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 הקדמה

בארץ נבחן האפר יעודים חקלאיים ידוע ומיושם בעולם מזה שנים רבות. יהשימוש באפר פחם ל

הן בבתי גידול (מחקר ופיתוח  חקלאיותות קרקעודישון טיוב  )1(חקלאיים: שימושים במספר 

המחלקה לקרקע ומים בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית מאז ייחודי ברמה עולמית של 

איכותי, זמין וזול)  סוף שנות השמונים בניצול המקטע הגס של אפר התחתית כמצע גידול צמחים

קני לחקר והן בשדה הפתוח (מחקר של המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במרכז וול

סתמך מוש זה מיש במסגרת ייצוב בוצת שפכים ע"י אפר מרחף וסיד); 2005 -החקלאות שהחל ב

על המאפיינים הכימיים (למשל נוכחות יסודות הזנה לגידולים) והפיזיקליים (למשל המבנה 

שיפור ) 2( ;הנקבובי של אפר התחתית המגדילה את תאחיזת מים ואת האוורור בבית השורשים)

(מתחילת העשור הקודם  קרקעות כתוצאה מהפעילות הפוצולנית של האפר המרחף למבני ש

קר חבקר ועופות (מ -רפד לבעלי חיים  )3( -באמצעות המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה); ו

של המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, המחלקה לעופות בפקולטה לחקלאות ושירות 

פיזיקלי הוכח -טיוב קרקע מההיבט הכימימוש באפר ליהש. ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות)

כיעיל אולם טרם נכנס לשימוש בהיקף מסחרי. לעומת זאת, השימוש באפר תחתית (מנופה) 

מזה למעלה מעשר שנים ומשמש בעיקר  מיושםעם קומפוסט כמצע לגידול צמחים  בתערובת

שמש כמצע רביצה לפרות מ"מ) המ 2 -חממות בדרום הארץ, כמו גם אפר תחתית דק (קטן מ

 ברפתות ברחבי הארץ.

 

 מצע לגידול צמחים

 

על גבי מצעים מגדלים בישראל, כבמקומות אחרים בעולם,  –ירקות ופרחים  –צמחי תרבות 

בבתי גידול (חממות, סככות , או כאלה המחליפים את הקרקע מנותקים מן הקרקע המקומית

בתהליכים תעשייתיים ומורכבים מתערובות של רשת) או בשדה הפתוח. מצעים אלה מיוצרים 

אורגניים ואורגניים המיועדים ליצור יקומפוסט) וחומרים אחרים, אלמשל חומרים אורגניים (

השורשים, במטרה לאפשר לצמח תנאים אופטימליים לגידולו  מערכתמדיום גידול מתאים ל

שימוש ררים בו תוך כונות המצע ובתנאי הסביבה השוולהשאת יבולים באמצעות שליטה בת

 במשטר השקיה יעיל וחסכוני. 

 

קבוצת מחקר בראשות פרופ' יונה חן וצילה אביעד מהמחלקה לקרקע ומים בפקולטה למדעי 

ש באפ"ת גס כמצע לגידול צמחים במסגרת השימו31TUהחקלאות, המזון ואיכות הסביבה, בחנה את 

של אורי  2006 -, ולאחר מכן בעבודת מוסמך מ2003U31T -וסוכמו בדו"ח מ 8919 -מחקרים שהחלו ב

לבחינת השימוש:  פורט ההליך המעבדתי 2003 -בדו"ח הסיכום ממגדל מהפקולטה לחקלאות. 

מוצק:מים  מיצוי המצע ביחס, יסודות מיקרו ומקרו בתמיסת חשמלית , מוליכותpHאפיון כימי (

של מספר  ,) ופיזיקלי (צפיפות, נקבוביות, תאחיזת מים ומוליכות הידראולית ברווייה)5 -ל 1

 30% -מ"מ ("מצעית") ו 9 – 2אפ"ת מנופה לגודל גרגר עיקרי של  70% -מצעים: מצע המורכב מ

http://www.coal-ash.co.il/docs/BottomAsh_PlantsSubstrate_Chen_Nov2003.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/BottomAsh_PlantsSubstrate_Chen_Nov2003.pdf
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ריפודית") ומצע מ"מ (" 2 -קומפוסט בהשוואה למצע מקביל המכיל אפ"ת מנופה לג"ג קטן מ

באותם מקטעי גודל, וכן מצעים המכילים אפר/טוף בלבד, ובדיקת  אפרהמכיל טוף במקום 

נבחנו עגבניות שרי  1998 -התאמת המצעים השונים לגידולי בוחן בזיל וכרוב סיני (בדו"ח קודם מ

דמיון בפרוצדורת בדיקה דומה). מכלול הבדיקות והניסויים שבוצעו באפר הממוין מצביעים על 

והן פיזיקלי -הכימימצע של טוף עם קומפוסט, הן מבחינת האפיון בין מצע אפר עם קומפוסט לבין 

אורגני מתאים יכי האפר יכול להוות מרכיב אומוכיחים  מבחינת היבולים שהתקבלו על כל מצע

במצע גידול בתערובת עם קומפוסט. עם זאת, לא מומלץ להשתמש באפר כמרכיב יחיד במצע 

, pH -. שילוב הקומפוסט ממתן את עליית ההגבה גבוהלערך  גדול שלוהבופר ההגידול עקב כושר 

וכן תורם חומרים אורגניים מסיסים המשפרים את הזנת הצמח, משפר את זמינות הזרחן 

שוקעים או מתקבעים מתוך מי ההשקיה לטוף/אפר אליהם היסודות (יסודות אלו לצמח  והאשלגן

למצע) ומקטין במעט את  30%, משפר את תאחיזת המים (בתוספת קומפוסט בשיעור )מוספים

המוליכות ההידראולית ברווייה. מאידך המוליכות החשמלית (מדד למליחות) נמוכה יותר 

יש לבצע שטיפה מוקדמת במים להרחקת עודפי המלח ולמנוע  לכןבאפר/טוף לעומת הקומפוסט ו

יישטפו החוצה גם יסודות הזנה, כך שבהמשך הגידול  למרות שבמהלך השטיפהנזקי המלחה, 

את היתכנות השימוש באפר מאשש  2006 -יהיה צורך להוסיפם ע"י דישון. מסמך אורי מגדל ב

, לאור היבול הדומה של צמחים שגודלו שת השימוהצלחומוכיח  את תחתית כמצע גידול לצמחים 

מתכלים טוף ויתרון האפר על פני הטוף במחירו הנמוך וכתחליף לכריית מחצבים בבאפר ו

 בנוף. תפוגעשכרייתם 

 

המחקרים הנ"ל הובילו לפיתוח ייחודי של אפ"ת מנופה גס (המטרה בניפוי היא לקבל פרקציית 

מ"מ, כך  2 -מ"מ אולם בפועל האפר המנופה מכיל גם חלקיקים דקים מתחת ל 8 – 2גודל של 

מ"מ) בערבוב עם קומפוסט, המהווה מצע איכותי לגידול ירקות,  8 – 0שהפרקציה האמיתית היא 

לצמח: יחס אוויר:מים רצוי, מוליכות ותאחיזה של  מתאימותופרחים, ובעל תכונות ה נויצמחי 

 ניקיון ממחלות ועשבי בר, ויציבות במרקם המצע. , נכוניםמים בשיעורים 

 

קליטת מתכות כבדות (פרופ' יונה חן) 31TU 2006 – 1999 ביןנבדקה  בריאותי-בהיבט הסביבתי

RaUPUויסודות רדיואקטיביים 

226
UPU ,ThUPU

232
UPU ו- UPUK40

UPU שורק) במגוון גידולים-(גוסטבו חקין, ממ"גU31T 

בכל  רגילות ושרי, פלפל, מלון, עירית, מלפפון, תות שדה, חסה, בזיל, כרוב סיני ומנגו). -(עגבניות

דומים , בחלקם נמוכים מסף הרגישות של מכשירי המדידההבדיקות נמדדו ריכוזים נמוכים מאד, 

. בנוסף, והעומדים בדרישות בריאות הציבור שגדלו במצע טוף או נמוכים מאלו שנמצאו בצמחים

ריכוזי מרבית המתכות שנבדקו במי נקז מהמצעים היו מתחת לסף גילוי המכשיר וכולם היו 

חומר עומד בהגדרת בהתבסס על מחקרים שהוכיחו כי אפר תחתית נמוכים מתקן מי שתייה. 

כמות משמעותית של היינו אינו משחרר , דים של האיחוד האירופינעל פי הקריטריו אינרטי

 U31Tרשות המיםאישור 31TU 2002 -ניתן ב, מזהמים העלולים לפגוע באיכות מי תהום המיועדים לשתייה

 2006 -כות ורדיונוקלידים בצמחים ניתן בשימוש באפ"ת כמצע חקלאי. בהתבסס על בדיקות מתל

http://www.coal-ash.co.il/docs/MetalRadioactResidueEatablePlant_ChenHaquin_300407.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/MetalRadioactResidueEatablePlant_ChenHaquin_300407.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/MetalRadioactResidueEatablePlant_ChenHaquin_300407.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/WaterAuthority_BottomAshPlantsSubstrate_2002.pdf
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31TUאישור שירות המזוןU31T  לצריכת צמחים אכילים חד שנתיים שגדלו על מצע אפ"ת. להשלמת בחינת

חממה  אדם השוהים בסביבתהתבצעה הערכה של סיכוני חשיפת בני ההיבטים הסביבתיים 

: בתחום סיכונים אלה זניחים לקרינה ולאבק ונמצא כיכילה מצעי אפר וטוף עם קומפוסט מה

מחסם המנה של   10 – 5תוספת החשיפה לקרינה בקרב עובדי החממה נמוכה בפקטור  -הקרינה

אפ"ת הוא חומר אינרטי שהאבק  -); בתחום האבק2002שורק, -(דר' ז'אן קוך, ממ"ג ICRP -ה

. בהתבסס )2005הנוצר ממנו הוא אבק מטריד (דר' אשר פרדו, יועץ גהות תעסוקתית וסביבתית, 

אישור 31TU 2007 -בתן יבריאותיות הנגזרות מהם נ-על ממצאי המחקרים וההערכות הסביבתיות

 גידול צמחים עונתיים ולגינון. לכמצע  "תלשימוש באפ U31Tהמשרד להגנת הסביבה

 

"מצעית" למגוון  -ההמחקרים הנ"ל שימשו כבסיס לעבודות נוספות במסגרתן נבדקה התאמת 

(מו"פ בקעת בית : גידול עירית "פ חקלאייםרחב של גידולים בחממות ובבתי גידול במרכזי מו

בחלקות מסחריות אחדות בערבה, בבקעה, בבשור ובהר הנגב, ), (מו"פ בקעת הירדן), פלפל שאן

 וכן בחממה האקולוגית עין שמר. ועוד) ית שרי, מנגובמגוון גידולים (מלון, פלפל, מלפפון, עגבני

 

המשמשת אכסניה לעבודות מחקר ולימודים של תלמידי תיכון  חממה האקולוגית עין שמרב

בהנחיית חוקרים שונים בהם גם פרופ' יונה חן וצוותו מהפקולטה לחקלאות ובפיקוח ענבל 

הגלעדי מצד החממה, מנהלת אפר הפחם בחנה מהיבטים שונים (צמיחה, קליטת מינרלים, 

מוש באפר יאת התאמת הש ) pH -מת המתכות כבדות ורדיונוקלידים בצמח, מוליכות חשמלית ור

טרגון על מצעי גידול באחוזים שונים של אפר תחתית (ריפודית  )1(גידולים שונים: פחם תחתית ל

נמצא  -)2007U31Tמונה עתאמנה, 2006U31T ;U31Tמנאל חוסין עתאמנה, U31T( ומצעית) עם קומפוסטים שונים

חסה על מצע אפר/טוף ) 2(קומפוסט;  30% -אפר ו 70% -שהמצע המיטבי לגידול מורכב מ

 נמצא -מפרדה (בע"ח)) או בוצת אדם(בני שפכים ת ) בוצ30%כמרכיב יחיד או עם קומפוסט (

כלניות על מצע אפר לעומת טוף, עם וללא ) 3( למצע אפר עם קומפוסט מבחינת הצימוח; יתרון

פרח, אורך חיי מדף)  טרקובמספר מדדי צמיחה (גובה,  -)2009U31Tאסף וירגיליס, U31T) (%30קומפוסט (

. ובמדדים אחרים (מספר עלים ופרחים) יתרון לטוף אפר עם הקומפוסטהיה יתרון למצע ה

עדיין ניתן להשתמש הוסק כי בשיקלול כל התוצאות היה יתרון למצע הטוף עם קומפוסט, אך 

שבחנה כפר סילבר כמו כן, בוצעה עבודה בבמצע האפר עם קומפוסט ולהגיע לתוצאות טובות. 

במגבלת היקף הניסוי  -)2007U31Tטוהר טויטו ועדן קלוג, U31T( כרוב לבן על מצע המכיל מצעית מול טוף

  .הטוף ואף טוב ממנומהמצומצם מצע האפר לא היה נחות 

 

גידול עירית על נבחן  2007U31T -ניסוי שבוצע במו"פ בקעת בית שאן בניהול רוחי רבינוביץ' וסוכם בU31Tב

מצע אפר/טוף בשני מדדים: השפעה על היבול וקליטת מתכות כבדות ורדיונוקלידים בצמח בכל 

במדד השני ו; ראשון לא נמצא שיש לסוג המצע השפעה על כמות היבול ואיכותמצע. במדד ה

כוז היסודות שנבדקו יהיה רהתוצאות היו דומות עבור הצמח שגדל על שני המצעים ובכל מקרה 

  מתחת לסף המותר. 

http://www.coal-ash.co.il/docs/VersanoApprovalEatablePlants_260607.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/VersanoApprovalEatablePlants_260607.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/BottAgriSubstPermit_YanivBaror_230907.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/BottAgriSubstPermit_YanivBaror_230907.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/BottAgriSubstPermit_YanivBaror_230907.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/BottAgriSubstPermit_YanivBaror_230907.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/Manal_Atamna_2006_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/Mona_Atamna_2007_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/Asaf_Virgilis_2009_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/Tohar_Twito_2007_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/Rachel_Rabinovich_2007_full.pdf
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31TUלבחינת השפעת סוג המצע וצורת המארז על יבול ואיכות פלפל חממה מזן סיליקה במו"פ  ניסוי

. נבדקו בעונה הראשונה 2011U31T – 2006 -בקעת הירדן, בוצע ע"י אפרים ציפלביץ' וקבוצתו ב

) שלושה סוגי מצעים מנותקים במארזים שונים: פרלייט בכריות גידול (אריזה חדשנית 2006/7(

 25% -חומר אורגני (קומפוסט זבל מפרדה); תערובת אפ"ת ו 25%וקלקר, עם וללא בשרוולי אריג) 

חומר אורגני בכריות גידול וקלקר (המארז הרגיל); ומצע טוף בקלקר. היבול הכללי (לייצוא ושוק 

טון/ד') ובאופן מובהק סטטיסטית יותר  11מקומי) הגבוה ביותר התקבל בטיפול של האפר (

טון/ד'). באופן כללי  10טון/ד'), ודומה ליבול במצע הפרלייט ( 8.3לקרים (מהיבול במצע הטוף בק

נמצא שגידול במארז שרוולים מניב יבול גבוה ואיכותי יותר ביחס ליבול במארז הקלקר, ייתכן 

בשל ניקוז משופר בגידול בשרוולים המאפשר אוורור טוב יותר של בית השורשים. בעונה השנייה 

) נבדקו טיפולי אפר עם חומר אורגני ופרלייט עם וללא חומר אורגני במארז עונות 5ואילך (סה"כ 

שרוולים בלבד, למול טיפול ביקורת של טוף בקלקר. לא נמצא הבדל מובהק בסה"כ היבול 

שהתקבל בטיפולי האפר והפרלייט ובסיכום כל שנות הניסוי לא קיים הבדל ברור בין המצעים 

, להוציא יתרון מובהק למצע האפר והפרלייט על פני הטוף ולמעשה התוצאות היו טובות בכולם

 טון/ד'). 7.9טון/ד' לעומת  9.5 – 8.6( 2010/11בעונת 

 

התאמת מצעית (עם קומפוסט מפרדה) להשבחת קרקע לגידול גפן בכרם יין של בחינת ניסוי ל

מהמחלקה לקרקע ומים  ע"י פרופ' יונה חן וצילה אביעד 92002008- -ב בוצע, שדה בוקר

 -ו 2009ממצאיו סוכמו בדוחות משנת בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, ו

נבדק , וליכות מים נמוכה יחסיתבעלת מליחות גבוהה ומכלס והיא המאופיינת בקרקע  .2011

האם המצע, הידוע כמשפר את מוליכות המים ויחס אוויר/מים בבית השורשים, מביא בתנאים 

המקומיים לשיפור בקליטת המים בצמחים (וע"י כך גם לחיסכון במים להשקיה), מאחר ובתנאי 

ים לקרקע ההשקיה הקיימים (טפטוף) חלק ניכר מהמים, המשמשים גם להזנה, אינם מחלחל

ומתאדים בתנאי האקלים היבש השורר באזור. מעבר לבדיקות הרגילות (אפיון קרקע ומצע, 

נקז ויסודות בעלים), בוצע מעקב אחר רטיבות והתפתחות השורשים ההשקיה והכימיה של מי 

האפר ים הראו כי יבמצע ושקילת הפרי בגפני המצע בהשוואה לביקורת. ממצאים ראשונ

ים ומסייע בהתפתחות מערכת שורשים עשירה במצע. בהיבט המ מצמצמם את התאדות

מערכי  הבריאותי לא נתגלתה חריגה בריכוזי מתכות שנמדדו בענבים מגפנים שגדלו על מצע האפר

 .  הסף של שרות המזון

 

31TUהתאמת מצעית לגידול עגבניות שרי בתעלות הזנה פתוחות בחממות משק מודל חינת ניסוי לב

 .בהשוואה למצעי גידול מסחריים אחרים (טוף, פרלייט) ולחול המקומי (ביקורת) U31Tבקדש ברנע

) pHבוצע ניסוי הכולל מעקב שבועי של פרמטרים כימיים שונים (חנקן, אשלגן, מוליכות חשמלית, 

, ע"י הדוקטורנט יובל קיי ובעל המשק עמית ורד, 2010 – 2008 בשניםושל איכות ומשקל היבול, 

ובהנחיית פרופ' יונה חן. כן נבחנה השפעת מצע מנותק (גידול בדליים ושקים) ולא מנותק (תעלות) 

על הגידול. בבחינת היבול שהתקבל במצעים השונים מצע האפר לא נפל מהמצעים המסחריים 

http://www.coal-ash.co.il/docs/PepperSleeves_Zipilevi_2006-2011.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/PepperSleeves_Zipilevi_2006-2011.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/SdeBokerObservation2009.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/SdeBokerObservation2009.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/TomatoObserv_VeredKaye_2009-2010.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/TomatoObserv_VeredKaye_2009-2010.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/TomatoObserv_VeredKaye_2009-2010.pdf
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בול בתעלות ההזנה שהכילו אפר וטוף היה גבוה מהיבול במצעים . בנוסף, הילואף הראה יתרון ק

 המנותקים. 

 

 רפד לבעלי חיים

 

מ"מ) המתקבל כשארית מניפוי החלקיקים הגסים מתאים  2 -אפר פחם תחתית דק (מתחת ל

 יתרונות הבאים, והוא מספק את ה("ריפודית") לשמש כרפד לבעלי חיים כפרות, כבשים ועופות

; מצע נוח ונעים לרווחת בעלי החיים; למגדל: מרבץ יבש וספיגת נוזלים מההפרשות ונידופם

העבודות מניעת אבק ומטרדי ריחות רעים, טפילים וזבובים. ; מזעור קצב צמיחת חיידקים

 בריאותי. -שבוצעו בארץ לבחינת השפעת הריפודית התמקדו בעיקר בפן הסביבתי

 

 ששימש כרפד במרבץ רפת בקיבוץ שער העמקים U31Tבדיקת זבל פרות מעורב באפר פחם תחתית31TUב

מהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה ועמיתיו  , אשר בוצעה ע"י פרופ' רמי קרן2000משנת 

שטיפים היו נמוכים באופן משמעותי מריכוזי נמצא כי ריכוזי כל מתכות הקורט בת ,במרכז וולקני

 4.5(הסף המומלצים לאיסור השימוש במי קולחים להשקיה מעל אקוויפר החוף, למעט בורון 

 שרובו, האפר בלבד)בתשטיף  מ"ג/ליטר 0.1לעומת  בתשטיף תערובת האפר עם הזבלמ"ג/ליטר 

בדיקות יסודות מקרו ומיקרו בחלב פרות שהוחזקו  נתרם מהפרשות הפרה העשירות ביסוד זה.

ימים, הראו שלאפר לא  10במתחם סגור בו פוזר רפד האפר ובחצר ללא טיפול (ביקורת) למשך 

 הייתה השפעה על ריכוז היסודות שנבדקו בחלב.

 

ריכוזי יסודות רדיואקטיביים 31TUנמדדו , רות המזון במשרד הבריאותיבבדיקות שנעשו בהנחיית ש

רקמות של פרות ובחלב ריכוזי יסודות קורט 31TUושורק, -ע"י גוסטבו חקין מממ"ג U31Tבחלב פרות

ע"י דר' ישראל ברוקנטל מהמכון למדעי בעלי החיים, מרכז  U31Tמצע אפר הפחםותרנגולות שרבצו על 

שהתקבלו נמוכים מהערכים המרביים המותרים על פי דרישות יסודות הקורט . ריכוזי וולקני

רשות המזון במשרד הבריאות, והם דומים לריכוזים שהתקבלו בתוצרים שפורטו לעיל, אך 

לא נמצא הבדל בריכוזי היסודות הר"א בין חלב שהופק מצעים נטולי אפר. בדומה, שגודלו על 

לא היו ברי  232Th -ו 226Ra. יתר על כן, ריכוזי מקובלמפרות שרבצו על האפר לפרות שרבצו על מצע 

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפים מזבל 31TU חנסקי'ולודמילה צע"י פרופ' קרן  נבדקו ,כמו כן. מדידה

 .U31Tעופות המעורב באפר פחם תחתית ששימש כרפד לעופות בהשוואה לרפד רגיל של נסורת עץ

(קדמיום מהיסודות נמצא כי הריכוזים של חלק ולפיהם  2004 -הממצאים סוכמו בדו"ח מ

היו נמוכים (אבץ ומנגן) היו מתחת לסף הגילוי של המכשיר (בשני סוגי הרפד), וחלקם ומוליבדן) 

כרפד לבעלי חיים אושר ע"י השימוש באפר תחתית  ברפד האפר מאלה שהתקבלו מהרפד הנסורת.

זי ממשיכה מנהלת אפר הפחם בבדיקת ריכו ,רות המזוןיהמשרד להגנת הסביבה. לבקשת ש

מזהמים ברקמות בעלי חיים ששהו על רפד אפר פחם לצורך בחינת השפעת הרפד על הצטברות 

 מזהמים בתוצרים האכילים של בעלי החיים בטווח ארוך.

http://www.coal-ash.co.il/research/Rami_Keren_2000_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Gustavo_Haquin_2004a_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Gustavo_Haquin_2004a_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Gustavo_Haquin_2004a_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Gustavo_Haquin_2004a_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Israel_Bruckental_2005_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Israel_Bruckental_2005_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/HeavyMetals_PoultryBedding_Keren_2004.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/HeavyMetals_PoultryBedding_Keren_2004.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/HeavyMetals_PoultryBedding_Keren_2004.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/HeavyMetals_PoultryBedding_Keren_2004.pdf
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 -בהמתנהלים בהנחיית דר' ישראל יוסלביץ' מהמחלקה לעופות בשה"מ, נבחן במסגרת ניסויים 

2007 31TUניצול אפר התחתית כתחליף לרפד הנסורת הרגילU31T סיוני בקיבוץ גזית, ובלולים יבלול פטם נ

מסחריים בשבי ציון (פטם) ובמולדת (רבייה כבדה) וכן בלול מטילות במושב בוסתן הגליל. בלול 

כה תוצאות טובות במונחי תפוקה, בריאות ומזיקים, אף כי התגלו בעיות  הפטם התקבלו עד

אחדות בהסתגלות האפרוחים בימיהם הראשונים ובהתרוממות אבק במחצית הראשונה של 

מחזור הפטם. בלול המטילות התקבלו תוצאות שעל פיהן האפר תורם להקטנת חלחול המזהמים 

הפרשות כוזי הניטרטים והכלורידים בלשלשת (לקרקע, לעלייה בספיגת הנוזלים ולהפחתת רי

למזהמים שנבדקו.  20% -כת ספיחה טובה יותר ביכולהוכיח בלול הרבייה רפד האפר העופות). 

לא חל שינוי משמעותי ברטיבות, המייצגת את היכולת לספוח את נוזלי העופות, וכן  ,מאידך

 במספר הטלות הביצים, בין רפד האפר לנסורת. 

 

U31T גיל כץ 'ע"י דרמזהמים אורגניים נבדקו ,KTE,  צע ומבחלב פרות הרובצות על מצע אפר תחתית

, מקורותיוכי ריכוז המזהמים בחלב על שני  ם עולהממצאימה. U31Tהאפרברפד מזון הפרות ו, ברגיל

עוד עולה . ן סכנה בצריכתובתקן המחמיר האירופאי ומכאן שאיאינו חורג מהתכולה המותרת 

למזהמים  סבירהשוואה בין פרופיל המזהמים בחלב לזה במזון הפרות ובאפר המצע, שמקור מ

 בחלב הוא מן המזון המסופק לפרות ולא מאפר הפחם.

 

 יפור תכונות של קרקעות חקלאיות בעזרת אפר מרחףש

 

קרקעות המשמשות לחקלאות ידוע ונפוץ בעולם ומתועד ניצול אפר פחם מרחף להשבחת 

היעודים המקומיים מתמקדים ביישומים התורמים ישירות  בפרסומים מדעיים ויישומיים לרוב.

לגידול, למשל על ידי שיפור מבנה הקרקע או בתרומת יסודות מזון; בשימור הפוריות העתידית 

ם או פעילות חקלאית אחרת תוך חסכון של הקרקע, למשל ע"י מניעת סחף; או בהחלפת תוספי

בעלויות או מניעת פגיעה סביבתית, למשל, בהקטנת השימוש בחומרי הדברה. כל זאת תוך שמירת 

 תועלת הן מההיבט הכלכלי והן מההיבט הסביבתי. -מאזן חיובי של עלות

 

סקירת ספרות 31TU, במסגרת תכנית מחקר המתבססת על 2003 -חינת היישום בארץ החלה בב

לחקר  סביבה, מרכז וולקניהמים והקרקע, הע"י פרופ' אורי מינגלגרין מן המכון למדעי  U31Tמקדימה

 ממנה נגזרו כיווני הפיתוח הבאים:, החקלאות

 

ות ליצור קרומים המונעים חידור בקרקעות לס שהן חסרות מבנה ונוט וצרות קרוםומניעת הי •

. נבחן האם הוספת נגרו סחףמים ונסדקים בהתייבשות. עקב כך הקרקעות גם רגישות לנזקי 

האפר משפרת את מבנה הקרקע (יצירת תלכידים) ומצמצמת ואף מונעת את התופעות לעיל 

  ומשפרת את חידור המים לקרקע.

http://www.coal-ash.co.il/docs/ChikenDung_Bachrach_Feb2008.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Gil_Katz_2013_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Gil_Katz_2013_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/SoilImproveSurvey_Mingel_2003.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/SoilImproveSurvey_Mingel_2003.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/SoilImproveSurvey_Mingel_2003.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/SoilImproveSurvey_Mingel_2003.pdf
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(יכולת הקרקע להכיל מים  יזת המים שלהןהגדלת פוריות קרקעות חוליות על ידי שיפור תאח •

והקטנת גודל  בנקבובים) באמצעות יצירת תלכידים, בין השאר כתוצאה מפוצולניות האפר

  . הנקבובים

הנגרם עקב תפיחה בהרטבה והתכווצות  עתירות נתרן, מניעת סידוק בקרקעות כבדות •

בהתייבשות תוך יצירת סדקים, כאשר הוספת האפר נועדה להפחית את התפיחה בעת 

 . ההרטבה ולפיכך גם את התכווצות וסידוק במהלך ההתייבשות

 

בהנחיית פרופ' אורי  בוצע במסגרת עבודה של שי ברטל לקבלת תואר מוסמך שלב א' של המחקר

. מרכז וולקני ,סביבההמים והקרקע, הנחס פיין ופרופ' רמי קרן מהמכון למדעי מינגלגרין, דר' פ

 :. להלן הממצאים2008 -וסוכמה ב 2005-2006U31Tשלב סינון מעבדתי שבוצע בשנים U31Tהעבודה כללה 

 

הקרקע  רוק גושייפ) עקב 1הקרום נוצר בשני תהליכים: ( –היווצרות קרום בקרקעות לס  •

) עקב דיספרסיה כימית של מקטע החרסית במי הגשם הדלים במומסים 2בפגיעת מי גשם; (

בתרחיף על  תנותר הלעומק הקרקע ובחלק פתנשט הבחלקש, מגדילה את ניידות החרסיתש

לאחר הייבוש קרום צפוף. כדי לבחון את השפעת האפר על היווצרות  תני הקרקע ויוצרפ

) ובוצעה מדידה של קצב חידור 15, 12, 10, 8, 0הוספו לקרקע אחוזים שונים של אפר ( ,הקרום

מים לקרקע במדמה גשם ומדידה ספקטראלית של החזר הקרינה מקרום הקרקע באמצעותה 

חוזק הקרום הנוצר. להעריך את ריכוז החרסית בקרום הקרקע וע"י כך להעריך את ניתן 

קרום. נמדדה גם כמות הסחף מהקרקע משמעותית של החזר קרינה גבוה מעיד על הימצאות 

בדיקת אחוז בקרקע כנגד ביקורת ללא אפר. ב 15 -ו 8במהירויות רוח שונות ובאחוזי אפר של 

ר מעכבת את היווצרות הקרום וע"י כך משפרת את קצב הוכח שתוספת אפ דדיםשלושת המ

אחוז אפר),  15 -כטון לדונם קרקע ( 10 -חידור המים עד כדי הכפלתו בתוספת אפר השקולה ל

ההתנגדות לסחיפה על הרוח, כפי  ההחרסית ועימ חלקיקיוכן להחלשת חוזק התאחיזה בין 

הירות הנדרשת לניתוק חלקיקים שבא לידי ביטוי בעלייה בכמות הסחף ובמקביל לירידה במ

. אחוז אפר, בהתאמה) 8 -ו 15 -מטר/שניה ב 24 -ו 10ראשוני עם עלייה באחוז האפר בקרקע (

אחוז אפר, שבו נוצר הרס מוחלט של  15ח ברמה המכסימלית הובחנה בטיפול עם והשפעת הר

מי שתיה  אובחנה חריגה מתקן -היבט הסביבתיבמטר/שניה.  26הקרקע במהירות מרבית של 

במי נקז של הקרקע ביסודות ניקל, כרום, גופרית וסלן. רק כרום מהווה סכנה בריאותית 

 .TCLP -הבחינת מתחת לערך הסף לפי  רמתו הייתהפוטנציאלית, אך 

 

הקרקעות החוליות בארץ מורכבות בעיקרן מגרגרי  – שיפור תאחיזת מים בקרקעות חוליות •

קוורץ המצויים במקטע חולי אחיד יחסית. כתוצאה מכך הקרקעות מאופיינות בפילוג צר של 

גודל נקבובים שרובם גדולים מכדי להחזיק מים קפילאריים, מה שמקנה לקרקע מוליכות 

אובדן המים  ,כתוצאה מכךהידראולית וקצב חידור למים גבוהים ומנגד תאחיזת מים נמוכה. 

רב וזה מחייב השקיה בתדירות גבוהה יותר. כדי לבחון את השפעת האפר על קצב חידור 

http://www.coal-ash.co.il/docs/Shai_Bartal_2006_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/Shai_Bartal_2008_Abstract.pdf


 מנהלת אפר פחם
 

 
 סקירת מחקרים ועבודות

  2016אוקטובר 
 שימושי אפר פחם בחקלאות

 

8 
 

לבדיקת ו) במכשיר מדמה גשם 15, 12, 10, 8, 0נבדקה קרקע באחוזים שונים של אפר ( ,המים

המים לאורך תכולת השפעת האפר על תאחיזת המים נבדקה הקרקע באמצעות שקילת 

במשך שבוע; יכולת תלכוד חלקיקי הדיונה ע"י האפר  הןקרקע שהמים נוקזו מעמודות 

דרכם; ת המכשיר נבדקה באמצעות מכשיר פנטרומטר המודד את התנגדות פני השטח לחדיר

אחוז  15 -ו 8ולבסוף נמדדה מידת היווצרות סחף בסופת רוח בקרקעות עם אפר בשיעור 

אחוז  90שתוספת האפר גורמת לירידה של עד בהשוואה לביקורת ללא אפר. התוצאות הראו 

ללא אפר ובמקביל להקטנת המוליכות  דומהבקצב חידור המים לקרקע בהשוואה לקרקע 

ההידראולית והגדלת תאחיזת המים כתוצאה ממילוי הנקבובים הגדולים בחלקיקי האפר 

יבוש אחוז אפר), כך שבתהליך י 12-15הדקים (התוצאות הטובות ביותר הושגו בהוספת 

התכונות הפוצולניות שלו מ כתוצאההקרקע לאחר הרטבתה נוצרים תלכידים ע"י האפר 

. כתוצאה מכך גדלה הרטיבות היחסית ם טובה יותרנקבובי התפלגותומתקבל מבנה יציב ו

בשכבת החריש ותכולת המים הזמינים לצמח. במקביל לעלייה בתכולת האפר בקרקע חל גם 

אפר)  15%מטר/שניה (בקרקע עם  26במהירות רוח של  שיפור בעמידותה לסחף רוח גם

מטר/שניה. הוספה חוזרת של אפר  9בהשוואה לסחף רוח מוחלט בקרקע הביקורת במהירות 

אחוז) לקרקע לאחר שזו טולטלה עד להרס התלכידים (מדמה עיבוד  2.5 – 2בשיעור נמוך (

מהוספת המנה  חקלאי), הקטינה משמעותית את קצב חידור המים שהתקבל כתוצאה

הראשונה של האפר, וזה מצביע על אפקט מצטבר של יישום הדרגתי של אפר מרחף וכי ניתן 

שתוספת אפר בכמות ראשונית  נראהלשמר את ההשפעה החיובית של האפר לאורך זמן. 

טון אפר לדונם הביאה לשיפור  2 -טון לדונם ולאחר מכן הוספה שנתית של כ 10 -השקולה ל

אובחנה חריגה  -בהיבט הסביבתיקרקע, ללא תופעות שליליות משמעותיות. תאחיזת המים ב

מתקן מי שתיה במי נקז של הקרקע ביסודות ניקל, כרום, עופרת, בריום וסלן. רק כרום 

 ריכוזי ;TCLP -היה מתחת לערך הסף לפי ה כוזוירמהווה סכנה בריאותית פוטנציאלית, אך 

בכדי לגרום חשש לזיהום מי בה  ןשאיכזו מידה במי הנקז חרגו מתקן מי שתיה בהעופרת 

אחוז) ריכוזי חלק  2לאחר תוספת שניה של אפר פחם ( .ביבולאפשרית תהום או הצטברות 

מהיסודות עלו בהשוואה לתוספת הראשונה של האפר ונצפתה חריגה מתקן מי שתיה בריכוזי 

גופרית, סלן ובייחוד כרום במי נקז הקרקע. נראה שריכוז היסודות במי הנקז נקבע לא רק על 

במסיסות (במקרים מסוימים עליה ידי קצב שטיפת המקטע המסיס אלא גם על ידי שינויים 

כתוצאה מתהליכים  ,של מי הנקז) pH -ובאחרים ירידה, והמושפעת במידה רבה מרמת ה

כימיים ופיזיקליים ארוכי טווח המתרחשים באפר שהוסף לקרקע ונחשף לסופות גשם 

 ולמחזורי ייבוש והרטבה.
 

נתרנית תפחית -תיתנבדק האם הוספת אפר לקרקע חרסי – מניעת סידוק בקרקעות כבדות •

את רמת הנתרן ואת היווצרות סדקים המאפיינים קרקע מסוג זה בגלל ריכוזי הסידן 

השפעת  ונבחנוהגבוהים באפר והפוצולניות שלו. לצורך כך הוספו כמויות גדולות של אפר 

יסודות הקורט בגידולים. לצורך כך נבחרה חלקה בקיבוץ כוז ירהאפר על היבול ואיכותו ו
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 -ו 20 -חלקה העליון אפר בשיעורים השקולים לבנתרנית שהוצנע -קרקע חרסיתית רבדים של

) נזרע תירס למספוא בקרקע זו ובביקורת ללא 2005טון לדונם ושבועיים לאחר מכן (מרץ  80

כרום  -בהיבט הסביבתיאפר. נמצא שהוספת אפר בשיעורים הנ"ל לא גרמה לפחיתה ביבול. 

היחיד שריכוזו בקלחי התירס הושפע משמעותית מהוספת האפר, כנראה בגלל המזהם היה 

על ריכוז  האפר לא השפיעוספת האפר מאחר שהכוזו בירלצמח ולא בגלל עליה בזמינותו 

הריכוז  ,בקרקע. עם זאת רוםהריכוז באפר היה דומה לריכוז הכשכן הכרום בקרקעות 

. האפר השפיע על קליטת המוליבדן בנוף בקלחים לא הגיע לרמות המהוות בעיה בריאותית

יסודות הקורט העיקריים כוז ירלא על וכרום בנוף הצטברות לא על אולם אך לא בקלחים, 

עופרת הרעילים, הקדמיום והעל ריכוזי  או ,(ברזל, מנגן, אבץ, נחושת, ניקל, קובלט ובורון)

 שהיו נמוכים מאד הן בקלחים והן בנוף של צמחי התירס. 

 

פוטנציאל יישום ע"י דר' פנחס פיין ושותפיו למחקר  נבחןמחקר הס מסקנות שלב א' של בסיעל 

במקביל לשלב  2005במסגרת מחקר שהחל להתבצע בשנת  באתרים הבאים המסקנות בשדה

 :. להלן הממצאים2010 -וסוכם ב הסינון המעבדתי

 

, ע"י הוספת האפר כאמצעי בנטיעות באדמת לס בנגב בחינת צמצום איבוד מים בהתאדות •

למניעת התקרמות הקרקע לשיפור חידור המים והאצת קצב גידול העצים. העצים הניטעים 

בנגב בשיחים או לימנים בכדי לאגור את מי הגשמים וע"י כך להגדיל זמינותם לעץ, אך רובם 

אובדים בהתאדות עקב היווצרות קרום חרסיתי פני הקרקע שכאמור מקטין את חידור 

 ים. (בניהול דר' ניר עצמון מהמכון למדעי צמח, מרכז וולקני). המ
 

באתר כתף בתרים אשר  2004 -הניסוי בשטח כלל מעקב אחר לימנים ושיחים שנחפרו ב

טון/דונם  20 -ו 10, 5בגבעות גורל בנגב סמוך לישוב עומר, שהוסף להם אפר בשיעור 

 ),אחוז ממשקל הקרקע 8 -ו 4, 2 -ים כס"מ העליונים של הקרקע מהוו 20עד  10 -בהצנעה ב(ש

 למול ביקורת ללא אפר. 

 

 תוצאות:

פיזור האפר בלימנים יצר סידוק מוגבר לעומת טיפולי הביקורת שכמעט ולא הכילו סדקים; 

ס"מ ועד לעומק הדיגום  20תה דומה בכל הטיפולים מתחת לעומק יתכולת הרטיבות הי

אפר השונות; -היה דומה בין תערובות הקרקעמשום שכושר תאחיזת המים  ,מטר) 1המרבי (

אחוז לא השפיעה על תאחיזת המים של  8הוספת אפר לקרקע בשיחים בשיעור של עד 

עם וללא אפר; חוזק הקרומים  יםדומה בשיחשהייתה רטיבות מתכולת ההקרקע, כפי שנראה 

קצב חידור אחוז או יותר;  4בפני הקרקע נחלש משמעותית בהוספת אפר לשיחים בשיעור של 

אחוז אפר היה גבוה יותר מאשר בלימן ללא אפר, ובכך האפר סייע גם  8המים בלימן עם 

http://www.coal-ash.co.il/docs/SoilImprove_FinalReport_Sept2010.pdf
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סחף במורד הערוץ, בשל ההתנקזות המהירה של המים בלימן  צטברותבהקטנת שיעורי נגר וה

  שהביאה לשקיעת סחף בקרקעית הלימן.

 

מרבית בלב אזור בו  םבני דרו מושבבחינת שיפור תאחיזת מים בכתמי חול בשדה סמוך ל •

 דישון-באחידות משטר ההשקיה םקרקע פוגמרקם הב סר האחידותוחהקרקע כבדה יותר. 

. כדי למנוע ובתאחיזת המים הידראוליתהמוליכות בהמרחבית השונות בשל בעיקר  הנדרש,

חול. כתמי התאחיזת המים בגדיל את העל מנת ללכתמי החול הוסף האפר  ,זאתשונות 

 בוסק).אריה (בניהול דר' חיטה  גודלההתצפית בחלקות 
 

פול יטטון/דונם ו 30 -ו 10הניסוי בשטח כלל טיפולים ללא אפר פחם ועם אפר בעומס של 

טון/דונם. בוצעו בדיקות  10ס של בעומ(בוצת שפכים מיצבת בסיד ואפר פחם) במס"א ב

 בדות בצמחים. כימיות לקרקע ובדיקות נתרן, זרחן, אשלגן, יסודות קורט ומתכות כ

 תוצאות:

מרקם הקרקע בחלקת הניסוי השפיעה על הדירות התוצאות והקשתה על מציאת שונות ב

 .קשר חד משמעי בין תוספת האפר לתכונות הפיסיקליות של הקרקע ותאחיזת המים בה

לקבוע אם האפר משפר את היבול. יבול החיטה היה שונה בין הטיפולים שקשה היה ומכאן 

טון/דונם אין השפעה על  30אך לא באופן מובהק סטטיסטית, ונקבע שבעומס אפר של עד 

ריכוז  בהעלאתטיפול הבמס"א היה יעיל  -החיטה. מבחינת זמינות יסודות הזנה בקרקע

ביחס לטיפול  בקרקע ןהזרחהק את ריכוז החנקן; והן האפר והן הבמס"א הגדילו באופן מוב

להסיק ביקורת, אם כי רק בדיגום הראשון. לסיכום, בשל מגבלות בתנאי הניסוי לא ניתן היה 

 מסקנות חד משמעיות.

 

אחר השפעת האפר על ו בקרקעות כבדות ברבדים )ובעיקר סידוק(מעקב אחר תכונות הקרקע  •

) ותירס למספוא 2009), כותנה (2007/8חיטה ( ),2007), חימצה (2006כותנה (התפתחות גידול 

 .צמח (בניהול דר' אריה בוסק)בקרקע וביסודות מקרו ומיקרו כוז יר על), ו2010(
 תוצאות:

טון/דונם) וללא הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הטיפולים  6.5יבולי התירס היו גבוהים (

. בנוסף, מידת ההסתדקות של טון לדונם וביקורת ללא אפר) 80 -ו 20(הוספת אפר בשיעור 

הקרקע פחתה עם עליה בכמות האפר המוסף. ריכוזי יסודות המקרו והמיקרו העיקריים 

בצמח היו דומים בין הטיפולים. ריכוזי עופרת וקדמיום היו נמוכים מאד ולא הושפעו ע"י 

עה בורון לא הושפע מהטיפולים. לעומת אלה, תוספת האפר כן השפיכוז הירהטיפולים, וגם 

טון  80 -ו 20בטיפול ביקורת,  מ"ג/ק"ג  3.1 -ו 1.9, 1.6באופן מובהק על ריכוז כרום בקלחים (

 אפר/דונם, בהתאמה) וריכוז מוליבדן בנוף.
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ביבול הכותן לא היו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הטיפולים, אולם נראה שלתוספת 

 80תוספת אפר של  ,מקרה יתה השפעה חיובית על היבול. בכליטון/דונם ה 20אפר של 

 טון/דונם לא פגעה ביבול.

 

יבול גרעיני החימצה בין הטיפולים לא היו מובהקים סטטיסטית, וכך גם לגבי בההבדלים 

תה יריכוזי יסודות מקרו, מיקרו ומתכות כבדות בין הטיפולים, אך נראה שלתוספת האפר הי

 השפעה חיובית על היבול.

 

נראה שהאפר האפר שנים לאחר יישום  3 שנערכה בבדיקה -מבחינת הסתדקות ומבנה הקרקע

 20 -טון אפר/דונם בהשוואה ל 80 שלטיפול ביתה פחותה ימנע או הקטין את ההסתדקות שה

שנים מהיישום נראה בבירור שהאפר הקטין את גודל  6שנערכה טון/דונם, ובבדיקה 

 .2010 -חר עונת התירס בשנוצרו לאחר תיחוח הקרקע שבוצע לא (תופעה חיובית) האגרגטים

לסיכום, האפר שינה את התכונות הפיסיקליות של הקרקע בכך שמנע או הקטין את 

והקטין את גודל האגרגטים שנוצרו לאחר תיחוח. השפעת האפר על היבולים  ההסתדקות

. האפר לא השפיע על ריכוזי יסודות סטטיסטית יתה בהגדלה מסוימת אך לא מובהקתיה

כוזי קדמיום ועופרת בקלחים או בנוף של צמחי התירס, אך גרם לעליה בקרקע ולא על רי

 בריכוז יסודות אחדים בצמח: כרום וסטרונציום בקלחים ומוליבדן בגבעולים.

 

 ייצוב בוצת שפכים בעזרת אפר מרחף ויישומה בחקלאות

 

תהליך טיהור העיקרי בלוואי הוצר ת) היא Municipal Sewage Sludgeבוצת שפכים עירונית (

במתקן טיהור שפכים (מט"ש). הבוצה מורכבת בעיקר מחומר אורגני, אך מכילה גם השפכים 

הטיהור במצב נוזלי  ערכתחיידקים גורמי מחלות. הבוצה מסולקת ממ -מתכות כבדות ופתוגנים 

ועוברת לפני סילוקה תהליכי הסמכה, סחיטה וייצוב (איכול אנאירובי או אירובי, להקטנת ריכוז 

חומרים אורגנים נדיפים ופתוגנים). בעקבות הנחיות המשרד להגנת הסביבה להפסיק את הזרמת 

צוב הבוצה יילבוצת השפכים של השפד"ן לים, נבחן ניצול אפר פחם מרחף בתערובת עם סיד 

, על ידי קבוצת מחקר ושימושה כתוסף לשטחים חקלאיים N-Viro(במס"א) בטכנולוגיית 

מומחים ויועצים ממרכז וולקני, משרד החקלאות  ,בין היתר ,בראשות דר' פנחס פיין הכוללת

אפר , במקרה הנוכחי לייםא. בטכנולוגיה זו נעשה שימוש בתוספים אלקשונים וגופים חקלאיים

נוח ולקבלת חומר פריך בבמס"א המגדיל את אחוז המוצקים שמש בעיקר כמלאן מרחף (המ

לחיטוי הבוצה מפתוגנים (חיידקים, פטריות, זרעי עשבים וכו') ע"י פיסטור וסיד  ,בשדה) לפיזור

סוג א' (מותרת של בוצה לרמה בוצה מביא את הפול זה יט .pH -כתוצאה מהעלאת הטמפ' וה

ניתנת לשימוש כדשן משום שהיא עשירה ה ,לי מאכל לבני אדם)לשימוש כתוסף לקרקע בגידו

בבדיקות מעבדה שנערכו בצמחים שגודלו על תערובות  .בחומר אורגני וביסודות הזנה לצמחים
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אפר מרחף ובוצה לא נתגלו חריגות בריכוזי המתכות הכבדות, וכל התערובות עמדו בדרישות 

 א מהשפד"ן בשדות חקלאיים"במס יושמתמ 2012 תחילת מאז באופן מעשי,בוצה סוג א'. 

 .אדם למאכלהמשמשים  אחדים וגידולים מספוא לגידולי בעיקר ,הנגב יהודה ובצפון בדרום

 

 בשנים(השימוש בבמס"א נבחן בארץ לראשונה במסגרת תכנית מחקר שכללה בשלב הראשון 

2005 – 2006( 31TUמחקר מעבדתיU31T  עמידת הבמס"א בדרישות התקן) שבחן את ההיבטים הסביבתיים

) שגודלו על מצע המכיל במס"א לבוצה סוג א', תכולת מתכות כבדות בבמס"א ובצמחים

השוואתיים שכללו מעקב אחר התפתחות והאגרונומיים (הזנת יסודות חיוניים), ומחקרי שדה 

בהשוואה לביקורת  בנוכחות במס"א צמחים ויבולים בקרקעות, גידולים ומשטרי דישון שונים

 ללא במס"א. 

 

לא עדיין מט"ש בית שמש (במס"א משפד"ן ונלקחו בוצות ממט"ש אשדוד  במחקר המעבדתי

(אבק  CKD -לאו חלקי לחרסית ו כתחליף מלא ,ועורבבו עם אפר מרחף וסיד חי ,יוצרה בשלב זה)

. במס"א שיוצר במט"ש בית שמש-מוצר דמוי – "אקוסויל"בייצור ששימשו כבשני מלט) 

השוואה . נערכה התערובות עורבבו בחול דיונה והושמו בעציצים בחממה עם תירס כגידול בוחן

כטיפולי ביקורת. העומס הכולל של מסחרי או עם דישון  לא מיוצבת שמשבית  בוצתעם לעציצים 

טון לדונם, ונקבע לפי כמות החומר  25.9 -ל 6.5הבוצה המיוצבת בקרקע (על בסיס לח) היה בין 

טון חומר אורגני לדונם לשנה;  1.1טון בוצה יבשה לשנה או  1.5האורגני המותרת להוספה שהיא 

 -ל 32; אחוז האפר בתערובות נע בין טון/דונם 3.3 – 0.6עומסי יישום הבוצות (על בסיס יבש) היו 

48 . 

 

תה יכל התערובות עמדו בתקן הישראלי למתכות כבדות. התוספת לקרקע של מרבית היסודות הי

אף מתחת לסף רגישות המדידה. גם ריכוזי היסודות בצמחים כמעט במספר מקרים נמוכה למדי ו

ריכוזי  –בוצה לא מיוצבת) בהשוואה לביקורת (דשן כימי או  א"ולא הושפעו בטיפולי הבמס

עופרת וקדמיום היו בגבול המדידה או מתחתיו; ריכוזי ברזל ונחושת ומנגן היו אחידים למדי בכל 

הטיפולים ובתחום הנורמטיבי; ריכוזי אבץ היו גבוהים אך עם שונות גבוהה בין הטיפולים; ריכוזי 

 40 -נמוכים (עד כעדיין אולם  גבוהים ביותר בצמחים שגדלו על בוצה עם אפרהבורון אמנם היו 

אפר אולם אין ומ"ג/ק"ג); ריכוזי מוליבדן וליתיום היו גבוהים במיוחד בצמחים שגדלו עם בוצה 

ריכוזי יסודות אחרים  .סיכון סביבתי או בריאותיכוזים שאובחנו יבתחום הר ביסודות אלה

 . נורמטיבי(כרום, קובלט, בורון וסטרונציום) היו בתחום ה

 

ריכוזי החנקן בצמחים היו דומים בין הטיפולים, עם יתרון מובהק  -ריכוזי יסודות הזנהבאשר ל

אחוז  2 – 1.5(שהם בתחום המקובלים ונמוכים בהשוואה לריכוזים  המסחרי הדישוןלטיפול 

כתוצאה את האפשרות שהיה מחסור בחנקן בכל הטיפולים  תמחזק תוצאה זומהמשקל היבש). 

בטיפולי הזרחן בצמחים תכולת ניטריפיקציה. -דהמנידוף אמון או ממהקרקע, משטיפת חנקן 

http://www.coal-ash.co.il/docs/FALSS_Fine2006.pdf
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רק חלק קטן מהזרחן שהוסף  תהוהיוו במרבית הטיפולים הדומ תהיהיהבמס"א והאקוסויל 

בכל הטיפולים לאורך  ממנו). ריכוזי הזרחן הזמין בקרקע היו גבוהים 5% -פחות מלקרקע (בדר"כ 

 ריכוזיםמהאחוז  90 – 60 -שהיווה כגבוה בשיעור  ונותרהם ובסיומו יום)  115(כל הניסוי 

כלומר הזרחן לא היה גורם שהגביל צמיחה. ריכוזי אשלגן בצמחים היו נמוכים  .ההתחלתיים

 והעידו על מחסור ביסוד שכנראה גרם לעיכוב בצמיחה. 

 

נמצאו גרם.  37 -ל 15יבול התירס בעציצים המשקל היבש הממוצע של הצמחים היה בין  מבחינת

יישום  ילעלייה בעומס שהתקבלה במקבילביבול רציפה עלייה בדגש על  ,הבדלים בין הטיפולים

עומס עלייה בכן וטון בוצה יבשה/דונם)  3.3 -ו 1.7, 0.8שהיו  אשדודהבמס"א מבוצת טיפולי 

הטיפול בעומס (טון בוצה יבשה/דונם  1.4 -ו 0.6) שהיו לא אפר פחם(להאקוסויל טיפולי יישום 

במס"א הלעלייה בעומס יישום  ת היבול . תגוב)מבין כלל הטיפולים היבול המרביהגבוה הניב את 

טיפול עם הדישון בשהתקבל היבול  לא היה הבדל ביןככלל,  .בלטה פחות בית שמשמבוצת 

הגבוה, בעומס היישום , האקוסויל י הבוצהטיפולהיבול שהתקבל בבין לגרם)  29( מסחריה

 .טון בוצה יבשה/דונם) 1.7(עומס יישום  בוצת אשדודשהועשרה בהבמס"א תערובת ו

 

לסיכום, נראה שלא היה סיכון לצמח, לקרקע, לשרשרת המזון ולסביבה משימוש בבוצות שפכים 

מיוצבות בסיד ובחרסיות או באפר פחם, ולא היה שינוי משמעותי בתכונות הביולוגיות או 

 ההזנתיות של הקרקע.

 

31TUעל הגידולים והקרקע בשדה השפעת הבמס"אU31T  נבחנה לראשונה בשני ניסויי שדה שהחלו בעונת

בשטחי קיבוץ רבדים על השפעת הבוצה על היבול וההרכב הכימי של הגידול נבחנו : 2006/7

 תאחיזת מים בכתמי חול דיונה בלב שטחי קיבוץוהשפעתה על כושר  )ורטיסולחרסיתית (קרקע 

 . על קרקע כבדה בני דרום

 

) וכלל שבעה טיפולים שונים שכללו 2009 – 2006/7נמשך שלוש עונות עוקבות ( הניסוי ברבדים

 10 -ו 5מ"ק/דונם בוצת אשדוד,  5, היקש עם דישון בזרחן וחנקן יחד, חנקןהיקש עם דישון כימי ב

 10 -מ"ק/ד' בוצת אשדוד, ו 2.5מ"ק/ד' במס"א בית שמש עם  5מש, מ"ק/ד' במס"א בית ש

חלקות). גידול הבוחן היה חיטה  35מ"ק/ד' בוצת אשדוד (סה"כ  5מ"ק/ד' במס"א בית שמש עם 

מדדי יבול  ) מבחינת1(לתחמיץ) בעונה הראשונה והשלישית וחמניות בעונה השנייה. הממצאים: (

השונים "ג/ק"ג) חנקן, זרחן ואשלגן בחיטה, טיפולי הבוצה מ(ק"ג/ד') ותכולת יסודות ההזנה (

. אולם, היבול ותכולת יסודות זרחן עם החנקןדישון בגם בהשוואה להיקש ה ותדומ ניבו תוצאותה

מ"ק/ד' בוצת  5מ"ק/ד' במס"א עם  10משמעותית (בייחוד הטיפול שכלל ההזנה היו גבוהים 

יסודות ) מבחינת ריכוזי 2בשחת והן בגרגרים; (החנקני, הן הדישון אשדוד) בהשוואה להיקש 

בשתי עונות הגידול לא היו הבדלים מובהקים בין  –בנוף ובגרגרי החיטה קורט ומתכות כבדות

הבדלים אם כי בין מספר טפולים, הטיפולים, למעט מספר יסודות שבהם היו הבדלים מובהקים 

http://www.coal-ash.co.il/docs/Pinchas_Fine_2013_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/Pinchas_Fine_2013_full.pdf
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הבמס"א לבין לפחות אחד מטיפולי ההיקש חסרי משמעות הואיל וההבדלים בין טיפולי אלו היו 

מבחינת בריאות  לא היו מובהקים, ובכל מקרה מה שחשוב הוא שריכוזי היסודות הרלבנטיים

קדמיום, עופרת וארסן היו מתחת לסף הגילוי. לעניין החמניות, לא היה הבדל ביבול בין  -בוריהצ

ום, הניסוי הראה כי אין סיכון הטיפולים השונים (לא נעשתה בדיקה כימית של הצמחים). לסיכ

 10הבמס"א יכולה להוות תחליף לדשן חנקני וזרחני (כי לצמח ולשרשרת המזון מיישום במס"א ו

 .לפחות שנים 3לגידולים בטווח של  ק"ג/ד' זרחן) 1.9 -ק"ג/ד' חנקן ו

 

ש עם טיפולים שכללו היק 4) וכלל 2008 – 2006/7נמשך שתי עונות עוקבות ( הניסוי בבני דרום

טון/ד'.  10טון/ד', ובמס"א (מט"ש בית שמש) בשיעור  30 -ו 10דישון כימי, אפר מרחף בשיעור 

ק"ג/ד') לחלקות הטיפולים מלבד חלקות  13גידול הבוחן היה חיטה לתחמיץ. ניתן דשן חנקני (

הבמס"א. מבדיקת מרקם הקרקע שנתיים לאחר יישום האפר והבוצה נמצא שתכולת החול 

ס"מ. לפיכך  40 – 20תה דומה לזו בעומק של יהס"מ העליונים בחלקת השונות הי 20 -בקרקע ב

האפר והבמס"א לא השפיעו באופן ניכר על התכונות הפיסיקליות של הקרקע או על תאחיזת 

טון/ד' וכן לבמס"א השפעה כלשהי  30 -ו 10תה לאפר בעומס יהמים בה. בשתי עונות הגידול לא הי

יסודות ההזנה חנקן, זרחן ואשלגן בצמח (נבדק בעונה ראשונה בלבד). על היבול ועל ריכוז ה

בריכוז  3בדיקת יסודות הזנה זמינים בקרקע בעונה הראשונה הראתה גידול משמעותי של עד פי 

) 2.4 – 1.6הזרחה בטיפולי האפר והבמס"א ביחס להיקש הלא מזובל, וגידול משמעותי נוסף (פי 

בלבד, ביחס לטיפולי האפר וההיקש. כלומר, הבמס"א החליפה בריכוז החנקן בטיפול הבמס"א 

תשומות דשן במלואן. בדיקת ריכוזי מתכות ויסודות קורט בחיטה (עונה שנייה בלבד) הראתה 

ליתיום, מוליבדן, עופרת, סלן  -הבדלים מובהקים בריכוזי יסודות אחדים בין הטיפולים

טון/ד') ביחס לשאר  30טיפול האפר (וסטרונציום. ריכוז גבוה של עופרת בחיטה נמדד ב

) ביחס לשאר 5 – 4הגדיל את ריכוז הסלן בחיטה (פי בעומס הגבוה הטיפולים; טיפול הבמס"א 

) ביחס לטיפול האפר בעומס הנמוך ולהיקש. עם זאת, 2.6 – 2הטיפולים, ואת ריכוז מוליבדן (פי 

אין סיכון לצמח ולשרשרת המזון תקנים, מכאן שעמדו בהריכוזים של כלל היסודות היו נמוכים ו

 מיישום הבמס"א. 

 

(שיפור תכונות נתרנית -חרסיתניסוי לבחינת השפעת הבמס"א (ואפר פחם) על טיוב קרקע 

. רבדיםחלקה ב) ב2008-2007עונות (שתי בוצע במשך  :ושיפור יבוליםהידראוליות וכימיות) 

טון/ד') ובגבס חקלאי  15טון/ד'), באפר פחם ( 15הניסוי כלל טיפולים בבמס"א ובקומפוסט בוצה (

 (בוצה מיוצבת בסיד) ה נוספו שני טיפולים: בבמ"סיטון/ד') וכן טיפול ביקורת. בעונה השני 0.5(

טון/ד'). הגידולים שנבחנו היו תירס  5בית שמש ובקומפוסט בוצה בשיעורי יישום רגילים (מ

-א השפיעו באופן מובהק על התכונות הפיסיקו. הטיפולים ל2008 -וכותנה ב 2007למספוא בעונת 

כימיות של הקרקע (ניתרון, יציבות תלכידים, כושר חידור למים), על היבולים ועל ריכוזי מתכות 

רובם אף מתחת כוזים היו ביהרכבדות (עופרת, קדמיום) בגרגרים ובנוף התירס, כאשר בגרגרים 

בערך מהמנה המקובלת); ריכוז הבורון בנוף  6לסף הגילוי, למרות שיעורי היישום החריגים (פי 



 מנהלת אפר פחם
 

 
 סקירת מחקרים ועבודות

  2016אוקטובר 
 שימושי אפר פחם בחקלאות

 

15 
 

בהשוואה  2התירס בטיפול האפר היה גבוה באופן מובהק בהשוואה לרוב הטיפולים (יותר מפי 

תה עליה מסוימת בריכוזי יסודות קורט רצויים כאבץ, מוליבדן וברזל וכן עליה ילביקורת); הי

האפר, קומפוסט הבוצה והבמס"א מתונה יותר בריכוזי החנקן והזרחן הכללי בתירס בטיפולי 

 ביחס לביקורת.

 

נבחן במסגרת תכנית ליווי לפיילוט עם כניסת  במחזור גידולים בגד"ש מהשפד"ן יישום במס"א

המתקן בשפד"ן לתפקוד מלא, שמטרותיה העיקריות הן אפיון וניסוח כמותי של השפעות 

בסיס הידע והניסיון  עלשל תוספת הבמס"א לקרקע ו טווח על הקרקע והגידולים-ארוכות

שימוש ללגבש פרוטוקולים של ממשקי גידול (זיבול/דישון/השקיה) בגד"ש לחקלאים  ,שיצטברו

כחומר  . דהיינו,בהתאם לייעודיה החקלאיים השונים אופטימאלי בבמס"א (ובוצות אחרות)

ת דשן לדישון, טיוב מבני והדברת מחלות שוכנות קרקע, לשם השאת יבולים תוך חיסכון בתשומו

ניסויי במסגרת  2011 -ומניעת נזק לגידולים, לקרקע ולסביבה. בחינת היישום בגד"ש החלה ב

גידול חסה (שלחין) ברבדים, תירס למספוא גידול  –שנים לפחות)  3שדה ארוכי טווח (

גידול תפו"א בקיה (פלחה) במשמר דוד, ו-גידול תלתןבליזימטרים ברבדים (ובמכון וולקני), 

 . הדברת מחלות צמחים שוכנות קרקעלניסוי בחוות הבשור (מו"פ דרום) במסגרת 

 

 3טיפולי היקש של דשן ללא זבל,  4טיפולים על קרקע ורטיסול הכוללים  16נבחנו  בניסוי ברבדים

טיפולי במס"א מהשפד"ן והיתר טיפולים בזבלים אחרים להשוואה (בוצה סוג ב', קומספוסט 

ק"ג/דונם  50מינון הזבלים היה שקול לעומס חנקן כללי של  .קומפוסט אשפת ערים)בוצה, 

ק"ג/דונם ללא דשן ראש,  150(העומס השנתי המותר לפי תקנות הבוצה) עם וללא דשן ראש, ושל 

 50/דונם לפי עומס חנקן על בסיס יבש טון 18.7 -ו 6.6( גבוהות כאשר כמויות הבמס"א לדונם היו

נם, בהתאמה) בגלל התכולה הנמוכה של חנקן בבמס"א יחסית לזבלים האחרים ק"ג/דו 150 -ו

ק"ג/דונם, בהתאמה).  150 או 50טון/דונם לפי עומס חנקן  12.1 -ל 0.9בין אשר הוספו בעומס ש(

מבחינת יתה במי קולחים. הגידול שנבחן היה תירס למספוא. יפיזור הבוצות היה ידני וההשקיה ה

) היו הבדלים מזעריים בין הטיפולים למרות השוני הגדול ביניהם 2011( בשנה הראשונה -היבול

מבחינת עומס היישום של יסודות הזנה בקרקע, למעט הבדל מובהק בין הטיפול באשפת ערים 

ק"ג  150 -טון/דונם) לבין טיפול במס"א במינון שקול ל 3.8ק"ג חנקן/דונם ( 50 -במינון שקול ל

טון/דונם בטיפולי הבוצות והקומפוסטים.  2.13 -ל 1.65והיבול נע בין  ),/דונםטון 18.7(חנקן/דונם 

ההבדלים ביבול היו משמעותיים ומובהקים אולם רק בהשוואה לטיפולי ) 2012(בשנה השנייה 

טון/דונם, בהתאמה.  2.23 – 1.54 -טון/דונם בהשוואה ל 2.44 – 1.92ההיקש ללא דשן או זבל: 

ק"ג חנקן/דונם וכן טיפולי קומפוסט אשפת ערים נתנו יבול  150 -לטיפול הבמס"א במינון שקול 

ללא דשן ראש בשתי השנים, הניבו  2011 -נמוך יחסית. כל הטיפולים שקיבלו מנה גבוהה של זבל ב

כוזים ממוצעים נמדדו רי -מבחינת הרכב כימי בצמחיםיבול נמוך ללא הבדל סטטיסטי ביניהם. 

יתה גבוהה יותר באופן מובהק ינות חנקן ואשלגן לצמחים הזמי -2012בגרגרי התירס מעונת 

תה דומה בכל הטיפולים; ריכוזי יבטיפולי הבמס"א ביחס ליתר הטיפולים וקליטת זרחן הי
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יסודות הקורט היו דומים בין הטיפולים למעט הגדלה מסוימת (לא מובהקת בהשוואה לחלק 

, ניקל ונחושת סידןמגנזיום, כוזי ירדלה במטיפולי ההיקש) במנגן ומוליבדן בטיפולי הבמס"א והג

ארסן, קדמיום ועופרת, אלה היו  -בחלק מטיפולי ההיקש. אולם לגבי המתכות הלא חיוניות

 . מהמותר מתחת לסף הגילוי ומתחת למותר, הן בעומס הבוצה המרבי המותר והן בעומס המשולש

 

נועד לבדוק זמינות יסודות קורט ומתכות כבדות לחסה  כון וולקניברבדים ובמניסוי הליזימטרים 

בוצה בוצות שונות (קומפוסט,  3ערבית הנחשבת גידול צובר מתכות, בתנאים מבוקרים ביישום 

במשך מספר עונות עוקבות למול ביקורת ללא זיבול ) מהשפד"ן ובמס"אממט"ש חיפה סוג ב' 

עות שונות המייצגות טווח רחב של תכונות קרק 3 -) ב2012/13וחורף  2012, קיץ 2011/12(חורף 

למעט הליזימטרים עם חול במכון כימיות (חול, לס וחרסית), עם השקיה במי קולחים -וקפיזי

ק"ג/דונם  150 -ו 50. מינון הבוצות נקבע לפי תכולת חנקן כללי של ים שפיריםוולקני שהושקו במ

 31.5 -ו 4.6וויולנטי לעומס שנתי של אק ,בבוצה (התכולה הגבוהה בטיפול במס"א בחרסית בלבד)

לא היה הבדל משמעותי  -מבחינת היבולטון חומר יבש/דונם, בהתאמה.  19.6 -ו 2.2מ"ק/דונם, או 

במשקל הצמחים על הקרקעות השונות, להוציא משקל הצמחים שגודלו במכון וולקני בחורף 

ק"ג  50י החול והבמס"א (שהיה נמוך משמעותית מזה ברבדים, ומשקל הצמחים בטיפול 2011/12

 -בצמחים מבחינת הרכב כימיבכל הטיפולים האחרים. ש/דונם) שהיה נמוך משמעותית מזה ןחנק

באופן כללי ריכוזי יסודות הקורט (נחושת, אבץ, ניקל, ברזל, מנגן, כרום, קובלט, בריום, 

ורת על אותה קרקע, פולי הבוצות לביקיבין טבפרט והיו דומים בין הטיפולים סטרונציום, ונדיום) 

לצמחים (נחושת, אבץ, כרום). באופן פרטני, ריכוזי חלק מיסודות אלו היו  נדרשוהיו בתחום ה

נמוכים או גבוהים בעונה מסוימת בהשוואה לשתיים האחרות (מוליבדן, בריום, כרום, ונדיום) או 

יקל, מנגן, גבוהים באופן מובהק בטיפול מסוים בהשוואה ליתר הטיפולים (קובלט, אבץ, נ

באשר ליסודות הלא  סטרונציום). ריכוזי בורון ומוליבדן עלו בתגובה לבמס"א אך היו תקינים.

 0.22 -ו 0.33, 0.12: ריכוזים ממוצעים לכל הטיפולים של ארסן, קדמיום ועופרת היו חיוניים

בהתאמה, מ"ג/ק"ג חומר יבש,  1.5 -ו 1, 5 -מ"ג/ק"ג חומר יבש, מתחת למותר עפ"י שרות המזון

מ"ג/ק"ג חומר יבש) שהתקבלה בטיפול ביקורת חול  1.43חריגה בודדת מהתקן לקדמיום ( למעט

ברבדים בעונה השלישית. בדר"כ בכל אחת מהקרקעות לא היו הבדלים מובהקים סטטיסטית 

אלה בין צמחים שגודלו בטיפולי בוצה לטיפולי ביקורת. כספית לא נבדקה אולם ם בריכוזי

חזקה. ככלל, התוצאות מראות שגם עומסי בקרקע ות בארץ נמוכים מאד וקשירתה ריכוזיה בבוצ

ממנו  3הבוצות האחרות (יישום שנתי בעומס המרבי המותר ופי של יישום כבדים של במס"א ו

של כל יסודות הקורט רגיל בחול שהוא הקרקע הרגישה ביותר) לא התבטאו בקליטה חריגה מה

קדמיום ומנגן בקרקע החול אך ריכוזיהם היו גבוהים כוזי ירב והמתכות הכבדות. הבדלים נמצאו

 יותר בטיפולי הביקורת.

 

כאשר במחזור  ,2011/12 -ו 2010/11 -, בבשני מחזורי גידול צפיותת בוצעו דוד בניסוי במשמר

על קרקע גירית דלה  במס"א (שפד"ן)יושמה בשני ו במ"ס (בוצת מט"ש בית שמש)ראשון יושמה ה
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גידול הבוחן היה התצפיות בוצעו בשתי חלקות סמוכות.  ה ורדודה (רנדזינה בהירה).ביסודות הזנ

מ"ק/דונם במ"ס וחלקת  5טיפולים: חלקה עם  2התצפית הראשונה כללה . תלתן למספוא-בקיה

טיפולי  2 -טיפול ביקורת ללא זיבול ו :טיפולים 3 הכללביקורת ללא זיבול. התצפית השניה 

הטיפול  , כאשרק"ג חנקן/דונם, בהתאמה) 150 -ו 50 -מ"ק/דונם (שקול ל 15 -ו 5בעומס  במס"א

מבחינת שנים, שניהם כתחליף ליישום דשן מסחרי.  3 -הראשון חזר מדי שנה והשני ניתן אחת ל

מחזור בבממוצע  170% -במידה משמעותית ביותר (כ ת היבוליישום הבמס"א הגדיל א -היבול

 -מבחינת הרכב כימי בצמחיםמניעת הצורך ביישום דשני יסוד. ביחס ליבול ההיקש) תוך  2011/12

עופרת, בריום ונתרן בהשוואה להיקש, ריכוז המוליבדן וירידה בריכוז הבמובהקת תה עליה יהי

ריכוז ליתיום וירידה בריכוז ה. בנוסף, נמצאה עליה בבשני מחזורי הגידול חזרו על עצמןתופעות ש

הלא שיוחסה להשפעת הבמס"א בלבד. באשר ליסודות בטיפולי הבמס"א גופרית האבץ וה

ריכוזי עופרת כאמור היו נמוכים גילוי, הארסן וקדמיום בצמחים היו מתחת לסף כוזי יר -חיוניים

וכספית בבמ"ס ובבמס"א , בטיפולי הבמס"א והבמ"ס, בהתאמה) 4 -ו 2(עד פי  משל הביקורת

 תה בלתי מדידה.יהי

 

כנגד פתוגנים שוכני  כתחליף לחומרי הדברה מקובלים מס"אנבחנה הב הבשור בניסוי בחוות

) לצורך NH3. מנגנון ההשפעה העיקרי של הבמס"א הוא שפעול של רעילות אמוניה גזית (קרקע

של  pH(בערכי  pH -בהתלוי מצידו  ההדברה. השפעה זו תלויה בריכוז האמוניה בתמיסת הקרקע

הקרקע. עבודות קודמות ובטמפרטורת רוב האמוניום מצוי כאמוניה גזית) ובחום  10.5עד  10

הראו שחשיפה לאמוניה גזית קוטלת פתוגנים בתוך דקות, אולם החידוש בעבודה הנוכחית הוא 

הקרקע. כדי לבדוק את יעילות  pHשהבמס"א מהווה מקור הן לאמוניה והן לסיד המעלה את 

קרקע הגורמים למחלות בתפו"א, בוצע תחילה אילוח מכוון הבמס"א בהדברת גורמי מחלה ב

 2010בשדה (שכבר היה מאולח) ע"י זריעת פקעות נגועות בספונגוספורה (גרב אבקי) בנובמבר 

מהפקעות  40%. לאחר שהאילוח אומת (2011וגידול תפו"א מזן דזירה הרגיש לפטריה זו בינואר 

טיפולי  2טיפולי הדברה:  6כלל שב הבא של המחקר השל 2011יה) בוצע באוגוסט רהיו נגועות בפט

הקרקע המסיטה את שיווי  טמפרטורתפלסטיק (נועד להעלאת ביריעת ביקורת עם וללא חיפוי 

 המוסףתוך הפחתה במינון הסיד  ,המשקל ליצירת אמוניה גזית ובכך מאפשרת לייעל את ההדברה

טיפולי במס"א בעומס  3 -סודיום ו הדברה מסחרית עם מתאםביקורת כבמס"א ו/או האמוניום), 

 -ל 8.5 -הקרקע צפוי לעלות מ pHטון חומר יבש/דונם (בבדיקות מעבדה נמצא כי בעומס זה  4.3

 180) במינון 2SO4(NH4), כנדרש): עם חיפוי בלבד, עם חיפוי ותוספת דשן אמון גופרתי (10.5

מזה. הפיזור היה ידני. גידול הבוחן  ק"ג/דונם, וטיפול שלישי עם חיפוי ובמינון אמון גופרתי כפול

פתוגנים מבחינת הדברת . 2011היה תפו"א מזן ווינסטון (ללא חיטוי) שנשתל בסוף אוקטובר 

ס"מ מיד לאחר  40 – 20 -ס"מ ו 20 – 0 בדיקות דגימות קרקע מעומק -צמחיםבריאות הו קרקעב

  pH-סיום ההדברה, שבוע לאחר מכן ובסיום הניסוי, הראו כי יישום הבמס"א שגרם להעלאת ה

בשילוב אפקט החום של חיפוי הפלסטיק, הפחית שכיחות  וריכוז האמוניום בקרקע

כללי שבאה הפוזריום הס"מ העליונים בקרקע, ואת שכיחות  20 -סטרפטומיציטים פתוגנים ב
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בטיפולי הבמס"א לעומת הביקורת ללא חיפוי  אחוז 94 – 87יעילות הדברה של לידי ביטוי ב

מסחרית שעמדה על ההדברה היתה גם גבוהה בהשוואה ליעילות ביקורת היוהפלסטיק ביריעת 

תה גבוהה יתה הפחתה משמעותית בנגיעות בגרב מצוי ששכיחותו הייבלבד. מאידך, לא הי 63%

הבמס"א מזו שנמצאה בחלק מטיפולי הביקורת. בנוסף, רמת בפקעות ואף גבוהה בחלק מטיפולי 

יתה נמוכה מאד בלי הבדל משמעותי בשכיחות בין הטיפולים, כולל טיפול ההדברה יהנגיעות ה

 50% -נמצא שהבמס"א הגדילה את יבול הפקעות (משקל וכמות) בכ -בחינת היבולמהמסחרית. 

בהשוואה לטיפולי הביקורת. ייתכן וזה נבע ממחסור בזרחן, נחושת ומוליבדן (יסודות קורט 

חיוניים) בקרקע שעיכבו את גידול הפקעות בטיפולי הביקורת, כאשר יישום הבמס"א סיפק 

בדק בשלושה טיפולי ביקורת שאוחדו לצורך ניתוח נ -בפקעות מבחינת הרכב כימימחסורים אלו. 

סטטיסטי ובאותו אופן בבמס"א. ריכוזי חנקן ואשלגן היו דומים בין טיפולי הביקורת והבמס"א, 

וכאמור, ריכוזי זרחן, נחושת ומוליבדן היו גבוהים יותר משמעותית בטיפולי הבמס"א וכך גם 

ת באחסון, וסלן שהינו מרכיב מזון חיוני לגבי סידן שהינו גורם חשוב בשמירת איכות הפקעו

 לאדם. 
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