמעותית

    . בלי לפגוע בצבע הסנס$נור �את הז$ דקל

  

  .צ בתנאי מעבדה"מ 50 �נור לאחר החשיפה ל�ממוצע השינוי בגוו$ התמרי� והסנסני� מהז$ דקל: 2טבלה 

זמ$ זמ$ זמ$ זמ$ 
חשיפה חשיפה חשיפה חשיפה 

 ))))בשעותבשעותבשעותבשעות((((

'  '  '  '  מסמסמסמס

 החזרותהחזרותהחזרותהחזרות

 ממוצע שינויי בגוו$ממוצע שינויי בגוו$ממוצע שינויי בגוו$ממוצע שינויי בגוו$

של של של של ) ) ) ) בימי�בימי�בימי�בימי�((((שיפה שיפה שיפה שיפה זמ$ לאחר החזמ$ לאחר החזמ$ לאחר החזמ$ לאחר הח

 הסנסני� הסנסני� הסנסני� הסנסני� 
של תמר של תמר של תמר של תמר ) ) ) ) בימי�בימי�בימי�בימי�((((זמ$ לאחר החשיפה זמ$ לאחר החשיפה זמ$ לאחר החשיפה זמ$ לאחר החשיפה 

 של�של�של�של�

0000 1111 7777 14141414 90909090 0000 1111 7777 14141414 90909090 

3 12 0 0 0 0 0 0 0 0.083 0.25 0 

4 4 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0.25 0 

5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 

6 4 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0.75 0.75 0 

  

  

 ....נור לענ� הסנס$נור לענ� הסנס$נור לענ� הסנס$נור לענ� הסנס$    � � � � מהז$ דקלמהז$ דקלמהז$ דקלמהז$ דקלבדיקת השפעת הטיפול על האחיזה של תמרי� בדיקת השפעת הטיפול על האחיזה של תמרי� בדיקת השפעת הטיפול על האחיזה של תמרי� בדיקת השפעת הטיפול על האחיזה של תמרי�      6.1.1.36.1.1.36.1.1.36.1.1.3

תק$ תמרי� ( אחוז 10הפרי מהסנס$ המותר לאחר הוצאה זהירה של הסנס$ מהתיבה לא יעלה על  תרינש

תמרי� באשכולות או על גבי סנסני� האג� להגנת "והנספח לתק$  1988מר1  5097קוב1 תקנות  –יבשי� 

שעות  5א� לאחר ירה של התמרי� מהסנסני� כי אחוז הנש, 3לפי טבלה , נית$ לראות. )1989יולי " הצומח

עובדה  .שעות לא נמצא כל נשירה 3 �לעומת זאת בחשיפה ל). 0.5% �קט$ מ(אינו משמעותי  חשיפה לחו�

  . של התמר על סנסניוהפיסיקליות  החיטוי בחו� אינו פוגע בתכונותיוזו מחזקת את ההשערה כי 

  

צ בתנאי "מ 50�נור מהסנסני� לאחר החשיפה ל�לממוצע אחוז הנשירה של תמרי� מהז$ דק: 3טבלה 

  .מעבדה

זמ$ חשיפה זמ$ חשיפה זמ$ חשיפה זמ$ חשיפה 
 ))))בשעותבשעותבשעותבשעות((((

'  '  '  '  מסמסמסמס
 החזרותהחזרותהחזרותהחזרות

' ' ' ' מסמסמסמס
 סנסני�סנסני�סנסני�סנסני�

תמרי� תמרי� תמרי� תמרי� ' ' ' ' מסמסמסמס

ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע 
 לחזרהלחזרהלחזרהלחזרה

תמרי� תמרי� תמרי� תמרי� ' ' ' ' מסמסמסמס

ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע 
 לסנס$לסנס$לסנס$לסנס$

התמרי� התמרי� התמרי� התמרי� ' ' ' ' מסמסמסמס

הממוצע שנשרו הממוצע שנשרו הממוצע שנשרו הממוצע שנשרו 
 לאחר החשיפהלאחר החשיפהלאחר החשיפהלאחר החשיפה

ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
 הנשירההנשירההנשירההנשירה

3 4 5 207 41.4 0 0.0 

4 4 5 228 45.6 3 0.4 

5 4 5 220 44.0 1 0.5 

6 4 5 201 40.2 0 0.0 
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ה� סנסני� שני הסנסני� הימניי� ה� סנסני ביקורת ושני הסנסני� משמאל בכל תמונה : 13 �ו 12תמונות 
התמונות ). 2והשמאלית מחזרה  1התמונה הימנית היא מחזרה (שעות  3למש�  צ"מ 50 �שעברו חשיפה ל

  .צ "מ 4 �צולמו לאחר שבוע של אחסו$ ב

        

        

                  

שני הסנסני� הימניי� ה� סנסני ביקורת ושני הסנסני� משמאל בכל תמונה ה� סנסני� : 15 �ו 14מונות ת
התמונות ). 2והשמאלית מחזרה  1התמונה הימנית היא מחזרה (שעות  6צ  למש� "מ 50 �שעברו חשיפה ל

  .צ "מ 4 �צולמו לאחר שבוע של אחסו$ ב

        

 ....צצצצ""""ממממ    50505050    י� למשטר תרמי שלי� למשטר תרמי שלי� למשטר תרמי שלי� למשטר תרמי שלבסנסנבסנסנבסנסנבסנסנ    זהידיזהידיזהידיזהידיז$ ז$ ז$ ז$ הההההשפעת חשיפת התמרי� מהשפעת חשיפת התמרי� מהשפעת חשיפת התמרי� מהשפעת חשיפת התמרי� מ                 6.1.26.1.26.1.26.1.2

 ....מז$ זהידימז$ זהידימז$ זהידימז$ זהידילקבלת טמפרטורת התמר לקבלת טמפרטורת התמר לקבלת טמפרטורת התמר לקבלת טמפרטורת התמר זמ$ הנדרש זמ$ הנדרש זמ$ הנדרש זמ$ הנדרש בדיקת בדיקת בדיקת בדיקת  6.1.2.16.1.2.16.1.2.16.1.2.1

האחת כאשר התמרי� : ז$ זהידי נערכו שתי בדיקותההזרמת אוויר דר� התמר מ יכולת לש� השוואת 

זרמת אוויר בטמפרטורה של ללא הזרמת אוויר וכאשר המפוח הופעל לה, 1נחשפו במיתק$ שתואר באיור 

.  ג פרי"ק 13גז מפעל שהכיל רמובאות תוצאות הבדיקות של חשיפת הז$ זהידי בא 2ור באי .צ"מ 50

) CENTER( תמר אחד במרכזנבדק לפי כ�  .י�רהבדיקות נערכו באזורי� שהוגדרו בסעי� שיטות וחומ

 ,Top right, Top leftנקודות � 2 איור(וארבעה תמרי� בחצי מרחק מכל אחת מפינות הארגז ) 2איור (הארגז 

Bottom right, Bottom left.(  ב  האוויר פרטורהטממתוצאות אלה ניכר כי הצבת ארגזי מפעל בתו� תא ובו� 

שעות  6ג� כעבור . ארגז לאותה טמפרטורההצ אינו מספיק כדי שהטמפרטורה תגיע ג� במרכז "מ 50

ל הזרמה מאולצת לפי כ� נבחנה האפשרות ש.  צ"מ 38במרכז נשארה עדיי$ ברמה של  החשיפה הטמפרטור

 0.6 �ל בתו� ארגזי מפעלאול� מהירות זאת ירדה , בכניסה לכונס שנייה/'מ 1.2במהירות של של אוויר 

 שנייה/'מ 1.4לבי$  1.0נעה בי$ ה לדמות למהירות שיושמה במתקני חיטוי סיו$ יבניסוי זה היה נ . שנייה/'מ

מובאות תוצאות השתנות הטמפרטורה  3איור ב .Finkelman et al., 2006)(במתקו חיטוי תרמי תעשייתי 
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כבר כעבור  3לפי איור .  ז$ זהידיהג תמר מ"ק 13כפי שנמדדו בעת הזרמת אוויר דר� ארגזי מפעל שהכיל 

מכא$ נית$ היה  .צ ונשארה יציבה באותה רמה"מ 50 � כחשיפה עלתה הטמפרטורה להשעתיי� מתחילת 

בספיקה המתאימה לחיטוי תמרי� ויכולי� לשמש לחיטוי להסיק כי ארגזי מפעל מאפשרי� הזרמת אוויר 

  .הפיסי � הז$ זהידי וזני� הדומי� לו מבחינה מבנ

  

ונחשפו , ג פרי"ק 12שהכילו , השתנות הטמפרטורה של תמרי� מהז$ זהידי שאוחסנו בארגזי מפעל: 2איור 
  .צ ללא הזרמת אוויר מאולצת"מ 50 �שעות ל 6למש� 
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ונחשפו , ג פרי"ק 12שהכילו , פרטורה של תמרי� מהז$ זהידי שאוחסנו בארגזי מפעלהשתנות הטמ: 3 איור

  .שנייה/'מ 1.4צ ע� הזרמת אוויר במהירות של "מ 50 �ל
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 ....בדיקת השפעת הטיפול על צבע התמרי�  מהז$ זהידיבדיקת השפעת הטיפול על צבע התמרי�  מהז$ זהידיבדיקת השפעת הטיפול על צבע התמרי�  מהז$ זהידיבדיקת השפעת הטיפול על צבע התמרי�  מהז$ זהידי         6.1.2.26.1.2.26.1.2.26.1.2.2

.  2008 על מדגמי תמרי� מהז$ זהידי שהיו בהקפאה ונלקחו לבדיקה לפני עונת הגדיד של ההבדיקה בוצע

צ מבלי לשנות "מ 50לחו� של  בדיקה זו אפשרה לקבל מושג באיזה מידה הז$ זהדי יכול היה לעמוד בטיפול

צ במש� "מ 50לאחר חשיפה לטמפרטורה של  66%ע� תמרי� בעלי לחות מאוזנת של  ההבדיקה בוצע .צבע

  .בסיומובהתחלת הטיפול ו בכל הטיפולי� האלה לא נמצא הבדל בי$ הצבע של התמר.  ותעש 6 �ו, 5, 4, 3

  

  .תוצאות בדיקות בתנאי חממהתוצאות בדיקות בתנאי חממהתוצאות בדיקות בתנאי חממהתוצאות בדיקות בתנאי חממה            6666.2.2.2.2

  .6.10.20086.10.20086.10.20086.10.2008בתימורה ניסוי ראשו$ בתימורה ניסוי ראשו$ בתימורה ניסוי ראשו$ בתימורה ניסוי ראשו$     סנסני�סנסני�סנסני�סנסני�    נורנורנורנור� � � � דקלדקלדקלדקל                6666.2.1.2.1.2.1.2.1

        ....נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�    � � � � צ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקל""""ממממ    50505050    � � � � השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל            6666.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1

.  אווירהבחזית כניסת  ני�ו� התמרי� שהיו בדולבי� העליושבת הנראי� השינויי� בטמפרטורא 4 באיור

.  התמרי� שנבחרו היו במרכז הדולבי� כדי לבחו$ את השינויי� בהשפעת הזרמת האוויר הח�כי יש לציי$ 

למרות התיקוני� שנעשו זאת  צ "מ 65הייתה גבוהה עד כדי הטמפרטורה ברור שבדולב העליו$  4מאיור 

  .צ"מ 50 ע והואנקביעד שהמעל   ה נשארהטמפרטורה עדיי$  ,בווסת החו�

צד ברק  ,ב התחתו$לבמרכז צד ימי$ וצד שמאל של הדוגבוהות מהיעד ב נרשמו טמפרטורות � 4ג� באיור 

  . צ"מ 50 � שמאל של הדולב התקרבו הטמפרטורות ל

  

  

נור בסנסני� במתקני �צ בתמרי� מהז$ דקל"מ 50 �השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל: ''א 4איור 
ישו� הטמפרטורה במש� זמ$  .חשיפת התמרי� לחו� נעשתה בדולבי�. 6/10/08 � ב) מחולה(תימורה 

בחלק העליו$ של  FTL-FTRהחשיפה בתו� התמר במרכז הדולב שנמצא בחזית כניסת האוויר לתעלה 

  )תמר שנמצא בחלק הימני �FTR, תמר שנמצא בצד השמאלי � FTL. (המשטח

  

חו� בשכבה  �בי� הוצבו תמרי� מצויידי� ע� מדלבחינת אפשרות חדירת הטמפרטורה לתחתית הדול

ג אמנ� �4לפי איור . ג מראה את השינויי� בטמפרטורה בזמ$ החיטוי�4איור  .דולבי�ההתחתונה ביותר של 

 הטמפרטורות בצד ימי$ של הדולב נשארו  .צ"מ 52�50 �ל פרטורות הגיעו בצד שמאל של הדולבהטמ

  .מת אוויר בלתי אחידה בחזית התעלההמרמז על אפשרות זרי, צ"מ 58�55בתחו� 
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רישו� הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה בתו� התמר במרכז הדולב שנמצא בחזית כניסת האוויר  � 'ב 4

תמר שנמצא  -FBR, תמר שנמצא בצד השמאלי -FBL. (בחלק התחתו$ של המשטח FBL-FBRלתעלה 

  )בחלק הימני

  

  

  

� התמר שנמצא בתחתית הדולב שנמצא בחזית כניסת רישו� הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה בתו � 'ג 4

תמר שנמצא בצד  �FBR, תמר שנמצא בצד השמאלי �FBL(בדולב העליו$  FTLB-FTRBהאוויר לתעלה 

  ).הימני
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כא$ השינויי�  .שנמצא בתחתית של הדולב התחתו$ רישו� הטמפרטורות בתמראת ד מראה �4איור 

  ). צ"מ 55�50(די� של הדולב התחתו$ בטמפרטורה היו קרובי� אחד לשני בשני הצד

ה המראה שבמרכז �4לבחינת הטמפרטורות שהיו בדולב אחרו$ במקו� יציאת אוויר מהתעלה מובא איור 

 ). צ"מ 53�50(ג� בצד שמאל וג� בצד ימי$ היו טמפרטורות קרובות מאד לטמפרטורה היעד שהדולב העליו$ 

 50 �הדולב התחתו$ שהראו טמפרטורות קרובות מאד ל ו נמדדו הטמפרטורות במרכז�4ומת זאת באיור על

  ).צ"מ 60�48(צ "מ

  

  

הדולב שנמצא בחזית כניסת  רישו� הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה בתו� התמר שנמצא בתחתית �'ד 4

תמר שנמצא בצד  � FBRB, תמר שנמצא בצד השמאלי � FBLB. (התחתו$ FBRB-FBLBהאוויר לתעלה 

  ).הימני

  

  

טמפרטורה במש� זמ$ החשיפה בתו� התמר במרכז הדולב העליו$ שנמצא ביציאת האוויר רישו� ה �'ה 4

, תמר שנמצא בצד השמאלי �ETL(בחלק העליו$ של המשטח  ETR-ETL) קרוב למפוח היניקה(מהתעלה 

ETR � תמר שנמצא בצד הימני.(  
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    נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�� � � � $ דקל$ דקל$ דקל$ דקלצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהז""""ממממ    50505050� � � � במש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה ל    חסית באווירחסית באווירחסית באווירחסית באוויריייילחות הלחות הלחות הלחות ההשתנות ההשתנות ההשתנות ההשתנות ה            6666.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2

            ....))))6.10.20086.10.20086.10.20086.10.2008תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ ((((

נור �צ בתמרי� מהז$ דקל"מ 50 �השתנות אחוז הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה למראה  'א: 5איור 

בתו� הדולב במש� זמ$ החשיפה בחזית כניסת האוויר לתעלה נעשה רישו� אחוז הלחות היחסית  .בסנסני�

בחלק  ושנמצא י�תמרב - RH  FTR,בצד השמאלי ושנמצא י�תמרב - RH FTL(בחלק העליו$ של המשטח 

לת החיטוי ירדה הלחות יכאשר בתח, 30%�15השינויי� בלחות היחסית היו בתחו�     ,א 5לפי איור  . )הימני

הייתה שוב ירידה קלה המצביעה על , בצד שמאל 32% �בצד ימי$ ו 25% עליה עדלובהמש�   15%עד כדי 

  .רמת לחות זאת היא מתאימה כדי לגרו� לייבוש קל בזמ$ החיטוי .לחות יחסית, 30%�20התייצבות בתחו� 

  

רישו� הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה בתו� התמר במרכז הדולב התחתו$ שנמצא ביציאת האוויר  �'ו 4

תמר שנמצא בצד  -EBL(בחלק התחתו$ של המשטח  EBR-EBL) קרוב למפוח היניקה(מהתעלה 

  ).נמצא בצד הימניתמר ש �EBR, השמאלי
  

  

נור בסנסני� �$ דקלצ בתמרי� מהז"מ 50� השתנות אחוז הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה ל: 'א 5איור 
רישו� אחוז הלחות היחסית בתו� . חשיפת התמרי� לחו� נעשתה בדולבי�. 6/10/08 �ב במתקני תימורה

בי$ התמרי�  - RH FTL(של המשטח הדולב במש� זמ$ החשיפה בחזית כניסת האוויר לתעלה בחלק העליו$ 

  ).תמרי� שנמצאו בחלק הימני -RH  FTR,שנמצאו בצד השמאלי
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.  ב מבטא את השינויי� בלחות של התמרי� בתחתית הדולב התחתו$ שבחזית כניסת אוויר לתעלה�5איור 

 24�28% וברמה של )א 5איור (דולב העליו$ מרכז ההלחויות שנרשמו באזור הזה היו דומות לאלה שנרשמו ב

ג לחות האוויר בדולב התחתו$ שנמצא במקו� יציאת האוויר מהתעלה �5לעומת זאת באיור  . לחות יחסית

המבטאי� למעשה את תהלי� הייבוש המתרחש בעת  33% – 30נרשמו לחויות גבוהות יותר בתחו� של 

  .טויעל בסיס הבדלי� אלה אפשר לחשב את כמות המי� שנושא האוויר בתהלי� החי.  החיטוי

  

רישו� אחוז הלחות היחסית בתו� הדולב במש� זמ$ החשיפה בחזית כניסת האוויר לתעלה : 'ב 5איור 

  .6/10/08 �במתקני תימורה  ב) תמר שנמצא בחלק הימני � FBR RH. (בחלק התחתו$ של המשטח

  

  

וויר מהתעלה רישו� אחוז הלחות היחסית המאוזנת בתו� הדולב במש� זמ$ החשיפה ביציאת הא: 'ג 5איור 

במתקני תימורה  ) תמר שנמצא בחלק הימני � FBR RH. (בחלק התחתו$ של המשטח) קרוב למפוח היניקה(

  .6/10/08 � ב
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הלחות היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה הלחות היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה הלחות היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה הלחות היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה , , , , שינוי גוו$ הסנסני� והפרישינוי גוו$ הסנסני� והפרישינוי גוו$ הסנסני� והפרישינוי גוו$ הסנסני� והפריעל על על על השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 6666.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3

        ))))6.10.20086.10.20086.10.20086.10.2008תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ ((((        נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�� � � � ללללצ בתמרי� מהז$ דקצ בתמרי� מהז$ דקצ בתמרי� מהז$ דקצ בתמרי� מהז$ דק""""ממממ    50505050    � � � � במש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה ל    מהסנסני�מהסנסני�מהסנסני�מהסנסני�

        ))))6.10.20086.10.20086.10.20086.10.2008תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ ((((        השפעה על גוו$ הפריהשפעה על גוו$ הפריהשפעה על גוו$ הפריהשפעה על גוו$ הפרי    6666.2.1.3.1.2.1.3.1.2.1.3.1.2.1.3.1
השינוי הקל הזה נגר� לתמרי�  .הנקוד 0.5של  ממוצעת נמצא שינוי קל בגוו$ ענ� הסנס$ ברמה 4לפי טבלה 

) צ"מ 65 �קרוב ל(רטורות הגבוהות לפי הנראה עקב הטמפ, שהיו חשופי� בחזית כניסת אוויר לתעלה

ה הרבה יתלעומת זאת ההשפעה על צבע התמר הי ).ג, ב, א 4איורי� (בעת החיטוי  ששררו באזור הזה

  .בקושי להבחנהנית$ ה שינוי קל ביותר  הובח$ פחות ו

  

צ בחיטוי מסחרי "מ 50 �שעות ב 3נור בדולבי� למש� �השפעת החשיפה של תמרי� מהז$ דקל: 4טבלה 
על הלחות היחסית המאוזנת של , על גוו$ הסנסני� והפרי 6/10/08 �ב) מחולה(בוצע במתקני תימורה ש

  .אחוז הנשירה מהסנסני�על הפרי ו

    יקו�יקו�יקו�יקו�ממממ
 דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה

    מצב דוגמהמצב דוגמהמצב דוגמהמצב דוגמה
אחרי אחרי אחרי אחרי ////לפנילפנילפנילפני

 הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול

 % שינויי הגוו$ שינויי הגוו$ שינויי הגוו$ שינויי הגוו$ 
לחות לחות לחות לחות 
    יחסיתיחסיתיחסיתיחסית
        מאוזנתמאוזנתמאוזנתמאוזנת
(Aw) 

הירידה הירידה הירידה הירידה 
    באחוזבאחוזבאחוזבאחוז

לחות לחות לחות לחות הההה
    היחסיתהיחסיתהיחסיתהיחסית
        המאוזנתהמאוזנתהמאוזנתהמאוזנת

מספר מספר מספר מספר 
 סנסני�סנסני�סנסני�סנסני�

. . . . מסמסמסמס
תמרי� תמרי� תמרי� תמרי� 

 ברי�ברי�ברי�ברי�מחומחומחומחו

. . . . מסמסמסמס
תמרי� תמרי� תמרי� תמרי� 
 שנשרושנשרושנשרושנשרו

אחוז אחוז אחוז אחוז 
 נשירהנשירהנשירהנשירה

ההפרש ההפרש ההפרש ההפרש 
באחוז באחוז באחוז באחוז 
        פריפריפריפריבבבב        סנסני�סנסני�סנסני�סנסני�בבבב הנשירההנשירההנשירההנשירה

FTR 
  2.67 2 73 5  75.4 0 0 לפני

 0.78- 1.89 1 52 6 3.9 71.5 0 1 אחרי

FTL 
  12.36 11 78 5  70.9 0 0 לפני

 0.60- 11.76 14 105 9 3.5 66.4 0 1 אחרי

FMR 
  7.59 6 73 5  77.3 0 0 לפני

 1.01- 6.58 5 71 6 9.7 67.6 1 1 אחרי

FML 
  7.89 6 70 5  75.3 0 0 לפני

 0.93 8.82 6 62 5 1.2 74.1 0 1 אחרי

FBR 
  1.28 1 77 6  75.6 0 0 לפני

 2.49 3.77 2 51 9 6.0 69.6  1 0 אחרי

FBL 
  12.24 12 86 5   71.4 0 0 לפני

 1.52 13.76 15 94 7 0.7 70.7 0 0 אחרי

ETR 
  7.79 6 71 5  69.8 0 0 פניל

 2.13- 5.66 3 50 5 0.1- 69.9 0 0 אחרי

ETL 
  7.23 6 77 5  71.4 0 0 לפני

 5.27 12.50 6 42 5 0.3 71.1 0 0 אחרי

EMR 
  1.25 1 79 5  75.0 0 0 לפני

 1.00 2.25 2 87 6 2.3 72.7 0 1 אחרי

EML 10.00 7 63 9  75.1 0 0 לפני  

 10.0- 0.00 0 88 5 0.2 74.9 0 0 אחרי 

EBR 
  16.49 16 81 5  70.0 0 0 לפני

 9.35- 7.14 5 65 6 2.2 67.8 1 1 אחרי

EBL 
  7.89 6 70 5  69.8 0 0 לפני

 6.35- 1.54 1 64 5 2.6 67.2 0 0 אחרי

  ממוצע
  7.89     73.1 0 0 לפני

 1.58 6.31    2.8 70.3 0.25 0.5 אחרי

  :מקרא
F � מחזי �ת כניסת האוויר לתעלהמדג:  � Bמהדולב התחתו� �מדג  :T �  מהדולב העליו� �מדג  

AC � בוגר חיפושית התסיסה  :LC� זחל חיפושית התסיסה  :LM � זחל עש  :E�  ממקור יציאת האוויר מהתעלה �מדג

  מדג� מהצד הימני של הדולב �R:  מדג� מהצד השמאלי של הדולב �L:  )קרוב למפוח    היניקה(
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        ))))6.10.20086.10.20086.10.20086.10.2008תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ ((((        אוזנתאוזנתאוזנתאוזנתממממהשפעה על הלחות היחסית ההשפעה על הלחות היחסית ההשפעה על הלחות היחסית ההשפעה על הלחות היחסית ה    1.3.21.3.21.3.21.3.2....6666.2.2.2.2

 69.5% �ל 73.1% �ניכרת השפעת החיטוי על שינוי הלחות של התמר ובממוצע נרשמה ירידה מ 4לפי טבלה 

שינוי זה נראה מאד אומנ�   .Navarro, 2006)(אחוז  1 �שווה ער� ליחידת אחוז רטיבות של כשינוי זה 

  . יצ בכניסה לתעלת החיטו"מ 65 �לא מגיעה לחיטוי ה  ת יש לבדוק נתו$ זה כאשר טמפרטור ,מובהק

  

        ))))6.10.20086.10.20086.10.20086.10.2008תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ ((((        מהסנסני�מהסנסני�מהסנסני�מהסנסני�    הפריהפריהפריהפרי    נשירתנשירתנשירתנשירתהשפעה על השפעה על השפעה על השפעה על     6666.2.1.3.3.2.1.3.3.2.1.3.3.2.1.3.3
יש .  קלה וספק א� היא מובהקת בנשירת הפרי מהענ� ירידהמצביעה על  4בדיקת אחוז נשירה  לפי טבלה 

לעומת זאת אחוז ממוצע של נשירה לפני .  נשירה 10%י הדיקלאי� מותיר עד "$ שנקבע עלזכור שהתק

  .מכא$ שלא ניכרת השפעת החיטוי על נשירת הפרי.  אחרי החיטוי 6.31%�לפני החיטוי ו 7.89%הטיפול היה 

  

        ))))2008200820082008....6.106.106.106.10תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ ((((        נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�על על על על השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 6666.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4
פירות  60בדיקת הנגיעות בוצעה על . נור לפני ואחרי החיטוי �התוצאות של נגיעות דקלמובאות  5בטבלה 

חרקי� הייתה מאד ה תאומנ� רמת  אוכלוסיי. מכל אזור שנבדק ולפי המפתח שבמקרא הטבלה ושנלקח

  .חיטוי מוצלח המעיד על דבר, אבל לא אחריו עדיי$ נמצאו חרקי� חיי� לפני החיטויאבל , נמוכה

  

צ בחיטוי מסחרי "מ 50 �שעות ב 3נור בדולבי� למש� �השפעת החשיפה של תמרי� מהז$ דקל: 5טבלה 
  .תמרי� 60כל דוגמה הכילה . על נגיעות חרקי� 6/10/08 �ב) מחולה(שבוצע במתקני תימורה 

 מיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמה

 אחרי החיטויאחרי החיטויאחרי החיטויאחרי החיטוי לפני החיטוילפני החיטוילפני החיטוילפני החיטוי

 לתמרלתמרלתמרלתמר    מחו1מחו1מחו1מחו1 בתו� התמרבתו� התמרבתו� התמרבתו� התמר מחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמר בתו� התמרבתו� התמרבתו� התמרבתו� התמר

 מתי�מתי�מתי�מתי� חיי�חיי�חיי�חיי� מתי�מתי�מתי�מתי� חיי�חיי�חיי�חיי� מתי�מתי�מתי�מתי� חיי�חיי�חיי�חיי� מתי�מתי�מתי�מתי� חיי�חיי�חיי�חיי�

FTR 0 0 0 0 0 0 0 0 

FTL 0 0 0 1 LC  0 0 0 0 

FMR 0 0 0 0 0 0 0 0 

FML 0 0 3 LC  9 LC  0 0 0 0 

FBR 0 0 0 0 0 1 LC 0  1 LC  

FBL 0 0 0 0 0 0 0 0 

ETR 0  1AC LM  0 0  0 0 0 0 

ETL 0 0 0 0 0 0 0 0 

EMR 0 0 0 0 0 0 0 0 

EML 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBR        0  0  0 0 0  
3 LC 

1AC  
0 0 

EBL 0 0 0 0 0 0 0 0 

  :מקרא
F � מחזית כניסת האוויר לתעלה �מדג:  � Bמהדולב התחתו� �מדג  :T �  מהדולב העליו� �מדג  

AC � בוגר חיפושית התסיסה  :LC� זחל חיפושית התסיסה  :LM � זחל עש  :E� ממקור יציאת האוויר מהתעל �ה מדג

  מדג� מהצד הימני של הדולב �R:  מדג� מהצד השמאלי של הדולב �L:  )קרוב למפוח    היניקה(

  

        ))))6.10.20086.10.20086.10.20086.10.2008תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ ((((        נורנורנורנור    � � � � על מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקלעל מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקלעל מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקלעל מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקלהשפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 6666.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5

התמרי�  .קו את התמרי� לפני ואחרי החיטוידוגמי� שבד 10מובאות התוצאות המבוססות על  6בטבלה 

 . ה במש� שלושה עד ארבעה שבועות אחרי החיטויתצ עד בדיקת� שנעש"מ 4 �הובאו למעבדה ונשמרו ב

כ� שנית$ .  הבדלי� בעלי משמעות בי$ הדוגמאות שנלקחו לפני החיטוי ואחריו ולא נמצא 6לפי טבלה 

  .לסכ� שמרק� וטע� התמרי� לא השתנו כתוצאה מהטיפול התרמי
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צ בחיטוי מסחרי "מ 50 �שעות ב 3נור בדולבי� למש� �יפה של תמרי� מהז$ דקלהשפעת החש: 6טבלה 

  .נור�על בדיקות מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקל 6/10/08 �ב) מחולה(שבוצע במתקני תימורה 

  מיקום הדוגמה
ציון ממוצע לפני 

  החשיפה

ציון ממוצע אחרי 
  החשיפה

סטיית התקן 
)STDEV ( לפני

  החשיפה

סטיית התקן 
)STDEV ( אחרי

  החשיפה

FTL 2.6  2.7  1.264 1.337  

FTR 2.2  2.5  1.032  1.269  

FML 2.4  3.1  1.173  1.286  

FMR 2.6  2.7  1.173  1.494  

FBL 2.4  2.2  1.074  1.229  

FBR 2.4  2.3  1.264  1.418  

ETL 2.5  2.8  1.354  1.135  

ETR 2.4  2.5  0.843  1.354  

EML 2.5  2.5  1.178  1.178  

EMR 2.8  2.4  1.135  1.264  

EBL 3.1  2.9  1.449  1.449  

EBR 3.2  2.8  1.316  1.316  

            2.622.622.622.62        2.592.592.592.59        ממוצעממוצעממוצעממוצע

  

  

        ))))6.10.20086.10.20086.10.20086.10.2008תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ תימורה ניסוי ראשו$ ((((        בדיקת ספיקת אוויר בתעלה בה בוצע החיטויבדיקת ספיקת אוויר בתעלה בה בוצע החיטויבדיקת ספיקת אוויר בתעלה בה בוצע החיטויבדיקת ספיקת אוויר בתעלה בה בוצע החיטוי                6666.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1.6

 .Newtron Hot wire thermoanemometer U.S.Aמתוצרת טרמואנמומטר הבדיקה בוצעה בעזרת 

ור השני היו טור אחד ובטתעלת החיטוי בה היו מוצבי� הדולבי� ב.  השניי/'מ �תת קריאות בהמסוגל ל

מהירות האוויר נמדדה בשמונה נקודות שנבחרו כדי לכסות . משטחי� מכל אחד מהזני� 5, הול'מגשי מג

 1.07 �ה וגוב' מ 2.13שטח של ב הוצבו הדולבי� .  מוגניושטח המייצג את הכניסה לתעלת האוורור באופ$ ה

מהירות האוויר נמדדה באזור הפתח שנוצר בי$ הדולב התחתו$ וזה שמעליו  נרשמה מהירות .  רוחב' מ

' מ 1.19�גובה ו' מ 1.96הול היו  'מגהלעומת זאת חזית התעלה של משטחי .  שנייה/'מ 2.29ממוצעת של 

  .שנייה/'מ 1.4באזור כניסת אוויר נמדדה מהירות ממוצעת של .  רוחב

עקב היווצרות התנגדות לזרימה של , לפי המראה, יר בפתחי  הדולבי� הייתה גבוהה יותרואוהרות ימה

הול שה� בעלי 'זאת לעומת מגשי מג ). 7 �ו 4תמונות (שטחי� אטומי� של פני הדולבי� בעלי פתחי� צרי� 

מוגני על פני וויר באופ$ יותר הואשאפשרו את זרימת ה) של שטח הפני� פתוח 50%כמעט (בי� חפתחי� ר

בהשוואה לדולבי� ) 4תמונה (קיימי� דולבי� שה� בעלי פני שטח פתוח יותר .  השטח של המשטח

ייתכ$ ובהנחיות לחיטוי תרמי צרי� להנחות ולכוו$ שימוש  .ע� פתחי� צרי� )7תמונה (ששימשו ניסוי זה 

  .רובדולבי� בעלי שטח פני� פתוח לאוור

        

  .30.10.200830.10.200830.10.200830.10.2008בתימורה ניסוי שני בתימורה ניסוי שני בתימורה ניסוי שני בתימורה ניסוי שני , , , , משמשמשמש    55550000נור סנסני� ברשת נור סנסני� ברשת נור סנסני� ברשת נור סנסני� ברשת     � � � � דקלדקלדקלדקל                6666.2.2.2.2.2.2.2.2

בתו� רשת בתו� רשת בתו� רשת בתו� רשת     נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�� � � � צ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקל""""ממממ    50505050� � � � השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל                6666.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1

  ))))30.10.200830.10.200830.10.200830.10.2008תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני ((((     משמשמשמש    50505050של של של של 

 דולבי�הובשני ) FTR(� התמרי� שהיו בדולב הימני העליו$ ושבת הא נראי� השינויי� בטמפרטור�6באיור 

הפסקת חשמל  הייתה בניסוי זה .  בחזית כניסת אוויר) FBL(ובצד שמאל  FRBR)(התחתוני� בצד ימי$ 

.  צ למש� שעה אחת"מ 60 �החל בתהלי� החימו� והטמפרטורה עלתה לכבר אזורית לאחר שמיתק$ החיטוי 
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זמ$ הנחו1 הת ומש� החיטוי הואר� עוד כשעתיי� כדי להשלי� א.  שעה 1.5חידוש החימו� התרחש כעבור 

בכניסת האוויר הייתה גבוהה מדי ג� בניסוי זה הטמפרטורה .  שעות 3 למש� וקטילת החרקי�  הלהוצא

 55�50 � לאחר ניסיו$ לווסת את הטמפרטורה נרשמה ירידה ל.  צ"מ 60�58ונרשמו בתו� התמרי� תחו� של 

  . שעה 1.5כעבור צ "מ 40 �ל  צ  אול� הפסקת החשמל גרמה לירידה "מ

  

ג סנסני� "נור ע�צ בתמרי� מהז$ דקל"מ 50�השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל: 'א: 6איור 
. חשיפת התמרי� לחו� נעשתה בדולבי�. 23/10/08 �ב) מחולה(במתקני תימורה ) מש 50(ברשתות לבנות 

עליו$ בצד בדולב  �FTR.  (רישו� הטמפרטורה בתו� התמר במרכז הדולב בחזית כניסת האוויר לתעלה �'א

  ).בדולב תחתו$ בצד שמאל � FBL, בדולב תחתו$ בצד ימי$ FBR, ימי$

  

ובשני ) ETR(בדולב הימני העליו$  אשר  היו� התמרי� ושבת הב נראי� השינויי� בטמפרטור�6באיור 

כא$ נרשמו  ,אמנ�. אוויר מהתעלההביציאת ) EBL(ובצד שמאל  EBR)(דולבי� התחתוני� בצד ימי$ ה

ג� לאחר חידוש החימו� .  45�42בתחו� של  והיו  צ"מ 50� א� הטמפרטורות היו נמוכות מ פחות תנודות

, מסיבה לא ברורה דווקא בדולבי� התחתוני�.  צ"מ 40 בסביבות בשכבה העליונה נשארה הטמפרטורה 

  .צ"מ 49�45נרשמו טמפרטורות גבוהות יותר בתחו� ,  לקראת תו� החיטוי

  

  

    50505050בתו� רשת של בתו� רשת של בתו� רשת של בתו� רשת של  נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�    � � � � צ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקל""""ממממ    50505050� � � � ש� זמ$ החשיפה לש� זמ$ החשיפה לש� זמ$ החשיפה לש� זמ$ החשיפה לבמבמבמבמ    לחותלחותלחותלחותהשתנות ההשתנות ההשתנות ההשתנות ה        6666.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

  ))))23232323.10.2008.10.2008.10.2008.10.2008תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני ((((    משמשמשמש

נור �צ בתמרי� מהז$ דקל"מ 50 �השתנות אחוז הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה למראה  'א: 7איור 

ב במש� זמ$ החשיפה בתו� הדולנעשה רישו� אחוז הלחות היחסית  . מש 50שהיו ברשתות של  בסנסני�

העליו$  בחלק הימני ושנמצא י�תמרב - RH FTR(בחזית כניסת האוויר לתעלה בחלק העליו$ של המשטח 

 17%עד כדי  ) (FTRבחלק העליו$  לת החיטוי ירדה הלחותיבתח    ,א�7לפי איור .  )FBR RHוהתחתו$ 

ולאחר  25% � הלחות לכ ובחלק התחתו$ ירדה  ,55%עליה עד כדי עקב הפסקת החשמל נרשמה ובהמש� 
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  .בחלק התחתו$ 40% � בחלק העליו$ ו 19%בהמש� חלה ירידה עד כדי  .55% �ההפסקה ג� היא עלתה ל

  .הלחויות הנמוכות יותר נרשמו באזור העליו$ של המשטח המשק� את הטמפרטורות הגבוהות באזור זה

  

קרוב למפוח (את האוויר מהתעלה רישו� הטמפרטורה בתו� התמר במרכז הדולב שנמצא ביצי: 'ב 6איור 

תמר שנמצא  � EBR, תמר שנמצא בדולב עליו$ בצד הימני – ETR. (בחלק� העליו$ של המשטחי�) היניקה

  ).תמר שנמצא בדולב תחתו$ בצד השמאלי –EBL, בדולב תחתו$ בצד השמאלי

  
  

  

נור �תמרי� מהז$ דקלצ ב"מ 50 �השתנות אחוז הלחות היחסית המאוזנת במש� זמ$ החשיפה ל: 'א�7איור 
חשיפת התמרי� לחו� נעשתה . 23/10/08 �ב) מחולה(במתקני תימורה ) מש 50(ג סנסני� ברשתות לבנות "ע

רישו� הלחות היחסית המאוזנת באוויר במרכז הדולב שנמצא בחזית כניסת האוויר לתעלה . בדולבי�

)FTR –בצידו הימני העליו$ של הדולב ,FBR� ל הדולבבצידו הימני התחתו$ ש.(  
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בדולב השמאלי (התחתו$ ובדולב ) ETR(דולב העליו$ ב מבטא את השינויי� בלחות של התמרי� ב�7איור 

EBL  ובדולב הימניEBR( הושפעו ג� מהפסקת הלחויות שנרשמו באזור זה . מהתעלהאוויר ה ביציאת

זרימת אוויר שלא הייתה כ� עד כדי , הייתה מאד קטנה) EBL(החשמל א� ההשפעה בדולב השמאלי 

  .נרשמה עלית לחות מושוות ע� זו של התמרי�ו

הבדלי�  .היו גדולי� EBR (40%(לבי$ הדולב התחתו$  15% (ETR)ההבדלי� בלחות בי$ הדולב העליו$ 

  .אוויר הייתה נמוכההאלה מרמזי� על אפשרות שבדולב התחתו$ זרימת 

  

נור �צ בתמרי� מהז$ דקל"מ 50 �החשיפה ל השתנות אחוז הלחות היחסית המאוזנת במש� זמ$: 'ב�7איור 

רישו� הלחות היחסית .  23/10/08 �ב) מחולה(במתקני תימורה ) מש 50(ג סנסני� ברשתות לבנות "ע
בחלק� העליו$ הימני ) קרוב למפוח היניקה(המאוזנת בי$ התמרי� בדולב שנמצא ביציאת האוויר מהתעלה 

  .EBL RH �ו EBR ,RHחי� משני ציד� ובחלק� התחתו$ של המשט ETR ,RHשל המשטחי� 

  

הלחות היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה הלחות היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה הלחות היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה הלחות היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה , , , , שינוי גוו$ הסנסני� והפרישינוי גוו$ הסנסני� והפרישינוי גוו$ הסנסני� והפרישינוי גוו$ הסנסני� והפריעל על על על השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי         6666.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3 

תימורה תימורה תימורה תימורה ((((    משמשמשמש    50505050בתו� רשת של בתו� רשת של בתו� רשת של בתו� רשת של  נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�� � � � צ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקלצ בתמרי� מהז$ דקל""""ממממ    50505050� � � � במש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה ל    מהסנסני�מהסנסני�מהסנסני�מהסנסני�

        ....))))23232323.10.2008.10.2008.10.2008.10.2008ניסוי שני ניסוי שני ניסוי שני ניסוי שני 

            ....הפריהפריהפריהפריהסנסני� והסנסני� והסנסני� והסנסני� ול גוו$ ל גוו$ ל גוו$ ל גוו$ השפעה עהשפעה עהשפעה עהשפעה ע    6666.2.2.3.1.2.2.3.1.2.2.3.1.2.2.3.1

השינוי הקל הזה נגר� לתמרי�  .נקודות 0.25נמצא שינוי קל בגוו$ ענ� הסנס$ ברמה ממוצעת של  7טבלה ב

) צ"מ 60 �קרוב ל(הנראה עקב הטמפרטורות הגבוהות כפי , אוויר לתעלההשהיו חשופי� בחזית כניסת 

חשיפה לזמ$ קצר השפיעה הטמפרטורה ב לפי הנראה ג� ).,א 6איור (ששררו באזור הזה בעת החיטוי 

יש לציי$ כי שינוי זה ייתכ$ ואיננו מספיק מובהק ויש לבצע עוד בדיקות נוספות .  הגבוהה על גוו$ הסנס$

  .הפרי לא הושפע כלללעומת זאת צבע . כדי לאמת את הפרט הזה

  

        ))))23232323.10.2008.10.2008.10.2008.10.2008תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני ((((    אוזנתאוזנתאוזנתאוזנתממממהשפעה על הלחות היחסית ההשפעה על הלחות היחסית ההשפעה על הלחות היחסית ההשפעה על הלחות היחסית ה    2222.3.2.3.2.3.2.3.2....6666.2.2.2.2
 .75.0%�ל 76.3% � ניכרת השפעת החיטוי על שינוי הלחות של התמר ובממוצע נרשמה ירידה מ 7לפי טבלה 

אומנ� שינוי זה נראה מאד  .Navarro, 2006)(אחוז  1 �שינוי זה שווה ער� ליחידת אחוז רטיבות של כ
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י עלת החיטוצ בכניסה לת"מ 50 �חיטוי מגיעה להטמפרטורה של היש לבדוק נתו$ זה כאשר , מובהק

  . ונשארת יציבה ברמה זאת

  

        ))))23232323.10.2008.10.2008.10.2008.10.2008תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני ((((        השפעה על נשירת הפרי מהסנסני�השפעה על נשירת הפרי מהסנסני�השפעה על נשירת הפרי מהסנסני�השפעה על נשירת הפרי מהסנסני�    2222.3.3.3.3.3.3.3.3....6666.2.2.2.2

יש .  מצביעה על ירידה קלה וספק א� היא מובהקת בנשירת הפרי מהענ� 7בדיקת אחוז נשירה  לפי טבלה 

את אחוז ממוצע של נשירה לפני לעומת ז.  נשירה 10%י הדיקלאי� מותיר עד "לזכור שהתק$ שנקבע ע

סיולוגי של ימעיד על איכות פרי ירוד שמקור הנשירה במצב הפ אחרי החיטוי 20.1% �ו 23.4%הטיפול היה 

  .הפרי בעת שנתקבל לחיטוי ולא קשור לחיטוי עצמו

  

 50� שעות ל 3למש� ) מש 50ברשתות לבנות בצפיפות של (נור � השפעת חשיפת תמרי� מהז$ דקל: 7טבלה 
על הלחות , על גוו$ הסנסני� והפרי 23/10/08 �ב) מחולה(מסחרי שבוצע במתקני תימורה  חיטויצ ב"מ

  .חשיפת התמרי� לחו� נעשתה בדולבי�. היחסית המאוזנת של הפרי ואחוז הנשירה

 דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה    מיקו�מיקו�מיקו�מיקו�
    מצב דוגמהמצב דוגמהמצב דוגמהמצב דוגמה

אחרי אחרי אחרי אחרי / / / / לפנילפנילפנילפני
 הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול

גוו$ גוו$ גוו$ גוו$ 
 סנסני�סנסני�סנסני�סנסני�הההה

גוו$ גוו$ גוו$ גוו$ 
 פרי פרי פרי פרי הההה

אחוז לחות  אחוז לחות  אחוז לחות  אחוז לחות  
 יחסיתיחסיתיחסיתיחסית

. . . . מסמסמסמס
תמרי� תמרי� תמרי� תמרי� 

 מחוברי�מחוברי�מחוברי�מחוברי�

. . . . מסמסמסמס
תמרי� תמרי� תמרי� תמרי� 
 שנשרושנשרושנשרושנשרו

אחוז אחוז אחוז אחוז 
 נשירהנשירהנשירהנשירה

FTR 
 30.8 20 45 73.7 0 0 לפני 
 8.5 7 75 71.2 0 1 אחרי 

FTL 
 42.2 38 52 69.8 0 0 לפני 
 21.8 37 133 66.7 0 1 אחרי 

FBR        
 25.0 11 33 76.7 0 0 לפני 
 19.6 28 115 81.4 0 0 אחרי 

FBL 
 44.4 16 20 76.7 0 0 לפני 
 41.9 26 36 74.3 0 0 אחרי 

ETR 
 19.7 14 57 73.5 0 0 לפני 
 24.2 16 50 72.2 0 0 אחרי 

ETL 
 13.3 8 52 74.8 0 0 לפני 
 18.0 9 41 80.9 0 0 אחרי 

EBR 
 6.5 4 58 82.2 0 0 לפני 
 15.7 8 43 79.1 0 0 אחרי 

EBL        
 5.6 4 68 82.7 0 0 לפני 

 10.8 8 66 74 0 0 אחרי 

 ממוצעממוצעממוצעממוצע
 23.4   76.3  0  0 לפני 

 20.1   75.0  0  0.25 אחרי 
  

  ))))23232323.10.2008.10.2008.10.2008.10.2008תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני ((((    נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�על על על על השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 2222.4.4.4.4....6666.2.2.2.2

פירות  60בדיקת הנגיעות בוצעה על . נור לפני ואחרי החיטוי�התוצאות של נגיעות דקלמובאות  8בטבלה 

חרקי� הייתה מאד  תאומנ� רמת  אוכלוסיי. הטבלהמכל אזור שנבדק ולפי המפתח שבמקרא  ושנלקח

 . המעיד על חיטוי מוצלחדבר עדיי$ נמצאו חרקי� חיי� לפני החיטוי אבל לא אחריו אבל , נמוכה

  

        ))))23232323.10.2008.10.2008.10.2008.10.2008תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני ((((    נורנורנורנור� � � � על מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקלעל מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקלעל מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקלעל מרק� וטע� של תמרי� מהז$ דקלהשפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 2222.5.5.5.5....6666.2.2.2.2

התמרי� .  דוגמי� שבדקו את התמרי� לפני ואחרי החיטוי 10מובאות התוצאות המבוססות על  9בטבלה 

.  שלושה עד ארבעה שבועות אחרי החיטוי הבדיקה נעשתה. צ עד בדיקת�"מ 4�הובאו למעבדה ונשמרו ב

בי$ הדוגמאות שנלקחו מובהקות לא נמצא הבדלי� בעלי , שנעשה על כל דוגמה בנפרד  tמבח$ 9לפי טבלה 
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כ� שנית$ לסכ� שמרק� . כל התמרי�לא ניכרי� ג� בממוצע הכללי של אלה � הבדלי.  לפני החיטוי ואחריו

    .וטע� התמרי� לא השתנו כתוצאה מהטיפול התרמי

  

 50� שעות ל 3למש� ) מש 50ברשתות לבנות בצפיפות של (נור � השפעת חשיפת תמרי� מהז$ דקל: 8טבלה 
חשיפת התמרי� . על נגיעות חרקי� 23/10/08 �ב) מחולה(מסחרי שבוצע במתקני תימורה  חיטויצ ב"מ

  .תמרי� 60כל דוגמא הכילה . לחו� נעשתה בדולבי�

 אחרי החיטוי לפני החיטוי מיקום הדוגמה

 מחוץ לתמר בתוך התמר מחוץ לתמר בתוך התמר

 מתים חיים מתים חיים מתים חיים מתים חיים

FTR 0 0 0 0 0 0 0 0 

FTL 0 0 0 0 0 0 0 0 

FBR  0 0 0 0 0 0  0 0 

FBL  0 0 0 0 0 0 0 0 

ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 

ETL 5 LC 0 4 LC 0 0 0 0 0 

EBR 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBL  0 0 0 0 0 0  0 0 
  זחל חיפושית התסיסה �  LC :מקרא

  

 50� שעות ל 3למש� ) מש 50ברשתות לבנות בצפיפות של (נור � השפעת חשיפת תמרי� מהז$ דקל: 9טבלה 
חשיפת . על המרק� והטע� של התמרי� 23/10/08 �ב) מחולה(ע במתקני תימורה מסחרי שבוצ חיטויצ ב"מ

  .התמרי� לחו� נעשתה בדולבי�

מיקו� מיקו� מיקו� מיקו� 
        הדוגמההדוגמההדוגמההדוגמה

ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע 
לפני לפני לפני לפני 

        החשיפההחשיפההחשיפההחשיפה

ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע 
אחרי אחרי אחרי אחרי 

        החשיפההחשיפההחשיפההחשיפה

) ) ) ) STDEV((((סטיית התק$ סטיית התק$ סטיית התק$ סטיית התק$ 
        לפני החשיפהלפני החשיפהלפני החשיפהלפני החשיפה

    )STDEV((((סטיית התק$ סטיית התק$ סטיית התק$ סטיית התק$ 
        אחרי החשיפהאחרי החשיפהאחרי החשיפהאחרי החשיפה

T Test        

FTR 1.7  2.2  0.948 1.135  0.244  

FTL 2.4  2.6  1.341  1.505  0.705  

FBR 2.1  2.6  1.449  1.429  0.212  

FBL 3.0  3.0  1.154  1.490  1.000  

ETL 2.3  2.1  1.159  1.197  0.443  

ETR 2.4  2.4  1.349  1.173  1.000  

EBR 2.0  1.7  1.414  1.059  0.081  

EBL 2.5  2.6  1.433  1.074  0.797  

        2.4  2.3 ממוצעממוצעממוצעממוצע
        

        ))))23232323.10.2008.10.2008.10.2008.10.2008תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני תימורה ניסוי שני ((((    ויר בתעלה בה בוצע החיטויויר בתעלה בה בוצע החיטויויר בתעלה בה בוצע החיטויויר בתעלה בה בוצע החיטויבדיקת ספיקת אובדיקת ספיקת אובדיקת ספיקת אובדיקת ספיקת או                2222.6.6.6.6....6666.2.2.2.2

משטח על כל . משטחי� 10כ "סהמשטחי�  5 טורי� בכל אחדבשני  תעלת החיטוי היו מוצבי� הדולבי� ב

עד  4,800�כהיו  כל תעלה בנור באשכולות כ� ש�ג דקל"ק 150עד  120� דולבי� ובממוצע בכל דולב כ 4היו 

  .  המיועדי� לחיטוי שכולותנור בא�ג דקל"ק 6,000

נקודות שנבחרו כדי לכסות שטח המייצג את הכניסה לתעלת האוורור באופ$ בתשע מהירות האוויר נמדדה 

מהירות האוויר נמדדה באזור הפתח .  רוחב' מ 2.28. � גובה ו' מ 2.13הדולבי� כיסו שטח של .  מוגניוה

נעשה ניסיו$ למדוד .  שנייה/'מ 4.32ת ממוצעת של נרשמה מהירו.  שנוצר בי$ הדולב התחתו$ וזה שמעליו

 1.133 �מגיעה ל) נקודות 9של ממוצע (בי$ הרשתות שבתו� הדולבי� ונמצא שהיא  את מהירות האוויר

כ ספיקת אוויר בכניסה לתעלה מגיעה עד "בהנחה שמהירות זאת משקפת את חת� התעלה סה.  שנייה/'מ

 2.47ת מהירות אוויר ביציאה מהמפוח היונק נמצאה מהירות של לעומת זאת בבדיק.  שנייה/3מ 5.554 �ל
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מ 1.7956כונס המפוח הוא מאחר וחת� שטח של  .שנייה/מ
2

ספיקת אוויר מחושבת ביציאה מהמפוח , 

מ 4.435 �נמצאה בכ
3
מ 5.554(הבדלי� אלה בי$ ספיקת אוויר בכניסה לתעלה  .שנייה/

3
לבי$ יציאה ) שנייה/

מ 4.435(מהתעלה 
3
שבה$ רשתות הבי$ שנוצרות נית$ לייחס לאי דיוקי� במדידה עקב המערבולות ) השניי/

העדר אטימות מוחלטת של התעלה מהצדדי� המכסי� אותה וג� בקרעי� שנוצרו ביריעה , היו האשכולות

טוב יותר כדי שייתכ$ ונית$ היה להקטינה ע� טיפול  20.1% � הירידה בספיקה המחושבת הייתה כ. עצמה

   .מות התעלה והזרמת אוויר בספיקה גבוהה יותרלהשיג אטי

  

  30.10.200830.10.200830.10.200830.10.2008שלישי שלישי שלישי שלישי בתימורה ניסוי בתימורה ניסוי בתימורה ניסוי בתימורה ניסוי , , , , משמשמשמש    50505050נור סנסני� ברשת נור סנסני� ברשת נור סנסני� ברשת נור סנסני� ברשת � � � � דקלדקלדקלדקל                6666.2.3.2.3.2.3.2.3

  ))))30.10.200830.10.200830.10.200830.10.2008תימורה ניסוי שלישי תימורה ניסוי שלישי תימורה ניסוי שלישי תימורה ניסוי שלישי ((((    נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי�על על על על השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי             3333.1.1.1.1....6666.2.2.2.2

עקב תקלה טכנית נלקחו . mesh 50ג� ניסויי זה בוצע כאשר האשכולות היו בתו� רשת לבנה בעלת 

   .דגימות תמרי� רק בתו� החיטוי

פירות  60בדיקת הנגיעות בוצעה על . נור לפני ואחרי החיטוי� התוצאות של נגיעות דקל ותמובא 10בטבלה 

חרקי� הייתה מאד ה תאומנ� רמת  אוכלוסיי. מכל אזור שנבדק ולפי המפתח שבמקרא הטבלה ושנלקח

שלא הצליח בעיקר באזור יציאת אוויר החיטוי המעיד על חיטוי  אחרי או חרקי� חיי�עדיי$ נמצ א� ,נמוכה

מתוצאות אלה נית$ להסיק שיש צור� בליווי מלא של עבודות נוספות בתנאי�  .)E2-ו 1E(מהתעלה 

עליו אוויר מהתעלה הוא אזור שיש לשי� המהניסוי הבודד הזה נית$ ג� להסיק שאיזור יציאת .  מסחריי�

קטילה תושג במהל� כל החיטוי כדי להבטיח שבאזור זה אותו מההיבט של השגת טמפרטורה ולבדוק דגש 

 .מלאה

  

 50�שעות ל 3למש� ) מש 50ברשתות לבנות בצפיפות של (נור � השפעת חשיפת תמרי� מהז$ דקל: 10טבלה 
יפת התמרי� חש. על נגיעות חרקי� 30/10/08 �ב) מחולה(מסחרי שבוצע במתקני תימורה  חיטויצ ב"מ

בניסוי זה דגימות תמרי� לפני הטיפול לא נלקחו עקב . תמרי� 60כל דוגמא הכילה . לחו� נעשתה בדולבי�
  .כל דגימות התמרי� מניסוי זה הינ$ לאחר הטיפול בחו�. סיבות שלא היו בשליטת מתכנני הניסוי

        מיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמה

        מחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמר        בתו� התמרבתו� התמרבתו� התמרבתו� התמר

  מת  חיי  מת  חיי

1 F        0  0  3 L 0  

2 F        0  0  0  0  

1 E        3 A  2 L 0  0  0  

2 E 0  0  3 A  1 L 3 L  

  .זחל של חיפושית התסיסה= L: בוגר חיפושית= A .איזור יציאת אוויר= E: חזית כניסת אוויר= F: מקרא
  
  

הלחות היחסית המאוזנת של הפרי במש� זמ$ הלחות היחסית המאוזנת של הפרי במש� זמ$ הלחות היחסית המאוזנת של הפרי במש� זמ$ הלחות היחסית המאוזנת של הפרי במש� זמ$ ווווהפרי הפרי הפרי הפרי     ,,,,שינוי גוו$ הסנסני�שינוי גוו$ הסנסני�שינוי גוו$ הסנסני�שינוי גוו$ הסנסני�על על על על השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 2222....3333....6666.2.2.2.2

        ))))30.10.200830.10.200830.10.200830.10.2008    שלישישלישישלישישלישיתימורה ניסוי תימורה ניסוי תימורה ניסוי תימורה ניסוי ((((    משמשמשמש    50505050בתו� רשת של בתו� רשת של בתו� רשת של בתו� רשת של  נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�נור בסנסני�� � � � תמרי� מהז$ דקלתמרי� מהז$ דקלתמרי� מהז$ דקלתמרי� מהז$ דקלצ בצ בצ בצ ב""""ממממ    50505050    � � � � החשיפה להחשיפה להחשיפה להחשיפה ל

        ....השפעה על גוו$ הסנסני� והפריהשפעה על גוו$ הסנסני� והפריהשפעה על גוו$ הסנסני� והפריהשפעה על גוו$ הסנסני� והפרי    2222.1.1.1.1....3333....6666.2.2.2.2

השינוי הקל הזה נגר� לתמרי�  .נקודות 0.5נמצא שינוי קל בגוו$ ענ� הסנס$ ברמה ממוצעת של  11בטבלה 

י זה ייתכ$ ואיננו מספיק מובהק ויש לבצע עוד בדיקות יש לציי$ כי שינו ,מהתעלהאוויר  באזור יציאת שהיו

  .נוספות כדי לאמת את הפרט הזה
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 50�שעות ל 3למש� ) מש 50ברשתות לבנות בצפיפות של (נור � השפעת חשיפת תמרי� מהז$ דקל: 11טבלה 

 ההשוואה(על גוו$ הסנסני� והפרי  30/10/08 � ב) מחולה(י מסחרי שבוצע במתקני תימורה צ בחיטו"מ
חשיפת .  ועל הלחות היחסית המאוזנת של התמרי� )ני� שנבדקו באותה עת מאותו מקורנעשתה ע� סנס

בניסויי זה דגימות תמרי� לפני הטיפול לא . תמרי� 60כל דוגמא הכילה . התמרי� לחו� נעשתה בדולבי�
  .הטיפול בחו� דגימות מניסויי זה הינ$ לאחרהכל . יבות שלא היו בשליטת מתכנני הניסונלקחו עקב סי

        לחות יחסיתלחות יחסיתלחות יחסיתלחות יחסית        גוו$ התמרגוו$ התמרגוו$ התמרגוו$ התמר        גוו$ הסנס$גוו$ הסנס$גוו$ הסנס$גוו$ הסנס$        מיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמה

1 F  0  0  74.3  

2 F  0  0  72.8  

1 E  1  2  80.1  

2 E 1  0  77.4  

        76.276.276.276.2        0.50.50.50.5        0.50.50.50.5 ממוצעממוצעממוצעממוצע
  

        ))))30.10.200830.10.200830.10.200830.10.2008    שלישישלישישלישישלישיתימורה ניסוי תימורה ניסוי תימורה ניסוי תימורה ניסוי ((((    המאוזנתהמאוזנתהמאוזנתהמאוזנתהשפעה על הלחות היחסית השפעה על הלחות היחסית השפעה על הלחות היחסית השפעה על הלחות היחסית     6666.2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2.2

 50�חיטוי מגיעה להטמפרטורה של הו$ זה כאשר יש לבדוק נת. לחות 76.2%בממוצע נמצא  11לפי טבלה 

על אפשרות מעידה גבוהות אלה לחות ברמות  . צ בכניסה לתעלת החיטוי ונשארת יציבה ברמה זאת"מ

 65%ישאירו את הפרי עדיי$ ברמה עסיסית באיזור של קבלת פרי ברמת רטיבות גבוהה ושטיפולי החיטוי 

  .לחות מאוזנת

  

        11111111.2008.2008.2008.2008....3333רביעי בצמח רביעי בצמח רביעי בצמח רביעי בצמח ניסוי ניסוי ניסוי ניסוי     ל וזהידי בדולבי�ל וזהידי בדולבי�ל וזהידי בדולבי�ל וזהידי בדולבי�חלאווי בארגזי מפעחלאווי בארגזי מפעחלאווי בארגזי מפעחלאווי בארגזי מפע            6666.2.4.2.4.2.4.2.4

$ חלאווי בארגזי מפעל וזהידי $ חלאווי בארגזי מפעל וזהידי $ חלאווי בארגזי מפעל וזהידי $ חלאווי בארגזי מפעל וזהידי צ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהז""""ממממ    50505050� � � � השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל            4444.1.1.1.1....6666.2.2.2.2

        ))))3.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי ((((בדולבי�  בדולבי�  בדולבי�  בדולבי�  

.  �השפעת החיטוי בשלוש תעלות שונות שהכילו חלאווי בארגזי מפעל וזהידי בדולבינבחנה בניסוי זה 

בגלל החשש של העדר .  3.11.2008בניסוי רביעי בצמח  ששימשוסידור שלוש התעלות  מפורט 8 איורב

  המאפיי$ .  8לפי איור  2' ומס 1' פיזור אחיד של אוויר בתו� המתק$ נלקחו לבדיקה שתי תעלות שסומנו מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.11.2008די בדולבי� בניסוי רביעי בצמח סידור שלוש התעלות שהכילו חלאווי בארגזי מפעל וזהי: 8איור  

  

הול ולא בדיוק לארגזי מפעל ע� משטחי� של 'בשתי התעלות היה שכיסוי התעלות התאי� יותר למגשי מג

כדי להקנות . היו מכוסי� באופ$ מלאלפי כ� נראה שהשוליי� התחתוני� בצידי התעלה לא . קומות 13

  . בשוליי� התחתוני� של התעלה) shrink(אטימה טובה יותר נעשה נסיו$ להשתמש ביריעת שרינק 

  כיוון זרימת אוויר

  2' תעלה מס  1' תעלה מס

  3' תעלה מס

  זהידי בדולבים

  חלאווי בארגזי
  מפעל

  חלאווי בארגזי

  מפעל
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צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי ((((    1111' ' ' ' ארגזי מפעל בתעלה מסארגזי מפעל בתעלה מסארגזי מפעל בתעלה מסארגזי מפעל בתעלה מסקומות קומות קומות קומות     13131313� � � � בבבבתוצאות משטחי� שהכילו חלאווי תוצאות משטחי� שהכילו חלאווי תוצאות משטחי� שהכילו חלאווי תוצאות משטחי� שהכילו חלאווי     6666.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1

3.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008((((::::        

קומות  20(הול 'הכילו מגופוח בתעלה זו היו שני משטחי� שהיו קרובי� לאזור יציאת אוויר ליד המ

הול לא היה 'נוכחות המג .חלאווי בארגזי מפעלוהכילו קומות  13ואילו יתר המשטחי� היו בעלי ) למשטח

  . א� זה היה בלתי נמנע בעת ביצוע הניסוי הזה, מתוכנ$

יש .  ירני� בחזית כניסת אוווהעליבארגזי� התמרי� שהיו  שבתו� הא נראי� השינויי� בטמפרטור�9באיור 

.  כדי לבחו$ את השינויי� בהשפעת הזרמת האוויר הח�הארגזי� היו במרכז שנבדקו התמרי� כי לציי$ 

שעות של הזרמת אוויר  4רק כעבור צ "מ 50 �ל גיעההטמפרטורה ההימני ברור שבדולב העליו$  א�9מאיור 

 �הגיעה הטמפרטורה רק ל מעלה ובשני ארגזי� התחתוני�לשמאלי הבצד : ביתר הארגזי�לעומת זאת .  ח�

   . מכא$ ברור שתעלה זאת לא קיבלה זרימה הומוגנית ובספיקה מספקת.  שעות 4כעבור צ "מ 45

מד חו� מעל  באיור זה הוצב.  את אוויר מהתעלהשנרשמו באזור יציטמפרטורות מובאות הב �9באיור 

פי הרישו� נראה שהטמפרטורה ל).  ETLX(התמרי� כדי לבחו$ את השינויי� בחלל האוויר הזור� בתעלה 

לעומת זאת במרכז הארגז העליו$ והתחתו$ במש� זמ$ זה הגיעו .  שעות 4.5צ כעבור "מ 48 � הגיעה רק ל

   . יתה ספיקת אוויר מספקתילא המכא$ ברור ש.  צ"מ 42�הטמפרטורות רק ל

        

        ::::))))3.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי ((((    2222' ' ' ' קומות ארגזי מפעל בתעלה מסקומות ארגזי מפעל בתעלה מסקומות ארגזי מפעל בתעלה מסקומות ארגזי מפעל בתעלה מס    13131313� � � � משטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי בבבבבתוצאות תוצאות תוצאות תוצאות     6666.2.4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.2

באיור זה בולט חוסר . 2' מראה את השינויי� בטמפרטורה בחזית כניסת אוויר בתעלה מס' ג�9איור 

בצד ימי$ : של התמרי� שבארגזי� התחתוני�אוויר אשר גר� לעליית הטמפרטורה האחידות בפיזור ה

)FBR (עליה ל�צ כבר בשעה הראשונה ובהמש� עד ל"מ 50 �ואילו  בצד שמאל בארגז התחתו$ . צ"מ 58 

)FBL (הגיעה הטמפרטורה רק ל�לעומת זאת בארגזי�  העליוני� . צ"מ 42)FTL ו � FTR ( הזרימה הייתה

  . צ"מ 50 של רטורהה טמפשל חשיפה הושג שעות 3כעבור יותר אחידה ו

של הארגז העליו$ הרישו� בחלל  .תקבלו באזור יציאת אוויר מהתעלהמובאות התוצאות שנ' ד�9באיור 

צ ובארגז "מ 50 �שעות ל 4.5צ ואילו בתו� התמר שבארגז העליו$ לאחר "מ 52מראה טמפרטורה של 

מנתוני� אלה נית$ לראות שג� בתעלה זאת שהכילה ארגזי מפעל לא הייתה האפשרות  .צ"מ 48 �להתחתו$ 

  .שעות חשיפה 3צ במש� "מ 50של השגת הטמפרטורה של 

  

�במש� זמ$ החשיפה ל) 8איור , ראשונה משמאל המתק$, 1' בתעלה מס(ת הטמפרטורה  השתנו: 'א� 9איור 
. 3/11/08 � ב" צמח תמרי�"צ בתמרי� מהז$ חלאווי בארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני "מ 50

בארגז עליו$ בצד  �FTR( 1' בחזית כניסת האוויר לתעלה מס רישו� הטמפרטורה בתו� התמר במרכז הארגז

  ).בארגז תחתו$ בצד שמאל �FBL, בארגז תחתו$ בצד ימי$ FBR�, בארגז עליו$ בצד שמאל �FTL, $ימי
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 50�במש� זמ$ החשיפה ל) 8איור , ראשונה משמאל המתק$, 1' בתעלה מס(השתנות הטמפרטורה : 'ב�9איור 
רישו�  .3/11/08 �ב" צמח תמרי�"במתקני  צ בתמרי� מהז$ חלאווי בארגזי מפעל בניסוי מסחרי שבוצע"מ

בחלל מעל התמרי� בארגז  �ETLX(הטמפרטורה בתו� התמר במרכז הארגז ביציאת האוויר מהתעלה 

  ).תחתו$ בצד שמאלהבמרכז הארגז  �EBL, עליו$ בצד שמאלהבמרכז הארגז  �ETL, השמאלי

  

        ::::))))3.11.2003.11.2003.11.2003.11.2008888צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי ((((    3333' ' ' ' משטחי� שהכילו זהידי בדולבי� בתעלה מסמשטחי� שהכילו זהידי בדולבי� בתעלה מסמשטחי� שהכילו זהידי בדולבי� בתעלה מסמשטחי� שהכילו זהידי בדולבי� בתעלה מסבבבבתוצאות תוצאות תוצאות תוצאות     6666.2.4.1.3.2.4.1.3.2.4.1.3.2.4.1.3

לפי האיור בשני דולבי�  .'ה�9רישו� הטמפרטורה במרכז הדולבי� שהכילו תמרי� מהז$ זהידי מובא באיור 

ואילו בדולבי� התחתוני� .  שעות של חשיפה לחו� 6צ כעבור "מ 35 �העליוני� הטמפרטורה הגיעה רק לכ

ד המעידבר ) צ"מ 36(שמאל לבי$ הדולב שבצד ) צ"מ 31(היה הפרש טמפרטורה גדול בי$ הדולב שבצד ימי$ 

נתוני� אלה מראי� באופ$ חד משמעי שלא נית$ לייש� חיטוי תרמי של  .על פיזור בלתי אחיד של האוויר

  . שעות 3 �בזמ$ המתאי� לחיטוי ב, תמרי� בתפזורת הנמצאי� בדולבי�

  

 50�$ החשיפה לבמש� זמ) 8איור , שנייה משמאל המתק$, 2' בתעלה מס(השתנות הטמפרטורה  : 'ג�9איור 
רישו� .  3/11/08 �ב" צמח תמרי�"צ בתמרי� מהז$ חלאווי בארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני "מ

 �FTL, בארגז עליו$ בצד ימי$ �FTR(הטמפרטורה בתו� התמר במרכז הדולב בחזית כניסת האוויר לתעלה   

  ).גז תחתו$ בצד שמאלבאר � FBL, בארגז תחתו$ בצד ימי$ FBR�, בארגז עליו$ בצד שמאל
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 50� במש� זמ$ החשיפה ל) 8איור , שנייה משמאל המתק$, 2' בתעלה מס(השתנות הטמפרטורה  : 'ד 9איור 
רישו� . 3/11/08 �ב" צמח תמרי�"צ בתמרי� מהז$ חלאווי בארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני "מ

בחלל מעל התמרי� בארגז בצד  �ETX(ה ביציאת האוויר מהתעלארגז ההטמפרטורה בתו� התמר במרכז 

עקב בעיה טכנית נמדדו הטמפרטורות ) בארגז תחתו$ בצד ימי$ � EBR, בארגז עליו$ בצד ימי$ � ETR, שמאל
  .מאמצע הניסויי

  

  

�במש� זמ$ החשיפה ל) 8איור , שלישית משמאל המתק$, 3' בתעלה מס(השתנות הטמפרטורה  : 'ה� 9איור 
.  3/11/08 � ב" צמח תמרי�"וי בארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני צ בתמרי� מהז$ חלאו"מ 50

צ בתמרי� מהז$ זהידי בדולבי� בניסויי מסחרי שבוצע "מ 50�השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל
רישו� הטמפרטורה בתו� התמר במרכז הדולב בחזית כניסת האוויר . 3/11/08 �ב" צמח תמרי�"במתקני 

, בדולב תחתו$ בצד ימי$ FBR�, בדולב עליו$ בצד שמאל �FTL, בדולב עליו$ בצד ימי$ � FTR.  (לתעלה

FBL � בדולב תחתו$ בצד שמאל.(  

  

הרישו� נעשה בנקודה מרכזית של . אוויר מהתעלההבאזור יציאת נראה רישו� הטמפרטורה ' ו� 9באיור 

ו$ של הדולב התחתו$ בתו� בחלק העלי, צ"מ 31בה הטמפרטורה לא עלתה מעל , )ETR(הדולב העליו$ 

 48�ו 47בשתי הנקודות האחרונות נרשמו טמפרטורות של , )ETX(ובחלל של הדולב העליו$ , )EBR(התמר 
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ג� על חוסר אחידות בפיזור אוויר דר� הדולב  המצביע) ETX( עלית הטמפרטורה בחלל. בהתאמה, צ"מ

  .תשעו 4.5צ רק כעבור "מ 48 של עקב הקושי להשיג את הטמפרטורה

  

$ חלאווי בארגזי מפעל $ חלאווי בארגזי מפעל $ חלאווי בארגזי מפעל $ חלאווי בארגזי מפעל צ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהז""""ממממ    50505050� � � � במש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה ל    לחות היחסית באווירלחות היחסית באווירלחות היחסית באווירלחות היחסית באווירהשתנות ההשתנות ההשתנות ההשתנות ה            6.2.4.26.2.4.26.2.4.26.2.4.2

  ))))3.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי ((((וזהידי בדולבי�  וזהידי בדולבי�  וזהידי בדולבי�  וזהידי בדולבי�  

חלאווי בתעלה צ בתמרי� מהז$ "מ 50�השתנות אחוז הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה למראה  10 איור

בתו� הדולב במש� זמ$ נעשה רישו� אחוז הלחות היחסית  . )FTL 2( 2' ובתעלה מס) FBR 1( 1' מס

הלחות ירדה באופ$ הדרגתי . של המשטחארגזי� התחתוני� החשיפה בחזית כניסת האוויר לתעלה ב

לעומת זאת רישו� הלחות בשני הדולבי�  .לחות יחסית 24%�22שעות בתחו�  3והתייצבה כעבור 

ואלה  73%�70יקפה את הלחות המאוזנת של התמרי� ברמה של הראה עליה שש 3' העליוני� בתעלה מס

, מנתוני� אלה ברור שלא הייתה זרימה של לחות בתו� הדולב.  65%�60שעות לרמה של  4.5ירדו כעבור 

  .התאזנה ע� הלחות של התמרי� רלכ$ הלחות באווי

  

$ $ $ $ צ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהז""""ממממ    50505050� � � � לללל    במש� זמ$ החשיפהבמש� זמ$ החשיפהבמש� זמ$ החשיפהבמש� זמ$ החשיפה    על הלחות היחסית המאוזנת של הפריעל הלחות היחסית המאוזנת של הפריעל הלחות היחסית המאוזנת של הפריעל הלחות היחסית המאוזנת של הפריהשפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי         6.2.4.36.2.4.36.2.4.36.2.4.3

        ))))3.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי ((((    חלאווי בארגזי מפעל וזהידי בדולבי� חלאווי בארגזי מפעל וזהידי בדולבי� חלאווי בארגזי מפעל וזהידי בדולבי� חלאווי בארגזי מפעל וזהידי בדולבי� 

�ל 63.4% � ניכרת השפעת החיטוי על שינוי הלחות של התמר ובממוצע נרשמה ירידה מ 12לפי טבלה 

ות הירידה בלח 2' בתעלה מס.  בה היו חשופי� תמרי� מז$ חלאווי בארגזי מפעל 1' בתעלה מס 60.94%

 1' בה נרשמו ג� טמפרטורות גבוהות יותר בהשוואה לתעלה מס 57.0% �ל 61.13% �הייתה יותר בולטת מ

  ).'ד', ג', ב', א�9איורי� (

נרשמה ירידה  3' ג� בתעלה מס, למרות שנרשמה זרימת אוויר נמוכה בדולבי� שהכילו את הז$ זהידי

  .  57.85% �ל  60.89% �ממוצעת בלחות מ

  

 50�במש� זמ$ החשיפה ל) 8איור , שלישית משמאל המתק$, 3' בתעלה מס(השתנות הטמפרטורה   :'ו 9איור 
רישו� .3/11/08 �ב" צמח תמרי�"צ בתמרי� מהז$ חלאווי בארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני "מ

 � ETR, בדולב חיצוני בצד שמאל � ETX. (הטמפרטורה בתו� התמר במרכז הדולב ביציאת האוויר מהתעלה

  ).  בדולב תחתו$ בצד ימי$ �EBR, בדולב עליו$ בצד ימי$
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תעלה  FBR1(, צ בתמרי� מהזני� חלאווי"מ 50�השתנות הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה ל: 10איור 

בניסויי ) 3' בתעלה מס FBL 3�ו FBR 3) (בדולבי�(וזהידי ) בארגזי מפעל) (2' תעלה מס FTL 2, 1' מס

  .3/11/08 �ב" צמח תמרי�" מסחרי שבוצע במתקני
  

צ "מ 50�שעות ל 6 ,3השפעת חשיפת תמרי� מהזני� חלאווי בארגזי מפעל וזהידי בדולבי� למש� : 12טבלה 
על הלחות היחסית  3/11/08 � ב" צמח תמרי�"על הלחות היחסית המאוזנת בחיטוי מסחרי שבוצע במתקני 

  .  המאוזנת
לפי לפי לפי לפי ' ' ' ' תעלה מסתעלה מסתעלה מסתעלה מס

        8888איור איור איור איור 
        מיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמהמיקו� הדוגמה

הלחות היחסית הלחות היחסית הלחות היחסית הלחות היחסית אחוז אחוז אחוז אחוז 
 לפני הטיפוללפני הטיפוללפני הטיפוללפני הטיפול

אחוז הלחות היחסית אחוז הלחות היחסית אחוז הלחות היחסית אחוז הלחות היחסית 
 אחרי הטיפולאחרי הטיפולאחרי הטיפולאחרי הטיפול

ההפרש באחוז ההפרש באחוז ההפרש באחוז ההפרש באחוז 
        הלחות היחסיתהלחות היחסיתהלחות היחסיתהלחות היחסית

    תעלהתעלהתעלהתעלה 1
חלאוו בארגזי חלאוו בארגזי חלאוו בארגזי חלאוו בארגזי 

    מפעל ימפעל ימפעל ימפעל י

1FTR 66.4 54.5 11.9 

1FTL 54.7 58.0 -3.3 

1FBR 59.8 59.1 0.7 

1FBL 60.3 59.5 0.8 

1ETR 63.1 64.2 -1.1 

1ETL 65.3 68.7 -3.4 

1EBR 68.5 61.7 6.8 

1EBL 69.5 61.8 7.7 

 2.50 60.94 63.45 ממוצעממוצעממוצעממוצע

 תעלהתעלהתעלהתעלה 2
חלאווי בארגזי חלאווי בארגזי חלאווי בארגזי חלאווי בארגזי 

 מפעלמפעלמפעלמפעל

2FTR 61.8 53.2 8.6 

2FTL 58.6 54.7 3.9 

2FBR 69.4 59.8 9.6 

2FBL 57.9 54.4 3.5 

2ETR 56.9 54.9 2.0 

2ETL 65.7 61.6 4.1 

2EBR 57.0 57.6 -0.6 

2EBL 61.7 59.8 1.9 

 4.13 57.00 61.13 ממוצעממוצעממוצעממוצע

 תעלהתעלהתעלהתעלה 3
 זהידי בדולבי�זהידי בדולבי�זהידי בדולבי�זהידי בדולבי�

3FTR 63.8 58.7 5.1 

3FTL 55.8 50.5 5.3 

3FBR 59.5 54.7 4.8 

3FBL 59.8 56.8 3 

3ETR 62.2 60.7 1.5 

3ETL 64.4 62.3 2.1 

3EBR 63.1 61.1 2.0 

3EBL 58.5 58.0 0.5 

 3.04 57.85 60.89 ממוצעממוצעממוצעממוצע
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$ חלאווי בארגזי מפעל וזהידי $ חלאווי בארגזי מפעל וזהידי $ חלאווי בארגזי מפעל וזהידי $ חלאווי בארגזי מפעל וזהידי מהזמהזמהזמהזחרקי� שנמצאו בתו� התמרי� חרקי� שנמצאו בתו� התמרי� חרקי� שנמצאו בתו� התמרי� חרקי� שנמצאו בתו� התמרי� נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות על על על על השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 4444.4.4.4.4....6666.2.2.2.2

        ....))))3.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי ((((בדולבי�  בדולבי�  בדולבי�  בדולבי�  

פירות  60בדיקת הנגיעות בוצעה על . לפני ואחרי החיטוי התמרי�של נגיעות הנתוני� מובאי�  13 בטבלה

ניכרת ג� בתו� יתה חרקי� היה תאוכלוסיי רמת. בטבלהמכל אזור שנבדק ולפי המפתח שבמקרא  ושנלקח

  . התמרי� וג� מחוצה לה�

  

חדראווי שעות  6השפעת חשיפת תמרי� מהזני� חלאווי בארגזי מפעל וזהידי בדולבי� למש� : 13טבלה 
על  3/11/08 �ב" צמח תמרי�"צ בחיטוי מסחרי שבוצע במתקני "מ 50 �שעות ל 3וזהידי בארגזי מפעל למש� 

  .תמרי� בשלוש תעלות חיטוי 60כל דוגמא הכילה . נגיעות בחרקי�

  

  

מדג� ממקור יציאת האוויר  � E, מדג� מהדולב העליו$ �T, מדג� מהדולב התחתו$B -, מדג� מחזית כניסת האוויר לתעלה � F: מקרא

זחל  � LC ,חיפושית התסיסהבוגר  �  A ,מדג� מהצד הימני של הדולב � R , מדג� מהצד השמאלי של הדולב �  L ,)היניקה קרוב למפוח(מהתעלה 
  .חיפושית הקמח הערמונית  Trib, אורזית משוננת – Orys, זחל עש �  LM ,חיפושית התסיסה

מיקו� מיקו� מיקו� מיקו� 

 הדוגמההדוגמההדוגמההדוגמה

        אחרי החיטויאחרי החיטויאחרי החיטויאחרי החיטוי        לפני החיטוילפני החיטוילפני החיטוילפני החיטוי

        מחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמר        בתו� התמרבתו� התמרבתו� התמרבתו� התמר        מחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמר        בתו� התמרבתו� התמרבתו� התמרבתו� התמר

        מתי�מתי�מתי�מתי�        חיי�חיי�חיי�חיי�        מתי�מתי�מתי�מתי�        חיי�חיי�חיי�חיי�        מתי�מתי�מתי�מתי�        חיי�חיי�חיי�חיי�        מתי�מתי�מתי�מתי�        חיי�חיי�חיי�חיי�

FTR1 0  0  
5 A C 

1 L C  
0  0  0  0  0  

1FTL  0  0  1 C  1 C 0  0  1 A C  0  

FBR1  0  0  0  1 L C  0  0  0  0  

FBL1  0  0  0  0 0  0  1 A C  0  

ETR1  38 L C 

1 L M  
0  

5 A C 

3 L C  
0  0  0  0  1 L C  

1ETL  2 A C 

7 L C  
0  1 L C  0  

6 A C 

7 L C  
0  7 L C  0  

EBR1  3 A C 

11 L C  
0  

5 A C 

2 L C 
0  0  0  1 A C  1 L C  

EBL1  18  0  10 C  1 C  
7 A C 

28 L C  
5 A C  27 A C  12 A C  

FTR2 6 L C 

2 L M  
0  1 L C  0  0  

2 L M 

5 A C  
0  0  

FTL2  0  1 C  0  0  0  0  0  0  

FBR2  2 L C 

1 L M  
0  7 C  0  0  8 L C  0  1 A C  

FBL2  0  0  0  0  0  2 A C  5 A C  1 L C  

ETR2  0  0  0  0  0  0  1 A C  0  

ETL2 0  0  0  0  2 A C  0  1A C  0  

EBR2  
2 A C 

3 L C 

1 L M  

0  
1 A C 

1 L C  
0  0  0  0  0  

EBL2  0  0  1 A C  0  0  0  2 A C  0  

FTR3 1 A Trib 0 2 C 0 0 3 L M 2 A C 0 

FTL3 0 0 2  A C 0 0 
8 L C 

1 A C 
8 A C 0 

FBR3  
1 A C 

3 L M 
1 P M 

0 0 0 
1 L M 

 

3 L C 

5 L M 
0 0 

FBL3  0 0 1 C 0 0 0 0 0 

ETR3  5 C 0 3 C 1 C 0 0 
1 A C 

1 L C 
1 A C 

ETL3  
7 L C 

1 A C 
0 

2 A Orys 

6 L C 

3 A C 

0 0 0 0 0 

EBR3  6 C 0 11 C 0 0 0 
3 A C 

1 L C 
0 

EBL3  16 L C 0 1 A C 0 3 A C 0 3 A C 0 
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', ב', א� 9איור (בה$ נרשמו טמפרטורות לא מספיקות לחיטוי ) חלאווי בארגזי מפעל( 2' ומס 1' בתעלה מס

ז החרקי� החיי� נמצא באזור הדגימה ריכו.  נמצאו חרקי� חיי� ג� בתו� התמר וג� מחו1 לתמר) 'ד', ג

  .קרוב ליציאת אוויר מהתעלה

בכל הדוגמאות נבדקו ונמצאו חרקי� חיי� ג� . מצב הנגיעות לא היה שונה) זהידי בדולבי�( 3' בתעלה מס

  . לאחר החיטוי

ת אורזי: נמצאו ג� חרקי מחס$ אופייניי� וביניה�) נמצאו בוגרי� וזחלי�(לצד מיני חיפושיות התסיסה 

המצאות .  חיפושית הטבק וזחלי עש המחס$ הטרופי, חיפושית פחוסה, חיפושית הקמח, משוננת החזה

חרקי� האלה מעידה על כ� שהמשטחי� אוחסנו קרוב למקור נגוע במזיקי מחס$ בטר� הבאת� לניסויי 

  .החיטוי התרמי

  

        ))))3.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008ח ניסוי רביעי ח ניסוי רביעי ח ניסוי רביעי ח ניסוי רביעי צמצמצמצמ((((    בדולבי�בדולבי�בדולבי�בדולבי�    זהידיזהידיזהידיזהידי    על מרק� וטע� של תמרי� מהז$על מרק� וטע� של תמרי� מהז$על מרק� וטע� של תמרי� מהז$על מרק� וטע� של תמרי� מהז$השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 6666.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5

    .ו את התמרי� לפני ואחרי החיטוידוגמי� שבדק 10מובאות התוצאות המבוססות על  14בטבלה 

שה עד ארבעה שבועות אחרי ה במש� שלותצ עד בדיקת� שנעש"מ 4 �הובאו למעבדה ונשמרו ב התמרי�

דלי� בעלי מובהקות בי$ הב ולא נמצא, שנעשה על כל דוגמה בנפרד  tמבח$ 14לפי טבלה  .החיטוי

כ� . ה לא ניכרי� ג� בממוצע הכללי של כל התמרי�להבדלי� א.  הדוגמאות שנלקחו לפני החיטוי ואחריו

  .  לא השתנו כתוצאה מהטיפול התרמי מהז$ זהידי שנית$ לסכ� שמרק� וטע� התמרי�

  

  

בחיטוי מסחרי שבוצע צ "מ 50 � שעות ל 3השפעת חשיפת תמרי� מהז$ זהידי בדולבי� למש� : 14טבלה 

  .על המרק� והטע� של התמרי� 3/11/08 �ב" צמח תמרי�"במתקני 

  

מיקו� מיקו� מיקו� מיקו� 

        הדוגמההדוגמההדוגמההדוגמה

ממוצע לפני ממוצע לפני ממוצע לפני ממוצע לפני 

        החשיפההחשיפההחשיפההחשיפה

ממוצע אחרי ממוצע אחרי ממוצע אחרי ממוצע אחרי 

        החשיפההחשיפההחשיפההחשיפה

) ) ) ) STDEV((((סטיית התק$ סטיית התק$ סטיית התק$ סטיית התק$ 

        לפני החשיפהלפני החשיפהלפני החשיפהלפני החשיפה

) ) ) ) STDEV((((סטיית התק$ סטיית התק$ סטיית התק$ סטיית התק$ 

        אחרי החשיפהאחרי החשיפהאחרי החשיפהאחרי החשיפה
T Test        

FT 2.22  1.88  1.092 0.781  0.195  

FB 2.88  2.55  1.364  1.236  0.346  

ET 2.77  3.00  0.971  1.224  0.446  

EB 2.77  2.77  1.394  1.301  1  

  

        ))))3.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי צמח ניסוי רביעי ((((    החיטוי החיטוי החיטוי החיטוי בתעלות בתעלות בתעלות בתעלות בדיקת ספיקת אוויר בדיקת ספיקת אוויר בדיקת ספיקת אוויר בדיקת ספיקת אוויר                 4444.6.6.6.6....6666.2.2.2.2

האוויר הח� קומות פיזור  13�מפעל היו בנויי� מההמשטחי� ע� ארגזי : המאפייני� במיתק$ חיטוי זה ה�

, להובלת זני� כמו חלאווי תקניי�אומנ� נחשבי�  קומות  13משטחי� של . ידבלתי אחבתו� המתק$ היה 

' מ 1.75גובה של  � קומות  20בגובה של  הול'מג מתק$ החיטוי של צמח היה מתוכנ$ לכיסוי מגשיאבל 

של מלא לא איפשרו כיסוי אלו הבדלי גובה .  'מ 2.05קומות של ארגזי מפעל שהגיעו לגובה של  13לעומת 

אוויר בריחות לכסות את השוליי� של התעלה ע� יריעת פלסטיק ייתכ$ והיו  $הניסיולמרות  .התעלה

  . זאת סוגיה לעסיו$ לענות יהבאי� נעשה נ בממצאי�.  אוויר שעבר דר� התעלההאת ספיקת  נו שהקטי

יה שני/'מ 1.48יתה יאוויר בכניסה ההמהירות , ע� ארגזי מפעל של הז$ חלאווי 1' מסתעלת החיטוי ב

מ 6.74וספיקה של 
3
מ 7.73לעומת זאת בצד השני של התעלה נמדדה ספיקת אוויר של .  שנייה/

3
.  שנייה/

הוא הפסד שנוצר כתוצאה  )שנייה/3מ 0.99(אוויר ההספיקה שביציאת  הספיקה שבכניסה לבי$הפרש זה בי$ 
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ות את הטמפרטורה יתה מספקת להעליספיקה גבוהה זאת ה, ע� זאת.  מאטימה לא מספקת בשולי התעלה

  .הייתה מפוזרת באופ$ אחיד בחלל המתק$אילו  

שנייה /'מ 1.02יתה יאוויר בכניסה ההמהירות , ע� ארגזי מפעל של הז$ חלאווי 2' בתעלת החיטוי מס

מ 4.81וספיקה של 
3
מ 6.03לעומת זאת בצד השני של התעלה נמדדה ספיקת אוויר של .  שנייה/

3
.  שנייה/

מ 1.22(שבכניסה לבי$  הספיקה שביציאת אוויר  הפרש זה בי$ הספיקה
3
הוא הפסד שנוצר כתוצאה ) שנייה/

  . מאטימה לא מספקת בשולי התעלה

שנייה וספיקה של /'מ 1.14יתה יאוויר בכניסה ההמהירות , ע� דולבי� של הז$ זהידי 3' בתעלת החיטוי מס

מ 5.37
3
מ 6.45ויר של נמדדה ספיקת אושבה השני של התעלה הצד לעומת .  שנייה/

3
הפרש זה בי$ .  שנייה/

מ 1.08(הספיקה שבכניסה לבי$  הספיקה שביציאת אוויר 
3
הוא הפסד שנוצר כתוצאה מאטימה לא ) שנייה/

  . מספקת בשולי התעלה

ג� .  להעדר עלית טמפרטורה במידה מספקתהסיבה מהירות האוויר והספיקות שנמדדו לא היו לפי הנראה 

בדיקת כמות התמרי� בתעלות ע� ארגזי .  ירידה בספיקההעלה השפיע מעט על הת העדר כיסוי של שולי

מאחר .  ג"ק 300 �כשהוא הול 'בהשוואה למשטח מג, ג"ק 780 �כבמשקל של היה מפעל מראה שכל משטח 

מזו גדולה  2.6כדי להשיג עליית טמפרטורה של המסה של חלאווי שהיא פי , אוויר נשארה קבועההוספיקת 

לכמות של זו  הכמות הפרי בתעלות כדי להשוות להקטי$ את הספיקה או  את ריהגבלאו  נית$  , הול'של מג

  .הבאה כוונו לבדיקת סוגיה זו בסדרההניסויי� .  הול'מגה

  

        11113.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008בצמח בצמח בצמח בצמח חמישי חמישי חמישי חמישי חלאווי בארגזי מפעל ניסוי חלאווי בארגזי מפעל ניסוי חלאווי בארגזי מפעל ניסוי חלאווי בארגזי מפעל ניסוי             5555....6666.2.2.2.2

צמח צמח צמח צמח ((((לאווי בארגזי מפעל  לאווי בארגזי מפעל  לאווי בארגזי מפעל  לאווי בארגזי מפעל  $ ח$ ח$ ח$ חצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהז""""ממממ    50505050� � � � השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה להשתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל            5555.1.1.1.1....6666.2.2.2.2

        ))))11113.11.20083.11.20083.11.20083.11.2008חמישי חמישי חמישי חמישי ניסוי ניסוי ניסוי ניסוי 
קומות  11 �ב השפעת החיטוי בשלוש תעלות שונות שהכילו חלאווי בארגזי מפעלנבחנה בניסוי זה 

כדי לבחו$ .  13.11.2008 �בבצמח  חמישיהבניסוי  ששימשוסידור שלוש התעלות  מפורט 11 איורב.  למשטח

לפי בהתאמה ו 3' ומס 2' מס 1 ,'מסתעלות שסומנו  משטחי�  6 �ו 4, 2יעלות החימו� בתעלות שהכילו 

ארגזי מפעל ע� משטחי� של  לכיסויהתאי� הכיסוי של התעלות התעלות היה בשלוש המאפיי$ .  11איור 

  . באופ$ מלא יסו את התעלותהשוליי� התחתונות בצידי התעלה כבאופ$ זה  . קומות 11

  

  
  

  .13.11.2008 � סידור שלוש התעלות שהכילו חלאווי בארגזי מפעל בניסוי חמישי בצמח ב: 11איור 

  כיוון זרימת אוויר

  1' תעלה מס

  2' תעלה מס

  3' תעלה מס
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צמח ניסוי צמח ניסוי צמח ניסוי צמח ניסוי ((((    קומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעל    11111111� � � � משטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי בע� שני ע� שני ע� שני ע� שני     1111' ' ' ' מתעלה מסמתעלה מסמתעלה מסמתעלה מסתוצאות תוצאות תוצאות תוצאות     6666.2.5.1.1.2.5.1.1.2.5.1.1.2.5.1.1

        ::::))))13.11.200813.11.200813.11.200813.11.2008חמישי חמישי חמישי חמישי 

  . עלקומות שהכילו חלאווי בארגזי מפ 11בתעלה זו היו שני משטחי� בעלי 

ובארגז התחתו$ ) 1FT(העליו$ שבתו� התמרי� שהיו בארגז  הא נראי� השינויי� בטמפרטור�12באיור 

)1FB ( ינויי� התמרי� שנבדקו היו במרכז הארגזי� כדי לבחו$ את הששיש לציי$  .אווירהבחזית כניסת

צ "מ 50 �גיעה להטמפרטורה הוהתחתו$ העליו$ ארגז בשא ברור �12מאיור  .בהשפעת הזרמת האוויר הח�

 57�55�בהמש� הטמפרטורה המשיכה לעלות עד שהתייצבה ב, אול� .של הזרמת אוויר ח�שעה רק כעבור  

  . צ"מ

  

 11צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 � השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל: 'א�12 �איור
רישו� הטמפרטורה . 13/11/08 �ב" �צמח תמרי"קומות של ארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני 

במרכז הארגז  � FT( 1' תעלה מס, בתו� התמר במרכז הארגז בחזית כניסת האוויר לתעלה בת שני משטחי�

  ).במרכז הארגז התחתו$ �FB, העליו$
  

  

 11צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 �השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל: 'ב�12איור 
רישו� הטמפרטורה . 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"רגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני א קומות של

במרכז הארגז  � ET( 1' תעלה מס, בתו� התמר במרכז הארגז ביציאת האוויר מתעלה בת שני משטחי�

  ).במרכז הארגז התחתו$ �EB, העליו$
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מראה ) 1EB' ב�12איור (תחתו$ לעומת זאת באזור יציאת האוויר מהתעלה רישו� הטמפרטורה בארגז ה

צ ואילו "מ 50�שעות מתחילת החיטוי הגיעה הטמפרטורה ל 3רק כעבור , בעלית הטמפרטורה בשחל עיכו

 בעיכו.  צ"מ 55צ והטמפרטורה הגיעה עד "מ  50שעה היה מעל  1.5כעבור ) 1ET(הרישו� מהארגז העליו$ 

  .  י גוש של תמרי�"לאוורור ע צ מרמז על אפשרות חסימה"מ 50 �להגיע ל (1EB)זה של 

  

צמח ניסוי צמח ניסוי צמח ניסוי צמח ניסוי ((((    קומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעל    11111111� � � � משטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי במשטחי� שהכילו חלאווי ב    ארבעהארבעהארבעהארבעהע� ע� ע� ע�     2222' ' ' ' מתעלה מסמתעלה מסמתעלה מסמתעלה מסתוצאות תוצאות תוצאות תוצאות     6666.2.5.1.2.2.5.1.2.2.5.1.2.2.5.1.2

        ::::))))13.11.200813.11.200813.11.200813.11.2008חמישי חמישי חמישי חמישי 

אחידות  תבאיור זה בולט.  2' אוויר בתעלה מסהמראה את השינויי� בטמפרטורה בחזית כניסת ' ג�12 איור

צ כבר בשעה "מ 50 �ל עלתה הטמפרטורה )FB2(והתחתו$ ) FT2(העליו$  ,רגזי�ובשני האאוויר הבפיזור 

  . צ"מ 58 �ובהמש� עד ל הראשונה של החיטוי

ג� כא$ עלתה הטמפרטורה ג�  .אוויר מהתעלההמובאות התוצאות שנתקבלו באזור יציאת ' ד�12 באיור

 56 �ה של החיטוי ובהמש� עד לצ כבר בשעה הראשונ"מ 50 �ל) EB2(תחתו$ ג� בו) ET2(בארגז העליו$ 

  .צ"מ

  

  

 11צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 �השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל: 'ג �12איור 

רישו� הטמפרטורה . 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"קומות שלארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני 

במרכז  � FT( 2' תעלה מס, לה בת ארבעה משטחי�בתו� התמר במרכז הארגז בחזית כניסת האוויר לתע

  ).במרכז הארגז התחתו$ �FB, הארגז העליו$
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 11צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 �השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל: 'ד�12איור 
ורה רישו� הטמפרט. 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"ארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני  קומות של

במרכז הארגז  � ET( 2' בתו� התמר במרכז הארגז ביציאת האוויר מתעלה בת ארבעה משטחי� תעלה מס

  )במרכז הארגז התחתו$ �EB, העליו$
  

צמח ניסוי צמח ניסוי צמח ניסוי צמח ניסוי ((((    קומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעלקומות ארגזי מפעל    11111111� � � � ע� שישה משטחי� שהכילו חלאווי בע� שישה משטחי� שהכילו חלאווי בע� שישה משטחי� שהכילו חלאווי בע� שישה משטחי� שהכילו חלאווי ב    3333' ' ' ' תוצאות מתעלה מסתוצאות מתעלה מסתוצאות מתעלה מסתוצאות מתעלה מס    6666.2.5.1.3.2.5.1.3.2.5.1.3.2.5.1.3

        ::::))))13.11.200813.11.200813.11.200813.11.2008חמישי חמישי חמישי חמישי 

באיור זה אחידות פיזור .  3' אוויר בתעלה מסהנויי� בטמפרטורה בחזית כניסת מראה את השי' ה� 12 איור

צ "מ 50 �עלתה הטמפרטורה ל) FT3(בארגז העליו$ . 2 � ו 1' תעלות מסאשר במ הה פחות טובתיאוויר היה

בהמש� החיטוי עלתה הטמפרטורה בארגז . כעבור שעתיי� עלתה) FB3(שעה ובארגז התחתו$  1.5 כעבור

  . צ למש� שעתיי� נוספות"מ 50 �ובתחתו$ נשארה מסביב ל צ"מ 55 �עד ל העליו$

  

 11צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 �השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל: 'ה� 12איור 
רישו� הטמפרטורה . 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"ארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני  קומות של

במרכז  - FT( 3' ז הארגז בחזית כניסת האוויר לתעלה בת שישה משטחי� תעלה מסבתו� התמר במרכ

  )במרכז הארגז התחתו$ -FB, הארגז העליו$
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כא$ עלתה הטמפרטורה בארגז .  מובאות התוצאות שנתקבלו באזור יציאת אוויר מהתעלה' ו�12 באיור

צ כבר "מ 49�עלתה הטמפרטורה ל) EB3(התחתו$ אילו בארגז וצ "מ 50�שעות ל 2.5כעבור )  ET3(העליו$ 

מפעל בארגזי תוצאות אלה מראות על אפשרות חיטוי תרמי .  שעתיי� נוספותשעה ונשארה יציבה למש� 

  .ע� ספיקת אוויר מתאימה

  

    $ חלאווי בארגזי מפעל$ חלאווי בארגזי מפעל$ חלאווי בארגזי מפעל$ חלאווי בארגזי מפעלצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהזצ בתמרי� מהז""""ממממ    50505050� � � � במש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה ל    חסית באווירחסית באווירחסית באווירחסית באוויריייילחות הלחות הלחות הלחות ההשתנות ההשתנות ההשתנות ההשתנות ה            5555.2.2.2.2....6666.2.2.2.2

  ))))13.1113.1113.1113.11.2008.2008.2008.2008צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי ((((

חלאווי צ בתמרי� מהז$ "מ 50 � השתנות אחוז הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה למראה ' א�13 איור

 �ירידה ל המרארישו� אחוז הלחות היחסית  .)ET1( 1' תעלה מסאוויר מההעליו$ באזור יציאת הארגז ב

  .  במש� החיטוי 12%ובהמש� יציבות הלחות עד  15%

בארגז ) ET2(וביציאה ) FT2(אוויר לתעלה הבכניסת הלחות היחסית  השתנות אחוזמראה ' ב�13 איור

וירדה באופ$  25%�בתעלה זו הלחות ההתחלתית הייתה כ.  בה היו ארבעה משטחי� 2' עליו$ בתעלה מסה

  .אחוז 15�12 � הדרגתי ובאופ$ כמעט אחיד עד ל

בארגז ) ET3(וביציאה ) FT3(אוויר לתעלה הבכניסת השתנות אחוז הלחות היחסית מראה ' ג�13 איור

וירדה  25% �ג� בתעלה זו הלחות ההתחלתית הייתה כ.  בה היו שישה משטחי� 3' עליו$ בתעלה מסה

  .אחוז 15�12 �באופ$ הדרגתי ובאופ$ כמעט אחיד עד ל

  

  

  

 11צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 � השתנות הטמפרטורה במש� זמ$ החשיפה ל: 'ו�12איור 
רישו� הטמפרטורה . 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"ארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני  קומות של

במרכז הארגז  - ET( 3' משטחי� תעלה מס תעלה בת שישהבתו� התמר במרכז הארגז ביציאת האוויר מ

  ).במרכז הארגז התחתו$ -EB, העליו$
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צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 �השתנות הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה ל: 'א� 13איור 

הלחות נמדדה . 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"קומות של ארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני  11

  ).במרכז הארגז העליו$ - ET( 1' תעלה מס, במרכז הארגז ביציאת האוויר מתעלה בת שני משטחי�

  

  

  

צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 �ל השתנות הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה: 'ב�13איור 

הלחות נמדדה . 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"קומות של ארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני  11

בכניסת  - FT, ביציאת האוויר ממרכז הארגז העליו$ - ET( 2' תעלה מס, בתעלה בת ארבעה משטחי�

  .)האוויר במרכז הארגז העליו$

  

  



  58מתוך  45עמוד 

  

 11צ בתמרי� מהז$ חלאווי במשטחי� ע� "מ 50 �השתנות הלחות היחסית במש� זמ$ החשיפה ל: 'ג� 13איור 
הלחות נמדדה בתעלה . 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"קומות של ארגזי מפעל בניסויי מסחרי שבוצע במתקני 

כז בכניסת האוויר במר - FT, ביציאת האוויר ממרכז הארגז העליו$ - ET( 3' תעלה מס, בת שישה משטחי�
  .)הארגז העליו$

  

צ בתמרי� צ בתמרי� צ בתמרי� צ בתמרי� """"ממממ    50505050� � � � במש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה לבמש� זמ$ החשיפה ל    על הלחות היחסית המאוזנת של הפריעל הלחות היחסית המאוזנת של הפריעל הלחות היחסית המאוזנת של הפריעל הלחות היחסית המאוזנת של הפריהשפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי         5555.3.3.3.3....6666.2.2.2.2

        ))))13.11.200813.11.200813.11.200813.11.2008צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי ((((    $ חלאווי בארגזי מפעל $ חלאווי בארגזי מפעל $ חלאווי בארגזי מפעל $ חלאווי בארגזי מפעל מהזמהזמהזמהז

�ל 61.38%�ניכרת השפעת החיטוי על שינוי הלחות של התמר ובממוצע נרשמה ירידה מ 15לפי טבלה 

היו  1' בתעלה מס). 'ב � ו' א�12איורי� (צ "מ 50�ג� טמפרטורות גבוהות מנרשמו בה  1' מסבתעלה  54.20%

  .בשני משטחי� תמרי� מז$ חלאווי בארגזי מפעל

נרשמו בה ג�  49.83% �ל 51.90% �מ מתונה הירידה בלחות הייתה יותר) ארבעה משטחי�( 2' בתעלה מס

למתינות גרמה ע� זאת הלחות ההתחלתית הנמוכה  .)'ד �ו' ג�12איורי� (צ"מ 50 �טמפרטורות גבוהות מ

  .פרט חשוב זה צרי� להשוות ע� תמרי� בעלי אחוז לחות התחלתית גבוהה יותר.  בהמש� הייבוש

�ל 52.00% � נרשמה ירידה ממוצעת בלחות מבה ) שישה משטחי�(  3' ג� בתעלה מס תופעה דומה נרשמה

50.85%  .  

  
מסחרי  צ בחיטוי"מ 50 �שעות ל 3הז$ חלאווי בארגזי מפעל למש� השפעת חשיפת תמרי� מ: 15טבלה 

  .על אחוז הלחות היחסית 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"שבוצע במתקני 
        אחרי טיפול        לפני טיפול    אחוז לחות  יחסיתאחוז לחות  יחסיתאחוז לחות  יחסיתאחוז לחות  יחסית דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה. . . . מסמסמסמס

1 FT 60.2 58.8 

1 FB 61.4 56.3 

1 ET 63.3 50.6 

1 EB 60.6 51.1 

 54.20 61.38  1' ממוצע תעלה מס

2 FT 60.9 53.5 

2 FB 51.6 49.8 

2 ET 47.6 44.8 

2 EB 47.5 51.2 

 49.83 51.90 2' ממוצע תעלה מס

3 FT 50.9 51.6 

3 FB 50.6 46.5 

3 ET 51.7 48.7 

3 EB 54.8 56.6 

 50.85 52.00  3' ממוצע תעלה מס
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צמח ניסוי צמח ניסוי צמח ניסוי צמח ניסוי ((((    $ חלאווי בארגזי מפעל$ חלאווי בארגזי מפעל$ חלאווי בארגזי מפעל$ חלאווי בארגזי מפעלמהזמהזמהזמהזנגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי� נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי� נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי� נגיעות חרקי� שנמצאו בתו� התמרי� על על על על השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי השפעת החיטוי                 5555.4.4.4.4....6666.2.2.2.2

        ....))))13.11.200813.11.200813.11.200813.11.2008חמישי חמישי חמישי חמישי 

פירות  60בדיקת הנגיעות בוצעה על . מובאי� הנתוני� של נגיעות התמרי� לפני ואחרי החיטוי 16בטבלה 

רת ג� בתו� חרקי� הייתה ניכה תרמת  אוכלוסיי. מכל אזור שנבדק ולפי המפתח שבמקרא הטבלה ושנלקח

  . התמרי� וג� מחוצה לה�

צ בעיקר בחזית "מ 50 � וא� עברו את ה לחיטוי מתאימות  נרשמו טמפרטורות  3 �ו 2  1' מס: כל התעלותב

  .כניסת אוויר לתעלות

  . נמצאו חרקי� חיי� לאחר החיטוילא ומשלוש התעלות תמרי� בכל הדוגמאות נבדקו  

נמצאו חרקי מחס$ ולא ) נמצאו בוגרי� וזחלי�(פושיות התסיסה מיני חיהחרקי� הייתה  תאוכלוסייעיקר 

מתוצאות אלה ברור לחלוטי$ שהקטנת כמות התמרי� בתעלות נתנה תוצאות מאד מבטיחות .  אחרי�

  .ביישו� חיטוי תרמי בארגזי מפעל

  

 צ בחיטוי מסחרי"מ 50 �שעות ל 3השפעת חשיפת תמרי� מהז$ חלאווי בארגזי מפעל למש� : 16טבלה 
  .תמרי� 60כל דוגמא הכילה . על נגיעות בחרקי� 13/11/08 �ב" צמח תמרי�"שבוצע במתקני 

מיקו� מיקו� מיקו� מיקו� 

 הדוגמההדוגמההדוגמההדוגמה

 אחרי החיטויאחרי החיטויאחרי החיטויאחרי החיטוי לפני החיטוילפני החיטוילפני החיטוילפני החיטוי

 מחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמר בתו� התמרבתו� התמרבתו� התמרבתו� התמר מחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמרמחו1 לתמר בתו� התמרבתו� התמרבתו� התמרבתו� התמר

 מתי�מתי�מתי�מתי� חיי�חיי�חיי�חיי� מתי�מתי�מתי�מתי� חיי�חיי�חיי�חיי� מתי�מתי�מתי�מתי� חיי�חיי�חיי�חיי� מתי�מתי�מתי�מתי� חיי�חיי�חיי�חיי�

1FT 0 0 0 0 0 0 0 0 

1FB 5 A C 0 
2 L C 1 L C 

0 1 A C 0 0 
218 A C 16 A C 

1ET 0 0 0 0 0 1 L C 0 0 

1EB 
2 A C 

0 0 0 0 1 L C 0 0 
4 L C 

2FT 1 L M 0 0 0 0 0 0 0 

2FB 0 1 L Car 0 0 0 2 L C 0 0 

2ET 0 0 0 1 A Car 0 2 L C 0 0 

2EB 
1 L C 

2 A Car 0 0 0 0 0 0 
1 A C 

3FT 0 0 0 0 0 1 L M 0 0 

3FB 
1 L C 

2 A C 0 0 0 1 L C 0 0 
1 A C 

3ET 0 0 0 1 L M 0 0 0 2 L C 

3EB 7 L C 0 1 L C 0 0 0 0 0 

  
  :מקרא

F �  מדג� מחזית כניסת האוויר לתעלה  

 - B$מדג� מהדולב התחתו  
T�  $מדג� מהדולב העליו  

E �  קרוב למפוח    היניקה(מדג� ממקור יציאת האוויר מהתעלה (  

  

  
AC �  בוגר חיפושית התסיסה  
LC � זחל חיפושית התסיסה  

LM � זחל עש  

  

  



  58מתוך  47עמוד 

        ))))13.11.200813.11.200813.11.200813.11.2008צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי צמח ניסוי חמישי ((((        בדיקת ספיקת אוויר בתעלה בה בוצע החיטוי בדיקת ספיקת אוויר בתעלה בה בוצע החיטוי בדיקת ספיקת אוויר בתעלה בה בוצע החיטוי בדיקת ספיקת אוויר בתעלה בה בוצע החיטוי             5555.5.5.5.5....6666.2.2.2.2

וג� מספר  קומות 11 �המשטחי� ע� ארגזי מפעל היו בנויי� מ: המאפייני� במיתק$ חיטוי זה ה�  

 . תמרי� לכל תעלההכדי להקטי$ את הכמות של  משטחי� 6 �ו 4, 2 �ל 10 � המשטחי� בתעלות הוקט$ מ

' לפי כ� תעלה מס.  ג"ק 3,000 �הול לתעלה שהוא כ'הקטנת מספר המשטחי� נעשה באופ$ יחסי לכמות המג

 3' ג ו תעלה מס"ק 2,640הכילה ע� ארבעה משטחי�  2' תעלה מס, ג"ק 1,320הכילה ע� שני משטחי�  1

להובלת זני�  מקובלי� אינ�קומות  11משטחי� של  .ג בארגזי מפעל"ק 3,960הכילה משטחי� שישה ע� 

ומגיע קומות  20בגובה של  �מתק$ החיטוי של צמח היה מתוכנ$ לכיסוי מגשיאול� מאחר ו.  כמו חלאווי

 1.75קומות של ארגזי מפעל שהגיעו לגובה של  11 �ל סיו$ להתאי�  ארגזי מפעלינעשה נ, 'מ 1.75גובה של ל

  .  'מ

שנייה /'מ 6.74 ההייתאוויר בכניסה המהירות , ע� ארגזי מפעל של הז$ חלאווי 1' בתעלת החיטוי מס

מ 27.28וספיקה של 
3
מ 9.26לעומת זאת בצד השני של התעלה נמדדה ספיקת אוויר של .  שנייה/

3
.  שנייה/

מ 18( ההפרש זה בי$ הספיקה שבכניסה לבי$  הספיקה שביציא
3
שנוצר כתוצאה הוא הפסד ) שנייה/

 $10 להשתמש בשני משטחי� לתעלה במקו� וסייבעיקר עקב הנ מאטימה לא מספקת בשולי התעלה

פי הנראה לבריחת אוויר דר� הכיסוי הלא מושל� של כ חוסר התאמה פיסית גר� .  משטחי� לתעלה

  .  התעלה

תה יאוויר בכניסה היה מהירות, ארגזי מפעל של הז$ חלאוויארבעה משטחי� של ע�  2' בתעלת החיטוי מס

מ 16.47שנייה וספיקה של /'מ 4.07
3
לעומת זאת בצד השני של התעלה נמדדה ספיקת אוויר של .  שנייה/

מ 9.19
3
מ 7.28( ההפרש זה בי$ הספיקה שבכניסה לבי$  הספיקה שביציא.  שנייה/

3
הוא הפסד שנוצר ) שנייה/

  . כתוצאה מאטימה לא מספקת בשולי התעלה

 8.85שנייה וספיקה של /'מ 2.19תה יאוויר בכניסה היהמהירות , שישה משטחי�ע�  3' מסבתעלת החיטוי 

מ
3
מ 4.96לעומת זאת בצד השני של התעלה נמדדה ספיקת אוויר של .  שנייה/

3
הפרש זה בי$ .  שנייה/

מ 3.89( ההספיקה שבכניסה לבי$  הספיקה שביציא
3
הוא הפסד שנוצר כתוצאה מאטימה לא ) שנייה/

  . בשולי התעלהמספקת 

מראי� בבירור שהתעלות לא היו מספיק אטומות וקיימי� הפסדי� של מהירות האוויר והספיקות שנמדדו 

ע� תכנו$ נכו$ יותר להשגת שייתכ$ ג�  .שגת הטמפרטורה של חיטוי במהירותאוויר שבא על חשבו$ ה

  .משטחי�לבצע חיטוי  כמות גדולה יותר של נית$ יהיה אטימות השוליי� של התעלות 

  

        ניתוח כלכלי משווה של טכניקות חיטוי לתמרי�ניתוח כלכלי משווה של טכניקות חיטוי לתמרי�ניתוח כלכלי משווה של טכניקות חיטוי לתמרי�ניתוח כלכלי משווה של טכניקות חיטוי לתמרי�            7777

        מבואמבואמבואמבוא        2222....7777

בפני� התמר (שיש לבצעה מייד לאחר הגדיד בכדי לנקות� מחרקי� , חיטוי התמרי� היא פעולה הכרחית

החיטוי נעשה כפעילות ראשונה בבתי . וכשהפרי נקי ממזיקי� מתחילה פעילות המיו$ והאריזה) ועל פניו

כדי לא לשבש את מהל� הגדיד ולהימנע מיצירה , י לבצעו בקצב שמתוא� ע� קצב הגדידוהכרח, האריזה

שבחיטוי התוצרת אי$ גמישות בלוח הזמני� של הביצוע ולכ$ גודל� של מתקני , מכא$. של צווארי בקבוק

  .החיטוי נגזר מההיק� של השימוש המתוכנ$ בה�

הוא שבכול$ גורמי� לחרקי� לצאת מהתמר , $שתפורטנה ותושווינה להל, משות� לכל טכניקות החיטוי

כ� מתקבל פרי נקי מחרקי� כמהל� הכרחי של בית אריזה שעל התוצרת המטופלת בו . ולמות מחו1 לפרי

  .לעמוד בתקני איכות מקובלי� בישראל ובעול�

 זאת בזכות: יהיה בעיקרו חיטוי תרמי סולארי, כאחת החלופות הטכניות, החיטוי התרמי שיובא בהמש�

, המצטיי$ בטמפרטורות גבוהות ובקרינת שמש גבוהה, שייצור תמרי� בישראל מרוכז בבקע הירד$, העובדה
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תימצא ' מלאכותיי�'חלופה לחיטוי תרמי באמצעי� , מבחינה כלכלית, לכ$. כמעט בכל ימות השנה, יחסית

  .המצויי� באזור בשפע" חופשיי�"נחותה בהשוואה לניצול� של מקורות טבעיי� 

  

  שיטת הניתוחשיטת הניתוחשיטת הניתוחשיטת הניתוח                7.37.37.37.3

הניתוח המשווה של הטכניקות השונות לחיטוי התמרי� ייעשה בדר� של השוואה בי$ עלויות ריאליות 

משטחי� (בטכניקות השונות וביחידות השונות להבאת התמרי� לחיטוי , )טונה פרי(ליחידת תפוקה 

  ).ארגזי� או מגשי�, מגדלי� שוני�' דולב'ועליה� מיכלי 

  

  :ת נאמדובכל אחת מהטכניקו

  ;מתקני� וציוד קבוע, להשקעה במבני�, ההוצאות הקבועות. א

  .'חומרי� מתכלי� וגו, אנרגיה, ההוצאות המשתנות לעבודה. ב

  .אחד עקרוני והשני טכני, באומד$ ההוצאות הקבועות יש לפחות שני קשיי�

הוא ) ש לשימוש זהעל פי הזמ$ המוקד(החיטוי מתבצע במערכות שייעוד$ העיקרי ורוב השימוש בה$ . 1

יש מידה  � שתוצג להל$  –בהפרדה של ההשקעות לאלה מה$ שנוגעות לחיטוי בלבד , לפיכ�. לייבוש הפרי

  .מסוימת של מלאכותיות וסובייקטיביות

עשרות רבות של (ההשקעה במבני� שבה� נער� החיטוי במתיל ברומיד נעשתה לפני הרבה שני� . 2

אי$ לחייב את , כיוו$ שההשקעה הזו הוחזרה מזמ$, לכאורה. טלהומאז ה� משמשי� בביצוע המ, )שני�

  . החיטוי והייבוש בעבר, החיטוי בהווה בהשקעה שהוחזרה במהל� תפעול בית האריזה

לפחות , שונה, שהוא נושא ההתעניינות של עבודה זו, שמתק$ שמיועד בלעדית לביצוע החיטוי, מוב$ וברור

במסגרת ניתוח זה ייער� ניסיו$ לבודד את ; חיטוי וייבוש –� כפול בחלק מהרכיבי� שלו ממתקני� שייעוד

  .העלויות הנוגעות לחיטוי בלבד

לו הותר , מש� הזמ$ שחל� מאז נעשתה ההשקעה רלבנטי רק א� אי$ חידוש שלה וא� ג� היו�: זאת ועוד

: זה אינו המצב אול�. היו בוני� חדרי� מאותו סוג על כל פרטי המפרט, והיה כדאי לייש� מתיל ברומיד

זולי� , ידועי� כיו� מתקני� אחרי�, א� יותר לחטא במתיל ברומיד וא� זו תהיה החלופה הכדאית כאחד

ההשקעה הנדרשת לחיטוי במתיל ברומיד תחושב לפי ההשקעה , לפיכ�. בהרבה מחדרי  הבטו$ עבי הקירות

  .במתקני� המבוססי� על מכולות מותאמות למשימה זו

כאילו יש , 2008תיאמד ההשקעה בחדרי החיטוי במחירי , בכדי לקיי� השוואה נכונה, תמתודולוגי, לפיכ�

באופ$ זה נית$ להאיר את . לאחר בחירת האמצעי� הזולי� ביותר לבנייה כיו�, רשות לייש� את השיטה

וככזו לשמש , ג� א� אי$ זו גישה שכוונתה להתבצע הלכה למעשה, התמונה היחסית הנכונה של ההשקעה

  .שהרי ידוע שנאסר יישומו של מתיל ברומיד, נחות מנהלי� ומנהלי חשבונות מפעליי�ולה

חושבה העלות לטונה פרי ) ארגזי� או מגשי�, מיכלי� גדולי�(בכל טכניקה ובכל צורה של הבאה לחיטוי 

  .לפי פירוט ובהתייחס למספר היחידות הנכללות בכל יחידת הבאה של התמרי� לחיטוי, מחוטא

בהתא� לכמויות , שבבתי האריזה השוני� יש ויהיו מתקני� לחיטוי בגדלי� שוני�, לעיל מוב$מ$ האמור 

במובא להל$ לא נתייחס לאופטימאליות , לפיכ�. שוני זה מוצדק ומוב$. הפרי של אחד ממפעלי� אלה מעבד

  .הגודל של המתקני� ונשתמש בנתוני� שהתקבלו באדיבות המומחי� בבתי האריזה השוני�
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        ....יתרונות וחסרונותיתרונות וחסרונותיתרונות וחסרונותיתרונות וחסרונות, , , , תיאורתיאורתיאורתיאור, , , , הגדרההגדרההגדרההגדרה    ––––טכניקות החיטוי השונות וכלי החיטוי השוני� טכניקות החיטוי השונות וכלי החיטוי השוני� טכניקות החיטוי השונות וכלי החיטוי השוני� טכניקות החיטוי השונות וכלי החיטוי השוני�                 4444....7777

        י מתיל ברומיד בחדרי אידויי מתיל ברומיד בחדרי אידויי מתיל ברומיד בחדרי אידויי מתיל ברומיד בחדרי אידוי""""חיטוי עחיטוי עחיטוי עחיטוי ע        ....אאאא

הוא כולל , אול�. שיעילותו הטכנית בהשמדת החרקי� ידועה, חיטוי בטכניקה זו הוא החיטוי המסורתי

חייבות של המדינה להפסיק להשתמש בו ל קיימת הת"שלפי ההסכמי� הבי, יישו� של מתיל ברומיד

  .מטעמי� של הגנת הסביבה

חלק מהבדיקה  �ההבדל בי$ המיכלי� השוני� (בטכניקה זו מוכנסי� תמרי� במיכלי פלסטיק שוני� 

, החדרי� נפתחי�, שעות בדיוק 4שבה� מופ1 הגז ולאחר , על גבי משטחי� לחדרי� אטומי�) ההשוואתית

  .מחוטי� היטב מאווררי� והתמרי� המתקבלי�

חסרונה העיקרי הוא . הידע הכרו� בהפעלתה והניסיו$ בלייש� אותה, היתרונות של טכניקה זו ה� יעילותה

, לכ$. הנמצא לכ$ בתהלי� של הוצאה מנהלית משימוש, שמסב היישו� של מתיל ברומיד, בנזקי� לסביבה

  . כזו שלא תופעל בעתידטכניקה זו לא תהיה בעתיד חלופה ממשית וכבר כיו� נית$ לראות בה 

לש� ההשוואה ע� , )Reference(טכניקה זו משמשת בניתוח משווה זה כטכניקה להתייחסות , ע� זאת

  .הטכניקות החלופיות

  

        י אתיל פורמאט י אתיל פורמאט י אתיל פורמאט י אתיל פורמאט """"חיטוי עחיטוי עחיטוי עחיטוי ע        ....בבבב

הממצאי� אודות יעילותה בחיטוי התמרי� . שהניסיו$ בביצועה עדיי$ לא הושל�, יחסית, זו טכניקה חדשה

  .ח זה"מובאי� בפרקי� אחרי� של דו –השוני� במיכלי�  –

נפח . למניעה של דליפת הגז, בנפחי אחסו$ אטומי�) כמו במתיל ברומיד(טכנית מבצעי� את יישו� הגז 

  .אחסו$ כזה יכולה להיות ג� מכולה אטומה ע� מיתקו$ להחדרת גז ולסחרור של כמות הגז המתאימה

  .משו� שטר� נקבע מחירו של הגז, יכה מ$ הבחינה הכלכליתחר� הציפיות מהטכניקה אי אפשר עדיי$ להער

  

        חיטוי תרמיחיטוי תרמיחיטוי תרמיחיטוי תרמי        ....גגגג

מרוכזי� , התמרי� מובאי� במיכלי פלסטיק: מייד לאחר הגדיד, � האחרי�יחיטויכמו ה, חיטוי תרמי נעשה

  .צ"מ 50ומוחזקי� ש� במש� כשעתיי� בטמפרטורה של , על משטחי� במתק$ לחימו�

במידה חלקית , או ממקור אחר\י אנרגיית שמש ו"חימו� יכול להיות עוה, התמרי� מחוממי� כדי לחטא�

  .'אריזה וגו, ולאחר מכ$ ה� מובאי� לבית האריזה לש� מיו$, או באופ$ מלא

  :לטכניקת חיטוי זו כמה יתרונות

  ;וללא מתיל ברומיד במיוחד, חיטוי ללא חומרי� כימיי� בכלל  �

תלויה , י תנור"ע', מלאכותית'תוספת אנרגיה [השמש  בנוס� לאנרגיית, שימוש מינימאלי באנרגיה  �

  ;]וזה בעיקר בימי� מעונני� המפחיתה את צבירת האנרגיה מהשמש, בעיתוי

  ; יחסית, השקעה במבנה נמוכה  �

  ;יחסית, עלות הפעלה נמוכה  �

  )?(במיוחד בזני� היבשי� , חיטוי תרמי תור� לאחידות ההבשלה של הפרי  �

  .יחסית, והאפשרות לבקרה ומעקב נוחה, יחסית, פשוטה ההפעלה של טכניקה זו  �

  .את החיטוי נית$ לערו� במבנה של חממה מקורה ביריעת פלסטיק ומרוצפת ברצפת בטו$ תעשייתי  
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        ....ריכוז הממצאי�ריכוז הממצאי�ריכוז הממצאי�ריכוז הממצאי�            5555....7777

        ....ההשקעותההשקעותההשקעותההשקעות        7.5.17.5.17.5.17.5.1

        ....מתיל ברומיד או גז אחרמתיל ברומיד או גז אחרמתיל ברומיד או גז אחרמתיל ברומיד או גז אחר, , , , לחיטוי באמצעות גזלחיטוי באמצעות גזלחיטוי באמצעות גזלחיטוי באמצעות גז) ) ) ) מכולה אטומהמכולה אטומהמכולה אטומהמכולה אטומה: : : : אואואואו((((חדר אטו� חדר אטו� חדר אטו� חדר אטו�         7.5.1.17.5.1.17.5.1.17.5.1.1

י ציפוי "ע –היו אטומי� היטב , בנו ושימשו לייבוש ולחיטוי יחדיו רוב� ככול� נבנו מבטו$המתקני� שנ

  . שלה�' נשימה'למנוע  �מיוחד לקירות ודלתות מיוחדות 

  .חדרי� אלה נבנו לפני שני� רבות ולא מקובל לחשוב על המש� ההשקעה בטכניקה זו, אול�

, ר וכאלה שמאפשרות לנהל את המערכת בגמישות רבהזולות יות, כיו� אפשר לחשוב על מערכות פשוטות

 �במכולה כזו אפשר לטפל ב. שאינה מאפשרת דליפת גזי�, אטומות –רגל  40 –מערכת של מכולות : יחסית

מכולות כאלה . 9 60,000  �בכ) כולל בידוד וציוד לחימו� ולפיזור גז(משטחי� וההשקעה בה מסתכמת  20

  .בהתא� לקיבולת החיטוי הדרושה לבית האריזה, זוזמינות ונית$ להעמיד$ זו לצד 

, מכא$. שעות 6 � כ –וכולל הכנסת המשטחי� והוצאת� , שעות 4חיטוי במכולה במתיל ברומיד נמש� 

  .לבצע שני מחזורי חיטוי ביממה �א� קצב הגדיד מחייב זאת  –שנית$ 

  .ר חיטוי אחד ביממהשנית$ לבצע מחזו. א.ז, שעות 12 �חיטוי במכולה באתיל פורמאט נמש� כ

רבית שנתית מקבלי� שבעונת חיטוי נאמד  10% �שני� למכולה ולציודה ו 6א� מניחי� אור� חיי� של 

. מש� העונה אינו אחיד לכל בתי האריזה. 9 13,800 �החלק של ההשקעה במכולה אחת בעלות החיטוי ב

יו� יש לחשב עלות השקעה בחיטוי אזי לביצוע חיטוי אחד ב, ימי עבודה 70א� מביאי� בחשבו$ עונה בת 

� כי אז העלות הקבועה יחיטויוא� במחצית הימי� מבצעי� שני ,  9 200 �תכולת המכולה כנאמדת בכ

שתחו� הערכי� של ההשקעה בחיטוי במכולה , מכא$. ח"ש 130 �לחיטוי התכולה של מכולה מסתכמת ב

  .למכולה9  200עד  130הוא 

תלוי בסוג של כלי (לוי במספר הטונות שבה$ ממלאי� את המכולה הרכיב הזה בחיטוי של טונה פרי ת

  ). ארגז או מגש, דולב קט$, דולב גדול –הקיבול של התמרי� 

שג� במקרה זה נית$ . א.ז, )כוללת הכנסת המשטחי� והוצאת�(שעות  4 �חיטוי תרמי במכולה נמש� כ

במקרה כזה חייבי� . שלא לעכבו, דידא� זה חיוני לש� עמידה בקצב הג, לבצע שני מחזורי חיטוי ביו�

  . מתנורי� שוני� –היינו , לביצוע החיטוי בהסתייע באנרגיה ממקורות מלאכותיי�

הכרוכה בהתארגנות מתאימה ובעלות נוספת (' משמרת שניה'בבית אריזה שמחטא במכולות א� מקיימי� 

לבחו$ חלופה של הגדלת מספר  ראוי, וסבורי� שזה משק� מגמה לטווח ארו�, בתדירות גבוהה) של עבודה

  . המכולות המופעלות

ולכ$ אי$ לה� אלא , בבתי האריזה הגדולי� לא מקובל כיו� לחטא במכולות כי לרשות� מבני� קיימי�

  .מצב דברי� זה אינו כללי ואינו לטווח בלתי מוגבל. אנרגיה וגז, הוצאות משתנות של עבודה וציוד

  

        חממה לחיטוי תרמיחממה לחיטוי תרמיחממה לחיטוי תרמיחממה לחיטוי תרמי        7.5.1.27.5.1.27.5.1.27.5.1.2

מגובה במקרה של עננות בתגבור ממקור , התרמי השכיח הוא חיטוי המבוסס על קרינת השמשהחיטוי 

ייתכ$ שראוי לבחו$ ' מלאכותית'א� בית אריזה נתקל תדירות בצור� לחמ� : זאת ועוד. 'מלאכותית'אנרגיה 

  .חלופה של הגדלת ההשקעה בשטח חממה נוס�

בבניית חממה כזו מיוש� הניסיו$ . ת פוליאתיל$מבנה החממה הדרושה לחיטוי הוא מבנה מכוסה ביריעו

בבניית חממות כאלה כבתי צמיחה לגידולי� חקלאיי� , בתנאי� השוני� באזורי האר1 השוני�, שנצבר

מ "מצוידת בתנור לחימו� אוויר המופעל באמצעות גפ, חממה כזו מאופיינת ברצפת בטו$ תעשייתי. רבי�

  .ויר בחללהובציוד לאוורור וסחרור האו) גז בישול(
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ברוב המקרי� בית אריזה זקוק לשטח . 9 200,000 � אומד$ העלות להשקעה בדונ� של חממה כזו הוא כ

וא� הוא קט$ יותר , נית$ לחשב את ההשקעה לשטח הנדרש לפי קצב הגדיד באזור. חממה קט$ יותר

  . �סביר להניח שהמבנה יוזל באופ$ כמעט יחסי והציוד במידה פחותה מכ, מהמצוי$ לעיל

עשויה לעלות בקירוב  �ונראית כגודל מעשי בבתי האריזה הגדולי�  –חממה ששטחה חצי דונ� , כ� למשל

א� . 9 28,000 �מסתכ� ב) רבית שנתית 10%, שש שני�(והחזר ההו$ השנתי של השקעה כזו , 9 120,000 �כ

דרש חיטוי בשתי ימי עבודה בעונה וביניה� מספר מצומצ� של ימי� בה� יי 70מניחי� שבעונה יש 

  . 9 300 �כי אז בכל פע� שכמות תמרי� ממלאת את החממה ומחוטאת יש לחייבה ב, משמרות

    

        ::::הוצאות שוטפותהוצאות שוטפותהוצאות שוטפותהוצאות שוטפות        7.5.27.5.27.5.27.5.2

  :בי$ ההוצאות השוטפות לחיטוי התמרי� מוני� את

  מכולה או חממה, הכנסת התמרי� והוצאת� מהמתק$  .א

  . טות כא$שאינ$ מפור, פיקוח מקצועי ועלויות כלליות, ניהול  .ב

  .אתיל פורמאט או אחר, מתיל ברומיד, חומרי החיטוי א� החיטוי נעשה בגזי�  .ג

  מיכלי האריזה של התמרי�  .ד

  אנרגיה  .ה

  

        הכנסת התמרי� לחיטוי והוצאת�הכנסת התמרי� לחיטוי והוצאת�הכנסת התמרי� לחיטוי והוצאת�הכנסת התמרי� לחיטוי והוצאת�        7.5.2.17.5.2.17.5.2.17.5.2.1

אומד$ הזמ$ הדרוש לכל אחת מפעולות המילוי . סעי� הוצאה זה הוא פעילות משולבת של עובד ומלגזה

. 9 115היא ) מלגזה+ מלגז$ (ועלות שעה מיצרפית כזו , שעה 0.5רי� ממכולה הוא וההוצאה של התמ

  . משטחי� שמוכנסי� לחממה 20או לכל , למכולה9  115פירוש הדבר הוצאה להכנסה ולהוצאה של 

להכנסה ולהוצאה של כמות . משטחי� 120כאשר מדובר במילוי של חממה נית$ לחשוב על כמות של עד 

שהעלות של הכנסה והוצאה של תמרי� מחממה . א.ז, שעתיי� מיצרפיות של מלגז$ ומלגזהכזו נדרשות עד 

  .9 460 �מסתכמת ב

גדול , לפי הידוע כיו� אי$ אפשרות לייש� חיטוי תרמי כאשר הפרי מובא במיכלי� גדולי� המכוני� דולב

חייבת השקעת פעילות שמ, במקרה כזה יש להביא בחשבו$ העברה של התמרי� לארגזי�. וקט$ כאחד

גדול  –בכל האומדני� הנוגעי� למיכלי הדולב , לפיכ�. 9 30 �שעלותה לטונה פרי נאמדת בכ, עבודה נוספת

  .תוגדלנה העלויות המשתנות בער� זה �וקט$ 

  

        חומרי חיטויחומרי חיטויחומרי חיטויחומרי חיטוי        ....7.5.2.27.5.2.27.5.2.27.5.2.2

   ....מתיל ברומידמתיל ברומידמתיל ברומידמתיל ברומיד    7.5.2.2.17.5.2.2.17.5.2.2.17.5.2.2.1

  . 9 40�45 �ג מדובר בכ"שלק. א.ז, ג"ק 50למיכל של 9  2,000�2,200 �עלותו לבית האריזה היא כ

ללא  לטונה פרי אחידההיא  שהעלות. א.ז, לכל טונה מחוטאת' גר 300ש� חיטוי היא להכמות שיש להחדיר 

  .לטונה9  13.50 היינו, תלות בסוג מיכל ההבאה של הפרי לש� חיטוי

  

   ....אתיל פורמאטאתיל פורמאטאתיל פורמאטאתיל פורמאט    5.2.2.25.2.2.25.2.2.25.2.2.2

במלי� אחרות לא נית$ . ואלא שעדיי$ לא נקבע מחיר, והוא כנראה יעיל ביותר, החומר הזה מותר בשימוש

  .והשוואה זו נדחית לשלב הבא בפרויקט, בשלב זה להשוותו כלכלית לחלופה אחרת
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        מיכלי האריזהמיכלי האריזהמיכלי האריזהמיכלי האריזה        7.5.2.37.5.2.37.5.2.37.5.2.3

אי$ זה המקו� . א� לא רק, שוני הקשור בי$ השאר בזני�, התמרי� מובאי� מהמטע כשה� במיכלי� שוני�

במסגרת . ויש בנושא זה גישות שונות, האריזה להיכנס לפירוט הסיבות לפיה$ נקבעי� מיכלי ההבאה לבית

תכולת . ניתוח זה נסתפק בהצגת המשמעות הכספית של ביצוע החיטוי של התמרי� מיכלי� השוני�

לחישוב יובא בחשבו$ הער� . לפחות בשל ההבדלי� בי$ הזני�, המיכלי� בפרי תוצג כתחו� של כמויות

  .ויובאופ$ זה לא נקל באומד$ ההוצאות לחיט, הנמו�

מיכלי האריזה ה� במרבית המקרי� בבעלות של אחרי� שמשכירי� אות� לדקלאי� לצור� השימוש בעת 

שנגר� , כדי שמער� הפעילות בעת הגדיד יפעל בסדירות מתבקשת רק השלמה של מה שאובד כפחת. הגדיד

 �בקירוב ב בירור שנער� ע� מנהלי� בתי האריזה העלה שהפחת הזה נאמד. עקב הרס פיזי או אובד$ אחר

1%.  

  :המיכלי� השוני� ה�

, 9 500 �ועלות רכישתו כחדש היא כ, ג פרי"ק 450עד  400המכיל ', דולב של�'או , דולב גדולדולב גדולדולב גדולדולב גדול            7.5.2.3.17.5.2.3.17.5.2.3.17.5.2.3.1

  ;ועל  משטח נושאי� שני מיכלי� כאלה

,  9 300 �ועלות רכישתו כחדש היא כ, ג פרי"ק 230עד  200המכיל ', חצי דולב'או , דולב קט$דולב קט$דולב קט$דולב קט$            7.5.2.3.27.5.2.3.27.5.2.3.27.5.2.3.2

  ;וארבעה מיכלי� כאלה נישאי� על משטח

נית$ למלא בו כמה שכבות , 9 15 �שעלות רכישתו כחדש היא כ, המקובל בבתי האריזה, ארגזארגזארגזארגז            7.5.2.3.37.5.2.3.37.5.2.3.37.5.2.3.3

  ; ארגזי� מסודרי� על משטח 72. ג"ק 15ובי$  12של תמרי� ושמשקל� המצטבר נע בי$ 

ויתרונו , 9 10 �רכישתו כחדש היא כשעלות , הול'המקובל בבתי האריזה במיוחד למג, מגשמגשמגשמגש            7.5.2.3.47.5.2.3.47.5.2.3.47.5.2.3.4

ג "ק 3.5עד  3.0במגש מביאי� לבית האריזה . העיקרי הוא שהפיאות נשמרי� ללא לח1 הדדי

  .מגשי� 100על משטח עורמי� . פרי

כי על פי הניסיו$ שיעור הפחת , בשלב זה לא כללנו את העלות שיש להטיל על החיטוי שנגזרת מפחת זה

העלות שיש להטיל על חיטוי טונה של , לכ$. מיכל מבצעי� מחזורי שימוש רבי�ובכל , 1%  �השנתי הוא כ

אבל מה שברור כבר עתה זה , את הסוגייה הזו יהיה צור� לשוב ולבדוק בעתיד. פרי זניחה א� לא אפסית

  .שהחיטוי הוא שלב קצר יחסית ולא אגרסיבי במיוחד במהל� השימוש במיכלי�

  

        אנרגיהאנרגיהאנרגיהאנרגיה        7.5.2.47.5.2.47.5.2.47.5.2.4

שונה מאוד בי$ חיטוי בחו� במכולות ובי$ , בכדי לחטא את התמרי�, ת הדרושה לחימו�האנרגיה המוספ

  . חיטוי תרמי בחממה

, דרושה ההשקעה בציוד: העלויות הכרוכות באנרגיה המשלימה הדרושה בחיטוי תרמי בחממה היא שולית

ה� ) השאר או כמעט כל(והשאר , שמאפשר לספק לבית האריזה גיבוי בחימו� במקרה של חוסר שמש

לש� העקביות בחישובי� שה� עשירית מהעלות של האנרגיה המושקעת בחימו� של , נניח. מתנת שמיי�

  .מכולה אטומה

ואליה , העלויות הכרוכות באנרגיה לחיטוי על ידי חימו� במכולה אטומה כוללות את ההשקעה כאמור

של אנרגיה זו שונה ביותר ממקרה  אול� הכמות ולכ$ ג� העלות). חשמל או גז(מצטרפת האנרגיה הנרכשת 

  . הכמות תלויה במשתני� רבי� מאוד בעלי אופי מקומי: למקרה

ליטר סולר או בהוצאה של  60 �באופ$ נורמטיבי נאמוד את האנרגיה במהל� חימו� אחד בשריפת כ, לפיכ�

  .9 250�200 �כ
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        פיקוח וכלליותפיקוח וכלליותפיקוח וכלליותפיקוח וכלליות, , , , ניהולניהולניהולניהול        7.5.2.57.5.2.57.5.2.57.5.2.5

  .משתנות האחרותמהעלויות ה 10% � שה$ נאמדות בכ, נניח

  

        ריכוז המימצאי�ריכוז המימצאי�ריכוז המימצאי�ריכוז המימצאי�                6666

. יושל� רק בהמש� העבודה' משבצות'המילוי של חלק מה, לפיכ�. איסו� המידע שבידינו עדיי$ אינו של�

מתבקש תיקו$ . עוד יצוי$ ויודגש כא$ שבחישובי� לטונה של פרי מדובר בכניסת הפרי לבית האריזה

הפרי עד אריזתו ' עיבוד'בהתחשב בשיעורי הפחת ב ,המקשר אומדני� אלה ע� הכמויות של הפרי המשווק

  .הסופית לשיווק

  ריכוז עלויות החיטוי במתיל ברומיד לעומת חיטוי תרמי: 17טבלה 

  )ח לטונה פרי מעובד"העלויות מחושבות בש(

  

        ****חיטוי תרמי בחממהחיטוי תרמי בחממהחיטוי תרמי בחממהחיטוי תרמי בחממה        חיטוי תרמי במכולהחיטוי תרמי במכולהחיטוי תרמי במכולהחיטוי תרמי במכולה        חיטוי במתיל ברומידחיטוי במתיל ברומידחיטוי במתיל ברומידחיטוי במתיל ברומיד        סעי� העלותסעי� העלותסעי� העלותסעי� העלות    \\\\המיכל המיכל המיכל המיכל 

  58.60    70.60    35.30    :)ג"ק 400(דולב גדול . א

  58.60    70.60    35.30    )ג"ק 200(דולב קט$ . ב

  33.20    31.70    33.80    )ג"ק 12(ארגזי� . ג

  67.70    91.10    69.30    )ג"ק 3(מגשי� . ד

  .משטחי� 120ר שבקיבול מלא נית$ לחטא בה "מ 500מחושב לחממה בשטח *) 

  

        סיכו� ולקחי�סיכו� ולקחי�סיכו� ולקחי�סיכו� ולקחי�                7777

  .יתר�א זמני ומשק� בדיקה שטר� הושלמה ומתבקשת העמקתסיכו� הדברי� המובא להל$ הו

  :מתקבלת הערכה לפיה

עשויי�  –או באזור נתו$  –החישובי� שנערכו לעיל ה� כלליי� במוב$ שמבית אריזה מסוי�   �

לפחות במידה , ואז ג� הממצאי� שיתקבלו יהיו שוני�, להתקבל נתוני� שוני� מאלה שהונחו לעיל

  . מסוימת

מידע  � לראות פרק זה כציו$ לדר� העבודה וקו מנחה לדר� הכנתה יותר מאשר כבסיס ראוי, לפיכ�

  ;לקבלת החלטות פרטנית

בבתי אריזה שוני� וביחס לזני� שוני� חלק מהנתוני� שוני� מהערכי� הנקוטי� כא$ כבסיס   �

  ;שוני זה יכול לשנות את חלק מהתוצאות וכפועל יוצא ג� את המסקנות. לחישוב

מוצר שנעשה , ו במסגרת ניתוח מסגרת זו חישובי� ביחס לחיטוי של תמרי� על סנסני�לא הובא  �

  . שכיח מבעבר בפעילות הענ�

ולכ$ העדפנו לדחות את , נראה שיש שונות רבה בי$ הטיפול בסנסני� בבתי האריזה השוני�: הסיבה  

  ; התמרי� הטיפול הפרטני הזה לשלב הבא בחישוב האומדני� הכלכליי� כחלק מנושא חיטוי

וכ$ א� ה� ארגזי� ) משני הגדלי�(במיוחד כשהמיכלי� ה� דולבי� , העלויות של חיטוי תרמי  �

פירוש הדבר שהאיסור על השימוש במתיל ברומיד ; גבוהות יותר מעלויות החיטוי במתיל ברומיד

  .מגדיל את העלויות של הענ�

עלויות נוספות על המערכת ' מעמיסה'וכיוו$ שהבאת הפרי בדולב חוסכת לדקלאי בעלויות , ע� זאת  �

  ;המרכזית יש מקו� לבחינה של הגדלת היעילות בטיפול ושל העמסה תמחירית
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הניסיו$ להציג דג� של חיטוי תרמי במכולה אטומה לא הניב כיוו$ מבטיח בהתחשב בעובדה   �

, וי בגאזי�מבחינה מושגית זה מתק$ מודרני ודומה לחדרי החיט. שתמרי� גדלי� באר1 בבקע הירד$

  ;אול� לא נמצא שהוא מוצדק כלכלית

מה שיחייב מעורבות מינהלית כדי  –כמעט בכל המקרי�  –למתיל ברומיד יש יתרו$ ברור של עלות   �

  ;להוציאו משימוש

המימצא לפיו לא נמצא הבדל כספי בי$ מיכלי הדולב השוני� הוא תולדה של הנחות היסוד לחישוב   �

  ;המיכל הגדול כפול מהקט$: ות� מתייחסות ביחס ישרלפיה$ הכמויות הממלאות א

א� נית$ למלאו ביותר , אזי) למשל, למיכל הקט$(א� בזני� מסוימי� יש מאיזושהי סיבה יתרונות 

  ;כי אז עלות החיטוי בו תהיה נמוכה יותר בממוצע לטונה –ממחצית הכמות שבמיכל הגדול 

רחיב בסקר מקי� של העלויות בבתי האריזה להעמיק ולה, את מהל� הניתוח הזה ראוי להשלי�  �

  .תו� הוספת רכיב של הנדסת ייצור ומוצר לבירור הסוגיות השונות, השוני�

  

  ריכוז עלויות החיטוי במתיל ברומיד לעומת חיטוי תרמי: א � 18טבלה 

  )ח לטונה פרי מעובד"העלויות מחושבות בש(

        סעי� העלותסעי� העלותסעי� העלותסעי� העלות    \\\\המיכל המיכל המיכל המיכל 
חיטוי במתיל חיטוי במתיל חיטוי במתיל חיטוי במתיל 

        ברומידברומידברומידברומיד

חיטוי תרמי חיטוי תרמי חיטוי תרמי חיטוי תרמי 

        ולהולהולהולהבמכבמכבמכבמכ

חיטוי תרמי חיטוי תרמי חיטוי תרמי חיטוי תרמי 

        ****בחממהבחממהבחממהבחממה

  ))))גגגג""""קקקק    400400400400((((דולב גדול דולב גדול דולב גדול דולב גדול . . . . אאאא

  18.80    12.50    12.50    )2; .מ 20(ההשקעה 
              :עלויות שוטפות

    4.60    7.20    7.20  הכנסה והוצאת משטחי�
    30.00    30.00    0  העברת הפרי לארגזי�

    0    0    13.50  חומרי חיטוי
    1.60    15.60      אנרגיה
    3.60    5.30    2.10  כלליות

  39.80    58.10    22.80    :ה עלויות שוטפות"ס

        58.6058.6058.6058.60                70.6070.6070.6070.60                33335555.30.30.30.30                ::::ה עלויותה עלויותה עלויותה עלויות""""סססס
 

  ))))גגגג""""קקקק    200200200200((((דולב קט$ דולב קט$ דולב קט$ דולב קט$ . . . . בבבב

  18.80    12.50    12.50    )4; .מ 20(ההשקעה 
              :עלויות שוטפות

    4.60    7.20    7.20  הכנסה והוצאת משטחי�
    30.00    30.00    0  העברת הפרי לארגזי�

    0    0    13.50  י חיטויחומר
    1.60    15.60      אנרגיה
    0.60    5.30    2.10  כלליות

  39.80    58.10    22.80    :ה עלויות שוטפות"ס

        58.6058.6058.6058.60                70.6070.6070.6070.60                33335555.30.30.30.30                ::::ה עלויותה עלויותה עלויותה עלויות""""סססס
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  ת חיטוי תרמיריכוז עלויות החיטוי במתיל ברומיד לעומ: ב � 81טבלה 

  )ח לטונה פרי מעובד"העלויות מחושבות בש(

        סעי� העלותסעי� העלותסעי� העלותסעי� העלות    \\\\המיכל המיכל המיכל המיכל 
חיטוי במתיל חיטוי במתיל חיטוי במתיל חיטוי במתיל 

        ברומידברומידברומידברומיד

חיטוי תרמי חיטוי תרמי חיטוי תרמי חיטוי תרמי 

        ולהולהולהולהבמכבמכבמכבמכ

חיטוי תרמי חיטוי תרמי חיטוי תרמי חיטוי תרמי 

        ****בחממהבחממהבחממהבחממה

  ))))גגגג""""קקקק    12121212((((ארגזי� ארגזי� ארגזי� ארגזי� . . . . גגגג

  26.60    11.60    11.60    )72; .מ 20(ההשקעה 

              :עלויות שוטפות

    4.80    6.70    6.70  הכנסה והוצאת משטחי�

    0    0    13.50  יטויחומרי ח

    1.20    11.60      אנרגיה

    0.60    1.80    2.00  כלליות

  6.80    20.10    22.20    :ה עלויות שוטפות"ס

        33.2033.2033.2033.20                31.7031.7031.7031.70                88880000....33333333                ::::ה עלויותה עלויותה עלויותה עלויות""""סססס

 

  ))))גגגג""""קקקק    3333((((מגשי� מגשי� מגשי� מגשי� . . . . דדדד

  50.00    33.30    33.30    )100;.מ 20(ההשקעה 

  :עלויות שוטפות

    12.80    19.20    19.20  הכנסה והוצאת משטחי�

    0    0    13.50  חומרי חיטוי

    3.30    33.30      אנרגיה

    1.60    5.30    3.30  כלליות

  17.70    57.80    36.00    :ה עלויות שוטפות"ס

              

        67.7067.7067.7067.70                91.1091.1091.1091.10                33330000....66669999                ::::ה עלויותה עלויותה עלויותה עלויות""""סססס

  .משטחי� 120ר שבקיבול מלא נית$ לחטא בה "מ 500מחושב לחממה בשטח *) 

  

  

        מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות    8888

עבודות מעבדה כדי לבחו$ את האפשרות של התאמת השיטה של חיטוי תרמי  בעבודה הנוכחית נעשו �

נור שמתקבל בבתי אריזה  �הז$ הראשו$ שנבח$ היה דקל כ�לפ .הול'לתמרי� מזני� אחרי� מהז$ מג

בבדיקות מעבדה לא נמצאה השפעת החשיפה הממושכת של עד .  באשכולות מאוחסני� בארגזי דולב

 .חדשי� 3רי והסנס$ ג� כשהסנסני� אוחסנו למש� של צ על צבע הפ"מ 50� שעות ל 6

ביישו� מסחרי של  כ�לפי, צ"מ 65נרשמה עליה קלה בשינוי צבע  הסנסני� בחשיפה לטמפרטורה של  �

 .החיטויבזמ$ צ "מ 50 �יש להקפיד בשמירת הטמפרטורה שלא תעלה מעל ל, השיטה

על נשירת הפרי  חיטויה תרטורג� בתנאי מעבדה וג� בניסויי� מסחריי� לא נמצאה השפעת טמפ �

 .נור� ז$ דקלהמ
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לא השתנו כתוצאה מהטיפול נמצא כי ה� נור �הטע� והמרק� של דקללבדיקת בניסויי� מסחריי�  �

 .התרמי

 .צ"מ 50 �מרי� כתוצאה מחשיפה לתנרשמה ירידה בלחות הג� בתנאי מעבדה וג� בניסויי� מסחריי�  �

 .צ"מ 50 �לחשיפה לחיטוי תרמי כתוצאה מהז$ זהידי  לא נרש� שינוי בצבע של �

לחיטוי תרמי בדולבי� כאשר היו מאוחסני�  ה הניסויי� הראו כי נית$ להשיג זרימת אוויר המתאימ �

החיטוי נמצא מוצלח והושגה קטילת חרקי� מלאה כאשר הטמפרטורה . נור חשופי��אשכולות דקל

 .צ"מ 50�הגיעה ל

ברמה מש אינ$ מאפשרות זרימת אוויר  50של  ניסויי� מסחריי� הראו כי אשכולות שבתו� רשתות �

צ "מ 50 �קצב עליית הטמפרטורה היה איטי מאד ולא הגיעה ל .ואינ$ מתאימות לחיטוי תרמימספקת 

 .בזמ$ החיטוי

 .צ לא הושגה תמותת חרקי�"מ 50 �בניסויי� שהטמפרטורה הייתה נמוכה מ �

טמפרטורה בתו�  השגתבו הבטיח נמצא כאזור קריטי שיש ל אווירהקצה התעלות באזור יציאת  �

 .התמרי� הנמצאי� בדולבי� או בארגזי מפעל

יש לבדוק את , אמי$ מדד אוויר לאחר יציאתו מהתעלה אינוהנמצא כי בדיקת טמפרטורה בחלל  �

 .עצמו טמפרטורה של התמרה

 משטחי� 10 �ו ארגזי מפעל קומות 13חלאווי בארגזי מפעל המאוחסני� במשטחי� של תמרי� מהז$  �

על מנת  .טמפרטורה בזמ$ החיטויה את עלותהכדי ל ספקתאוויר מ זרימת אפשרובתעלת אוורור לא 

שלא מצב  לפרקי זמ$ ממושכי� להארי� את מש� החימו�היה נחו1 להגיע לטמפרטורה המתאימה 

 .לחיטוי תרמימתאי� 

 2.6ה פי ג חלאווי שז"ק 780קומות ארגזי מפעל הכילו  13ע�  ניסויי� מסחריי� של משטחי� �

להתאמת המידה והכמות של משטחי� ע� ארגזי .  ג פרי"ק 300�הול המכיל כ'למשטח מגבהשוואה 

קומות ארגזי מפעל שהכילו  11הול היה צור� לבנות משטחי� ע� 'מפעל לתעלות חיטוי של מגשי מג

 .ג חלאווי"ק 660כמות של 

 כמות התמרי� בתעלות חיטוי חלאווי בארגזי מפעל מתאימי� לחיטוי תרמי בתנאי שמקטיני� את �

 .ג פרי"ק 660ארגזי מפעל שמכיל  11לגובה של 

נתנו תוצאות קומות ארגזי מפעל  11א בגובה של "כ, בתעלת חיטוישישה משטחי� ארבעה עד  �

 .מאד בחיטוי חלאווי מבטיחות

גזי ראשוניי� ע� דקל נור באשכולות בתו� דולבי� וחלאווי בארעבודות מעבדה וניסויי� מסחריי�  �

 .מפעל הסתכמו בחיטוי מוצלח והיו מאד מעודדי�

חיטוי הקיימי� יש צור� בניסויי הלביסוס שיטת חיטוי תרמי ברמה מעשית וללימוד השונות במתקני  �

 .וחלאווי בארגזי מפעל  נור באשכולות בדולבי��הדגמה ע� כמויות מסחריות גדולות של דקל

  

        הבעת תודההבעת תודההבעת תודההבעת תודה            9999

פיתוח טכנולוגי לחיטוי תרמי של זני התמרי� "צעה במסגרת הפרויקט הרחבת השיטה לזני� נוספי� בו

המשרד להגנת " שמומ$ ע 605�7: 'מסמחקר  "יזה כתחלי� לשימוש במתיל ברומידהשוני� בבתי האר

  .הסביבה
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על , ולאברה� קופולבי1" תימורה"טכנולוג המזו$ של , למהנדס דוב אבניתודות  בפיתוח השיטה בדולבי� 

  ". תימורה"הניסויי� במתקני הייבוש של פ במהל� "שת

, מנהל אחזקה, ליחיאל גוטמ$, מנהל המפעל, למשה נבו$: בפיתוח השיטה בארגזי מפעל בצמח תמרי�

פ "על שת, חצרהמנהל , יר'ליעיש אפנגומנהל אבטחת איכות , לדוד ברמוחה, מנהלת תפעול, לעינב רינגר

  . הניסויי� ביצוע ב

" תימורה"מעקב והערות מועילות בניסויי� שנערכו בהעוזי גלזר על ' סרי ולדרהמחבר מודה למהנדס רוני 

  ".צמח תמרי�"וב

פ במהל� הניסויי� "על שת, מ"בע. סי.אי. טי. חברת א�, ולחגית נברו שרה אשבל גברת המחבר מודה ל

  .המעבדתיי� והמסחריי�

        

        ::::רשימת ספרותרשימת ספרותרשימת ספרותרשימת ספרות            11110000
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