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U תחתית אפר פחםהמכיל על רפד הרובצות דיאוקסינים בחלב פרות בדיקת 

 

לאחר  ,אפר פחם תחתית משמש כרפד לבעלי חיים במסגרת פרויקט מבוקר מזה שנים אחדות
בהתאם להחלטת הדרג . ביישום זה שהוכח כי אין חשש לזיהום קרקע ומי תהום שמקורו באפר

מתכות ( צי נדרשנו לבדוק בהנחיית שרות המזון הארצי ריכוזי מזהמיםהמקצועי האר
של פרות אשר שהו זמן ממושך על רפד המכיל  )רקמות, חלב(בתוצרת חקלאית  )ורדיונוקלידים

ההנמקה לבדיקות מקורה בנטיית הפרות לאתר ולאכול מרכיבים צמחיים המצויים  .אפר תחתית
חקלאית נמוכים בשיעור הבתוצרת י ריכוזי המזהמים ממצאי הבדיקות הראו כ. במצע הרביצה

 .י שרות המזון הארצי"ניכר מהרמה המרבית המותרת שנקבעה להם ע

בדיקת ריכוזי דיאוקסינים בחלב הפרות  – לאחרונה העלה שרות המזון הארצי דרישה נוספת
ית של דרישה זו באה בעקבות מהלך שנקט השרות הווטרינרי לסקירה ארצ .המשתתפות בניסוי

 .ריכוזי דיאוקסינים בחלב פרות בישראל
פוראנים ותרכובות , דיאוקסינים כולליםה POP - Persistent Organic Pollutants(דיאוקסינים 

PAH - Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (רך כלל דבהנוצרים  ,יחסית הם מזהמים יציבים
דיאוקסינים מתפזרים בסביבה דרך . התפרקות חומרים פלסטייםאורגניים וב חומריםבשריפת 
, אפר שריפה(ופסולות ) שפכים תעשייתיים ועירוניים(המים , )גזי פליטה תעשייתיים(האוויר 

בגופם של בני אדם ובעלי חיים  הצטברותם .ומגיעים לגוף האדם בעיקר דרך המזון) בוצות שפכים
   .ולסרטןקוד גנטי  לשיבוש ,מומים מולדיםל עלולה לגרום

 דאגתלפיכך ניתן להבין את . דיאוקסיניםפחם יכולה באופן תיאורטי לגרום להיווצרות  שריפת
בטכנולוגיה הנקוטה בתחנות הכח הפחמיות יש להבהיר כי עם זאת . שרות המזון הארצי

משך שהייה קצר של החלקיקים , המודרניות הכוללת טחינת הפחם לחלקיקים דקים עד מאד
שריפה כמעט מושלמת המונעת היוצרות מזהמים  המבטיח, ליאויר אופטימ -יחס דלק בדוד ו

שנערכו דיאוקסינים נוכחות ממצאי בדיקות Uואמנם . כאלה והצטברותם באפר בריכוזים מסוכנים
מאששים מסקנה  ,)KEMAבאמצעות  U )TAUWביוזמת המנהלת באפר ישראלי במעבדה בהולנד

כי ריכוזי ) אוסטרליה, ב"ארה, אירופה(אפרים במקומות שונים בעולם שהתקבלה בבדיקת 
 .בדרך כלל מתחת לסף רגישות המכשירים האנליטיים, הדיאוקסינים באפר פחם נמוכים מאד

פרות אשר שהו כאמור תקופה ממושכת  5 -לדגום חלב מ התבקשנובהנחיית שרות המזון הארצי 
כקבוצת ביקורת  .על מצע המכיל אפר תחתית ולמסור את הדגימות לבדיקת ריכוזי דיאוקסינים

 .שנערך בהנחיית השרות הוטרינריבחלב פרות ישמשו ממצאי הסקר הארצי 

גיל כץ ' בהמלצת השרות הוטרינרי פנינו לדר. בלבד ל"בחומעבדות בעת בדיקת דיאוקסינים מתבצ
 .כיה ובהולנד'ש קשר עם מעבדות בצהמשמש אי, KTEמחברת 
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