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  ' שלב ב– מחקר שימוש באפר פחם לשיפור תכונות של קרקעות חקלאיות
, המים והסביבה, מדעי הקרקעל מכון –רמי קרן ' פרופ, פנחס פיין' פרופ, אורי מינגלגרין' פרופ

  מרכז וולקני לחקר החקלאות
  מגדלי דרום יהודהפ " מו–אריה בוסק ' דר
   החקלאותמשרד,  יערן ראשי–ניר עצמון ' דר

  
  רקע

למשל על ידי שפור מבנה הקרקע או , שימוש חקלאי צריך לתרום ישירות לגידולקרקע תוסף ל
או ; למשל על ידי מניעת סחף, לסייע בשימור הפוריות העתידית של הקרקע; תרומת יסודות מזון

משל ל, להחליף תוסף או פעילות חקלאית אחרים תוך חסכון בעלויות או מניעת פגיעה סביבתית
תועלת הן מן ההיבט - תוך שמירת מאזן חיובי של עלות, כל זאת. הקטנת צריכת חומרי הדברה

  . הכלכלי והן מן ההיבט הסביבתי
מחקרים בעולם מצביעים על תרומה אפשרית של אפר פחם מרחף לשיפור תכונות פיזיקליות של 

וסף לקרקע  היא לבחון שימושים פוטנציאליים של אפר פחם כתהמחקרמטרת . קרקעות
ולהגדיר בניסויים מפורטים את דרכי היישום המיטביים של אותם שימושים אשר , חקלאית
, בצד ההיבטים האגרונומיים והכלכליים.  בניסויים הקדמיים כבעלי סיכוי יישומי גבוההוכחו

 משקל רב בקביעת יישומיותו של השימוש יש להםשכן , ניתן דגש על ההיבטים הסביבתיים
  . החקלאי

  
  :תוכנית המחקר כוללת שני שלבים

סיווג ראשוני במבחני היתכנות מעבדתיים של שימושים נבחרים על בסיס  –' שלב א •
 :הצרכים האופייניים לאזורי הארץ השונים

o הגדלת פוריות קרקעות חוליות על ידי שיפור תאחיזת המים שלהן.  
o נגר והיסדקות בקרקעות לס, סחף, מניעת היוצרות קרום. 
o ידוק בקרקעות כבדותמניעת ס. 
o מצע גידול יער משקי בשיקום מחצבות. 

  .עמדו במבחן ההיתכנות הראשונישל יישומים ש לעומק ברמת השדה בחינה –' שלב ב •
  

  ' בשלב א המשמעותיות ביותר התוצאותעיקרי
 - להשקולה תוספת של אפר פחם בכמות ראשונית : שיפור תאחיזת המים של קרקעות חוליות  .א

 טון לדונם הביאה לשיפור תאחיזת המים של 2- טון לדונם ולאחר מכן הוספה שנתית של כ10
  . משמעותיות ללא תופעות שליליות ,חול דיונה

טון לדונם אפר פחם  10 -כמות השקולה לשל לקרקע לס  תוספת :מניעת היווצרות קרום בלס  .ב
   .זק הקרוםושמעותית בחהקטנה מגרמה לדהיינו , של הקרקעהמים הכפילה את כושר חדור 

 טון 80 - עד לכ  (אפר פחםתוספת : נתרניתכימיות של קרקע חרסית -שיפור תכונות פיסיקו  .ג
לא גרמה  ,הגורמים לסידוקהסובלת מפגעי ניתרון , באדמות קיבוץ רבדיםלקרקע  )לדונם

  . זמן לאורךיתבצעות לבחינת מידת הסידוק ותצפי.  תירס למספואלפחיתה ביבול
  

  'המשך בשלב בתוכנית 
  .מעבדה בליווי בדיקות  תצפיות שדהשעיקרההמשך העל בסיס התוצאות הללו מוצעת תוכנית 

 בקרבת בני דרום קיימים כתמי חול בלב אזור בו הקרקע – שיפור תאחיזת המים בכתמי חול  .א
 בשל פערים דישון בשדה-  הכתמים משבשת את ממשק ההשקיהנוכחות. כבדה יותר

 לשיפור בתאחיזת אפר פחםתרומת תיבדק . ת של הקרקעות השונותבמוליכות ההידראולי
פשר להקטנת ההבדל בתאחיזת המים בין הקרקעות השכנות על מנת לאו  חולההמים של 

   .האחדת ממשקי ההשקיה והדישון
 נטיעות בנגב מבוצעות בשיחין או – מניעת איבוד מים בהתאדות בנטיעות באדמת לס  .ב

בשל היוצרות קרום בקרקע הלס אולם , גשם- שות לאיסוף מידפנות השיחין משמ. בלימנים
תיבדק תוספת . אובד בהתאדות ואינו זמין לעץ, אינו חודר לקרקעחלק הארי של מים אלה 

גידול להאצת קצב  לשיפור חידור המים ו הקרקעאפר פחם כאמצעי למניעת התקרמות
  .העצים

ך המעקב אחר השפעת אפר הפחם יימש רבדיםקיבוץ באתר  – מניעת סידוק בקרקעות כבדות  .ג
  . סידוקבעיקר ,ועל תכונות הקרקע) כותנה ( השניהעונתי על הגידול  בשנה הקודמתשהוסף

 


