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 שלא כך, גנטית מהונדסים עץ תפוחי בגידול ידון האמריקני החקלאות משרד

 חיתוכם לאחר ישחירו
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, בו נוגסים או, התפוח את חותכים: הבעיה את מכיר עץ תפוחי שאוהב מי כל

, הטעם על משפיע שאינו חום צבע מקבל לאוויר החשוף החלק קצר זמן וכעבור

 כעת(. משמונה פחות בני סועדים אצל במיוחד) לאכילה מזמין לא מאוד אך

 שאינו, גנטית מהונדס עץ-תפוח: לבעיה פתרון מקנדה חקלאית חברה מציעה

 משרד לאישור המוצר את הגישה החברה. חיתוכו אחרי רב זמן גם משחיר

, לגידול מתאים המהונדס התפוח אם לקבוע שאמור והוא, האמריקני החקלאות

 . למאכל בטוח – וכמובן בסביבה פוגע אינו

  ופתור שחור

. מחמצנים אנזימים יש בתפוח? חיתוכם לאחר משחירים עץ תפוחי מדוע

, בנזוקינון או מלאנין כמו חומרים יוצרים האלה האנזימים, חמצן בנוכחות

 אחרת חומצה או לימון מיץ טפטוף. החום הצבע את התפוח לרקמת המקנים

 קירור גם. האנזים פעילות את מעכבת שהחומצה משום, ההשחרה את מעכב

 בתפוח. ההשחמה תהליך את מאט ולפיכך, האנזים פעילות את מפחית

 האנזימים את המבטאים הגנים הושתקו(, Arctic" )ארקטיק" המכונה, המהונדס

 למניעת אוסטרלים חוקרים שפיתחו שיטה הקנדית החברה שמהיי בכך. האלה

 עץ תפוח הוא" ארקטיק"ה כי מבטיחים בחברה. אדמה בתפוחי דומה תופעה

 . אותו שחותכים לאחר משחיר אינו ורק, דבר לכל רגיל

 והוא, האמריקני החקלאות משרד לאישור הוגש המהונדס התפוח, כאמור

 אינם האלה שהתפוחים בהנחה. ושיווקו גידולו את – לפסול או – לאשר שאמור

 הלא מפני הוא העיקרי החשש, מהונדס חקלאי גידול בכל כמו, למאכל מסוכנים

. ארוכה תקופה כעבור הגנטי והטיפול התפוחים, העצים בגורל יעלה מה: ידוע

 שום יהיה לא ואז, תקופה כעבור תיעלם הגנים שהשתקת היא אחת אפשרות

 המהונדסים הגנים של העברתם מפני הוא אחר חשש. המהונדס בצמח ייחוד

 . אחרים לצמחים

  מטיילים גנים

 בהנדסה העוסקים את מאוד מדאיגה" אופקית גנטית העברה" המכונה התופעה

 בפני עמידים שיהיו כך המהונדסים שדה גידולי למשל יש. צמחים של גנטית
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 וזולים אלימים בחומרים לרסס אפשר כאלה צמחים של שדות. הדברה חומרי

 בגידול ולא, פולשים ובצמחים בעשבים רק יפגע ההדברה שחומר כך, יחסית

 לעשבים גם עברו העמידות של הגנים כי מתברר רבות פעמים, ואולם. החקלאי

. המוצא לנקודת וחזרנו, הריסוס חומרי בפני עמידים הם גם כמובן ואז, המזיקים

, עמידות בעיית מפני חשש אין, השחרה נגד המהונדסים התפוחים של במקרה

 יאבדו המגדלים וכך, סמוכים תפוחים למטעי יקפצו האלה שהגנים ייתכן אבל

 גם אפשר אי. רגילים לתפוחים מהונדסים תפוחים בין להבחין היכולת את

 השתקת שבהם, אחרים לצמחים יעבור הגנטי השינוי כי האפשרות את לשלול

 ולגרום, האקולוגי האיזון את להפר שעלול תהליך, בגידולם תפגע האלה הגנים

 . אותם לצפות שקשה שינויים

 

 שונים וצרכנות סביבה ארגוני מאוד מטרידה המהונדסים הגידולים סוגיית

 בצפון וגם, כאלה בגידולים שימוש מאשרים אין כמעט באירופה. העולם ברחבי

 שימוש יש השלישי בעולם, זה לעומת. במשורה רק אותם מאשרים אמריקה

 זה ובכלל, במערב כמובן המפותחים – מהונדסים בגידולים יחסית נרחב

 אחרים מזון וגידולי הסויה, האורז, החיטה, מהתירס ניכר שיעור. בישראל

, מזיקים בפני עמידים שיהיו כך שהונדסו צמחים של הם ובאסיה באפריקה

 עלולים מיליונים, המהונדסים הגידולים בלי. הדברה חומרים או עשבים, מחלות

 . מרעב לסבול

  הכסף תפוח

 הוא מהונדסים צמחים לפיתוח העיקרי המנוע, במערב גם, השלישי בעולם כמו

 יזניק החדש המוצר כי צופה המפתחת החברה, התפוחים של במקרה. כלכלי

 בארוחות יותר מרכזי מרכיב המשמשים, טריים תפוחים פלחי של השיווק את

 התפוחים, כן כמו. הבריא המזון טרנד לאור בעיקר, םלילדי ארוזות צהריים

 של המדף חיי את ולהאריך, הטריים הסלטים בתעשיית להשתלב צפויים האלה

 ממכירת ההכנסות כי מעריכים בחברה. חתוכים תפוחים המכילים מוצרים

, המהונדסים העצים של למגדלים הנוספת העלות את יעברו לתעשייה התפוחים

 תפוחי את החקלאות משרד יאשר אכן אם. לדונם דולרים באלפי הנאמדת

 והפעם, המהונדסת החקלאות בתחום דרך פריצת מעין תהיה זו", ארקטיק"

 שערכה, קוסמטית תכונה בשל רק המהונדס צמח מאושר שבה הראשונה

 רעב מניעת כמו מוסף וערך, עמידות לו המקנה תכונה בשל ולא, כלכלי בעיקר

 .רגל מפשיטת מגדלים הצלת או
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