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 הבעיה ותאורמבוא

 לים מוזרם ממנה ניכר חלק בישראל. טיהור במתקני שנה מידי מיוצרים שפכים בוצת של טונותאלפי

 מי לזיהום לגרום עלולות אלו סילוק צורות עירונית. פסולת סילוק באזורי מושלכת והיתרה שפדן()מתקני

 יצור אך הזיהום מסכנות חלק לפתור עשוי פסולת באתרי בוצה הטמנת האוסר צו תהום. ומי הקרקעהים,

 הבוצה. בסילוקבעיה

 להשיג ניתן זאת בדרך רב. זמן מזה בחקלאות ידוע הקרקע פוו-יות להגברת אורגניות בפסולותהשימוש

 שפכים טיהור ממתקני לבוצה הצמח. להזנת מינרלים ובאספקת הקרקע של הפיסיקלי במבנהשיפור

 שלשימוש נמצא שונות בארצות שנערכו בניסויים בחקלאות. לשימוש להתאים העשוי הרכבעירוניים

 על בבוצה שימוש השפעת מאידך, החקלאי. הממשק בשיפור יתרונות להיות עשויים בחקלאותבבוצה

 וחומרים כבדות מתכות ולצומח, לחי לאדם, פתוגנים מפיזור כתוצאה מזיקה להיות עלולה הסביבהאיכות

 קומפוסטציה, כגון מוקדם, טיפול לאחר רק להיות צריך בחקלאות בבוצה שימוש כל לכן רעילים.אורגניים

 - סופגים בחומרים בשימוש צורך יש הבוצה של מוצלח תהליך לצורך במזהמים. טיפולשיבטיח

agent)(bulKing קליפות או עץ שבבי לתהליך. מתאים פיסיקלי מבנה על ושמירה איורור המים ספיגת לשם 

 קק"ל. מיערות ולגזם עירוני לגזם מועיל שימוש מוצע כך לצורך זו. למטרה מתאימים חומרים הםעצים

 ביערות, גזם שריפת האוסר חוק ויותקן במידה להצטבר עשוי אשר לגזם פתרון להוות יכול זה בגזםשימוש

 שריפה. וסכנות אויר לזיהום גרם אשרדבר

 פוריות. בלתי חוליות קרקעות או גיריות קרקעות היל הבוצה קומפוסט ליישום מועדפות יעדקרקעות

 לס )רנו-זינה, כאלה קהקעות של ניכרותעתודות

 ותו"
 בדרומה. ובמיוחד בארה שונים באזורים מצויות

 פוטנציאל בעלות הן הנובי החול אבן בשכבות הנמצאים מליחים מים של גדולות כמויות וכן אלו,קרקעות

 על משמעותית בצורה להגדילו ניתן אך כיום מנוצל בלתי הוא זה פוטנציאל' חקלאות. או יעור שללפיתוח

 אורגניות. שאריות של תוספת בעזרת קרקע, תכונות שיפורידי

 וטכנולוגי מיעירקע

 כבר מחדש. וינוצל יטופל הביוב רוב בישראל בעתיד כי כך על מצביעות הביוב בתחום הארציותהמגמות

 במתקני מטופלת זו מכמות 80% כ- כאשר השפכים, של הפוטנציאלית הכמות מכלל 40% כ- מנוצליםכיום

 התהום למי להחדרה או חקלאית להשקיה ברובם מופנים הטיהור ממכוני המתקבלים הקולחין מיטיהור.

 מתהליך הנותרת בבוצה השימושים לגבי מספקת תשובה נמצאה לא המכונים ברוב זאת לעומת)שפדן(.



 עירונית. פסולת סילוק באזורי מושלכת והיתרה שפדן( )מתקני לים מוזרמת מהבוצה ניכר חלקהטיהור.

 יחסוך הבוצה מיחזור שפכים. בוצת של יבש חומר בשנה טון 100,000 כ- כיום מיוצרים ישראלבמדינת

 יתר מסוימים. באתרים הבוצה מריכוז הנגרמות הסביבה זיהום שין בעיות וימנע בה,  לשיפול  הדרושבכסף

 אורגני. בחומר דלות לקרקעות מטייב כחומר לשמש יכול הבובה את המהווה האורגני המרכיב כן,על

 במיוחד הצמח של תקינה התפתחות בהבטחת חשוב תפקיד בקרקע האורגני החומר של ואיכותולכמותו

 אוכלוסית על האורגני החומר הרכב השפעת תת-:"ופטימלייס. השקיה או הזנה שלבתנאים

 האורגנים החומרים הומיים, לחומרים אינטנסיבי. באוץ נחקרה צמחים גידול ועלהמיקרואורגניזמים

 קרקעות העשרת לפיכך, צמחים גידול על ועקיפה ישירה השפעה נמצאה ביותר, היציביםהקרקעים

 זיהום של סכנה גם קיימת חיובים. היבטים בעלת להיות יכולה בוצה כדוגמת אורגני בחומרחקלאיות

 להיכנס בצמח, להצטבר עשויים אשר בורון, : כגון מזהמים וביסודות כבדות במתכות התהום ומיהקרקע

 מזהמים לתרוס עשוי בוצה יישום לזאת בנוסף . 8101816( א .%1 )1993 באוכלוסיה ולפגוע המזוןלשרשרת

 (co1 Hg, Cd ),1א כבדות מתכות כגון שונים חומרים רעילים. אורגנלים וחומרים פתוגנים כגוןסביבתיים

 פגולים, ממסים, כגון אחרים חומרים ושאריות הדברה חומרי )שאריות רעילים אורגניים חומריםועוד(,

PCBsPAHs, )ש0 ,.81 )1983 העולם ברחבי עירומות בבוצות נמצאו ועוד Strachon 1983; .(Edwards, בנזקר 

 כך שונים. ממתקנים שנלקחו בבוצות המזהמים בתכולת הבדל נמצא Banin) שט .וש )1990 בארץ בוצותשל

 הבוצות בכל מנתניה. הבוצה 1WNU וא ו- Cd של יותר גבוהים ריכוזים הכילה מחיפה הבוצהלדוגמה

 המגוון את הכילה מחיפה הבוצה שנבדקו. הקבוצות מכל רעילים אורגניים חומרים של שאריותנמצאו

 ביותר. הגבוהים בריכוזים חומרים של ביותרהרחב

 שיאפשר למצב עד מבוקרים בתנאים אורגנית פסולת של ביולוגי פירוקן על מבוסס קומפוסט ייצורתהליך

 הפירוק תהליך הסביבה. באיכות פגיעה מפני שמירה תוך גינון( )או בחקלאות ושימוש הובלהאחסון,

 דו- פחמן הם הפרוק תוצרי וכו'. אקטינומיצטים פטריות, חיידקים, מיקרואורגנזמים: ידי עלמתבצע

 ערמות : כוללת אורגנית פסולת של הקומפוסטציה טכנולוגיות מיוצב. אורגני וחומר חום מים, אדיחמצני,

 לצורך סגורים. בכלים קומפוסטציה ומערכות מאולץ אוורור עם סטטיות ערמות מכני, ערבוב עםמוארכות

 המים ספיגת לשם bulking) )שמ880 סופגים בחומרים בשימוש צורך יש בוצה קומפוסטצית של יעילתהליך

 הצלחת זו. למטרה מתאים חומר הם עצים קליפות או עץ שבבי לתהל'יך. מתאים פיסיקלי מבנה עלושמירה

 פיסיקליים כימים, פרמטרים מספר על ושילטה מוחלטת בבקרה מותנים הקומפוסט ואיכותהתהליך

 ולצומח לחי פתוגנים כגון סביבתיים מזהמים לסילוק לתרום עשוייה בוצה של קומפוסטציהוביולוגיים.



 ההבשלה למידת מיקוביאלי. פירוק ידי על רעילים אורגניים וחומרים גבוהות( טמפרטורות ידי על)בעיקר

 Chaney). 6תRyan, 8 )1993 מתכות לקשור החומר של ביכולתו מאד גבוהה חשיבות יש הקומפוסטשל

 במיצוי שמוצו הכבדות המתכות בריכוז ירידה ישנה הקומפוסט של הבשלות תהליך התקדמות עם כינמצא

 ת"88( א ,.81 מצאו בארץ שנערכו שדה בניסויי לצמח. זמינים פחות למקטעים עברו המתכות כלומרמימי,

 בצמחי שנמצא הכבדות המתכות ריכוז ביבול. 33% של לעליה גרמה לדונם בוצה טון 18 שהוספת)1990

 בדומה EPA Agency) Protection .(Environinental ה- ידי על שאושר בתחום היה הטיפולים בכלחסה

 שנים במשך לקרקעות בוצה הוספת Knuteson) (0 ,.11 )1988 בארהויב שנעשתה בעבודה אלו,לתוצאות

 על דיווחים גם קיימים אלו לתוצאות בניגוד תירס. ידי על כבדות מתכות בקליטת לעליה גרמה לארבות

 הפיך בלתי הינו כבדות במתכות קרקעות ?יהום בקרקעות. בוצה יישום עקב כבדות מתכות בקליטתעליה

 הריכוזים מהם הגדרות אין כה עד כבדות. במתכות שטמונות לסכנות וצמחים בהמות אנשים לחשוףועשוי

 חומרים קליטת על הנתונים כן כמו Ryan, and .(Chaney )1993 בקרקע או בקומפוסט הבטוחות הרמותאו

 בוצה קומפוסט וליישם להכין איך ללמוד צורך יש לפיכך, מועט. הינו צמחים ידי על רעיליםאורגניים

 ולסביבה. לחקלאות סיכון לקחת מבלי בטוחה בצורהבזהירות



 א'שנה

  וחומריםשיטות

 של ההכנה עבודת כל שפכים. מבוצות נסיוניים קומפוסטים הכנת של מחזורים שני בוצעו 94 ו- 93בשנים

 החקלאי. המחקר מנהל של דשא כרי בחוות הנמצא בקומפוסטציה הניסיונות באתר בוצעההקומפוסטים

 על היה בערמות הטיפול נוהל בטון. משטח על (windrows), מוארכות בערמות הייתה הקומפוסטציהשיטת

 : הבאים השלביםפי

 במשאיות. האתר אל לקומפוסטציה המיועדים הגלם חומרי הבאתא.

 קדמי. מעמיס עם טרקטור באמצעות הרצוי היחס פי על הגלם חומריערבובב.

 תעשיות תוצרת 411300נא, )דגם מערבלת לעגלה במעמיס הונערובת העמסת באמצעות הערימההכנתג.

 משולש שחתכה מוארכת ערמה נוצרה איטית. נסיעה כדי תוך העגלה בצד מסוע דרך ופריקתהלכיש(,

 מ'. 3 כ- הבסיס ורוחב מ' 1.5בגובה

 השיטה. באותה לשבוע אחת הערימההיפוךד.

 הרטיבות. לתוספת הנדרשת מים בכמות הצורך במידת במתזים הערימההרטבתה.

 זה בשלב והבשלה. התקררות לצורך והשארתה בערמה הטיפול הפסקת שבועיים, היפוכים 6-8לאחר1.

 חומר. התפזרות ולמנוע תופסות הן אותו השטח את לצמצם כדי מוגבה, לחרוט הוערמוהערמות

 יחס עץ. ופסולת שפכים טהור ממתקני שפכים בוצות היו הקומפוסטים להכנת ששימשו הגלםחומרי

 להכנת השיטה עץ. של אחד נפח עם בוצה של נפחים 2 הניסיונות, בכל קבוע היה החומרים שני שלהערבוב

 של בכפות הנדרשת העץ כמות והכנת מהמשאית הפריקה לפני הבוצה כמות אמדן הייתה:התערובת

 וחלק מהמשאית הפריקה לפני לבוצה מתחת פוזרה העץ מכמות חלק מ"ק(. 2/3 = אחת )כףהמעמיס

 מכן. לאחר נעשה הערבוב כאשר הפריקה, לאחרמעליה

 : היו שנבחנוהבוצות

 ולאחר אנאירובי, עיכול תהליך עוברת הנוצרת הבוצה זה במתקן חיפה. במפרץ הטהור ממכוןבוצהא.

 של קצרה תקופה לאחר הייבוש משדות שהוצאה בוצה שימשה לניסיונות ייבוש. לשדות מוזרמתמכן

 יש ולכן ותעשייתיים, עירוניים שפכים מוזרמים הטיהור למכון 60%. כ- הייתה הרטיבות כאשרייבוש,

 כבדות. מתכות של רבה תכולהבה

 (press-1אל( סחיטה באמצעות הממוצקת שניונית, בוצה זוהי צפת. עירית של הטהור ממכוןבוצהב.

 מזיהום יחסית נקייה הבוצה ולכן תעשייתיים, שפכים קולט לא בצפת המכון פלוקולנט.והוספת



 היא החומר אופי בגלל אולם 90%, ל- 75 בין יחסית, גבוהה הבוצה של הרטיבות כבדות.במתכות

 כמוצק.נראית

 צפת, בוצת כמו פלוקולנט, ובתוספת סחיטה במתקן מטופלת הבוצה בטבריה. הטיהור ממכוןבוצהג.

 יבשה. יותר היאאולם

 : היו שנבחנו העץחומרי

 מ"מ 5-20 אורכם היצור, מתהליך הפסולת הם השבבים גוע. בקיבוץ צפצפות לעיבוד ממפעל עץשבביא.

 מ"מ. 0.5-1ועוביים

 והוא חיפה במפרץ מערבי" גליל "קומפוסט ממפעל הובא החומר עירונית. גינון פסולת של מרוסקגזםב.

 שונים בקטרים ענפים חתיכות הכיל הגזם לריסוק. והובל במכולות שנאסף עירוני גינון של מגזםיוצר

 בחומר. מאד בולט מרכיב היו אק'ליפטוס שאריות עלים. של רבה כמותוכן

 : הבאים הקומפוסטים יוצרו הניסיון שנותבשתי

 : 1993בקיץ

 מ"ק. 12 כ- הערימה גודל שבבים. עם צפת בוצת -5

SH- מ"ק. 20 כ- הערימה גודל שבבים. עם חיפה בוצת 

 : 1994באביב

 מ"ק. 10 כ- הערימה גודל גזם. עם צפת בוצת -521

 מ"ק. 16 כ- הערימה גודל גזם. עם חיפה בוצת -1ח5

 מ"ק. 15 כ- הערימה גודל גזם. עם טבריה בוצת -571

 לכל אחת. כל מ"ק 3 בנפח משנה, ערמות הרביעי, ההיפוך לפני יום, 28 לאחר הופרדו 1ח5 ו- 571מערימות

 עורבבה. מכן לאחר ומיד ברמלה, ינשר" המלט ממפעל שהובא כבשני!ם אבק ק"ג 10 הוספו משנהערמת

 השמיני. ההיפוך לפני 59, ה- ביום הוספה משנה ערמת לכל כבשנים אבק A"p 10 של נוספתמנה

 בוצעה כימית אנליזה ליטר. 10 של נפח בשקילת נקבעה הצפיפות הבאתם. עם מיד נדגמו הגלםחומרי

 הבדיקות נתוני הנפחי. היחס פי על התערובת של הכימיות התכונות לקבלת חישוב בוצע מיג"ל.במעבדת

 ערמה. בכל ס"מ 40 בעומק חירות 3 ב- יום מדי נמדדה הקומפוסט טמפרטורת 1. בטבלהמפורטים

 בדיקות לביצוע קומפוסט דוגמאות (1. טרמוקפל מטיפוס גשש עם דיגיטלי בטרמומטר בוצעההמדידה



 הדגימות ההיפוך. לאחר מיד שבועיים, ומדי אפס(, )זמן הצבתה לאחר מיד הערימה מן נלקחוכימיות

 בכל הוכנו זו בשיטה ליטר. 5 כ- בת אחת לדוגמא אוחדו והן הערימה בהיקף אקראיות נקודות 5 מ-נלקחו

 פלסטיק, בשקיות נארזו הדוגמאות 1994. בעונת דוגמאות 3 ו- 93 בעונת לערמה דוגמאות 2 דיגוםמועד

 הנדרשות. הבדיקות לבצוע עד מ"צ 4 ב- בקירור ונשמרו במיג"ל למעבדה בקירור מיידיתהובלו

 בייבוש נקבעה - רטיבות תכולת : הפירוט פי על שמונה, בקריית מיג"ל במעבדת בוצעו כימיותבדיקות

 שעות. 24 ל- מ"צ 65בתנור

pHיבוש. לפני נפחת )יחס :1 10 מימי במצוי נקבעו - חשמלית ומוליכות 

 שעות. 5.5 למשך מ"צ 550 בתנור בשריפה נקבעה - אפרתכולת

 מהאפר. כשארית נקבעה - אורגני חומרתכולת

 [Kj(:Idah. בשיטת נקבעה - כללי חנקןתכולת

 יבוש. לפני )נפחי( :20 1 ביחס מימי במצוי בקולומטריה נקבעה - חנקהתכולת

 יבוש. לפני חומר של אוקסיד מגנזיום עם הזיקוק בשיטת נקבעה - אמוןתכולת



תוצאות

 לקומפוסטציה המוצא חומרי של נימיותחנונות

 צפת בוצת של הרטיבות תכולת כי לראות ניתן המוצא. חומרי של הכימיות התכונות מוצגות 1בטבלה

 גבוה חיפה בבוצת האפר אחוז זאת לעומת שונים. ייבוש מתהליכי כתוצאה חיפה בוצת של מזו לערךכפולה

 ובגזם 0.1 הוא החנקן אחוז העץ בשבבי כאשר 3-6.26% בין נע בבוצת החנקן אחוזי 38-47%. בין ונעיותר

 הגלם שבחומר לכך גרם שבבים( או גזם ונפח בוצה נפחי )2 החומרים בין הקבוע הערבוב יחס1.08%.

 )35-40(. למקובל יחסית )10.4-14.4( נמוכים 4מ[ יחסי התקבלולקומפוסטציה

 חישוב. לפי התערובות והרכבי הקומפוסטציה לתערובות גלם חומרי הרכב : 1טבלה

 cnsיחסצפיפות %חנקן %אפר %רטיבותהחומר

 93עונת

85.613.86.260.658.0 צפתבוצת

41.738.23.480.510.3 חיפהבוצת

15.90.90.100.06575 עץשבבי

582.511.05.010.4

SH40.235.23.2111.7

 - 94עונת

86.317.26.030.788.0 צפתבוצת

59.747.03.040.6510.1 חיפהבוצת

62.534.03.260.711.7 טבריהבוצת

22.732.01.080.2236.5 מרוסקגזם

0.35100 כבשניםאבק

52178.423.83.8411.5

SHl54.343.32.5612.8

57157.133.,52.7314.4

 1993 בעונת הקומפוסטציהתהליך

 (SH) וצפת )5( חיפה בוצת של הקומפוסטציה במהלך והחנקן האפר תכולת השתנות את מציג 1ציור

 תהליכי אותם במהלך cnv יחס השתנות את מציג 2 ציור 1993. בשנת הקומפוסטציהבמהלך



 ימים 70 לאחר 20.66% ל- 11.23% מ חיפה בוצת של הקומפוסטציה במהלך עלה האפר אחוזקומפוסטציה.

 החנקן אחוז 42.44%. ל ימים 58 לאחר ועלה )39.40%( יותר גבוה היה ההתחלי האפר אחוז צפתובבוצת

 על שמר הוא צפת בבוצת ואילו 2.87% ל- 3.69% מ- חיפה בוצת של בקומפוסטציה הזמן עם ירדבקומפוסט

 ואילו 16.07 ל- 13.81 מ- חיפה בוצת של הקומפוסטציה במהלך עלה cnv יחס 2.49-2.23%. בין הנעערך

 15.01(. ל- 14.41 )מ- ביותר נמוכה היתה העליה החנקן, לאחוז בדומה צפת,בבוצת
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 הקומפוסטציה במהלך (SH) וצפת )5( חיפה בוצת של הקומפוסטציה במהלך והחנקן האפר תכולת : 1צער

 1993.בשנת
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 במהלך (SH) וצפת )5 חיפה מצת של הקומטסטציה במהלך במהלך cnv יחס השתתת 2:צער

 1993. בשנתהקומפוסטציה

 במהלך (SH) וצפת )5( חיפה בוצת של הקומפוסטציה במהלך הטמפרטורה השתנות את מציג 3ציור

 הטרמופילי בשלב הגיע וחיפה צפת מבוצת הקומפוסט למפות ניתן 1993. בשנתהקומפוסטציה

 השלה יתר. התחממות למנוע בכדי הערמה של היפוכים 5 בוצעו הזה בשלב מ"צ, 65 שללטמפרטורה

 חיפה מבוצת בקומפוסט מעלות. 40 מתחת אל ירדה ר1טמפרטורה שלאחריו יום 30 כ- נמשךהטרמופילי

 קומפוסטציה. ימי 40 עוד לאחר רק שירדה יום 0;2 לאחר בטמפרטורה נוספת עליההחלה
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 הקומפוסטציה במהלך (SH) וצפת )5( חיפה בוצת של היקומפוסטציה במהלך הטמפרטורה השתנות : 3ציור

 1993.בשנת
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 1994 בעונת הקומפוסטציהתהליך

 וצפת חיפה טבריה, ,521, ,551 )571 גזם בשילוב שונות מבוצות קומפוסט ערמות 3 הוכנו זובעונה

 מחומרי הערמות שלושת כל 4. בציור מוצג הערמות שלושת של הטמפרטורה השתנות מהלךבהתאמה(.

 השלב הערמות בכל כי לראות ניתן הטמפרטורה. השתנות של דומה מגמה הראו השוניםהמוצא

 על קומפוסטציה( ימי )60-70 מאוד ארוכה לתקופה נמשך מעלות 40-50 מעל הטמפרטורה בוהטרמופילי

 זו. תקופה במהלך הרבים ההיפוכיםאף

 ירדה הערמות בכל המים תכולת 1994. במהלך הקומפוסטציה ערמות של הכימי ההרכב מרוכז 2בטבלה

 עם עלה האפר אחוז הגבוהות. הטמפרטורות עקב מים מנידוף כתוצאה התהליך של הראשוניםבשלבים

 העליה קצב כשלאחריהם הראשונים הימים 30 במהלך בשלב התרחשה המשמעותית העליה כאשרהזמן

 הירידה כאשר הזמן עם וירד )2.6-3.9( יחסית גבוה היה הקומננוסטיס בכל החנקן אחוז מאוד.התמתן

 הקומפוסטציה. של הראשונים הימים 15 ב- התרחשההמשמעותית
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 וצפת חיפה טבריה, ,SHl, ,521 )571 1994 - הקומפוסט ערמות של הטמפרטורה השתנות מהלך 4:ציור

בהתאמה(.
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 STU SHI, ,5211 1994 - הקומפוסט ערמות של הכימי ההרכב : 2טבלה
 בהתאמה(. וצפת חיפה טבריה,

-------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 1SH' 

0 3746.17-סג י1.7846-5נ 10.197.17 0.122.64י 0.0810.363נ 0-0140.051נ11.86

to.eo34.52 15 1.1748.38נ י028.1.סנ 0.022.21ש 70.669ס0.1ב 0.0120.365ש13.55  9to.ooe.0.400כ.11

28 1ע.1.2531נ 5כ.0,7952נ tO.OI,.82 22.37ס.0י 0780.340.סי 11.19

42 0.6430.14י 0.4355.77ב tO.OI7.98 ע0.042.2י 040.439ס.סי 59 0.4941.42ש 59.41ס5.וי 88.23ס.0נ 0.012.14ש 0.0250.965ב 0.0050.176נ11.02

85 10.4538.63 5957.34.סי 7.49וס.0נ 0.012.14ש 0.2691.100ב 0150.152.סב11.56

SEA 11.72

28 2.2332.92י 5353.05.סב 58.15ס.סי 52.33ס.סי  0.2757.01ב 17.94ס.0י 0.032.09ב11.93

42 1.0326.44י 59 37.85דס.0נ 4558.60.סנ 08.33ם.סב 022.15.סי11.19

85 0.9836.90ב 56.39וו.סי 55.ד0.05ב 2.21סס.סב11.47

5?1  210.263ס.סב13.48

0 1.0460.94ב 1.2636.58ב ס58.4ם.סי 3ד.32ס.פי 1040.373.סי כ1 1.6552.05ג 0.3237.07ב 0.018.46נ 0.022.49י ס54.ס0.143נ 0.0020.381נ14.64

25 9841.15.סי ,3842.7.סב ד38.2ס.סי 52.69ס.0ב 0.867ו4ו.סב 50.451ם0.סי12.33  tO.OS2.60 0.0130.456נ12.89

42 0.5528.84י 4642.29.ס! 027.99.סי 59 24.39ס0.6נ tO.S~44.59 0.067.72י 5ך.2סם.סב 0.2191.383נ 0.0200.402ב11.67

85 0.6837.74ש 0.5046.25נ 0.058.01: 0.042.67נ 0040.359.סנ11.71

STA 12.82

28 0.2139.98נ 0.6741.34ב 8.36סס.0" 2.66ד0.0י 42 0.2820.64נ 42.66ור.סב 11.552.83:0.027.89

59 16.50ס0.ס: 0ן.045ם.סנ t~.OO8.14 02.71ס.0י11.75  42.79ס.סב11.26

5מ 3.5542.93נ 1.0145.87ב 9פ.38ס.סי

521  0.230 נסס.ס סם1.ס נ2ס.11.080

0 3.3074.25ג 0327.51.וי 67.66ס.סב 0.373.89י 7 22.4363.86 32.27סו.2נ ד0.118.4נ 032.84.סי 0.430 בפס.ס 0.366 13.810.041

 ח.יח 3.13 ח.חח ח 54י .ךה.ס 0.505 ב-ן.:1.50,
".51 

ח, 54.42דכ.2ן 538.11כ.כ.
34 1.5229.21נ 3.2641.66י 8.41 06.סי , 0.022.66נ 0.466 גוס.ס12.72

51 2.1038.36ש 0.8948.14ב 0.028.37ב 0.012.67נ 0.232 י0.03 0.365 י11.270.10 0.35ג 0543.89.ס: to.oe7.77 2.67ו0.0ב 1.350 ב0.07 0.254 נ0.03לו.12

ר7 35.47

------------------------------------------------------------------------
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 ומסקנותסיכום

 לקומפוסטציה המוצא חומרי של כימיות תכונות1.

 שונות תערובות ליצור האפשרי הפוטנציאל על מצביעים לשלבם והיכולת המוצא חומרי של הכימיההרכב

 שבבי עם )בוצה( ה"רטובים" הגלם חומרי את לשלב ניתן הקומפוסטציה. לתהליך מיטביות תכונותבעלות

 בתנאים קומפוסטציה להתחיל כך וע"י cnv יחס ועל ההתחלתית הרטיבות על לשלוט ובכך הגזם אוהעץ

 תנאי לתערובת מקנים אשר לבוצה טוב כתוסף עצמם את הוכיחו העץ ושבבי המרוסק הגזםמיטביים.

 אורגני. חומר לפרוק נוחים תנאים ליצירת הדרושה פחמן ותוספתאיוורור

 הקומפוסטציה תהליך2.

 הוכתב הראשוני cnv יחס הקומפוסטציה. בתהליך ביטוי לידי ב11 המוצא חומרי בין המוצלחהשילוב

 בכל חנקן. לאיבוד לכן וגרם התהליך במהלך אופטימלי היה לא זה יחס ולכן :2( )1 הראשוני הערבובמאופן

 של מוגבר ממטבוליזם כתוצאה בטמפרטורה מהירה עליה נצפתה וטבריה( צפת )חיפה השונותהערמות

 שהשלב לכך גרם כאחד( ובגזם )בבוצה בתערובת הרב האורגני החומר אחוז מיקרוביאלית,אוכלוסיה

 מחודשיים. יותר נמשך הוא 1994 ב- ובניסוי התארךהטרמופילי
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 ב'שנה

 ושיטותחומרים

 נבחנו בניסוי בצמח. נוספים ויסודות כבדות מתכות של וקליטה גידול בחנו אשר צמחים ניסויי שני נערכו1.

 ומלפפון(. )עגבנייה למאכל פירות שמניביםצמחים

 קומפוסט מטילות, מזבל קומפוסט המכילים במצעים ימים 35 למשך בחממה גודלו ומלפפון עגבנייהצמחי

 המומלצת תערובת שימשה כביקורת טוף. שימשו אנאורגני וכמרכיב עץ שבבי בשילוב צפתמבוצת

 שנבחנו המצעים כל "שחם". תוצרת )1:1(, וגפת מופרד בקר מזבל וקומפוסטיס טוף המכילהבחקלאות,

 נפחי. בסיס על אורגני מרכלב ו-40% אנאורגני מרכיב 60%הכילו

 לעציץ. ברז מי ל' ב-3 המצעים נשטפו הצמחים שתילת לפני ל'. 1 של נפח בעלי בעציצים נארז הגידולמצע

 עם ברציפות ניתן דשן להשקייה. עציץ לכל מ"ל של-180 בנפח ביום, פעמים 3 בטפטוף הושקוהצמחים

 עגבניות בגידול בחקלאות כמקובל ההזנה יסודות כל את כלל הדישון הטיפולים. לכל אחיד והיהההשקייה

 במי הכבדות והמתכות ההזנה יסודות של תכולתם נקבעה הגידול במהלך צמיחה. בבתי מנותקיםבמצעים

 והפירות החנטיס נספרו הצמחים, של ויבש רטוב משקל נמדד הנישויי בתום ההשקייה. מי ובתמיסתהנקו

 צמח סוג לכל חזרות בחמש נערך הניסוי בעלים. כבדות ומתכות קורט יסודות תכולת ינקבעה)במלפפונן,

 באקראי. בלוקים שלבהצבה

 : שנבחנוהמצעים

 צפת בוצת טוף+קומפוסט1.

 מטילות מזבל טוף+קומפוסטים2.

 ביקורת - )20%( וגפת )20%( מופרד בקר : טוף+קומפוסטים3.

 הדור. חלבלוב - צמחים ניסוי2.

 חלבלוב צמחי לגידול בשימוש מקובל הינו אשר טוף א. : הכילו אשר גידול מצעי שני נבחנו זהבניסוי

 במצעים האורגני כמרכיב כוח. בתחנות פחם משרפת המתקבלת פסולת הינו אשר פחם אפר ב. ו-הדור

 וכן וכבול מופרד ובקר גפת קומפוסטים של תערובת שחקלאות: המקובלים חומרים סוגי שנישימשו

 הניסוי העמדת לפני עץ(. שבבי בשילוב צפת העיר שפכי מבוצת שהוכן )קומפוסט שפכים מבוצתקומפוסט

 ותכולת הנקבוביות, נדמית, צפיפות חלקיקים, צפיפות : הכוללות פיסיקליות בדיקות מספר במצעיםבוצעו



 המוליכות ה-pH, בהם ונבדקו הנקז מי נדגמו הגידול תקופת ובמהלך עציץ", כ"קיבול המוגדרתרטיבות

 נדירים. ויסודות הזנה יסודות וריכוזיהחשמלית

תוצאות

 כבדות מתכות קליטתבחינת

 השונים במצעים צמחיםגידול

 עד גודלו העגבנייה צמחי המצעים. בכל היטב גדלו הצמחים כי הראתה הגידול במהלך בצמחיםצפייה

 הבדלים נראו לא חזותית מבחינה ס"מ. כ-7 של באורך ראשונים לפירות עד והמלפפון השלישית,לתפרחת

 היבש במשקל שהתבטא כפי העגבנייה, שגידול לראות ניתן 3 בט21לה השונים. במצעים שגדלו צמחיםבין

 במצע שגדלו לצמחים מובהק יתרון חוסר מצביע והפירות, החנפים במספר שהתבטא המלפפוןויבול

 )צפת(. מבוצה לקומפוסט בהשוואה וגפת( בקר זבל )קומפוסט בחקלאותהמקובל

 ומלפפון. עגבנייה גידול על המצע הרכב השפעת : 1טבלה

 המצעהרכב

 זבל קומפוסט +טוף

 )ביקורת( וגפתבקר

 בוצה קומפוסט +טוף

)צפת(

 זבל קומפוסט +טוף

מטילות

עגבנייה

10.1+/-3.9- 

 ופירות חנטיםמס'

מלפפון

21.6+/-1.5

24.2+/-2.8

20.8+/-5.0

 )גר'( יבשמשקל

 בצנ~חיס כבדות ומתכות הזנה יסודותתכולת

 הטיפולים שבכל כך על שמצביעה עובדה הרצוי. בתחום נמצאה בעל'ים הקורט יסודות תכולת המצעיםבכל

 יותר גבוה היה בעלים היסודות כל ריכוזי מבוצה קומפוסט שהכיל במצע הקורט. ביסודות מחסור היהלא

 תוצאות המוצא. החומר הללו היסודות של יותר גבוהה מתכולה שנובע דבר הביקורת, לטיפולבהשוואה



 בהשוואה הבוצה בטיפול ומוליבדן אבץ נחושת, של מוגבר שחרור שהראו הנקז מי לבדיקות התאימואלו

לביקורת.

 שונים. קומפוסטים המכילים במצעים שגדלו מלפפון בעלי השונים היסודות ריכוזי : 2טבלה

 )ח"מ( בעליםריכוז המצעהרכב

 ע6 םזMoFeCdת4ן 2" םט

10.748.735.54.449.141.031.054.0 זבל קומפוסט +טוף

 )ביקורת( וגפתבקר

11.260.029.711.055.055.033.062.0 קומפוסט +טוף

 )צפת(בוצה

13.655.032.012.758.058.034.047.0 זבל קומפוסט +טוף

מטילות

 הדור חלבלוב גידול - צמחיםניסויי

 השונות התערובות של פיסקליותתכונות

 הגידול מצעי של עציץ" "קיבול בתנאי הרטיבות ותכולת הנקבוביות, נדמית, צפיפות חלקיקים,צפיפות

 3. בטבלה מוצגיםהשונים

 אם. לצמחי הגידול מצעי של הפיסיקליות התכונות 3.טבלה

 רטיבותתכולתנקבוביות גושיתצפיפותצפיפות הגידול מצעהרכבטיפול

 עציץ""קיבולחלקיקים

)%()%()גר'/ס"מ3()גרקס"מ3(

0.780.503532.812.0 פחם+בוצהאפר

 1.280.7541820.510טוף+בוצה

1.330.575723.917.1 וגפת פחם+בקראפר

1.800.845420.213.0 וגפתטוף+בקר

0.610.403529.213.1 פחם+כבולאפר

 1.320.7444823.612טוף+כבול



 לדוגמא כך לטוף. בהשוואה גבוהה מים להחזיק הפחם אפר של יכולתו כי לראות ניתן הטבלה פיעל

 וטוף, פחם אפר עבור 20.5% ו- 32.8 הינה עציץ" כ"קבול המוגז-רת הרטיבות תכולת בוצהבנוכחות

 ובקר גפת הקומפוסטים תערובת של לזו דומה נמצאה מים להחזיק הבוצה יכולת השוואתבהתאמה.

 לכבול. וכןמופרד

 השונים המצעים של הנקז מיבדיקות

 טפטפת, מי דוגמת נלקחה במקביל החלבלוב. של טיפול בכל אחד מעציץ נלקחו נקז מי דגימות4

 שלהלן. בטבלאות מופיעים החשמלית והמוליכות pH, ה- היסודות, ריכוזי של הבדיקות תוצאותלביקורת.
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 החלבלוב. עציצי של הנקז במי ההזנה יסודות וריכוזי החשמלית, והמוליכות אק, ה- ; 4טבלה

 טפטפת טוף+כבול אפר+כבול טוף+גפת+ אפר+גפת+טוף+בוצהאפר+בוצהתאריך
מפרדהמפרדה

6.967.417.677.666.766.597.11 -----22.7]ע

12.86.086.486.906.456.555.967.24

2.95.305.546.706.394.574.986.34

29.95.586.996.756.425.346.005.56

EC22.7----- 1.701.082.011.471.140.692.39

12.83.043.433.323.202.802.512.56ומממהמק

2.92.913.264.402.813.653.792.28

29.93.183.624.493.053.864.712.21

0:22.7764939435131208א-א

)""12.8324403386369271238228

2.9310369440338386460228

29.9338386422353403525218

[22.7------ 12.514.623.816.22.20.347.4

12.855.036.631.346.635.724.950.5"ק(

2.949.718.510.333.623.42.248.7

נ.29.948.43.316.432.916.32.547

122.7100624612842211207

12.8236163365291240138224ינ0

2.9192223373235242222214

29.9242253426241286258204
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pH-תקופת במשך כי לראות ניתן 7.5(. עד )4.5 לצמחים הנוח בתחום המצעים במרבית הנקז מי שלה 

 דסימנס/מ' 3-4 של מוליכות ערכי הניסוי. סיום לקראת שנבלם המצעים, המלחת של תהליך ישנוהגידול

 עודפי דחיקת שיאפשרו גדולות מים במנות הצמחים את להעקות להקפיד יש אולם סבירים,הינם

 במי רמתו על עולות הנקז במי החנקן רמות החשמלית. במוליכות נוספת מעליה להימנע כדיהמלחים,

 מקורו חנקן של זה שיחרור המצעים. של האורגנים מהרכיבים חנקן משחרור כתוצאהההשקייה,

 עלית הבוצה בטיפולי כי לראות ניתן השונים. במצעים האורגניים המרכיבים של מינרליזציהבתהליכי

 מקבעי הינם הבוצה עם לאפר פרט המצעים כל המצעים. שאר של מזו נמוכה בתשטיפים החנקןריכוזי

 היל מהמקרים בחלק והרמות המוסף, לזרחן ביחס הזרחן של ניכרת פחיתה יש הגידול עונת במהלךזרחן.

 מחסור תופעות למניעת הזרחן, מנות של תיגבור נדרש זרחן, מחסורי ניכרו שלא למרות מאוד.נמוכות

 מחסור. ואין גבוהות היע המצעיס בכל האשלגן רמות הגידול.בהמשך
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 )מ"ג/ליטר( החלבלוב עציצי ש': הנקז במי המיקרואלמנטים ריכוזי : 5טבלה

טפטפתטוף+כבולאפר+כבולטוף+גפת אפר+גפתטוף+בוצהאפר+בוצהתאריך.
+מפרדה+מפרדה

Fe22.70.40.21.62.90.40.22.9

12.81.81.60.81.52.12.73.0

2.93.23.01.21.34.84.22.7

29.93.53.51.51.65.86.13.1

22.70.40.20.10.20.20.10.5ז2

12.82.21.91.51.10.60.50.5

2.91.30.60.30.30.40.00.5

29.91.40.50.30.40.50.10.5

22.70.020.000.050.090.000.100.61תא

12.80.620.110.190.460.550.430.70

2.90.500.470.030.141.011.470.72

29.90.460.120.100.120.531.120.70

cu~22.7----- 0.020.020.090.050.010.010.06

12.80.350,030.010.010.110.130.07

2.90.050.030.020.010.140.010.06

29.90.060.030.220.020.130.020.06
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 מהמיקרים. בחלק ובוצה, כבול המכילות לתערובות פרט ההשקייה, במי מריכוזו נמוכים הנקז במי הברזלריכוזי

 בכל ההשקייה, במי מריכוזיו גבוהים האבץ, ריכוזי הניסוי. תקופת במהלך ופוחתת הולכת הברזל העלמותאולם,

 בכל ברמתו ירידה יש הפוכה, התמונה מען, לגבי . רעילות של רמות אלו אין אולם הכבול, לתערובות פרטהמצעים,

 במי לרמות דומות התערובות של הנקז במי הנחושת ריכוזי דווקא. עליה ניכרת שם הכבול, לתערובות פרטהמצעים

ההשקייה.

 במי שימצאו חשש שקיים רעילים כיסודות מוגדרים שבחלקם נדירים יסודות של שורה נבדקו ההזנה, ליסודותבנוסף

 למינהם. מפסולות שמוצאם מצע חומרי שלנקז

 קריאת של השגיאה )בתחום ביותר נמוכים הנקז במי ,Ag ,נג ,Se, Sb. 141, Hg, co) 817 As ,מ8 ,ור ץ היסודותריכוזי

 ,Mo, cr, Cd) 8 : היסודות ריכוזי את מציגה הבאה הטבלה ההשקייה. בתמיסת מריכוזיהם שונים ואינםהמכשיר(,

Pbהחלבלוב. צמחי של ההשקייה ובתמיסות הנקז במי שנמצאו ,וא 
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 )מ"ג/ליטר( החלבלוב צמחי של הנקז במי מתכות ריכוזי : 6טבלה

 טפטפת טוף+כבול אפר+כבול טוף+גפת+ אפר+גפת+ טוף+ונוצה אפר+בוצהתאריךיסוד

822.70.430.340.580.160.230.000.01

12.80.380.300.510.190.250.040.02

2.90.170.100.330.140.260.030.02

29.90.200.080.270.130.240.030.03

622.70.010.000.000.000.000.000.01ם

12.80.000.010.010.000.000.010.00

2.90.000.000.010.000.000.010.00

29.90.010.000.010.010.000.000.01

Pb22.70.040.000.100.110.000.000.00

12.80.010.000.100.000.030.000.02

2.90.000.030.010.000.000.030.03

29.90.010.000.060.000.000.030.00

122.70.010.000.020.010.010.000.01א

12.80.000.010.030.000.040.010.00

2.90.050.020.060.010.120.010.00

29.90.080.050.080.020.100.020.01

Cr22.70.000.000.010.000.000.000.00

12.80.000.000.000.000.000.000.00

2.90.000.000.000.000.000.000.00

29.90.000.000.000.000.000.000.00

Mo22.70.050.030.020.010.010.000.04

12.80.010.000.010.000.010.000.05

2.90.000.000.000.000.000.000.04

29.90.000.000.010.000.000.000.03



 במי מריכוזו גודל מסדר בלמעלה גבוהים היו פחם אפר שהכילו העציצים של הנקז במי הבורוןריכוזי

 פחותה. בכמות כי אם הנקז, למי בורון תורמים למינהם קומפוסטים המכילים המצעים גםההשקייה.

 תקן לפי ח"מ )0.75 השקייה במי המותרת מהרמה נופלות הנקז במי יחסית הגבוהות הרמות גם מקוםמכל

.(EPAבאופן עולה אינו הריכוז ההשקייה. במי לריכוזו ודומים נמוכים המצעים בכל הקדמיום ריכוזי 

 השונות תערובות של בנקז העופרת ריכוזי ta~pA לפי ח"מ )0.01 השקייה במי המותר מהריכוזמשמעותי

 ההשקייה, במי ביותר נמוכות הן הכרום רמות EPA. תקני לפי ח"מ( )0.2 ההשקייה במי מהמותרנמוך

 השקייה במי המותרת לרמה קרובה אינה הרמה אך נקז, דוגמאות של מועט במספר יותר גבוההורמתו

 ההשקייה. במי מריכוזו שונה אינו הנקז במי המוליבדן ריכוזי EPA). לפי ח"מ()0.1

 השונים במצעים הדור חלבלוב צמחיםגידול

 חזותית מבחינה המצעים. בכל היטב גדלו הצמחים כי הראתה הצמחים גידול במהלך בצמחיםצפיה

 השונים. במצעים שגדלו צמחים בין הבדלים נראולא

 הכולל. ומשקלס מצע לכל ייחורים מספר ונרשם ייחורים, נקטמו הגידול תקופת במשך מועדיםבחמישה

 מחולקת והיא הייחורים כל סך הינה כשהעמודה גידול, מצע לכל הממוצע הייחורים מספר את מציג 1ציור

 את שבחן באקראי" "בלוקים של במתכונת שונות ניתוח בוצע קטיף. בכל שנקטפו הייחוריםלמספר

 גפת קומפוסט )בוצה, האורגנים המרכיבים ובין פחם( ואפר )ט'וף האנאורגניים המרכיבים ביןההבדל

 לגבי 0.05=ום. של מובהקות ברמת "דאנקן" מבחן נערך בניהם. האינטראקציה את וכן וכבוסומפרדה,

 החומרים לבין בינו ולאינטראקציה האורגני, הרכיב של מובהקת השפעה אין כי נמצא ההדור,החלבלוב

 הניבו פחם אפר שהכיל במצע שגדלו הצמחים האנאורגני. למרכיב באשר מובהקות יש אולםהאנאורגנים,

 16%(. כ- של עליה בטוף, ייחורים 16.4 לעומת 19.1 של )ממוצע בטוף שגדלו לצמחים ביחס ייחוריםיותר



 השונים. במצעים החלבלוב ייחורי מספר ממוצע של סטטיסטית התפלגותבטבלה

 אורגנימרכיב

 אפר +כבול

 טוף +כבול

 אפר +גפת+מפרדה

 טוף +גפת+מפרדה

 אפר +בוצה

 טוף +בוצה

 ממוצע ייחורינ(מספר

,.ן* סו7

16.3

19.7

16.2

18.5

16.7

 סטטיסטיתהתפלגות

11

8

11

8

AB

8

 המרכיבים בין הבדלים חוסר ועל האנאורגנים המרכיבים בין מובהקים הבדלים על מצביעההטבלה

 השונים. במצעיםהאורגניים

 למינהם. המצעים בין שוני כל נמצא לא אולם הכולל, משקלם גם נמדד שנקטפו הייחורים למספרבנוסף

 והמשך השרשתם מבחינת רצוי דבר הגודל, מבחינת אחידים ייחורים של קטיף על מצביעה זועובדה

גידולם.

מסקנות

 מלפפון צמחי ע"י כבדות מתכות וקליטת השונים במצעים ירקות גידול1.

 בגלל צמחים לגידול כמצע שפכים מבוצת שהוכן בקומפוסט להשתמש ניתן כי הוכיח הצמיחה בביתהניסוי

 בעלי הכבדות המתכות ריכוזי בנוסף, ועגבנייה. מלפפון בגידול שהתבטאה כפי הטובה הגידוליכולת

 במצע כמרכיב הקומפוסט יישום אפשרות את המעודד דבר הביקורת של מזו גבוהה אינההצמחים

 צמחים. לגידולהמשמש

 הדור חלבלוב צמחי גידול2.

 ביחס יותר גבוהה היתה עציץ" "קיבול ב- הרטיבות תכולת פחם אפר שהכילו במצעים כי לראות ניתןא.

 שונים אורגנים מרכיבים שהכילו המצעים בין משמעותיים הבדלים ניצפו לא בנוסף, טוף. שהכילולמצעים

 ובוצה(. מפרדה קומפוסט)כבול,



 בתחום עדין הינם המוליכות ערכי המצע. של המלחה ישנה הגידול תקופת במהלך כי נראה המצעים בכלב.

 גדולות. מים במנות השקיה מחייב הדבר אולם דסיסמנס/ס"מ(, )3-4הסביר

 מקורה וו תופעה בהשקיה. המוספת לכמות מעבר חנקן של איטי שיחרור מתרחש המצעים בכלג.

 היה החנקן של השיחרור האורגני כמרכיב בוצה שהכיל במצע האורגני. החומר של מינרליוציהבתהליכי

 המצעים. לשאר בהשואהנמוך

 פחיתה יש הגידול תקופת מהלך בכל זרחן. כסופחי נתגלו והבוצה הפחס אפר של למצע פרט המצעים כלד.

 למנוע מנת על המוספות הזרחן רמות על להקפיד צורך יש לכן המוסף, לזרחן ביחס הזרחן שלניכרת

 - זרחן.מחסורי

 הצמחים ע"י הנ"ל היסודות קליטת על מצביע ההשקיה מי לעומת הנקו במי הכבדות המתכות ריכוזיה.

 הגידול.במהלך

 בעונת החלבלוב יחורי כמות על השונים במצעים האורגני המרכיב של מובהקת השפעה אין כי נמצאו.

 במצע שגדלו הצמחים כאשר פחם( ואפר )טוף האנאורגנים המרכיבים בין רק נצפתה ההשפעההגידול.

 טוף. על שגדלו לצמחים ב'יחס ייחורים יותר הניבו הפחם אפרהמכיל
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