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Black & Zimmerman, 2002. Mixture 

of coal ash and compost as substrate 

for Highbush Blueberry 

The presence of coal ash or composted biosolids in the media had no detrimental effect on 

leaf or fruit elemental content. Total growth and yield of both cultivars was reduced in clay 

loam soil compared to Berryland sand, whereas growth and yield of plants in coal ash-

compost was similar to or exceeded that of plants in Berryland sand. 

http://journal.ashspublications.org/content/127/5/869.full.pdf 

Bilski et al., 2011. Environmental 

health aspects of coal ash 

phytoremediation by selected crops. 

1) The additions of 10, 20 and 30% of FA to the soil supported plant germination and 

growth;  

2) 2) Preliminary results of chemical analysis of FA and harvested young plants implicate 

that plants do not accumulate toxic amounts of heavy metals, even grown on media 

containing  100% FA; 

3) These results indicate that coal FA might be used as a plant growth media supplement. 

http://journal.ashspublications.org/content/127/5/869.full.pdf 
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 (UKQAA) אנגליה

fill & ground remediation
land reclamation
soil stabilization & ground remediation

SA- soil amendment 

PN- plant nutrition 

(General UKQAA Brochure) 



 JCOAL, 2006))אלפי טון    ,יפן –אפר פחם   כמויות

Item 
Electric power 

utilities 

General 
industries 

Total 

Agriculture, 
forestry & 
fisheries 

  

Fertilizer 50 22 72 

Soil improvement 10 79 89 

  Total 60 101 161 



   (ADAA, 2010)אוסטרליה  -(טון)כמויות 

10,936 

Soil modification/stabilization 

 מרחף

 תחתית

 
789 



  קריטריון מוצע לשימוש באפר בחקלאות –אוסטרליה 
(ADAA, 2007) 



,  אפר מרחף עם חומר אורגני -דשן מינרלי מסחרי
 (ADAA, 2007)אוסטרליה 

http://www.adaa.asn.au/documents/Coal_Ash_Matters_Nov_07.pdf 

 

 

 

בעיקר קלציום שמצוי במחסור בקרקעות  , נוטריינטים-ומקרו -האפר כמקור למיקרו
 אוסטרליה
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 בשפכים אלקליניטיפול 
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  2011-2012, לייעוד חקלאי N-Viro אפר מרחף המיושם במוצר  

 ישראל

 ב"ארה

אלף טון   200-300 -ב שימושבשנים אלו נעשה 
אפר מרחף בשנה במתקנים של חברות אחרות 

לפחות   80%מתוכם , ב"לטיפול בשפכים בארה
 .יועדו לחקלאות



 מחקרים

• National Agricultural Library, US Department of Agriculture 

בחקלאות בכללם אפר   CCPבנושא שימושי ( 250נסקרו ) 1998-2009מחקרים בין  532

כימיה של  ; ייצוב ושיפור מבנה הקרקע; יבול)ללא בוצת שפכים ודשן פרות /מרחף עם
היבטים  ; בקרקע ובתשטיפים, מתכות קורט ויסודות הזנה בגידולים; הקרקע

 (מחלות בקרקע ובצמחים; בקרקע מיקרוביאליים

,  יפן, הודו, פ"דרא, בוסניה והרצגובינה, שבדיה, סין, קוריאה' דר, ב"ארה: מדינות
 ...גרמניה, תאילנד, אנגליה, פולין, אוסטרליה

,  עגבניה, חסה, כוסברה, תרד, אפונה, צנונית, לפת, כרוב, בננה, גזר: גידולים אכילים
,  תירס, שיבולת שועל, תות, חמניה, אורז, קנה סוכר, צמחי נוי, אורז בוטנים, חיטה, חציל

,  ragi ,black gram, פפאיה, (green gram)אפונה סינית , כרובית, בצל, במיה, אוכמנית
 ...  ילי'צ, סויה, א"תפו

 ...כותנה, טבק, עולש, Acacia nilotica ,Spathiphyllum: אחרים

,  Adriano et al., 2002למשל )איכות מי תהום לא נפגעה מהוספת אפר מרחף : סביבה

 (...t/ha 1120 'עומס מכס

 

 http://www.nal.usda.gov/wqic/Bibliographies/industrial-byproducts-04section.pdf 

 Yeledhalli et al., 2008, הודו, מתחת לסף גילוי' בדיקות רדיו
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 הודו -מחקרים 

• Kumar et al., 2005 

http://c-farm.org/002.pdf 
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