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  "אלאהליה"ס תיכו� עתיד "בי  
  או� אל פח�

  ז"תשס, 2006�2007שנת הלימודי� 

          יחידות לימוד5 � במדעי הסביבהגמר עבודת 

קומפוסט מפרדה למצע ובחינת השפעת הוספת קומפוסט בוצה 
  )Dracunulus Astemisia( על התפתחות צמח הטרגו� אפר הפח�

  עי� שמר, חממה אקולוגית

   עתאמנה מונה :תלמידה

   ב"י  :כיתה

  אגבריה זיאד :מחנ�

  סמיר מחאמיד' דר :מורה המקצוע

                    בריה'ר חס� אג" ד:מנחה

  ענבל הגלעדי' גב:  עבודת הגמרמלוות

  

  תקציר העבודה
כמויות רבות של אפר פח� מצטברות . פח�השריפת תהלי% אפר הפח� הוא תוצר לוואי של 

 מבחינה ,מאמצי� רבי� נעשי� למציאת פתרונות בטוחי�ו פח� על דיבתחנות כוח המופעלות 
  .שימוש באפר פח� כמצע לגידול בחקלאות הוא אחד הפתרונות המוצעי�.  לסילוקו,סביבתית

  
,  חומר אורגני מוצק הנוצר בתהלי% טיהור שפכי� �תוצר לוואי המהווה פסולת  הבוצה ג� היא

חלק גדול מהבוצה עובר תהלי% , כיו�. י הבוצהויש הכרח חוקי וסביבתי למצוא פתרו� לעודפ
גידול צמחי� שמש כתוס) דישו� לשיכול ל ,איכותיקומפוסט שטיפה ופירוק אשר בסופו נוצר 

  .בחקלאות
  

ש ומי השלעומת , שילוב קומפוסט בוצהבש באפר הפח� ומיהשבחו� את כ% החלטתי למתו% 
 על התפתחות צמח  והשפעת�,י�שילוב קומפוסט מפרדה במצעי גידול חקלאיבבאפר הפח� 

  .הטרגו�
  

שעד עתה לא נעשה , היא לבחו� את השימוש בשני תוצרי פסולת למעשההמרכזית במחקר המטרה 
והשני הוא " ריפודית" � האחד הוא מצע אפר פח� תחתי דק: בה� שימוש חקלאי מסחרי

  .קומפוסט בוצה
,  הקומפוסט המקובל בחקלאות–" מפרדה"בניסוי נערכה השוואה בי� השימוש בקומפוסט 

 מצע בו משתמשי� �"מצעית"וכ� נערכה השוואה בי� מצע אפר פח� גס  ,"בוצה"לקומפוסט 
  ".ריפודית"לבי� מצע  אפר פח� דק , בחקלאות

  
נשתלו במהלכו והניסוי נער% בחממה האקולוגית בקיבו* עי� שמר במש% שלושה חודשי� 

 ע�  הרכבי� של אפר פח� מצעית וריפודית�4ב, )לענה דרקונית(בעציצי� בנפח ליטר צמחי טרגו� 
  . בוצה וקומפוסט מפרדהטקומפוס

  
 קומפוסט מפרדה הוכח כטיפול בעל התוצאות 30%+  מצעית 70%בניסוי נמצא כי הטיפול שכלל 

והביא ליבול הגבוה , וב ביותר לחקלאישהוא הפרמטר החש, הטובות ביותר מבחינה המשקל הטרי
  .נמצא כי גידול צמחי טרגו� על מצע הריפודית אינו יעיל וצמיחת� פחותה , כמו כ�. ביותר
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 בוצה או מפרדה לס% היבולי� �נית� לראות שיש קשר בי� סוג הקומפוסט , על פי נתוני הניסוי
לי� אינ� משמעותיי� ומכא� ההבד, ע� זאת.  קומפוסט המפרדה נמצא מעט יעיל יותר� הכללי

  .נית� ללמוד שהשימוש בקומפוסט בוצה הינו יעיל ומביא ג� הוא ליבולי� גבוהי� 
  

  

     

  

 �  וקומפוסט) מצעית(תחתית טרגו� על מצע אפר פח
  
  

היא בחינה מחדש של השימוש בקומפוסט בוצה בגידולי� , הנובעת מניסוי זה, המלצתי לעתיד
  .כדי לבחו� את מידת התאמתו לתנאי השטח, י�נוספי� ובשטחי� חקלאי� נרחב

  

  

  

  

  

  

 


