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 המנוצל בשימושים מועילים אפר הפחם ה המוטעית שלבתגובה שלהלן לא אתייחס להגדר

שימוש נרחב ככל אימץ מדיניות של עידוד איחוד האירופי עובדה שהכ"פסולת" וגם לא ל

ה לקרקע של האפר הוספהבסוגית כפסולת. ברצוני להתמקד  המתקבליםחומרים הניתן ב

 מר מינרלי".ו"ח מוצא בו פסול משום היותוהמשרד להגנת הסביבה  אשר

 59% –מעל ל מכילה ברובן המכריע של קרקעות ישראל אשר  ,היא תערובת קרקעה

, גם ממשקל הקרקע כאחוז אחדמר מינרלי בכמות של והוספת חל ,לכן .יםמינרלי יםמרוח

מינרלי מר וחאורגני ו מרוכל הנוגע ליחסי חבהשפעה זניחה  ,לאורך זמן מצטברותבהוספות 

)בניגוד ל"אורגני"( אין כל משמעות  מר "מינרלי"וח ו שלהיותעצם ל אולם חשוב מכך, בקרקע.

מר אורגני וקרקעות הדלות בחאיכות נכון הדבר ש . קרקעה לעהוספתו השפעת בכל הנוגע ל

 כלל זה אינו  חסר יוצאים מן הכללוגם )מר אורגני ומשל אלו העשירות בחבדרך כלל נמוכה 

ב עם הקרקע מר אורגני מיטיולא כל ח קרקעות אגם החולה המנוקז(, אולם למשלוראה 

גורם נזק לקרקע. דשנים  מר מינרליו( ולא כל חאו שאריות פלסטיק )למשל תוצרי דלק

המוספים מרים מינרליים ו)בקרקעות חמוצות( הם דוגמאות של ח pHמרים מעלי וחו מינרליים

 לקרקע בחקלאות מודרנית והמעלים או לפחות שומרים על איכותה. 

מר אורגני ומר מינרלי כתוסף מזיק לקרקע וחוגדרת חברור שיש להימנע מה ,מהאמור לעיל

כתוסף מטייב קרקע. יש לבחון כל תוסף פוטנציאלי לגופו על פי תרומתו החיובית או 

 קרקע.איכות ההשלילית ל

הן מר מטייב קרקע וכחמקדמת דנא באשר לאפר הפחם. אפר שריפת עץ שימש ומשמש 

אפר שריפת עץ ואפר פחם אינם שלמרות . פותחות יותרבחברות מהן בחברות פרימיטיביות ו

בה לבחון את אפר הפחם יאין ס)שלא לדבר על השונות שבין סוגי אפר הפחם(,  כמובן זהים

במאות רבות של מחקרים  .ל פיהם נבחן אפר שריפת עץעמאלו ש על פי קריטריונים שונים

תוסף לקרקע כשימוש באפר פחם מסחריים הוכח מעבר לכל ספק שה יישומיםווחים על יוד

 משפר (טיפול בבוצת שפכים לשם התאמתה לשימוש חקלאיהשימוש בו לובפרט )חקלאית 

בממשק ובתנאים  מתבצעתוזאת כמובן בתנאי שההוספה לקרקע  פוריות הקרקעאת 

 -מיקרו ספק של תרומות החיוביות של הוספת אפר הפחם היא היותואחת ה. הנדרשים

שלהם  pH -ות שה קרקעלעליה בתגובת שתוספת אפר בסיסי תגרום . החשש נוטריינטים

הוכח כחשש שווא )וכתוצאה מכך לירידת זמינות יסודות חיוניים לצמח(, כבר גבוה בלאו הכי 

הקרקע   pHחוזר ,והרטבתה בקרקעפחם מכיל אפר הלאחר פזור תוסף טווח של ימים שכן ב

קרקעות מכילות גיר )שהן רב ה של שר ההתרסה הגבווכתוצאה מכוזאת לרמתו הטבעית 

בהתאם, מן הראוי לקבע . ותהליכים אחרים שתקצר כאן היריעה מלפרטם (קרקעות ישראל

אינה  ,כמרכיב בבוצה מטופלת , למשללקרקעפחם הוספת אפר בתודעה את העובדה ש

 המשפר את פוריות הקרקע.הוספת תוצר "סילוק פסולת על פני הקרקע", אלא 



קרקע בכל כמות ובכל מצב, כל להיות מוסף לאו צריך מר שאפר פחם יכול ולכל זה אינו בא 

 . ניםנכוובמינון בממשק  אפריש להשתמש ב ,שככל תוסף משפר קרקעלהדגיש אלא 

 שימושים אלטרנטיביים שקיימים העובדהבנגוד לדעה הרווחת בקרב רבים, ולבסוף,  

של הרגולטור. כל עוד תוספת האפר באפר פחם אינה צריכה להיות מענינו  לשימוש החקלאי

פור תכונותיה, אין למנוע את הוספת האפר ויש להותיר לכוחות השוק ילקרקע מביאה לש

 מר.ולקבוע איזה שימוש יעשה בח
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