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חלק א :כושר אספקת זרחן של במס"א בהשוואה לבוצות שונות
 .1תקציר
הזרחן בבוצות נמצא ברובו בצורה מינרלית ,ובחלקו ,כתלות באופן הטיפול בבוצה ,הוא עשוי להיות קשור לחומר אורגני.
ליישום קרקעי מבוקר של בוצות בחקלאות יש תועלת גבוהה כמקור ליסודות הזנה לגידולים ,ובשיפור מבנה הקרקע ויציבותה
לנגר ולסחף .יישום בוצות (וזבלים) נעשה בד"כ בעומס קבוע מראש או לפי תצרוכת החנקן של הגידול .מאחר שהיחס
חנקן\זרחן בבוצה גבוה משמעותית מהיחס בצריכת גידולים חלה הצטברות זרחן בקרקע ,המוגברת ע"י התכונות הכימיות של
הזרחן .לפיכך ,חשוב להעריך את פוטנציאל זמינות הזרחן בבוצות לשם ניצולן המיטבי כמקור שלו לגידולים ולמניעת יישום
יתר בזבזני שלו בקרקע.
בדקנו את אופי הזרחן בבמס"א (בוצה מטופלת בסיד ובאפר פחם) בהשוואה לסוגי בוצה עיקריים המייצגים דרגות טיפול
שונות (בוצה שניונית בלתי מטופלת ,בוצה מעוכלת וקומפוסט בוצה .תכולת הזרחן הכללי בזבלים הייתה בין  0.3ל2.82%-
מהמשקל היבש שלהם ,והזרחן האורגני היווה  11עד  21%ממנו.
ההרכב הכימי הכוללני של הזרחן ב 4-הבוצות הוערך במיצוי מבדיל לפי  .Hedleyבבוצות הפחות מיוצבות (שפד"ן וחיפה)
רוב הזרחן היה במרכיבים הנחשבים זמינים יחסית ( 77%ו 62%-ממנו ,בהתאמה :המרכיבים המתמצים במים ,בממברנת
מחליף אניונים ובדו-פחמה והמרכיב האורגני) .בקומפ' הבוצה ובבמס"א מרכיבים אלה היוו  38%ו 48%-מכלל הזרחן,
והזרחן היה בעיקר במינרלי סידן ו\או ספוח על תחמוצות .מרכיב הזרחן שלא ניתן כלל להמסה היה קטן יחסית (.)2-11%
הזמינות הפוטנציאלית של הזרחן בזבלים עצמם נבדקה בהמסה מתמשכת שלהם במים .סה"כ כמות הזרחן שהשתחררה מ4-
הבוצות לעיל הייתה ,בהתאמה ,76 ,86 ,63 ,ו 38%-מכלל הזרחן ,ותרומת המינרליזציה של הזרחן האורגני הייתה ,21 ,26
 16ו( 27%-מהזרחן הכללי).
כל המרכיבים הכימיים של הזרחן בבוצות (לפי  )Hedleyתרמו לזרחן המומס ,בהתאם לשכיחותם בהן .בזבלים הפחות
מיוצבים (שפד"ן וחיפה) המרכיבים הזמינים יותר (המתמצים במים ,בממברנה ,בדו-פחמה והזרחן האורגני) תרמו  82ו68%-
מכלל הזרחן שהומס .בקומפ' הבוצה ובבמס"א מרכיבים אלה תרמו  54ו 47%-מהזרחן שהומס.
לסיכום ,פסטור הבוצה ,בין אם באמצעים ביולוגיים (קומפוסטציה) ובין אם כימיים (טיפול באפר ובסיד) ,מקטין את תכולת
הזרחן הכללי והאורגני (בבמס"א הרבה יותר מאשר בקומפוסט) ואת הזמינות הפוטנציאלית של הזרחן להתמוסס או לעבור
מינרליזציה .כך ,הטיפול באפר ובסיד הקטין משמעותית את ההתמוססות של מרכיבי זרחן מינרלי שהיו בבוצה ממנה הוכן
(בוצת השפד"ן) ,עקב מעברם למרכיבים כימיים מסיסים פחות ,אך הטיפול לא השפיע על הזמינות למינרליזציה של הזרחן
האורגני שמקורו בבוצה .חשוב עם זאת לציין כי כל מרכיבי הזרחן תרמו לזרחן המומס בשיעור דומה לשיעורם בזבל .המסיסות
הפוטנציאלית של הזרחן בסוגי הבוצה שנבדקו הייתה גבוהה מאד :בין כ 40-לכ 85%-ממנו .צריך עוד לקבוע בניסויי שדה
ארוכי -טווח עד כמה זמינות פוטנציאלית זאת מתממשת בשדה החקלאי בתנאי קרקע ,אקלים וצמח שונים .בכל מקרה ,שימוש
חקלאי נכון בזבלים אלה יתחשב בתכולת הזרחן בזבל ,במידת ייצובו (של הזבל ושל הזרחן בו) ובזמינות הפוטנציאלית של
הזרחן ,יתאימם לתנאי הקרקע ולאופי הגידול ,וישיא את התועלת מהזבל לגידול ולסביבה.
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 .2מבוא
כמויות עודף הבוצה המשו פעלת ,תוצר תהליך הטיפול בשפכים ,גדלות מידי שנה וכך גם זבלים אחרים .ייצור הבוצה בארץ
הוא כ 120,000-טון חומר יבש בשנה וצפוי להגיע לכדי  200,000טון חומר יבש בשנה ,בשנת ( 2020צדיקוב.)2013 ,
ככלל ,בוצות וזבלים הינן תוצרי לוואי חשובים היכולים להיות בעלי תכולה גבוהה של חומר אורגני ושל חנקן וזרחן המסוגלים
לספק יסודות הזנה לגידולים חקלאיים ,ולעיתים אף את מ לוא תצרוכתם (כגון בגידול אורגני) .המעבר לטיפול בשפכים
במתקנים אינטנסיביים והגידול באוכלוסייה העירונית התבטאו בייצור מואץ של בוצות השפכים שהנן משאב חקלאי נוסף
( .)Chinault and O'connor, 2008הפתרון המועדף ע"י רשויות הגנת הסביבה בעולם הוא יישומן בחקלאות כתחליף
לדשנים וכמטייבי קרקע ( .)Huang et al., 2006לדוגמא ,כמות הבוצה שיוצרה בארה"ב בשנת  2000הייתה כ6.5*106-
טון בוצה יבשה ,וכ 50%-ממנה יושמו בקרקעות חקלאיות ()Chinault and O'connor, 2008
 .2.1מקורות לזרחן
זרחן עשוי להגיע ממקורות טבעיים כגון בלייה של סלעים ,אבק מרחף ומי גשם (על אף שכמות זו הינה נמוכה מאוד) וממקורות
חיצוניים כגון דשני זרחן ,זבלי בעלי חיים ,פסולת אורגנית ושפכים עירוניים וחקלאיים .דישון בזרחן חיוני ליצרנות החקלאית
ובהעשרת הקרקע בזרחן ( .)Gibson, 1997; Sharpley 1999דישון הינו חשוב בכדי לשפר את היבולים בקרקעות מעובדות
ובמטרה להכשיר קרקעות חדשות לעיבודים חקלאיים ,חלק מתרומות אלו נצרכות ע"י הגידולים אך כמות בלתי מבוטלת
נותרת בקרקע או עוברת אל מקורות מים .מקורות עיקריים של זרחן כוללים בתוכם זבלים ובוצות ,זמינותו של הזרחן המצוי
בחומרים אורגניים אלו נמוך מאשר הזרחן המסיס במים שמקורו בדשני זרחן ,אך נחשב בדרך כלל לזרחן הזמין בטווח הארוך.
בוצות וזבלים נחשב ים מקורות יעילים לזרחן לגידולים חקלאיים .תכולת הזרחן וצורתו הכימית תלויה רבות באופן עיבוד
הזבל .עיכול בוצות נעשה תוך חימום ,ובטמפרטורה גבוהה חלה מינרליזציה וירידה חדה במסיסות הזרחן כתוצאה מהיווצרות
של מינרלי קלציום פוספט פחות מסיסים ( .)March, 2004זמינות הזרחן תהיה שונה אם העיכול היה אווירני או אל-אווירני.
עיכול אל -אווירני מעודד מינרליזציה ומגדיל את תכולת הזרחן המינרלי בבוצה וגורם להעדפת אוכלוסיות מיקרוביאליות
צוברות זרחן ( .)Pierzynski, 1991כמו כן ,הזרחן של בוצת טיפול כימי במי-קולחים (המתוספת לבוצה הביולוגית) ,יהיה
זמין יותר בטיפול במלחי סידן מאשר מטיפול במלחי ברזל או אלומיניום ()2004( Huang and Shenker .)March, 2004
בדקו את ההשפעה של הוספת אלום ,סיד וברזל גופרתי בשישה יחסים מולרים שונים על ריכוזי הזרחן המסיס במים .ומצאו
שההשפעה הניכרת ביותר בריכוז המולרי הנמוך ביותר הייתה באלום ולאחר מכן הברזל הגופרתי ולבסוף הסיד .כאשר ביחסים
מולרים גבוהים יותר נמצא ששני המייצבים הראשונים הורידו את ה ,pH-ולכן ריכוזי הזרחן המסיס במים עלו.
הזרחן בבוצות הוא רובו ככולו מינרלי ( .)Kirkham, 1982; White and Hammond, 2006מרכיבו האורגני הנו רובו
אינוסיטול פוספט ,פוספוליפידים ,וחומצות גרעין ועוד מספר תרכובת לא מזוהות נוספות ,כל אלו יכולים להיות נוכחים במספר
צורות בעלות עמידות שונה לפירוק מיקרוביאלי .מסיסות הזרחן בבוצות הנה גבוהה יחסית ומתאימה למסיסות של DCPD
ו .OCP-ניתן לפיכך לצפות שהזרחן בבוצה יהיה מקור לזרחה מסיסה בקרקעות בסיסיות ( O'Connor et al., 1986; Fine
.)and Mingelgrin, 1996; Sharpley et al., 2004; Huang et al., 2006
בדומה לבוצות ,גם בזבלים יש שוני רב בין סוגי זבלים שונים .בזבלים ,איכות הזבל ורמות הזרחן בו תלויה במזון המוגש
8

לבע"ח ,במערכת העיכול שלו ובגילו ( .)Shafqat and Pierzynski, 2013הידרוליזה של זרחן אורגני הנמצא במספוא מערב
פוספטאזות (כגון ,פיטאז) המצויות בקיבת מעלי-גירה (מקורו במיקרואורגניזמים של הכרס) והחסרות בחיות מונוגסטריות
(כגון אדם ,חזיר ,עופות) ,והאחרונות מוזנות בזרחות בדיאטה ,מה שמגדיל את תכולת הזרחן בפרש ( Turner and Leytem,
 .)2004; Shafqat and Pierzynski, 2013גורם נוסף היכול להשפיע על תכולת הזרחן בזבלים שונים ועל מסיסותו הוא
הטיפול בהם לאחר הפקתם ,כגון קומפוסטציה וטיפול בסיד.
 .2.2תהליכים בתרכובות זרחן בקרקע
זרחן המוסף לקרקע ממקורות שונים יכול לעבור שורה של תהליכים ביולוגים ,פיסיקליים וכימיים ,אשר תלויים במאפיינים
השונים של הקרקע כגון ההרכב הכימי והפיזיקאלי שלה ,אחוז החרסית וסוגה ,תכולת החומר האורגני ,כמויות הזרחן ,ברזל,
סידן וגיר ( .)Sharpley, 1997צריכת הזרחן ע"י צמחים ומיקרואורגניזמים משנה את צורת הזרחן ממינרלי לאורגני ,וצריכת
הזרחן האורגני ע"י המיקרואורגניזמים גורמים להפיכתו לצורתו המינרלית .בנוסף לכך ,הזרחן בתמיסת הקרקע יכול לעבור
תהליכי קיבוע שונים כגון ספיחה חזקה וחלשה אל שטחי הפנים של תחמוצות ברזל ואלומיניום (בתנאים חומציים) ,ושקיעה
ביחד עם סידן ומגנזיום (תנאים בסיסיים) .ככל שריכוזי הזרחן עולים תהליכי קיבוע הזרחן הופכים לפחות משמעותיים ,וכאשר
הקרקע תגיע לכושר הספיחה המקסימלי שלה ריכוזי הזרחן המסיס יעלו .כמות הזרחן הזמין בקרקע והשונות הגבוהה בריכוזים
אלו בין הקרקעות ,נובעת מיכולת הספיחה והשחרור של הקרקע לזרחן המושפעת מהמאפיינים השונים של הקרקע ( White,
.)1980; Sharply, 1997
 .2.3זרחן מינרלי
צורתו המינרלית המסיסה של הזרחן הינה יון הזרחה ,האורתופוספט ( ,(PO43-יכול להימצא ב 4-מצבי יינון ,כתלות בpH-
של תמיסת הקרקע HPO42- ,H2PO4-,H3PO4 :ו ,PO43--מהם  HPO42--ו H2PO4- -הן הצורות המצויות בתנאיי החומציות
הרגילים בקרקע ( .)Lindsay, 1979; Arai and Sparks, 2007זרחן מינרלי מצוי בקרקע בשלושה מצבים :מומס,
בתרכובת קשת-תמס וספוח או מקובע לפאזה המוצקה של הקרקע .הזרחן בקרקע נמצא בשיווי משקל בין שלושה מצבים
אלה ,ומרביתו אינו זמין לקליטה בצמח .הצמח קולט זרחה (בעיקר כ ,)HPO42--וכתוצאה מכך ,זרחה משתחררת לתמיסת
הקרקע מתרכובותיה ו\או מאתרי ספיחה.
שקיעה של פאזה מינרלית חדשה מתחילה רק לאחר שמתרחשת רווייה ביתר ,כאשר מכפלת ריכוזי המגיבים גדולה ממכפלת
המסיסות ( )Kspשל המינרל בשיווי משקל (ש"מ) .היווצרותו בקרקע תלויה בעיקר ביחס המולרי בין סידן לזרחן בתמיסה,
בחוזק היוני ,חומציות התמיסה ,נוכחות של יונים נוספים ,ליגנדים אורגניים והטמפרטורה ( ;Arai and Sparks, 2007
 .)Mekmene et al., 2009מסיסות מינרלי הקלציום פוספט תלויה ביציבות המינרל ,ככלל ,היא יורדת באופן משמעותי עם
העלייה ב pH-ועולה עם העלייה בטמפרטורה ( .)House, 2010; Diaz et al., 1989; Sergey, 2012תרכובות הזרחן
העיקריות בקרקעות בסיסיות (ערכי  pHגבוהים מ )5.8-הנן תרכובות סידן ( )Pierzynski et al., 1990ומסיסותן במים
נמוכה (ואף נמוכה ביותר) אך הן מסיסות בחומצה .אף על פי ש HAP-הינה הצורה היציבה ביותר תרמודינאמית בתנאים
בסיסים ,הוא אינו נוצר באופן ספונטני גם בתנאי רווייה-ביתר ,ותרכובות הביניים ( OCP ,DCPDו )TCP-יהוו מינרל
מקדים אליו (.)House, 1990; Pierzynski, 1991
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זרחן דשן המתמוסס בקרקע נצרך בחלקו ע"י הגידול ,ועובר לצורה אורגנית ,ובחלקו הוא נספח לשטחי הפנים של תחמוצות
אלומיניום וברזל ,של גיר ושל חרסיות ( .)Sharpley and Rekolainen, 1997מספר גורמים שונים משפיעים על הספיחה
של הזרחן כגון  pHותכולת חומר אורגני pH .משפיע על התפלגות צורוני האורתופוספאט אשר להם אפיניות שונה לספיחה
( .)Sparks, 1995חומר אורגני הינו בעל השפעה דואלית :מחד גיסא ,תרכובות הומיות יכולות לחסום אתרי ספיחה ע"י
היצמדות לשטחי הפנים של חרסיות ותחמוצות ,ומאידך גיסא הן יכולות ליצור קומפלקסים עם סידן ,ברזל ואלומיניום ,ולהגדיל
את ריכוז הזרחן החופשי בקרקע .בנוסף ,צורוני זרחן אורגניים (כגון אינוסיטל פוספט) הנם בעלי ספיחה עדיפה ביחס לזרחה
והם יכולים לדחוק זרחה מאתרי ספיחה.
 .2.4זרחן אורגני
זרחן אורגני מוכל בחומר האורגני של הקרקע ,במיקרואורגניזמים ,בצמחים ,בבע"ח ,בזבלים ועוד .זהו מקור חשוב של זרחן
בסביבות טבעיות ובקרקעות חקלאיות ,ותכולתו בקרקעות טבעיות תלויה בגורמים יוצרי הקרקע ( Dalal, 1977; Harrison,
 .)1987אין שיטה ישירה למדידה כמותית של תכולת הזרחן האורגני בקרקע ובזבלים ( ,)Turner et al., 2004ובד"כ תכולתו
מחושבת מההפרש בין הזרחן הכללי לזרחן המינרלי .כמחצית מכלל הזרחן האורגני בקרקעות מורכבת בעיקר מאינוסיטול
פוספטים ,פוספוליפידים וחומצות גרעין והייתרה אינה מזוהה ( .)Smith et al., 2005אינוסיטול פוספטים יכולים להוות אף
כמחצית מכלל הזרחן האורגני בקרקע .אינוסיטול פוספטים נספחים לחרסיות ולתחמוצות ,בעדיפות על אורתופוספט ומונו-
אסתרים אחרים כתוצאה מצפיפות מטען גבוהה בפני שטחם .אינוסיטול פוספטים גם יוצרים משקעים קשי תמס עם ברזל,
אלומיניום וסידן (כתלות ב pH-ובריכוזיהם החופשיים) .כתוצאה מכך הם אינם ניידים בקרקע .חומצות גרעין ונגזרותיהן
מהוות רק שיעור קטן מכלל הזרחן האורגני בקרקע (עד כ ,)3%-ואף שקצב הגעתן לקרקע גבוה משל האינוסיטול פוספטים,
התפרקותן המהירה מונעת את הצטברותן ( .)Anderson, 1980תכולת הפוספוליפידים בקרקע קטנה אף יותר (0.5-7%
מכלל הזרחן האורגני) בעיקר בשל קצב פירוקם המהיר בקרקע (.)Anderson, 1980
זרחן אורגני תורם למאגר הזרחן הזמין לצמח בתהליך המינרליזציה ,בו מיקרואורגניזמים ואנזימים חופשיים בקרקע
(פוספטאזות) (ה יכולות להיות פנים וחוץ תאיות) גורמים לשחרור השייר הזרחתי המצוי בחומרים אורגניים שונים .נמצא
שתכולת הזרחן האורגני בקרקעות שעברו הדגרה במעבדה ירדה ביחד עם עלייה בתכולת הזרחן האיאורגני ( Thompson
 .)et al., 1954; Van Diest and Black, 1959טמפרטורה ,לחות ,אספקת חמצן ,חומציות ,סוג וגודל אוכלוסיות החיידקים
ומצב ההזנה שלהם ,ריכוז פוספאטזות בקרקע וזהותם וכדומה משפיעים על קצב המינרליזציה של הזרחן האורגני בקרקע
( .) Dalal, 1977הזרחן האורגני נקבע ע"י ריכוז הזרחן בתמיסת הקרקע וע"י פעילות ביולוגית ,הגורם העיקרי הקובע את
כמ ות הזרחן האורגני הוא שינוי בפוטנציאל חמצון חיזור בקרקע המשפיע על האוכלוסייה המיקרוביאלית ,בזמן שהריכוז של
הזרחן האיאורגני יורד ,עולה קצב המינרליזציה (.)Wetzel, 1999
 2.5השפעת יישום זבלים בקרקע
זבלים מגדילים את תכולת הזרחן בקרקע ומשנים את הרכבו הכימי בה ,את קצבי המינרליזציה של החומר האורגני וריכוזי
פחמן דו-חמצני (פד"ח) בקרקע ,את ריכוזי המלחים במסיסים ,חומר אורגני מסיס (חא"מ) ויחסי היונים היכולים להשפיע על
מסיסות הזרחן בקרקע ( .(Fine and Mingelgrin, 1996) )March, 2004; Sharpley et al., 2004בקרקעות חומציות
זיבול גרם למעבר של זרחן מאסוציאציה עם תחמוצות ברזל ואלומיניום לשקיעה כמינרלי סידן ,ועליה ב pH-הקרקע העלתה
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את מסיסותו (.(Fine and Mingelgrin, 1996; )O'Connor et al., 1986; Sharpley et al., 2004

 .3מטרות המחקר
לאמוד את הזמינות הפוטנציאלית של הזרחן בבמס"א בהשוואה לבוצות אחרות ובעיקר לבוצה ממנה היא מיוצרת ,ולבדוק
האם יש קשר בין התפלגות הצורות הכימיות של הזרחן בבוצות אלו לבין הזמינות הפוטנציאלית שלו לצמח .המטרות
הפרטניות היו כלהלן:
 )1הערכת הזמינות הפוטנציאלית הכוללת של הזרחן ב 4-סוגי בוצה;
 )2הערכת הזמינות למינרליזציה של הזרחן האורגני בבוצות;
 )3איפיון ההתפלגות הכימית של מרכיבי הזרחן בבוצות ,והתרומה של מרכיבי זרחן אלה לזרחן הזמין פוטנציאלית;

 .4חומרים ושיטות
 .4.1הבוצות
הזבלים שנבדקו במחקר הם (טבלה :)1
 בוצת שפד"ן  -בוצה שניונית אירובית (ללא הפרדת בוצה ראשונית לפני הזרמה לריאקטור האיירובי\אנאיירובי) .הבוצה
הוסמכה במצללי קונוס ,רוכזה בצנטריפוגציה לכ 18%-מוצקים ,ולא עברה כל טיפול נוסף.
 בוצת חיפה  -בוצה מעוכלת ממכלי העיכול האל-אווירני .הבוצה לא עברה כל טיפול נוסף.
 קומפוסט בוצה  -בוצת מעוכלת בעיכול האל-אווירני (בעיקר ממט"ש חיפה) שעברה קומפוסטציה באתר טובלן שבבקעת
הירדן ביחס תערובת בוצה:גזם  )V/V( 1:1בערמות מוארכות .משך התהליך כחודשיים.
 בוצה מפוסטרת בסיד ובאפר פחם מרחף (במס"א)  -בוצת שפד"ן שניונית שעוברת פסטור באמצעות ערבובה עם סיד
ואפר פחם מרחף ביחס  60:35:5סיד:אפר:בוצה לחה .לאחר הערבוב ה pH-של התערובת גבוה מ ,12-והוא נשמר כזה
לפחות למשך חודש ולמעשה עד לאחר הצנעתה בקרקע.
טבלה א  .1מאפייני הזבלים והבוצות ששימשו במחקר (חלקם על סמך תוצאות המחקר).
EC
בוצה

1

pH
dS/m

בוצת
השפד"ן

פחמן
אורגני

חנקן
כללי

זרחן
כללי

זרחן אולסן

 %מהמשקל היבש

mg/kg

4

זרחן אורגני

%
מכללי

mg/kg

 %מכללי

C/N

C/P

N/P

יחס

5.6

7.6

42.7

6.66

1.6

4,540

28

2,743

7.5

6.4

27

4.16

בוצת חיפה

5.9

6.7

39.7

5.89

2.82

769

3

4,673

4.6

6.7

14

2.09

קומפ' בוצה

6.0

7.2

22.5

2.82

2.33

559

2

219

1.0

8.0

9.6

1.21

12.2

6.4

8.1

0.92

0.3

184

6

466

27

8.8

27

3.07

2

3

במס"א

1הזבלים נדגמו בשנים 2 ;2014-2011החל מהמחצית השנייה של  2017בוצת השפד"ן עוברת עיכול אל-אווירני תרמופילי והרכבה שונה
מזו שנבדקה כאן; 3בוצת שפד"ן מיוצבת בסיד ובאפר פחם מרחף4 .בשיטת השרפה.

 4.2בדיקות כלליות
 .4.2.1פחמן אורגני ,פחמן כללי וחנקן כללי
האנליזה נעשתה באמצעות  .)Flash EA 1112, Thermo Fisher Scientific( NCSoil Analyzerהמדגם ( 100-10מ"ג)
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נשקל בכוריות כסף ,ומאוחסן למשך לילה בדסיקטור רווי באדי  HClמרוכזת ( )Harris et al., 2001לנידוף הפחמות.
הכוריות מיובשות בתנור ב 70-מ"צ לסילוק כל שאריות החומצה .בתהליך המדידה במכשיר מובערת הדוגמא ב940°C-
באווירה של חמצן .תחמוצות החנקן מחוזרות על נחושת אלמנטרית לגז חנקן .ולאחר הפרדה וניקוי מתאימים נמדדים החנקן
והפד"ח ב.thermal conductivity detector-
 EC 4.2.2וpH-
הדוגמאות טולטלו ביחס קרקע:מים  5:1במשך שעה ,סורכזו והנוזל העליון הופרד ונמדד באלקטרודות המתאימות .הEC-
נמדד בעזרת מד מוליכות חשמלית ( )CON510 EUTECH INSTRUMENTSוה pH-נמדד ע"י PHM92 ( pH-meter
.)RadioMeter Copenhagen
 4.2.3ריכוזי זרחן כללי בתמיסות ובמוצקים
ריכוזי הזרחן המינרלי בתמיסה נמדדו בשיטת החומצה האסקורבית ( .)Murphy and Riley, 1962בשיטה זו ישנה תגובה
של החומצה הזרחתית עם יוני מוליבדט ליצירת קומפלקס הטרופולי מוליבדופוספט צהוב .בנוכחות החומצה אסקורבית,
המוליבדט או הקומפלקסים שלו עוברים חיזור ממצבי ערכי ( )6+ל )3+(-ו\או ( )5+המאופיינים בצבע כחול .הבדיקה עצמה
נעשתה באוטואנלייזר (.)QuikChem 8500, Lachat Instruments, Milwakee, WI
מוצקים :חצי גרם מדגם נשקל במבחנת מיקרוגל מטפלון ,הוספו  6מ"ל חומצה חנקתית מרוכזת ,והעיכול נעשה במיקרוגל.
החימום היה ב 4-מחזורים של  10דקות עד הגעה ל 210-מ"צ (סה"כ  45דקות) .לאחר קירור לטמפ' החדר החומצה נמהלה
לפי הצורך ,והנוזל נבדק בריאקציית צבע באוטואנלייזר לעיל (.)Murphy and Riley, 1962
תמיסות 10 :מ"ל תמיסה הוכנסו למבחנות בורוסיליקט גבוהות (בנפח > 100מ"ל) בתוספת  0.5מ"ל חומצה גופרתית מרוכזת,
וחוממו בבלוק עיכול ב .130°C-לאחר לאידוי המים החום הועלה ל 190°C-עד התבהרות .במידה שהיה צורך להשלים את
עיכול החומר האורגני ,המבחנות צוננו ,הוספו להן מספר טיפות של מי-חמצן (בריכוז  ,)30%והן חוממו מחדש עד התבהרות
הנוזל .הבדיקה נעשתה כדלעיל לאחר מיהול מתאים.
 .4.3תכולת זרחן אורגני בבוצות וזבלים
הזרחן נקבע לפי ) Legg and Black (1955בהתאמות של ) Yokota et al. (2003ב 2-שלבים( .א)  0.5גר' מדגם טחון
דק הוכנס לבזיך זכוכית ,ונשרף ב 550-מ"צ במשך  4שעות .לאחר מכן המדגם הועבר בצורה כמותית למבחנות צנטריפוגה
בנפח  50מ"ל .למבחנה הוספו  10מ"ל חומצת מלח מרוכזת ,והמבחנות נטבלו באמבט מים ב 90-מ"צ במשך  15דקות .שלב
זה חזר פעמיים .המבחנות קוררו לטמפ' החדר ,החומצה נוטרלה באמצעות אמון הידרוקסיד ,וריכוז הזרחן נבדק באוטואנלייזר
דלעיל( .ב) כל דוגמה טופלה בחומצה כנ"ל אך בלי שריפה מוקדמת ב .550°C-הזרחן האורגני בדוגמה הוא ההפרש בריכוז
הזרחן הכללי בין מדגמים עם שריפה לבין אלה ללא שריפה לפני ההמסה בחומצה .כל הליך נעשה ב 3-חזרות.
 4.4המסת זרחן
 4.4.1המסה מתמשכת במים של הזרחן המינרלי בזבלים
בניסוי זה נאמדה התכולה הכללית של זרחן מינרלי בר-המסה בזבלים דלעיל (טבלה  )1והוערך אופיו הכימי .ההמסה הייתה
בטלטול במשך עשרה ימים של מדגמי זבל במים מזוקקים ביחס  0.5ג'\ 30מ"ל במבחנות צנטריפוגה ,סרכוז ,שפייה וסינון
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(כנ"ל) של הנוזל ובדיקתו .הטלטול חודש במים מזוקקים טריים ,ונמשך עד הגעה לנפח מצטבר של  540מ"ל\ג' ( 9מחזורים).
כל סוג זבל נבדק בשלושה אופנים( :א) לאחר התאמת ה pH-ל ,6-ועיקור של המבחנות (מלאות וחתומות; אוטוקלב20 ,
דקות ב 121-מ"צ); (ב) לאחר התאמת ה pH-ל 8-ועיקור כנ"ל; (ג) לאחר התאמת ה pH-ל 8-ללא עיקור .בתסנין נבדקו
זרחן האורגני נבדק ע"י חיבור נפחי של כלל התמיסות .בתמיסה המסוננת נבדקו זרחה וזרחן כללי (לאחר עיכול בח' גופרתית
מרוכזת) באוטואנלייזר הנ"ל .ההפרש ביניהם הוא הזרחן האורגני שהתמצה .העיקור נועד להבדיל בין המסה כימית בלבד
לבין שילוב של המסה עם פעילות ביולוגית ומינרליזציה של זרחן אורגני .נעשה מיצוי מבדיל לזבלים השונים לאחר  3נפחי
מים שונים ( 300 ,0ו540-מ"ל\1ג') .בנוסף ,כל זבל טולטל במים מזוקקים ביחס  2ג'\ 30מ"ל על מנת לבדוק את השפעת
המיהול על חישוב פוטנציאלי הגיר והזרחה.
 4.4.2מהלך הניסוי
מדגמים של  0.5גרם הוכנסו למבחנות צנטריפוגה בנפח  50מ"ל ,אליהן הוספו  30מ"ל מים מזוקקים .ה pH-תוקן לערך
המבוקש ,והטיפולים המתאימים עוקרו באוטוקלב .המבחנות טולטלו במשך שבוע בטמפ' קבועה ( 25מ"צ) .לאחר
צנטריפוגציה ( 12,000 gלמשך  10דקות) ,הנוזל העליון נשפה ,סונן במסנן סביבון  0.45 µmעם ממברנת ניילון .הEC-
וה pH-בתמיסות נבדקו מיד ,והופרד מדגם לבדיקת פחמן כללי ואורגני ) ,(Shimadzu TOC-Vולזרחה ואמוניום
(באוטואנלייזר כנ"ל) .הנוזל הוחמץ קלות ונשמר לבדיקת סידן ומגניון ב.)AAS( Atomic Absorption Spectrometer-
התהליך נשנה  9פעמים ,עד הגעה לנפח מצטבר של  540מ"ל\ג' .החל מנפח מצטבר של  240מ"ל\ג' נעשה שימוש בבופרים
צוויטריוניים אינרטיים כדי לייצב את ה .pH-אלה היו  Tricineעבור  8 pHו HEPES -עבור  ,)SIGMA( 6 pHשניהם
בריכוז  .100 mMעד נפח מצטבר של  300מ"ל\ 1ג' הניסוי נעשה בארבע חזרות ,לאחר נפח זה הוצאו שתי חזרות לצורך
מיצוי מבדיל .כדי למדוד את הזרחן האורגני שנתמצה הורכבה תמיסה מכלל המיצויים ,מכל חזרה נלקחו  3מ"ל ( 27מ"ל נפח
סופי מצטבר בכל אחת מ 2-עד  4החזרות) .תמיסות אלו נעכלו בחומצה גופרתית ,וההפרש בין ריכוז הזרחן לפני לאחרי
העיכול יוחס לזרחן האורגני הכולל שמוצה במהלך כל ההמסה.
 4.5מיצוי ברירני עוקב לזרחן
התפלגות צורוני הזרחן בבוצות נבדקה בסדרת מיצויים עוקבים לפי  Hedleyוחוב' ( .)1982חצי ג' מדגם (קרקע או זבל)
טולטל בנוזל המיצוי ,במבחנת צנטריפוגה ( 50מ"ל) ,ב ,25°C-במטלטלת צד-אל-צד מבוקרת טמפרטורה .לאחר המיצוי
הופרד הנוזל העליון בצנטריפוגציה ב 12,000g-במשך  10דקות ,וסונן במסנן סביבון  0.45 µmמניילון מורכב על מזרק.
שלבי המיצוי ,ומרכיב הזרחן המיוחס להם הם כלהלן:
שלב א' -מיצוי ב 30-מ"ל מים מזוקקים בטלטול במשך  16שעות .ריכוז זרחה נבדק באוטואנלייזר (בריאקציית צבע לפי
 .)Murphy and Riley., 1962ריכוז הזרחן הכללי נבדק לאחר עיכול מדגם של התמיסה מחומצה גופרתית מרוכזת רותחת.
שלב ב' -מיצוי עם ממברנה מחליפת אניונים ( ,Macherey-Nagelבעלת כושר ספיחה של  0.03מא"ק\ס"מ ,2מדגם MN
 )616 LSB – 50בעלת שטח של  6ס"מ 2בטלטול השארית מהשלב הקודם ב 30-מ"ל מים מזוקקים במשך  16שעות .לאחר
מכן הממברנה הוצאה במלקטת וטולטלה  16שעות ב 20-מ"ל  1M HClלשחרור הזרחן .החומצה סוננה כנ"ל ונבדקו בה
זרחה וזרחן כללי (לאחר עיכול בח' גופרתית מרוכזת) באוטואנלייזר הנ"ל .ההפרש ביניהם הוא זרחן אורגני.
שלב ג' 16 -שעות טלטול ב 30-מ"ל  0.5 M NaHCO3ב ,pH 8.5-בדיקת זרחה וזרחן כללי (כמו בשלב ב').
שלב ד' 30 -מ"ל  ,0.1 M NaOHהיתר כמו ג' לעיל.
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שלב ה' 16 -שעות טלטול ב 30-מ"ל  ,1 M HClבדיקת זרחה (כמו בשלב ב') .לא נבדק זרחן כללי.
שלב ו' -עיכול השארית במיקרוגל (ראה סעיף  )3.2.2ובדיקת הזרחן באוטואנלייזר.
 .4.6חישובים גיאוכימיים
חישובים גיאוכימיים למרכיבים הרלוונטיים למינרלי סידן-זרחן בתמיסות שיווי המשקל בוצע ע"י תוכנת
 .V-Minteq 3.1התוכנה משתמשת במשוואת דיוויס לחישוב מקדמי האקטיביות השונים .ערכי ה EC-נמדדו לחישוב החוזק
היוני (עפ"י המשוואה .)𝐼(𝑀) = 0.013 ∗ 𝐸𝐶 -היונים העיקריים שהוצבו לחישוב היו  IC ,OC ,Mg2+, Ca2+, PO43-וה-
 .pHריכוזי אמוניום ,חנקה ,כלוריד ,אשלגן ,נתרן וגופרה היו נמוכים מכדי שישפיעו או שאין להם השפעה (מעבר להשפעתם
על העוצמה היונית) .בהיעדר מדידה ישירה עבור הלחץ החלקי של  CO2הונח לחץ חלקי אטמוספירי ( 0.00039אטמ';
 .)0.039%אינדקס הרוויה ( )SIחושב עפ"י הנתונים של לינדסי ( ,)Lindsay, 1979ובאמצעות המשוואה = 𝐼𝑆
𝑝𝑠𝐾  log 𝐼𝐴𝑃 − logכשה 𝐾𝑠𝑝 -הנו למינרל כלשהו .כאשר  SI ≈ 0הדבר מעיד על שיווי משקל עם אותו המינרל ,כאשר
 SI > 0ישנה רוויה ביתר ביחס לאותו המינרל ,וכש SI-קטן מ 0-ישנה תת-רוויה לאותו המינרל IAP .הושווה לנתוני מכפלת
המסיסות של מינרלי סידן זרחתי עיקריים ,שלהלן ): (Lindsay, 1979
𝐶𝑎𝐻𝑃𝑂4 ∙ 2𝐻2 𝑂 ↔ 𝐶𝑎2+ + 𝑃𝑂43− + 𝐻 +

𝐷𝐶𝑃𝐷:

𝑂 𝐶𝑎𝐻(𝑃𝑂4 )3 ∙ 2. 5𝐻2 𝑂 ↔ 4𝐶𝑎2+ + 3𝑃𝑂43− + 𝐻 + + 2. 5𝐻2

∶ 𝑃𝐶𝑂

𝐾𝑠𝑝 = −28.92

(𝑃𝑂4 )2 ↔ 3𝐶𝑎2+ + 2𝑃𝑂43−

∶ 𝑃𝐶𝑇𝛽

𝐾𝑠𝑝 = −44.19

𝑂 𝐶𝑎5 (𝑃𝑂4 )3 𝑂𝐻 + 𝐻 + ↔ 5𝐶𝑎2+ + 3𝑃𝑂43− + 𝐻2

∶ 𝑃𝐴𝐻

𝐾𝑠𝑝 = −18.92
𝐾𝑠𝑝 = −46.89

 .4.7ניתוח סטטיסטי
כל הניתוחים הסטטיסטים בוצעו בתוכנת  .12 JMPכולל מבחן  ANOVAעל מנת לקבל ערך מובהקות ( )Fומבחן Tukey
 HSDברמת מובהקות של  0.05%לאבחנת מובהקות ההבדלים בין הטיפולים .חישובי ממוצעי הפרשים נעשו ע"י מבחן t-( t
 )testברמת מובהקות של  .0.05%בסעיף  ,4.3השפעת שלושת הגורמים והאינטראקציות ביניהם נעשו בעזרת מבחן
פקטוריאלי מלא (.)Full Factorial

 .5תוצאות ודיון
 .5.1תכולות הזרחן המינרלי והאורגני במדגמי זבל
המסה בחומצה מלחית מרוכזת ( 90 ;10Mמ"צ 15 ,דק') אמורה להמיס את הזרחן המינרלי במדגם בלי להמיס את הזרחן
האורגני .קלייה של המדגמים בתנור ( 550מ"צ 4 ,שעות) הופכת את הזרחן האורגני למינרלי .המסה כנ"ל לאחר קלייה אמורה
לייצג את כלל הזרחן במדגם .תכולת הזרחן האורגני חושבה מההפרש בתכולות הזרחן לאחר קלייה לעומת ללא קליה .כל
המסה הייתה ב 6-חזרות .שיעור הזרחן האורגני מכלל הזרחן במדגם היה בין  1%בקומפוסט הבוצה 13% ,ב 2-הבוצות ,ו-
 14%בבמס"א  .ניתן להניח כי הירידה החדה התכולת הזרחן האורגני בקומפ' הבוצה הייתה כתוצאה מתהליך הקומפוסטציה.
עם זאת ,להערכתנו ,ככל הנראה חלה הידרוליזה משמעותית של הזרחן האורגני במהלך ההמסה של הזרחן המינרלי בחומצה
המרוכזת ,ולכן תכולתו בקומפ' הבוצה הייתה נמוכה מהמשוער .בבמס"א הייתה תרומה של זרחן מאפר הפחם ,ונראה כי רובו
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ככולו הנו מינרלי .בכל מקרה ,מרכיב הזרחן האורגני מכלל הזרחן היה כמו בבוצת המקור (בוצת השפד"ן).
 O'connorוחוב' ( )2004בדקו את השפעת הטיפול על תכולת הזרחן האורגני בבוצות משישה מתקני טיפול בשפכים .תכולת
הזרחן האורגני במדגמים הייתה  27 ,24 ,14 ,3ו 52%-בקומפוסטים ,כופתיות ,במס"א ,בוצה שניונית מעוכלת אנאירובית
ובוצה שניונית מעוכלת אירובית ,בהתאמה )2000( Sharpley and Moyer .דיווחו כי קומפוסטציה הקטינה מאד את שיעור
הזרחן האורגני ב 3-זבלי בע"ח שונים.
 .5.2הערכה של הזמינות הפוטנציאלית של הזרחן בזבלים בהמסה מתמשכת במים
ארבע הבוצות טולטלו במים ב 25-מ"צ ביחס זבל:מים  60:1ב .8 pH-הזבלים טולטלו כמו שהם או לאחר עיקור באוטוקלאב.
המים הוחלפו מדי שבוע עד שבועיים 9 ,פעמים בסה"כ .בנוזל המסורכז והמסונן ) (< 45 μmנבדקו ריכוזי הזרחן המינרלי
והאורגני .ההפרש בריכוז הזרחן בין מדגם שלא עוקר למדגם מעוקר יוחס למינרליזציה של זרחן אורגני .שיעורי ההמסה
המצטברים של הזרחן ללא ועם עיקור היו ,בהתאמה 86 ,ו 65%-בבוצת השפד"ן ,ו 76-ו 60%-בבוצת חיפה (טבלה א .)2
בבמס"א שיעורי ההמסה היו  62%ללא עיקור ו 37%-עם עיקור ,ובקומפוסט הבוצה  38% -ו ,28%-בהתאמה.
טבלה א  .2שיעורי ההמסה של הזרחן בבוצות (כאחוז מתכולת הזרחן הכללית) .המיצוי נעשה ביחס כולל של
 540:1במהלך  9החלפות של נוזל המיצוי .בסוגריים מוצגת שגיאת התקן של הממוצע.
ההפרש (מיוחס לתרומת
הזרחן האורגני)

זבל מעוקר

זבל לא מעוקר

סוג בוצה

21
16

)65 (0
)60 (0.3

)86 (0.4
)76 (0.1

בוצת שניונית איירובית (שפד"ן)
בוצה שניונית אנאירובית (חיפה)

11
26

)27 (0.2
)37 (8.2

)38 (1.3
)63 (0.5

קומפוסט (מבוצת חיפה)
במס"א (מבוצת השפד"ן)

 .5.3התפלגות כימית של הזרחן הנותר בזבל במהלך המסתו ,ותרומת מרכיבי הזרחן השונים לזרחן המומס
נבדק ההרכב הכימי של הזרחן (לפי  )Hedleyבזבלים ללא עיקור שעברו המסה ב( 8 pH-איור א  .)1הבדיקה נעשתה אחרי
המסה בנפחים מצטברים של  300ו 540-מ"ל\ג' בהשוואה לזבלים המקוריים .לכל זבל חושבה התרומה של כל אחד
מהמרכיבים לזרחן שהומס (טבלה א  )3כ %-מכלל הזרחן שהומס ,וס"כ תרומת כל המרכיבים כ %-מכלל הזרחן בזבל.
בבוצות שפד"ן וחיפה ,המרכיב העיקרי של הזרחן היה המסיס במים ,והוא גם תרם את מירב הזרחן המומס 56 :ו,43%-
בהתאמה ,מכלל הזרחן שהומס במים .השינוי היחסי בו היה ירידה של  98ו 93%-מתכולתו ההתחלתית ב 2-הבוצות ,בהתאמה.
ס"כ התרומה של המרכיבים הזמינים (מימי ,ממברנה ודו-פחמה) בזבלים אלה הייתה  75ו ,63%-בהתאמה ,מכלל הזרחן
שהומס במים ,אולם כל המרכיבים הכימיים תרמו במידה כזאת או אחרת לזרחן המומס (טבלה א .)4 ,3
בקומפ' הבוצה ובבמס"א ,מרבית התרומה לזרחן המומס הייתה ממרכיבים כימיים אחרים כגון תחמוצות ,דו-פחמה והזרחן
האורגני .מרכיב מינרלי סידן-זרחן בקומפוסט היה יציב לחלוטין בהמסה אך בבמס"א הוא תרם כ 50%-מכלל הזרחן שהומס.
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איור א .1התפלגות הצורונים הכימיים ב  8 pHללא אוטוקלב ,אחרי שלושה נפחי שטיפה  300 ,0ו 540 -מ"ל לגרם.

טבלה א  .3שיעור התרומה של המרכיבים הכימיים השונים בזבל המקורי לזרחן שהומס במים (.)Pi
תרומת המרכיב כ %-מכלל הזרחן שהומס
סה"כ  Pמומס
( Pi )%( Pi/Ptמ"ג\ק"ג) שאריתי אורגני סידן-זרחן תחמוצות דו-פחמה ממברנה מימי
 56בוצת שפד"ן
11
8
8
7
7
3
14,867
87
 43בוצת חיפה
12
8
10
16
5
6
18,811
73
 18קומפ' בוצה
0
18
35
0
18
11
3,761
22
במס"א
0
0
24
0
50
24
2
3,103
87
סוג בוצה

טבלה א  .4השינוי בתכולת המרכיבים הכימיים של הזרחן בזבל המקורי עם תום ההמסה ( %מזמן אפס)
השינוי בתכולת המרכיב כ %-מתכולתו בזבל המקורי
שאריתי
-49
-56
-50
-46

אורגני
-65
-47
-85
-92

סידן-זרחן
-62
-58
0
-92

תחמוצות
-86
-72
-49
0

דו-פחמה
-86
-66
-33
-99

ממברנה
-92
-74
0
-65

מימי
-98
-93
-52
0

סוג בוצה
בוצת שפד"ן
בוצת חיפה
קומפ' בוצה
במס"א

 .5.4אופי המינרל הקובע את מסיסות הזרחן בזבלים
בדקנו את אופי המינרל זרחן-סידן הקובע את מסיסות הזרחה בזבלים .המסנו את הזרחן בזבלים בטלטול ל 24-שעות בpH-
 8ביחס מיצוי  15:1זבל:מים .בהנחה של שיווי המשקל ,המרכיבים הרלוונטיים של התמיסה (כולל ,EC ,pH ,זרחה כללית,
סידן ,מגניון ,חא"מ ועוד) שימשו לחישוב האקטיביות של היונים (באמצעות התוכנה הגיאוכימית) ולחישוב הIon Activity -
 Productשל הזרחן .ה IAP-מוצגים בדיאגרמת פאזות של פוטנציאלי הזרחה והגיר בהשוואה לקווי יציבות מינרלי סידן-
זרחן ידועים (איור א  ,2טבלה א  .)5הכמות הכללית של הזרחן במדגמי הזבל הייתה בין  1.3ל 23-מ"ג\ג' ,ובטבלה  4מוצגים
ריכוזי הזרחן במיצוי ( )1:15ותוצאת החישוב הגיאוכימי לגבי האופי המשוער של המינרלים השולטים במסיסות הזרחן.
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טבלה א  .5ריכוזי הזרחן במיצוי ביחס  1:15והמינרלים השולטים במסיסות הזרחן
H2PO4
Pt
Ksp
המינרל
קובע המסיסות של המינרל ) מ"ג \Pל'( (מ"ג \Pל'(
40.5
270
-18.9
DCPD
בוצת שפד"ן
28.3
188.5
"
DCPD
בוצת חיפה
9.3
62.2
"
DCPD
קומפ' בוצה
0.1
0.4
-46.9
OCP
במס"א

המינרל קובע מסיסות הזרחן בבוצות שפד"ן וחיפה ובקומפ' הבוצה היה ( DCPDדיקלציום פוספט דיהידראט) ,שהנו מסיס
מאד יחסית ,בעוד שבבמס"א הוא היה לכאורה ( OCPאוקטה קלציום פוספט) שמסיסותו נמוכה במידה משמעותית מזו של
ה DCPD-כנראה עקב התגובה הכימית בין הזרחה המסיסה שבבוצה לבין מרכיבי הסיד .עם זאת ,מאחר שהתכולות בבמס"א
של הזרחן הכללי והזרחן המסיס יותר היו נמוכות ,אין להוציא מכלל אפשרות כי שלמרות שהיה  DCPDבבמס"א ריכוזיו
ביחס המיצוי  15:1לא ייצגו מצב של שיווי משקל.

איור א  .2ה IAP-של הזרחן והסידן בתמיסות שיווי המשקל של מיצויי הזבלים (ביחס  15:1זבל:מים) על רקע קבועי שיווי
המשקל של מינרלי זרחן ידועים בדיאגרמת פאזות של פוטנציאלי הזרחה והגיר.
 .5.5סיכום  -זמינות פוטנציאלית של הזרחן בבבס"א ובבוצות אחרות
התנהגות הזרחן בזבלים במגע עם מי הקרקע הינה תוצאה של ריאקציות המתרחשות בו זמנית ,ומרכיביו הכימיים של הזרחן
בזבל נמצאים בשיווי משקל דינאמי ומגיבים לסביבתם הכימית והביולוגית ) .(Jarvie et al., 2002הבוצות במחקר מייצגות
אמצעי טיפול שונים :הבוצה השניונית מהשפד"ן  -ללא ייצוב כלל ,בוצת חיפה בעיכול אל-אווירני ,קומפוסטציה וייצוב אווירני
של הבוצה האל-אווירנית ,והבמס"א  -טיפול בסיד של הבוצה השניונית מהשפד"ן .שיטת הייצוב השפיעה ישירות על מסיסות
הזרחן המינרלי בזבל .מסיסות הזרחן המינרלי (כ %-מכלל הזרחן במדגם) פחתה ככל שהטיפול היה משמעותי יותר; מ86%-
בבוצת שפד"ן שניונית בלתי-מטופלת ,עד  36%בקומפ' בוצה .הירידה במסיסות לוותה במעבר של הזרחן ממרכיבים הכימיים
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המסיסים במים ומתמצים בממברנה (בוצות השפד"ן וחיפה) לתרכובות סידן-זרחן ולתחמוצות הזמינות ומסיסות פחות
(בקומפוסט ובבמס"א) .בבמס"א זאת הייתה תוצאה של הייצוב הכימי בסיד ובקומפ' הבוצה – עקב שקיעה במהלך
הקומפוסטציה.
הטיפול בבוצה הקטין את תכולת הזרחן האורגני בה ,והייצוב הקטין גם את זמינותו לפירוק מיקרוביאלי .בבוצת השפד"ן הלא
מטופלת התכולה של הזרחן האורגני הייתה  1656מ"ג \Pק"ג והוא תרם  23%מכלל הזרחן שהומס .בקומפוסט הערכים האלה
פחתו ל 980-מ"ג \Pק"ג ול 11%-מכלל הזרחן שהומס .לעומת זאת ,שיעור המינרליזציה של הזרחן האורגני בבמס"א נותר
גבוה ודומה לזה של בוצת השפד"ן עצמה ,אך שיעור ההמסה הכללי ירד משמעותית .הדבר מעיד על כך שהערבוב בסיס
ואפ"מ גורם לשינויים כימיים במרכיב המינרלי אך לא במרכיב האורגני ,שנותר כמו שהיה בבוצה המקורית.

 .6סיכום חלק זה של המחקר
זרחן הוא יסוד חיוני לקיום חיים אשר מקורותיו מוגבלים ,והם הולכים וכלים .יישום זרחן בעודף ,בדשן או בזבל ,הנו בזבוז
של משאב מתכלה ,הוא בזבזני לחקלאי ,והוא מגדיל את הסיכון לאיבודים בנגר ,בסחף ולאאוטרופיקציה של נהרות ואגמים.
לפיכך ,הערכה נאותה של פוטנציאל הזבל לשחרר זרחן מינרלי עשויה לייעל את השימוש בו ,להוריד עלויות ולהקטין את
הסיכונים הכרוכים בשימוש בזבלים ) .(Sharpley et al., 2000; 2004במסגרת עבודה זו ניסינו להעריך את פוטנציאל
זמינות הזרחן ב 4-סוגי בוצה שעברו תהליכי ייצוב שונים ,ואת התרומה של מרכיבי הזרחן השונים (כולל האורגני) לזרחן
בר-ההמסה .בקרקע ,הזרחן מגיע למצב יציב ולשיווי משקל בשלב מוקדם למדי לאחר הוספתו ,וככל הנראה לאחר שקצב
המינרליזציה של הזרחן האורגני (הקרקעי והמוסף) דועך ,והתהליכים העיקריים בתרכובות הזרחן הם אלה המובילים לייצוב
נוסף שלו ).(Fixen & Bruulsema, 2012
(א) סיכום ומסקנות העיקריות לגבי הזמינות הפוטנציאלית של הזרחן בבוצות הן:
 .2פוטנציאל זמינות הזרחן בבוצות (לפי ההמסה המתמשכת במים) הושפע מאופן הטיפול בה .ככל שהייצוב היה
משמעותי יותר (ביולוגי או כימי) כך גם ירדה יותר זמינות הזרחן .לדוגמה ,זמינות הזרחן בבוצות השונות שנבדקו
הייתה כלהלן :ללא ייצוב > ייצוב אל-אווירני > ייצוב בסיד ואפר פחם ≥ קומפוסטציה.
 .3ס"כ הזמינות הפוטנציאלית של הזרחן הייתה כ 86% -בבוצה הלא מטופלת ,וירדה לכ 63%-מכלל הזרחן בבמס"א,
ול 38%-מכלל הזרחן בקומפוסט .תהליך  N-Viroהקטין את זמינות הזרחן בעיקר בהקטנה של המסיסות
הפוטנציאלית של הזרחן המינרלי בבוצה ,מכ 65%-מכלל הזרחן בבוצה לכ 37%-ממנו .התהליך לא השפיע על
זמינות הזרחן האורגני לביודגרדציה  .הקומפוסטציה הקטינה הן את מסיסות המרכיב המינרלי של הזרחן הזבל (ל-
 27%מכלל הזרחן בקומפוסט) והן את זמינות הזרחן האורגני לביודגרדציה.
 .4תכולת הזרחן בקומפוסט שנבדק הייתה  2.3%מהמשקל היבש שלו ,בעוד שזו של הבמס"א הייתה רק  .0.3%לפיכך,
ברור כי בעומס יישום אחיד לפי נפח (בד"כ  5מ"ק\ד') או משקל (כ 2.5-טון\ד') ,כמות הזרחן הכללי והזמין ביישום
קומפוסט תהיה גבוהה מאד בהשוואה ליישום במס"א ( 58ו 7.5-ק"ג \Pד' ,בהתאמה) .בשיעורי זמינות זרחן כנ"ל,
יישום קומפוסט יגרום להצטברות עודפי זרחן זמין גדולים מאד בקרקע (ולסיכון סביבתי).
להלן מספר הערות פרטניות על תוצאות המחקר:
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א.

התפלגות הזרחן בין מרכיביו הכימיים השונים (לפי  )Hedleyבבוצות הייתה תלויה במידת ייצובן .מרכיב הזרחן
העיקרי בבוצות הפחות-מטופלות היה זרחן המתמצה במים .בקומפוסט ובבמס"א המרכיבים העיקריים היו אלה
הפחות מסיסים (דו-פחמה ,תחמוצות ומינרלי סידן-זרחן).

ב.

תכולת הזרחן האורגני וזמינותו למינרליזציה הושפעה מאופן הטיפול בו .לדוגמה ,בבוצות התכולה והזמינות היו:
ללא ייצוב > ייצוב אל-אווירני > ייצוב כימי > קומפוסטציה.

ג.

כל המרכיבים הכימיים של הזרחן בזבלים (לפי  ,)Hedleyכולל השאריתי ,תרמו לזרחן הזמין פוטנציאלית .בזבלים
הבלתי-מיוצבים עיקר הזרחן הגיע מהמרכיבים הזמינים יותר (המסיס והממברנה) ,ובזבלים המיוצבים יותר רובו
ככולו הגיע מהמרכיבים היציבים.

ברור שלא ניתן להניח כי בתנאי שדה ניתן להגיע למסיסויות זרחן מינרלי מזבלים המתקרבות לזמינות הפוטנציאלית של
הזרחן שהתקבלה במיצוי המתמשך במים מזוקקים .עם זאת ,מסיסות הזרחן בזבלים יכולה להיות גבוהה יחסית ולהישאר כזאת
לאורך זמן בעיקר בגלל התגבשות הזרחן המינרלי בהם בנוכחות חומר אורגני מומס ,דו-פחמה ויונים מתחרים אחרים ואי-
ניקיונות המגדילים את מסיסות הזרחן (.)Pierzynski, 1991
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חלק ב :הדברה של מחלות שוכנות-קרקע:
(ב )1-הדברה של סטרפטומיצטים פאתוגניים (גורמי גרב) בתפו"א  -תצפית ניר אליהו;
(ב )2-הדברת נמטודות עפצים במלפפון ובעגבניה – תצפית מבטחים

 .1תקציר
בוצעה תצפית בהפחתה של נגיעות פקעות תפו"א בגרב (הנגרם ע"י סטרפטומיצטים פאתוגניים) בגידול על קרקע חמרה
קלה בקיבוץ ניר אליהו בשרון .ניסוי נוסף בוצע בהפחתה של נגיעות שורשי עגבנייה ומלפפון בנמטודות עפצים בגידול
בבית רשת על קרקע חולית במושב מבטחים (צפון מערב הנגב) .ההדברה בבמס"א מבוססת על הרעילות של אמוניה גזית
לגורמי מחלה בקרקע ,המשופעלת בתנאי  pHגבוה בקרקע וטמפרטורת קרקע גבוהה .בשני השטחים הטיפול העיקרי היה
יישום במס"א בעומס  10מ"ק\ד' בתוספת  150-100ק"ג אמון גופרתי ,הצנעתם יחד לעומק כ 20-ס"מ וחיפוי בפלסטיק
שקוף ל 7-ימים .טיפולים אלה בוצעו בהשוואה לטיפולי היקש (כגון ,ללא טיפול כלל; חיפוי פלסטיק בלבד; הדברה
קונוונציונאלית).
ההדברה בשני השטחים לא צלחה .בניר אליהו ,הנגיעות בפועל של פקעות תפו"א הייתה נמוכה בכל הטיפולים ,כולל בהיקש
הלא מטופל ,בלי הבדל מובהק סטטיסטית ביניהם .זאת למרות שבעונה הקודמת המגדל דיווח על נגיעות קשה של הקרקע
בסטרפטומיצטים .הייתה לעומת זאת הדברה מלאה של העשבייה .במבטחים ,האמון הגופרתי לא יושם כתוצאה מטעות של
האגרונום האחראי ,ולכן לא הושג סף ריכוז האמוניה בקרקע הדרוש לנמטוצידיות אפקטיבית (על נושא ההדברה ראה גם
דוח הביניים שהוגש בינואר .)2018

 .2מבוא
יש חשיבות רבה לביסוס נושא ההדברה באמצעות במס"א ואמוניה .יש לכך חשיבות מעשית רבה כאמצעי המקדם חקלאות
משמרת באמצעות השילוב של (א) הדברת גורמי מחלה שוכני קרקע ועשבייה( ,ב) החלפה של תשומות דשן( ,ג) שיפור
מדדים של הגידול החקלאי ,ו(-ד) שיפור תכונות פיסיקו-כימיות של הקרקע .עידוד השימוש בבמס"א בחקלאות מתקדמת
ע"י פיתוח האפשרות להפחית את השימוש בחומרי הדברה ,עשוי לסייע להתגבר על התנגדות ה GlobalGAP-לשימוש
בבוצות שפכים בגידול צמחי מאכל המיוצאים לאירופה.
ראיות להפחתה של גורמי מחלה כתוצאה מיישום ישיר של אפ"מ התקבלו במספר מחקרים למשל.Phirke et al. (2002) ,
מחקר נוסף אף הראה אפשרות להרחקה של חרקים שפשטו על גידולי אורז וירקות )Jiang et ( .Sankari et al. (2007
 al. (1999מצאו הפחתה של פתוגנים שוכני-קרקע בגידול תירס על אדמות חומציות ,ו (2003) Chen et al. -מצאו אפקט
דומה ביישום אפ"מ כתוסף לצמחי נוי .השפעה דרמטית של אמוניה על מגוון גורמי מחלה פטרייתיים (כולל
 Scerotium rolfsii ,Verticillium dahlia ,Fusarium.oxysporum f.sp. dianthiו)Sclerotinia sclerotiorum -
נמצאה בתנאי מעבדה על ידי גיפס ( ,)2008שבחן את עמידות הפטריות הן בשלב התפטיר והן את גופי הקיימא שלהן.
שילוב של במס"א ומלחי אמוניום (ושל זבלים אורגניים עתירי חנקן בתוספת סיד) שימש אותנו להדברה ישירה של מחלות
שוכנות-קרקע ( ;Oka et al., 2007וראה סקירה אצל פיין-2015 ,ב') .הגורם הביוצידי הוא אמוניה גזית ,והבמס"א מהווה
הן מקור לאמוניה והן אמצעי להעלאה חולפת של ה pH-בקרקע .ב pH-גבוה עולה חלקה היחסי של האמוניה הגזית ()NH3
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(שהיא הגורם הביוצידי) ,הנמצאת בשיווי המשקל עם יון האמוניום ) .(NH4+שיווי המשקל תלוי ב pH-של תמיסת הקרקע
כמתואר במשוואת הנדרסון-הסלבאך ,שלהלן:
Log {[NH3(g)]/[NH4+(aq)]} = pH – pKa
לפיה ,כאשר ה pKa-שווה ל ,pH-שווה ריכוזיהן של שתי הצורות .העבודות של פיין וחוב' (-2015ב') יוחדו בכך שבהן
לראשונה הוסט שיווי המשקל בקרקע להעדפת אמוניה גזית בשני אופנים( :א) העלאת ה pH-לערך בו ה pH-גדול מהpKa-
בלוג אחד לפחות .ב 25°C-ה 9.25 = pKa -וב 10.25 = pH-ריכוז האמוניה יהיה גבוה פי  10מריכוז האמוניום; (ב)
חימום פני הקרקע (באמצעות החיפוי בפלסטיק) ,מאחר שה pKa-יורד עם עלייה בטמפרטורה (ב 50°C-הוא שווה ל-
 )8.54לכן בטמפ' זו די בהעלאת ה pH-ל .9.5-ניתן לתמרן עם שלושת גורמים :ריכוז אמוניה כללי ,ה pH-והטמפרטורה
במטרה להשיא את ריכוז האמוניה הגזית בקרקע .חשוב לציין שמכיוון שספיחת אמוניה לקרקע (בעיקר לחרסית ולחומר
האורגני) מקטינה מאד את ריכוזה באווירת הקרקע ,ביישומים סבירים ניתן להגיע לריכוז אפקטיבי של אמוניה חופשית
(בתמיסת הקרקע ובאווירת הקרקע) רק בקרקעות חוליות יחסית .בכל מקרה ,לאחר שלב החיטוי ולפני זריעה (או שתילה)
של הגידול החקלאי ,יש להקפיד על סילוק האמוניה מהקרקע ,ולשטוף את המליחות העודפת (הנוצרת בעיקר עקב הצטברות
חנקה וגופרה).

 .3מטרת המחקר
(א) הדגמת יעילות ההדברה של גורמי מחלה שוכני קרקע מקבוצות שונות (חיידקים ונמטודות) באמצעות במס"א ואמוניה.
(ב) השפעת במס"א על היבולים ועל תכולת יסודות רעילים חלקי הצמח הנאכלים (תפו"א ,מלפפון ,עגבנייה).

 .4ניר אליהו  -שיטות וחומרים
מיקום :קיבוץ ניר אליהו ,נ"צ " 32°11'54.15צפון 34°57'11.84" ,מזרח.
קרקע :חמרה חולית הידועה כנגועה מאוד בסטרפטומיצטים פאתוגניים.
טיפולים:
( )1במס"א ( 10ט'\ד')  +אמון גופרתי ( 100ק"ג \Nד')  +חיפוי בפלסטיק.
( )2במס"א ( 10ט'\ד')  +חיפוי בפלסטיק.
( )3היקש ללא טיפול.
העמדת הניסוי:
התצפית בוצעה ב 3-ערוגות ( 1.93מ' רוחב) באורך כ 100-מ' כל אחת .ההיקש היה בערוגות משני צדי ערוגות הבמס"א.
כל החלקה תוחחה ,נבנו ערוגות ,וניתנה השקיה בהמטרה של  30מ"ק\ד'  48שעות לפני פיזור הבמס"א .ב 1-באוקטובר
 2017פוזרה הבמס"א על פני הערוגות במפזרת מסחרית ,בעומס של כ 10-מ"ק\ד' .מיד לאחר יישום הבמס"א ,אמון גופרתי
יושם באופן ידני (במנות שנשקלו מראש למקטעי ערוגה באורך  10מ') בעומס של  150ק"ג לדונם .לאחר סיום היישומים,
הקרקע תוחחה לעומק  20ס"מ ,הערוגות עוצבו מחדש ,וכוסו בפלסטיק (תמונה ב'.)1-
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תמונה ב'  .1ניר אליהו ( )1-10-17חיפוי בפלסטיק של הערוגות שטופלו בבמס"א ובאמון גופרתי ושל ערוגות מ 2-צידיהן.

 .5תוצאות
 .5.1הקרקע
מיד לאחר ההצנעה והעיצוב מחדש של הערוגות ,נדגמה השכבה  20-0ס"מ של הקרקע במקדח קרקע (דרך הפלסטיק).
מדגמי קרקע הוכנסו מיד עם הדיגום לתמיסת  ,1M KClלקיבוע ריכוז האמון לשם קביעתו .מדגם מקביל נלקח לקביעת
לחות הקרקע (בייבוש ב 105-מ"צ) .ריכוז האמון הכללי בקרקע היה  288±69מ"ג \Nק"ג קרקע יבשה (ממוצע וסטיית
תקן של  6חזרות) .בדיגום חוזר שבוצע לאחר שבוע ריכוז האמוניום בקרקע ירד לכ 1.5±0.18 -מ"ג לק"ג קרקע יבשה.
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ריכוז האמוניה בפאזה הגזית של הקרקע נבדק במדגמי אוויר קרקע שנלקחו מהעומקים  50 ,20ו 60 -ס"מ מתחת לפני
הקרקע בערוגה האמצעית בטיפול הבמס"א .דיגום האוויר נעשה באמצעות צינורות גישה שהוחדרו לעומקים אלה .הדיגום
נעשה שעתיים לאחר ההצנעה .בכל דיגום נשאבו  50מ"ל אוויר מהקרקע בעזרת מזרק ,והאוויר שנדגם הוזרק דרך מחיצת
גומי לתוך מבחנה שהכילה  10מ"ל חומצה מלחית מהולה ( .)0.1 Mההזרקה הייתה ישירות אל תוך החומצה ,ומחט מזרק
אחרת שהוחדרה למחיצת הגומי אפשרה את שחרור האוויר נטול האמוניה ומנעה הגדלת לחץ האוויר במבחנה .ריכוזי
האמוניה הממוצעים באוויר הקרקע היו  0.05±0.01 ,0.13±0.16ו 0.02±0.01 -מ"ג\ל' בעומקים  40 ,20ו 60-ס"מ,
בהתאמה (ממוצע של  20חזרות) .גרדיינט ריכוז האמוניה תאם אמנם את הצפי (ריכוז פוחת עם העומק) אך הריכוזים
באוויר הקרקע היו נמוכים מאד .יש לצפות כי חלק הארי של האמוניה יהיה ספוח למרכיבי הקרקע .כדי לאמת זאת תוכנן
ניסוי ספיחה של אמוניה גזית למדגמים מהקרקע בחלקת הניסוי.
טמפרטורת הקרקע נבדקה בערוגה מחופה בפלסטיק ובערוגה ללא חיפוי באמצעות רושם אלקטרוני (מסוג  4 Hoboערוצי)
(תמונה ב'.)2-

תמונה ב'  .2עמדת מדידה של טמפ' קרקע (אויר וב 3-עומקים) ושל דיגום אוויר מהקרקע .הטמפרטורה נרשמה כל 10
דקות ,והדלי ההפוך מגן על הרושם מפני גשם.
המדידות היו מפני הקרקע ובעומקים  40 ,20ו 60 -ס"מ ובפני הקרקע .טמפ' הקרקע בעומק  20ס"מ הגיעה עד ל 50-מ"צ
(איור ב' ,)1-כ 10-6 -מ"צ גבוה מטמפ' האוויר בצהרי כל אחד מימי המדידה .לאחר כ 10-ימים הוסר חיפוי הפלסטיק,
ונלקחו מדגמי קרקע מהעומקים לעיל.
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איור ב  .1טמפרטורת האוויר והקרקע בעומקים שונים תחת חיפוי הפלסטיק.
 .5.2עשבייה
ניטור העשבייה נעשה לאורך חתכים מאונכים שנמתחו לרוחב הערוגות במרחקים של כ 10-מ' זה מזה .לאורך כל אנך,
נמדד חיפוי העשבייה כהיטל של הצמחייה על פני הקרקע .אחוז פני הקרקע המכוסה בעשבייה חושב על פי ס"כ המרחק
המחופה בעשבייה מכלל אורך החתך הנבדק (תמונה ב' ,3-ב' .)4-בהתאם לכך ,אחוז פני השטח ללא עשבייה הינו ההפרש
בין כלל אורך החתך לבין חלק מאורך החתך שהיה מכוסה בצמחיה .סה"כ בוצעו שישה חתכים .תוצאות המדידה הראו כי
יישום במס"א ואמון גופרתי וחיפוי בפלסטיק הדביר את העשבייה באופן מלא (תמונה ב' ;4-איור ב' ,)2-תוצאה התואמת
ממצאים קודמים (פיין וחוב' .)van der Eerden 1982 ;2015 ,לעומת זאת ,יישום הבמס"א וחיפוי בפלסטיק אך ללא
יישום אמון גופרתי לא הפחית באופן מובהק סטטיסטית את ס"כ הכיסוי בעשבייה .עם זאת ,היה שינוי מובהק בצמח השליט
בהשוואה לשטח הלא מטופל כלל .בערוגות עם הטיפול החלקי (ללא תוספת אמוניה) שלטה רגלת הגינה ( Portulaca
 )oleraceaבעוד שבהיקש ללא כל טיפול שלט ירבוז מופשל ( .)Amaranthus retroflexusהבדל היה כנראה עקב
ההבדל ב pH -ובטמפרטורת פני הקרקע.
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תמונה ב'  .3מבנה חלקת המחקר בניר אליהו ,הכולל שתי ערוגות היקש (ביקורת כללית) אשר היו ללא חיפוי פלסטיק
וללא יישום במס"א ודשן אמוניקלי ( ,)1,7ערוגות ביקורת מחופות עלייהן יושמה במס"א ללא דשן אמוניקלי ( 2,6וכן חלקו
המערבי של ערוגות  , )3,4,5וערוגות המחקר בהן יושמה במס"א ודשן אמוניקלי (חלקו המזרחי של ערוגות .)3,4,5

תמונה ב'  .4הדגמה של אופן ההערכה של כיסוי פני השטח בעשבייה בניר אליהו כחודש וחצי ( )12/11/17לאחר יישום
הבמס"א והאמון הגופרתי .במרכז  -הערוגות המטופלות חשופות מעשבייה (במס"א+חיפוי+אמון; ערוגות  ,)3,4,5משמאל,
ומימין – ערוגות בהן יושם במס"א ללא דשן אמוניקלי (במס"א+חיפוי) (ערוגות ( )2,6בעיקר צמחי רגלת הגינה) ,בהן יושם
במס"א ללא דשן אמוניקלי (במס"א+חיפוי) (ערוגות ( )2,6בעיקר צמחי רגלת הגינה) ,השמאלית ביותר ערוגת הביקורת
אשר לא כוסתה (ערוגה ( )1בולט ירבוז מופשל) .ביתר השטח (ברקע) ניתן ריסוס נגד עשבייה .רגלת הגינה) ,השמאלית
ביותר ערוגת הביקורת אשר לא כוסתה (ערוגה ( )1בולט ירבוז מופשל) .ביתר השטח (ברקע) ניתן ריסוס נגד עשבייה.
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איור ב  .2אחוז פני השטח הממוצע החשוף והמכוסה בעשבייה בטיפולים השונים בניסוי ניר אליהו .קווים אנכיים מייצגים
את סטיית התקן של המדידות לאורך  10חתכים.
 .5.3יבול פקעות ונגיעותן במחלות
החלקה נזרעה בדצמבר  ,2017והיבול נאסף כעבור שישה חודשים במהלך יוני  .2018יבול הפקעות נקבע באיסוף ידני
שלהן במקטעי שורה (מחצית הערוגה) של  1מטר .נדגמו ההיקש ללא כל טיפול וטיפול הבמס"א  +אמון גופרתי  +חיפוי.
נדגמו עשרה מקטעים בכל טיפול; בטיפול ההדברה נדגמו כל  3הערוגות ובהיקש נדגמו הערוגות מ 2-צידי ערוגות הטיפול.
רמת הנגיעות של הפקעות במחלות קרקע (גרב ,ריזוקטוניה ,כתמי כסף) נבחנה מספר ימים לאחר האיסוף ולאחר שטיפת
הפקעות .רמת הנגיעות הוערכה על ידי מומחה למחלות צמחים (מר עמוס עובדיה) .פקעות הוגדרו כנגועות או לא נגועות
בלי קשר למידת הנגיעות .לא היו הבדלים מובהקים סטטיסטית ביבולים ,במשקל פקעת ממוצעת ובנגיעות בגרב ,ריזוקטוניה
וכתמי כסף ,והנגיעות הכללית הייתה נמוכה מאד (טבלה ב'.)1-

תמונה ב'  .5הערכת יבול תפוחי האדמה בטיפולים השונים בניסוי ניר אליהו ,על ידי חשיפה ואיסוף כלל הפקעות לאורך
מטר אחד בערוגה.
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טבלה ב  .1תוצאות יבול תפוחי האדמה בניסוי ניר אליהו כולל רמת הנגיעות של הפקעות במחלות שונות.
פרמטר
יבול (ק"ג\מ' גדודית)
משקל פקעת (ק"ג)
ללא מחלה (פקעות\מ' גדודית)
גרב (פקעות נגועות\מ' גדודית)
ריזוקטוניה (פקעות\מ' גדודית)
כתמי כסף (פקעות\מ' גדודית)
*לא מובהק0.05>P ,

ביקורת
ממוצע סטיית תקן
2.64
5.41
0.06
0.16
14
34
29
14
1.47
0.44
1.94
1.63

במס"א
ממוצע סטיית תקן
1.37
7.61
0.07
0.19
13
44
2.3
1.4
4.56
5.07
6.12
5.24

מובהקות
ל"מ*
ל"מ*
ל"מ*
ל"מ*
ל"מ*
ל"מ*

 .5.4יסודות רעילים בפקעות
דוגמאות פקעות נלקחו במהלך הניסוי .כלל הדוגמאות יובשו ,נטחנו ועברו עיכול בחומצה חנקתית לקביעת ריכוז יסודות
הקורט .טרם התבצעה האנליזה.

 .5סיכום חלק זה של המחקר
נבדקה ה יתכנות ההפחתה בנגיעות של קרקעות קלות בגורמי מחלה צמחיים ובזרעי עשבייה באמצעות שילוב יישום במס"א
ואמוניה ,והשפעת הבמס"א על הזנת הגידולים ועל תכולת היסודות בהם .בוצעו שתי תצפיות ,האחת בבית רשת בצפון
מערב הנגב והשנייה בשרון .בשני האתרים דווח כי הקרקע נגועה מאד בגורמי מחלה צמחיים שונים .הנחות העבודה היו:
(א) לאמוניה יש השפעה ביוצידית ישירה על גורמי המחלה בקרקע; (ב) שילוב של במס"א ,אמון גופרתי וחיפוי פלסטיק
מעלה את ריכוז האמוניה בקרקע לערכים לטאליים לגורמי מחלה צמחיים( ,ג) באגרוטכניקה מתאימה היבולים יהיו תקינים,
(ד) לבמס"א יש השפעה מועילה על הזנת הצמח ביסודות עיקריים ויסודות קורט .המטרות הפרטניות של הניסויים כללו
בדיקה של( :א) אופטימיזציה של האגרוטכניקה הקשורה ליישום במס"א להפחתת מחלות שוכנות-קרקע בגידולים
חקלאיים; (ב) השפעת הבמס"א על היבולים ועל ההרכב הכימי של הצמחים; (ג) השפעתם על נוכחות ונפיצות עשבייה רעה.
בשתי התצפיות יושמה במס"א בעומס של כ 10-טון\ ד' בהשוואה להיקש ללא במס"א ,ופני הקרקע חוממו באמצעות חיפוי
ביריעת פלסטיק .הגידולים (תפו"א ,מלפפון ,עגבנייה) היו בממשק מסחרי ,עם השקיה ודישון אחידים בכל הטיפולים.
יעילות ההדברה של גורמי מחלה שוכני קרקע לא הוכחה הואיל ובמקרה אחד הטיפול היה לקוי (לא יושם הדשן
האמוניאקאלי) ובשדה השני רמת הנגיעות הייתה נמוכה מאד בכל הטיפולים .בתצפית ניר אליהו היה עיכוב מלא של נביטת
עשבייה רעה .יישום הבמס"א לא השפיע על היבולים ,וטרם נבחן אם הייתה השפעה על הרכב היסודות בהם.
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חלק ג :ספיחה וסילוק זרחה משפכי רפת על ידי אפר פחם
 .1הקדמה
רפתות מייצרות שפכים באיכויות ,שהזרמתם למט"ש תגרום לעומסים גדולים על תהליכי הטיפול עם אפשרות לאי-עמידה
בתקנות "ועדת ענבר" למי-קולחים לשימוש חקלאי ,ואף לקריסת התהליך במט"ש .עקב כך ,הרפתות מחוייבות לטפל
בשפכים באתרן ,ולחילופין ,אם יעדיפו להזרימן למט"ש ותאגיד המים יאשר זאת ,יושתו עליהם עלויות כבדות בגין עלויות
הטיפול הנוספות שתהיינה למט"ש לצורך עמידה בתקנות מי-הקולחים .תכולת המזהמים הרלוונטיים בשפכי רפת (בממוצע)
היא  COD: 4,600מ"ג\ל' (מותר עד  TSS: 2,000 ,)800מ"ג\ל' (מותר עד  ,)400חנקן 450 :מ"ג\ל' (מותר עד ,)50
זרחן 90 :מ"ג\ל' (מותר עד  15מ"ג\ל') (גל )1998( Ugurlu and Salman .)2014 ,הראו כי ניתן לסלק כ 99%-מהזרחן
המצוי במים שונים ע"י סינונם דרך עמודות אפ"מ (אפר פחם מרחף )Type C ,והסילוק היה עקב יצירת משקעים קשי-תמס
של הזרחה עם הסידן המסיס וספיחת הזרחה לקלציט Grubb .וחוב' ( )2000הראו יעילות גבוהה של סילוק זרחה (100%
עד  70%בריכוזי זרחה של  50ו 100-מ"ג\ל' ,בהתאמה) גם לאחר הזרמה של  85נפחי נקבובים דרך עמודת האפ"מ.
האפ"מ במקרה זה היה  Type Fעם כ CaO-בשיעור משקלי שווה ל .1%-הם ייחסו את סילוק הזרחן ליצירת משקעים
קשי-תמס שלו עם ברזל ואלומיניום )2000( Cheung and Venkitachalam .השתמשו בעמודות אפ"מ לסילוק יעיל של
זרחן ממי-קולחים אל-אווירניים Li .וחוב' ( )2006שיפעלו אפ"מ ע"י שטיפתו בחומצה מלחית ( )M 0.25וקלייתו ב750-
מ"צ (במשך שעתיים) אך יעילות סילוק הזרחה (בהעברה דרך עמודות ב )pH=7 -הייתה רק כ 50%-מכלל הזרחה בריכוזי
זרחה של כ 8-מ"ג\ל' Drizo .וחוב' ( )1999בחנו את יעילות הסילוק של זרחה משפכים על ידי מספר מצעים שונים.
תוצאות המחקר שלהם הראו כי לאפר פחם מרחף ולפצלים ( )shaleהיה את כושר ההסרה הגבוה ביותר לזרחה .בהתאם
לתוצאות ניסויים אלו ,יכולת הספיחה ופוטנציאל סילוק הזרחה משפכי רפת של אפר פחם מרחף נבחנה בשני שלבים( :א)
ניסויי טלטול לקביעת קיבול ספיחת לזרחה של אפרים שונים( ,ב) ניסויי עמודה ,לבחינת ספיחת הזרחה משפכי רפת על
בסיס עקומי פריצה.

 .2שלב א :קביעת קיבול ספיחת/שקיעת זרחן לאפרים
קיבול הספיחה לזרחה נבחן בחמישה אפרים מרחפים ( )La-Loma LS, CAL, Cer-D, Blend, Newlandsובשני אפרי
תחתית (( )La-Loma LS, CALטבלה ג  .)1אפ"מים אלו נבחרו בהתאם לתכונותיהם הכימיות ובעיקר לפי תכולת אל-
מימות הסידן ,הברזל והאלומיניום ,שהם האתרים העיקריים אליהם עשויה הזרחה להיקשר ,ובהתאם להגבה ( )pHשלהם,
תכונה המשפיעה על יעילות הקשירה של הזרחן ועל הדירותה .האפר התחתי שימש מדיום להגדלה של קצב תנועת המים
בעמודות האפ"מ ,ואלה נבחרו יותר לפי המוליכות ההידראולית המשוערת שלהם מאשר לפי יכולתם לקשור זרחן .בנוסף,
הייתה העדפה לאפרים שתכונות שחרור מתכות מהן כתלות בהרכב התמיסה (ובעיקר ב pH-שלה) נבדקו במכון הגיאולוגי
(ברלין וטויטש.)2012 ,
 1גר' מכל אפר הוכנס למבחנת צנטריפוגה בנפח  50מ"ל ( 12מבחנות לאפר) .לכל מבחנה הוספו  25מ"ל של תמיסה (
 10 NaClמילימולר) עם שישה ריכוזי זרחה ( )HPO42-שונים ( 50 ,25 ,10 ,5 ,1 ,0מג"ל) בשתי חזרות עבור כל ריכוז.
לקבלת שיוויי משקל בין התמיסה לאפרים ,המבחנות טולטלו למשך  24שעות בטמפ' של  25Cבמהירות של  110סל"ד.
בסיום הטלטול ערך ה  pHשל כל דוגמא נמדד באמצעות אלקטרודה ומד  .)Denver Instruments, Model 50( pHמיד
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לאחר מכן הדוגמאות סורקזו בצנטריפוגה ( 4500סל"ד) למשך  10דקות וסוננו דרך פילטר ניילון ( 0.45מיקרון) .ריכוז
הזרחה בתמיסה נקבע בשיטה קולורימטרית ( Gallery™ Plus Automated Photometric Analyzer,
.)ThermoScientific, USA
טבלה ג'  .1מאפייני האפרים שנבחנו על בסיס המידע שהתקבל ממנהלת אפר הפחם
Concentration (%)3

Acidity1 Cond2

P2O5

Al2O3 Fe2O3 CaO

µS/cm

pH

0.25

1.56

8.24

20.09

623

9.81

)Glencore- Cal (2011

0.40

3.30

8.20

21.40

753

10.2

)Kpc- Blend (2011

0.60

3.90

7.90

29.10

2055

11.4

)MIM- Newlands (2011

0.40

2.30

6.90

20.00

1200

11.41

)CMC- CerD (2012

0.40

4.89

5.20

22.58

3630

11.8

Drummond- La Loma LS

Supplier-Grade

)(2015
1חומציות תשטיף האפר לאחר מיצוי במים לפי שיטת ( EN 12457-2טלטול במים למשך  24שעות ביחס מוצק לנוזל  1ל-
 10ק"ג/ליטר) ו2 -מוליכות חשמלית בסיום המיצוי; 3ריכוז תחמוצות עיקריות באפר באחוז משקלי.
השפעת ערך ה  pHעל קיבול הספיחה לזרחה נבחנה על אפ"מ מסוג  .La-Loma LS 2015אפ"מ זה נבחר
לבדיקה זאת מאחר והינו מצטיין בתכולת אוקסידים ו pH-גבוהים יחסית (טבלה ג  ,)1והינו אחד מהאפרים בו תכונות
שחרור המתכות כתלות בהרכב התמיסה נבדקו במכון הגיאולוגי .השפעת ערך ה  pHעל קיבול הספיחה לזרחה נבחנה
באותו האופן בשני ערכים ( )pH=6, 8על ידי שימוש בתמיסות המכילות בופרים צוויטריוניים אינרטיים (טבלה ג  .)2ערכי
 pHאלו מייצגים את גבולות תחום ערכי ה  pHהצפויים בקרקעות ישראל .ספיחת הזרחה המקסימלית של כל אפר נקבעה
ע"י שימוש במשוואת : Langmuir
𝐶∙𝑏∙𝑎
)𝐶 ∙ 𝑎 (1 +

משוואה ג 1

= 𝑎[1] P

כאשר  Paכמות הזרחה שנספחה ליחידת משקל של האפר (גר P-לק"ג) a ,קבוע חוזק ההיקשרות של הזרחן לחומר (ללא
יחידות) b ,ספיחת  Pמקסימלית תאורטית (גר P-לק"ג) C ,ריכוז הזרחה בתמיסה בשיווי משקל a, b .נקבעו באמצעות
התאמה איטרטיבית של עקום הספיחה על ידי תוכנת סיגמטאט.
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טבלה ג'  .2בופרים צוויטריוניים אינרטיים בהם נעשה שימוש בהערכת קיבול הספיחה
שם החומר

מבנה/נוסחה

ערך pH

משקל מולקולרי

MES

195.2

6.1

TRICINE

179.17

8.0

 .3שלב ב :הסרת זרחה משפכי רפת באמצעות אפ"מ
באמצעות ניסויי עמודות ראשית נבחנה יכולת האפרים להוליך מים ולאחר נבחנה יכולת ההסרה לזרחה.
 .3.1הערכת המוליכות ההידראולית של האפרים
בשלב זה חושבה המוליכות ההידראולית של האפרים השונים באמצעות ניסוי עמודות עם קוטר פנימי של  9.5ס"מ וגובה
של  30ס"מ ,ורשת דקה בבסיסן .כל עמודה מולאה ב  6ס"מ של אפר( ,לאחר  10תפיחות על הדופן) ולאחר הורוותה במים
מבסיסה .לאחר ההרוויה כל עמודה מולאה ב  25ס"מ של מים ,וקצב חלחול המים דרך העמודה נמדד דרך צינורית בבסיס
העמודה (איור ג 1א) .על בסיס התוצאות משלב א ,נבחנו ארבעה אפרים שונים (טבלה ג  )3בשלוש חזרות כל אחד.
משוואת דרסי לעומד משתנה שמשה לחישוב המוליכות ההידראולית ברוויה ( )Kשל האפרים:
משוואה ג 2

𝐿∙𝑎
ℎ0
) ( ∙ ln
𝑡∙𝐴
ℎ1

=𝐾

 a=Aקוטר העמודה וקוטר הקרקע בבסיסה (ס"מ) L ,גובה האפר בבסיס העמודה (ס"מ) – t ,מרווח הזמן בין שתי מדידות
(שניה) h0 ,העומד ההידראולי בתחילת הבדיקה  h1ובסיומה (ס"מ) .לאחר ההרוויה נפח הנקבובים ( )eבכל עמודה חושב
באמצעות המשוואה:
משוואה ג 3

𝑏𝜌
𝑝𝜌

𝑒 = 1−

כש  ρbמייצג את הצפיפות הגושית (גר'/סמ"ק) ו ρp -את צפיפות המינרלים האופיינית ( 2.65גר'/סמ"ק).
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טבלה ג'  .3תכונות האפרים בניסוי לקביעת המוליכות ההידראולית
חומר מילוי העמודה

נקבוביות

צפיפות
גושית
גר'/סמ"ק

%

אפ"ת La-Loma LS

1.15

75

אפ"מ La-Loma LS

1.03

61

אפ"מ Cer-D

1.05

60

אפ"מ CAL

1.13

57

אפ"ת – אפר תחתית; אפ"מ – אפר מרחף.
 .3.2הסרת זרחה באמצעות עמודות אפר פחם
יכולת ההסרה של זרחה על ידי הזרמה של תמיסות דרך עמודות אפר הפחם נבחנה ראשית בתמיסת מי ברז וזרחה ולאחר
בשפכי רפת מועשרים בזרחה .בניסוי זה נעשה שימוש בעמודות בהן תערובות שונות בין שלושה סוגי אפ"מ ( La-Loma
 )LS, CAL, Cer-Dואפר תחתית מסוג ( La-Loma LSטבלה ג  .)4כל עמודה הורכבה מגליל פרספקס באורך  5.5ס"מ
וקוטר פנימי של  4.3ס"מ ,עם פקקי גומי עם צינורית  5מ"מ בכל צד .בנקודת המגע בין פקק הגומי לתכולת העמודה
הוצמדה רשת דקה למניעת שטיפה של האפר מחוץ לעמודה (איור ג 1ב) .כל עמודה מולאה באופן הדרגתי ,עם תפיחות
קלות על הדפנות עד לקבלת  4.8ס"מ של תערובת בכל עמודה .העמודות הורוו מבסיסן על ידי מי ברז .לאחר ההרוויה,
הוזרמה לכל עמודה תמיסה עם  100מג"ל זרחה .הנקז מהעמודה נאסף באופן רציף כדוגמה מורכבת כל  20דקות ,סונן דרך
פילטר  0.45מיקרון והועבר לאנליזה לקביעת ריכוז הזרחה באמצעות  .Photometric Analyzerכל ניסוי נערך בשלוש
חזרות .יכולת ההסרה של זרחה משפכי רפתות נבחנה באופן זהה בשתי תערובות נבחרות ( 1+2טבלה ג .)4
טבלה ג'  .4יחסים נפחיים בין אפ"מ ל-אפ"ת בניסויי העמודות לסילוק זרחה מרפתות
עמודה מספר

סוג
האפר

1

2

3

4

אפ"מ

Cer-D 75%

CAL 75%

La-Loma LS 75%

La-Loma LS 50%

אפ"ת

La-Loma LS 25%

La-Loma LS 25%

La-Loma LS 25%

La-Loma LS 50%
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איור ג'  .1מבנה ניסוי העמודות לבחינת המוליכות ההידראולית של האפרים (א) ולבחינת יכולת הסילוק הזרחה משפכי רפתות
(ב).

 .4תוצאות ודיון
 .4.1השפעת ערך ההגבה על קיבול הספיחה של אפ"מ מסוג La Loma LS 2015

במהלך טלטול האפר בתמיסה לא מבופרת ערך ה pH-ירד עם העליה בריכוז הזרחה מערכים סביב  pH=9לערכים של
 pH( pH=7.5טבעי סביב  ;10טבלה ג  ,)1בעוד ערך ה pH -לא השתנה בתמיסות המבופרות (איור ג  .)2ניתן להסביר את
הירידה ב  pHבמהלך הטלטול בתהליכי שקיעה/ספיחה של זרחה עם מינרלים באפ"מ .בכדי לשמור על קבוע המסיסות
הסרה של זרחה (ספיחה/שקיעה) מהתמיסה תהיה מלווה בירידה ב  .pHמשוואה ג  4מציגה את מכפלת המסיסות למינרל
 )Dicalcium Phosphate Dihydrate( DCPDכדוגמא לתהליך זה.
משוואה ג .4

log(𝐶𝑎2+ ) + log(𝐻2 𝑃𝑂4− ) + 𝑝𝐻 = 0.63

איור ג  3מציג את תוצאות ניסוי הספיחה הנ"ל .ניתן לראות שלתמיסה ללא בופר היה את כושר ההסרה הגבוה ביותר בעוד
שלתמיסה עם  8 pHהיה את כושר הספיחה הנמוך ביותר .בניגוד לצפוי ,כושר הספיחה של תמיסת  pH=8היה נמוך מזה
של תמיסת  .pH=6ניתן להסביר שוני זה על ידי (א) ספיחה של קבוצות ה  OHבבופר ה ( TRICINEטבלה ג )2
לתחמוצות ולשחרור זרחה ספוחה( ,ב) קשירה של קלציום לקבוצות ה  OHבבופר והמסה של מינרלי הזרחן .שני מנגנונים
אלו באים לידי ביטוי בערכים השליליים במיצוי בתמיסה ללא זרחה .מתוך העקומים הנ"ל ניתן לראות שהסרת הזרחה
מהתמיסה נבעה בעיקרה מתהליכי שקיעה ולא מתהליכי ספיחה (עקום המגיע לרוויה) .תהליך זה בא לידי ביטוי בכך
שהשינוי בשיעור הספיחה ( )∆yביחס לשינוי בריכוז הזרחה בתמיסה ( )∆xפוחת עם העלייה בריכוז הזרחה בתמיסה,
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בניגוד למצב בו ספיחה הינו המנגנון הדומיננטי .יש לציין כי ייתכן גם כי תהליך השקיעה ותהליך הספיחה התרחשו במקביל,
וכי הסיבה לכך שלא נצפתה פחיתה בשיפוע הישר הינה שלא התקרבנו לקיבול הספיחה של האפר.

איור ג'  .2שינויים בערכי ה  pHבמהלך קביעת כושר הספיחה של אפ"מ מסוג La-
 Loma LSבתמיסה ללא בופר ובתמיסות מבופרות ל  8 pHו.6-

איור ג'  .3ספיחת זרחה לאפ"מ מסוג  La Loma LSכתלות בריכוזי הזרחה בתמיסה
ובערך ההגבה ( )pHשל התמיסה.
 .4.2קביעת קיבול ספיחת/שקיעת זרחן בשישה אפרים
כבר בהסתכלות ראשונית באיור ג  4ניתן לראות כי לאפרים המרחפים קיבול ספיחה הגבוה לפחות בסדר גודל מזה של
אפרי התחתית .מאחר וההרכב המינרלוגי של האפ"מ והאפ"ת מאוד דומה ,ההבדל בין קיבול הספיחה של האפ"מ לבין זה
של אפ"ת נובע משטח הפנים הגדול מהותית של האפ"מ (גודל החלקיקים קטן יותר) .בריכוזי זרחה נמוכים (עד  25מג"ל)
כל האפרים המרחפים שנבחנו הראו כושר הסרה זהה ( ~600מ"ג זרחה לק"ג אפר) ,שהתבטא בהסרה כמעט מוחלטת של
הזרחה מהתמיסה .בריכוזים גבוהים מ  25מג"ל כושר הספיחה של אפ"מ מסוג  CALפחת בהשוואה לשאר האפרים בהם
כושר הספיחה נותר ללא שינוי .כפי שצוין מקודם ,גם במקרה זה נראה כי תהליך השקיעה הינו מנגנון ההסרה הדומיננטי
של הזרחה מהתמיסה בשני סוגי האפרים .אפ"ת מסוג  La-Loma LSהינו האפר היחידי בו נראה עקום הדומה לעקום
ספיחה קלאסי .אולם גם בעקום זה הפחיתה בספיחה בריכוז התמיסה של  59מג"ל מלמד על תהליכי המסה באפר זה.
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איור ג'  .4ספיחת זרחה לארבעה אפרים (א) ולשני אפרי תחתית (ב) כתלות בריכוז הזרחה בתמיסה.
 .4.3קביעת מוליכות הידראולית של האפרים
תוצאות ניסויי העמודות הראו כי לאפרי התחתית מוליכות הידראולית הגבוהה בסדר גודל מזו של האפרים המרחפים ,ודומה
לזו של חול בינוני (טבלה ג  .)5תוצאות אלו אינן מפתיעות ומייצגות היטב את ההבדלים בגודל הגרגר .קרי חומר גס הינו
בעל מוליכות הידראולית גבוהה יותר .המוליכות ההידראולית של האפרים המרחפים היתה גבוהה מהצפוי והראתה שחומר
זה יכול להעביר תמיסות בקצב מספק לצורך הסרת זרחה משפכי רפת .כלל האפרים המרחפים הראו ערכים דומים .ייתכן
שהשוני בין הערכים שנמדדו לאפרים השונים נבע מחוסר אחידות במהלך האריזה של העמודות ,ולא מהבדלים פיזיקאליים
בין האפרים.
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טבלה ג'  .5ערכים ממוצעים של המוליכות ההידראולית ברוויה של אפרים שונים וחול כפי שחושבו על בסיס ניסויי
העמודות
מוליכות הידראולית ברוויה (ס"מ

סוג החומר העמודה

לשנייה)
חול דיונה

1.7 x 10-3

אפ"ת La-Loma LS

9.42 x 10-3

אפ"ת CAL

8.15 x 10-3

אפ"מ La-Loma LS

2.06 x 10-4

אפ"מ Cer-D

3.00 x 10-4

אפ"מ CAL

4.43 x 10-4

 75%אפ"מ  25% La Loma LSאפ"ת La Loma LS

1.93x 10-4

 50%אפ"מ  50% La Loma LSאפ"ת La Loma LS

3.71 x 10-4

 .4.4הסרת זרחה דרך עמודות אפ"מ ואפ"ת – ניסוי רציף
תוצאות ניסויי העמודות בהם הועברה תמיסה עם  100מג"ל זרחה הראתה פריצה של הזרחה כעבור  4.5נפחי חרירים בכל
האפרים למעט באפ"מ מסוג  Cer-Dבו הפריצה נעשתה כעבור  8.4נפחי חרירים (איור ג 5א) .ערכים אלו מייצגים כושר
הסרה של  330ו 610 -מ"ג זרחה לק"ג אפר בהתאמה והינם נמוכים מהותית מפוטנציאל ההסרה של האפר בניסוי המנתי,
שלא הגיע לערך הרוויה (> 1500מ"ג זרחה לק"ג אפר; איור ג 4א) .ההבדלים בין יכולת ההסרה שנמדדה בניסויי העמודות
לבין זו שנמדדה בניסוי המנתי (טלטול) מייצגת את ההבדלים בשטח הפנים שלא האפר שבא במגע עם הזרחה .בניסוי המנתי
תמיסת הזרחה טולטלה עם האפר למשך  24שעות כתרחיף – מצב המאפשר מגע מירבי בין שטחי הפנים הסופחים של
התחמוצות ובין הקטיונים בתמיסה לזרחה .מנגד ,בניסויי העמודה תמיסת הזרחה באה במגע עם האפר בעיקר באזורי
הזרימה ,ולמשך זמן קצר בהרבה (דקות) .זרימת התמיסה במסלולי זרימה מועדפים (נקבובים הגדולים) הקטינה את משך
המגע ואת הסיכוי למפגש בין הזרחה לאתרי ספיחה שטרם הרוו ובין הזרחה לקטיונים באפר היכולים לגרום לתגובת שיקוע.
חשוב לציין שעל פי התוצאות ,השימוש בעמודות עם תערובת אפ"מ ואפ"ת (טבלת תערובות) מאפשר הסרה גבוהה יותר
מאשר בניסוי מנתי עם אפ"ת בלבד.
תוצאות ניסויי הטלטול וניסויי העמודה הראו כי לאפ"מ מסוג  CALכושר הסרה נמוך מזה של אפ"מ מסוג  Cer-Dו-
 .La-Loma LSהסיבה להבדלים לא נבדקה לעומק .ייתכן וההבדלים נובעים מההבדל בריכוז תחמוצת הסידן ()CaO
באפ"מ  CALשהיה נמוך בצורה ניכרת מאשר בשני האפרים הנוספים (הרכב אפרים ,טבלה ג  .)1השערה זו נתמכת על
ידי כושר ההסרה הגבוהה של אפ"מ מסוג  La-Loma LSלו היה את תכולת ה  CaOהגבוהה ביותר .על אף שניסויי הסרת
הזרחה דרך עמודות הראו תוצאות מבטיחות ,בניסוי עם שפכי הרפת הצלחנו להסיר כמות הרבה יותר קטנה של זרחה
( ~100מג"ל) (איור ג 3ב) .הגורם העיקרי להבדל זה הינו היווצרות של בועיות גז בתוך העמודה במהלך חלחול שפכי
הרפת והיווצרות מסלול י זרימה מועדפים דרכם שפכי הרפת זרמו באופן מהיר ,וללא הסרה .מנגנון זה בא לידי ביטוי
בתמיסה שיצאה מבסיס העמודה .בתחילת הניסוי יצאה תמיסה צלולה (הסרה של מוצקים) ,בעוד שמרגע הפריצה יצאה
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תמיסה עכורה .על בסיס ניסויי העמודות הראשונים ,ציפינו לראות את נק' פריצת הזרחה דרך העמודות עם שפכי הרפתות
לאחר הרבה יותר נפחי חרירים וזאת מאחר וריכוז הזרחה בשפכי הרפת היה נמוך בסדר גודל.

איור ג'  .5עקומי הפריצה של זרחה במי ברז ( 100 = C0מג"ל) (א) ובשפכי רפת ( 10.5 = C0מג"ל) (ב) דרך עמודות עם
אפרים שונים.

 .5סיכום ומסקנות
תוצאות הניסויים מראות שאפר פחם מרחף עשוי להוות מצע טוב לסילוק זרחה מתמיסות .מסתמן שהמנגנון העיקרי לסילוק
הזרחה ב pH-הטבעי הגבוה של האפר הינו שיקוע זרחה על ידי יצירת קומפלקסים עם יון הסידן שנוצר בתמיסה במהלך
הגבה של תחמוצת הסידן ( )CaOבאפר עם התמיסה .יכולת הסרת האפ"מ היתה מיטבית בעת שימוש בהליך הסרה מנתי
לעומת התהליך הרציף דרך העמודות .בניגוד להסרה דרך עמודות באופן רציף ,הסרה באופן מנתי לא תושפע מהיווצרות
גזים בשפכים .יתרה מזאת ,זמן השהיה המוגבר ואפשרויות ההתנגשות באתרים פנויים .קביעת קיבול הזרחן בתהליך המנתי
הולמת את יכולת הסרת הזרחן בתהליך הרציף .אנו מציעים שמחקר המשך בתחום ינסה לקבוע את זמני השהייה ואת יחסי
הערבוב האופטימאליים לקבלת הסרה מיטבית של זרחה משפכי הרפת באופן מנתי .על ניסוי מסוג זה גם לבחון את זמינות
הזרחה לצמח לאחר יישום האפר בשדות.
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חלק ד  -הערך החקלאי של במס"א והשפעת במס"א ואפ"מ על נגר וסחף בשדות חקלאיים
 .1הקדמה
יישום אפ"מ ובמס"א תורם יסודות חיוניים ,כולל יסודות קורט ,לצמח ולקרקע ואף עשוי לטייב את מבנה הקרקע .במהלך
 10השנים שקדמו למחקר זה ,נבחנו בניסויי שדה ובתצפיות היבטים שונים של יישום אפ"מ ובמס"א .נבדק מגוון גידולים
(חסה ,תפו"א ,גזר ,אגוזי-אדמה ,חמצה ,בקיה-תלתן ,תירס ,חיטה) בד"כ ביישום חד-פעמי אך גם ביישום חוזר ( 4עונות
רצופות) בעומסים שבין  5ל 10-ט' במס"א\ד' (פיין וחוב'-2015 ;2013 ,א' ,ב') ובעומסי אפ"מ חריגים ( 20 ,15ו80-
ט'\ד') .הגידול היה בבעל או בהשקיה במים שפירים או במי-קולחים .ביבול צמחי הבוחן נבדקו ריכוזי היסודות השונים
(הזנה וקורט ,מתכות כבדות ,אוקסיאניונים ,לעיתים גם רדיונוקלידים) .ריכוזי כספית בבמס"א נמוכים מאד ,ולכן בדיקתה
בצמחי מאכל הגדלים עליה ,אינה נדרשת ע"י משרד הבריאות .בכל המקרים נמצא כי ריכוזי היסודות המנוטרים (קדמיום,
עופרת וארסן) בצמחי הבוחן היו נמוכים מהסף המותר למאכל אדם (שירות המזון הארצי) ,ולעיתים אף נמוכים מסף
הכימות .בד"כ הריכוזים דמו לאלה שבצמחי הביקורת .במקרה אחד ,בו יושמו  30ט'\ד' אפ"מ בחול דיונה בגידול חיטה
(ניסוי בני דרום ב :2008-פיין וחוב' ,)2013 ,ריכוז העופרת בנוף היה  1.6מ"ג\ק"ג ,גבוה מהסף המותר .אולם ריכוז
העופרת בהיקש המשקי היה גבוה כשלעצמו 1.1 :מ"ג\ק"ג ,ובטיפולי אפ"מ ובמס"א בעומס  10ט'\ד' ריכוז העופרת היו
כבהיקש .בשני ניסויים אחרים ,בהם היה הבדל מובהק בריכוז העופרת בצמחים בין טיפולי במס"א להיקש ,היה הריכוז
בנוכחות הבמס"א נמוך יותר (חסה ,כפר חיים  ;2014בקיה\תלתן ,משמר דוד  :2012מ 0.26-ל 0.13-מ"ג\ק"ג  -בעומס 15
ט'\ד' אך לא בעומס  5ט'\ד').
בר-טל וחוב' ( ,)2009הראו כי אפ"מ יכול לתרום לטיוב קרקעות שוליות ,למשל ע"י שיפור תאחיזת המים של קרקע חול
דיונה וייצובה מפני סופות רוח .ניסויים במערכת הדמיית גשם ובמנהרת רוח הראו שתוספת משקלית בתחום שבין -15%
 2%של אפ"מ לחול דיונה הגדילה את תאחיזת המים במידה משמעותית (עד פי  8בהשוואה לביקורת) והפחיתה במידה
משמעותית את סחף הרוח בחול המועשר באפר המרחף .חול ללא אפר מרחף נסחף ברוח כבר במהירות רוח של  9מ'/שנ'
בעוד שחול מטופל באפר מרחף החל להיסחף באופן משמעותי רק במהירות של  26מ'/שנ' .ניסויים במדמה גשם בקרקע
לסית הראו כי יישום אפ"מ החליש מאד את חוזק הקרום ,ובכך אפשר עלייה של פי  2.5בקצב חידור המים בקרקע הלס.
הוספה חוזרת של אפר בשיעור נמוך ( 2.5 – 2אחוז) לקרקע (לאחר הריסה מכוונת של התלכידים שנוצרו בה) ,הקטינה
משמעותית את קצב חידור המים שהתקבל כתוצאה מהוספת המנה הראשונה של האפר ,מה שמצביע על אפקט מצטבר של
יישום הדרגתי של אפר מרחף וכי ניתן לשמר את ההשפעה החיובית של האפר לאורך זמן .תוספת אפר בכמות ראשונית
השקולה ל 10 -טון לדונם ולאחר מכן הוספה שנתית של כ 2 -טון אפר לדונם הביאה לשיפור תאחיזת המים בקרקע .יישום
אפ"מ בקרקעות חרסיתיות גורם ל'הרזיה' שלהן ,דהיינו משפר את מוליכותן ההידראולית ,מגדיל את יציבותן לעיבוד מכאני,
ומפחית את הפלסטיות שלהן ואת הסתדקותן בעת שהן מתייבשות ( .)Brooks et al., 2011; Kolias et al., 2005כך,
יישום  20ו 80-ט' אפ"מ\ד' בניסוי שדה בקיבוץ רבדים מנע כמעט לחלוטין הסתדקות של קרקע חרסית-נתרנית והקטין את
גודל הגושים שנוצרו בקרקע לאחר חריש ושידוד (פיין וחוב' .)2013 ,לוי ( )2012בדקו בניסוי עציצים השפעת במס"א,
קומפוסט בוצה ובוצה סוג ב' בעומסי יישום שקולים ל 50-ול 500-ק"ג  Nלדונם על יציבות תלכידים ב 3-קרקעות בעלות
מרקם שונה מאד (חול ,סיין וחרסית) .הבמס"א הגדילה את יציבות התלכידים בקרקע בכ ,50%-בעוד שיתר הבוצות לא
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השפיעו כלל על יציבות התלכידים או שהן העלו אותה באופן מתון מאד .כל שלושת התוספים הגדילו את המוליכות
ההידראולית בקרקעות החרסיתית והסיינית והפחיתו אותה בחול .למכלול התהליכים של ייצוב תלכידי הקרקע ,מניעת
היווצרות קרום בפני השטח של הקרקע והגברת תהליכי חידור הגשם אל תוך הקרקע יש השפעה מרסנת על תהליכי נגר
וסחף ,המהווים כיום את אחד מגורמי איבוד הקרקע המשמעותיים בסביבה החקלאית.

 .2שיטות
 .2.1ניסוי השדה
בסוף שנת  2017חודש הניסוי ברבדים בחלק מהטיפולים (איור ד ,1טבלה ד .)1בכדי לצמצם את השפעת הטיפולים
הקודמים בשדה על תוצאות מחקר זה ,נעשה מאמץ גדול להתאים את חלקות המחקר החדשות והטיפולים לאלו שנעשו
בעבר .בהתאם לכך ,השדה כולו חולק לאותן  96חלקות קטנות (אורך  12מטר ,רוחב  5.76מטר) ,וכל טיפול נבחן בשש
חזרות (איור ד  .)1בכל חלקה הזבלים ואפר הפחם פוזרו באופן ידני ,על מנת להבטיח אחידות מרחבית ,מספר ימים לפני
הזריעה .במס"א ,בוצת השפכים והקומפוסט יושמו בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה (לפי  50ק"ג חנקן כללי
לדונם) ואפ"מ ניתן במנה של  20טון לדונם ב  2017וב 10 -ו 14.5 -טון לדונם בשנת  .2018עומסי היישום של כלל
הזבלים והדישון מסוכמים בטבלה ד .1בשנת  2017ו 2018 -דשן היסוד יושם בדצמבר כאוריאה גרגירית בעומס של 10
ק"ג לדונם .מיד לאחר מכן נזרעו חלקות המחקר בחיטה מזן גדרה  .152בינואר בוצע דישון ראש באמצעות אוריאה
גרגירית ובעומס יישום של  5ק"ג לדונם .החלקה נקצרה באפריל  .2019יבול החיטה נמדד על ידי לקיחת תת דוגמא
מהקומביין במהלך הקציר של כל אחת מהחלקות.
 .2.2אנליזה כימית במעבדה
כל דוגמאות הקרקע עברו מיצוי לזרחה ( 2גר קרקע עם  20מ"ל סודיום-ביקרבונט) ,ולחנקן ( 2.5גר ,קרקע עם  20מ"ל
תמיסת  .)KCl 1Nריכוז הזרחן והחנקן נמדד בקש ובגרעינים לאחר עיכול בחומצה גופרתית .ריכוז היסודות עופרת ,ארסן
והקדמיום נמדד במכשיר  ICPכדוגמא משולבת של קש וגרעינים (יחס  1ל )1.2-לאחר עיכול של הדוגמא בחומצה חנקתית.
 .2.3בדיקת יציבות אגרגטים ()Slaking Value Test
לצורך בדיקת רקע להשפעה אפשרית של הטיפולים השונים (ביקורת ,אפר פחם גבוה ,במס"א ,כימי מלא) על יציבות
האגרגטים נערך מבחן "סלאקינג" ,הבודק את מידת הרס האגרגטים ע"י הרטבה ונותן ערך ()Slaking Value = SLV
למידת רגישות הקרקע הנבדקת להרס תלכידים בהרטבה .הבדיקה נעשתה ע"י השוואת הרס האגרגטים בעקבות הרטבה
מהירה אל מול ההרס בהרטבה איטית .לצורך ההרטבה המהירה נשקלו  5גרם מכל אחת מהקרקעות (מנופות  2-4מ"מ ,נקיות
מאבנים) .הקרקע הועברה לכוס כימית  50מ"ל והורטבה בזהירות ב 25-מיליליטר מים מזוקקים ,באמצעות פיפטור ,ללא
פגיעה ישירה של זרם המים בקרקע ,אך במהירות (כחצי דקה) .לאחר השריית הקרקע במים המזוקקים למשך  10דקות
הועברה הדוגמא להשריה באתנול .ההשריה נעשתה על ידי שטיפה מבוקרת ואיטית של דוגמת הקרקע ,בעזרת אתנול ,אל תוך
נפה  50מיקרון שהושקעה מבעוד מועד בכלי ובו אתנול .לאחר דקת השריה הועברה דגימת הקרקע לייבוש בתנור 105°C
למשך  5דקות .לאחר הייבוש הועברה הדגימה דרך נפות בגדלים שונים ( 50 ,100 ,250 ,500 ,1000 ,2000מיקרון) .לאחר
שקילת הקרקע שנאספה בכל נפה נקבע גודל התלכיד הממוצע ( )mean weight diameter - MWDלפי הנוסחה הבאה:
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𝑛

נוסחה  4א.

𝑖𝑤 𝑖̅𝑥 ∑ = MWD
𝑖=1

כאשר n=7 -הוא סה"כ מספר גדלי התלכידים שנבדקו -wi ,משקל הפרקציה של קבוצת הגודל ( iמשקל פרקציה בגודל / i
סה"כ משקל הקרקע) ו xi -קוטר אקוויוולנטי של האגרגט (מ"מ).
לאחר מכן בוצעה הרטבה איטית לדגימות קרקע זהות .בבדיקה זו הוכן מבעוד מועד דסיקטור ובו מים מזוקקים אשר מרטיבים
יריעת בד העוטפת את בסיס החרס (גובה המים היה כשני ס"מ מתחת לגובה בסיס החרס) ,דוגמאות התלכידים הושמו באמצעות
פינצטה בעדינות על נייר סינון אשר הורטב בא יטיות על ידי בסיס הבד הלח .כל דגימה הושארה בדסיקטור ,בתנאי ואקום
למשך  24שעות .בסיום התהליך הועברה הדגימה להמשך התהליך באתנול ובנפות כפי שהתבצע בהרטבה המהירה.
 .2.4הערכת נגר סחף וחלחול באמצעות סימולציית סופת גשם
הדמיית סופת גשם נערכה ל 4-הטיפולים השונים .המטרה בהדמיה זו היא לאתר אם ועד כמה ישנה השפעה של הטיפולים
השונים על תכונות הולכת המים בקרקע .ההדמיה נערכה במדמה הגשם של המכון לקרקע ומים במרכז וולקני ,אשר מאפשר
לקבל נתונים של נגר ,סחף וחלחול של הקרקע .בבדיקה זו נארזה הקרקע במגש ייעודי בנפח  600סמ"ק ,בעומק  4ס"מ.
ארבע המגשים יחד עם מגש נוסף ריק לקביעת עוצמת הגשם האמיתית הוצבו במעמד מסתובב ("קרוסלה") לצורך השוואת
התנאים .על המגשים הומטרו מים מזוקקים (לדמות מטר גשם) בעוצמה של כ 48-מ"מ/שעה ,לאורך כ 90-דקות .מי הנגר
והאינפילטרציה נאספו בכלים ייעודיים ומדידתם נרשמה לפי זמן (שניות) וכמות (מיליליטר) .לאחר קבלת נתוני משקל הנגר
הראשוני ,הוצבו בקבוקי הנגר במאדה ייעודי בכדי לברר את משקל הסחף מסך הנגר שהתקבל.
טבלה ד'  .1טיפולי ההמשך בניסוי השדה ברבדים
#

טיפול

דשן/זבל מנה ביסוד

דשן ראש

1

ללא דשן (ביקורת)

ללא

ללא

2

דשן יסוד בלבד

מסחרי

ללא

3

דשן ראש בלבד

ללא

מסחרי

4

דישון מלא

מסחרי

מסחרי

5

אפ"מ נמוך ( 20ק"ג לדונם)

מסחרי

מסחרי

6

אפ"מ גבוה ( 20ק"ג לדונם)

מסחרי

מסחרי

7

במס"א שפד"ן

 50ק"ג \Nד

ללא

8

בוצה מעוכלת  -חיפה

-"-

ללא

9

קומפוסט בוצה – אתר אור

-"-

ללא

39

איור ד'  .1חלוקת שדה המחקר ברבדים לתשעה טיפולים בשש חזרות כל אחד.
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איור ד'  .2אופן פיזור אפר הפחם (א) והזבלים (ב) בשדה יחד עם מבט כולל על שטח המחקר במהלך היישום (ג).

 .3תוצאות ודיון
 .3.1יבול החיטה והרכבה
יבול החיטה בעונת  2018-2019היה באופן מובהק גבוה יותר בכלל הטיפולים מאשר בעונת ( 2017-2018איור ד .)3
מאחר וגידול החיטה היה בבעל ,השוני ביבול בין השנים נבע בעיקר מהשוני בכמות המשקעים .בעונת  2017-2018ירדו
בשדה  328מ"מ גשם בעוד בשנת  2018-2019ירדו  739מ"מ .בשנת  2017-2018טיפול אפר הפחם לא קיבל דשן ועל כן
היבול היה נמוך ודמה לטיפול הביקורת ללא דישון .בעונה זו היבול הגבוה ביותר היה בטיפול הבוצה והקומפוסט שקיבלו
 50יחידות חנקן .על אף שטיפול הבמס"א קיבל עומס חנקן זהה היבול בטיפול זה היה מעט נמוך יותר .עקב טעות אנוש
בשנת  2017-18לא ניתן דשן לחלקות המחקר בהן היה אמור להיות יישום כימי מלא ועל כן לא מוצג היבול מטיפול זה.
בעונת הגידול השניה  2018-2019היבול הגבוה ביותר היה בטיפול הבמס"א והבוצה .באותה השנה היבול בטיפול הביקורת
ללא דשן לא היה שונה באופן סטטיסטי משאר הטיפולים בהם יושם דשן כימי .הסבר אפשרי לכך הינו מאגר החנקן שהיה
זמין בקרקע עקב הגידול המסחרי על חלקות אלו בשנתיים שקדמו לחידוש המחקר (מידע לא מוצג).
ריכוז החנקן בחיטה בעונת  2017-2018היה גבוה בכל הטיפולים מאשר בעונת  ,2018-2019והראה שונות גדולה בין
הטיפולים השונים (טבלה ד .)2ההבדל ים בריכוזי החנקן כפי הנראה מייצגים מיהול של ריכוז החנקן ביבול הגבוה יותר של
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עונת  .2018-2019על אף ריכוזי החנקן הנמוכים יותר ,מסת החנקן שהוסרה מהשדה בעונת  2018-2019הייתה גבוהה
באופן מובהק בכלל הטיפולים מהמסה שהוסרה בעונת ( 2017-2018טבלה ד  .)2בניגוד לריכוזי החנקן הנמוכים יותר
ביבול הגבוהה (מיהול החנקן ביבול) ,תכולת הזרחן בעונת  2018-2019הייתה פי שלוש גבוהה יותר ביבול השיבולים
באותה השנה (טבלה ד  .)3בהתאם לכך בשנה זו הוסר הרבה יותר זרחן מהשדה ,בהשוואה לעונת הגידול .2017-2018
כצפוי ,בטיפולים בהם היה יישום של זרחן זמין (קרי :במס"א ,קומפוסט ,בוצה) הוסר יותר זרחן מאשר בטיפולים ללא
יישום זרחן .כמו עם החנקן ,אוגר הזרחן בקרקע לא היווה גורם מגביל ואיפשר גידול מיטבי של החיטה.

איור ד'  .3יבול החיטה (שיבולים+קש) בחלקות המחקר השונות בעונות הגידול  2017-2018ו .2018-2019 -אותיות
מייצגות שונות סטטיסטית בין היבולים באותה השנה (.)upper and lower case
טבלה ד'  .2תכולת החנקן בגרעיני החיטה וסך החנקן שהוסר מהשדה על ידי החיטה בעונות
הגידול  2017-2018ו.2018-2019 -

טיפול
אפ"מ גבוה

מסת החנקן שהוסרה

תכולת חנקן בגרעינים ( %משקלי)

(ק"ג לדונם)

2017-2018

2018-2019

2017-2018

2018-2019

*3.26±0.14a

2.35±0.15A

6.1

15.3

אפ"מ נמוך

2.32±0.22A

בוצה חיפה

2.58±0.19b

2.52±0.24A

13.5

18.8

ביקורת

3.00±0.33ab

2.31±0.29A

11.1

17.1

במס"א

2.89±0.37ab

2.50±0.16A

11.4

20.7

כימי יסוד

2.64±0.25b

2.40±0.33A

12.7

18.4

כימי מלא

2.49±0.20A

18.7

כימי ראש

2.35±0.16A

15.7

קומפ' בוצה

2.73±0.39b

2.46±0.23A

14.9

23.0

*אותיות מייצגות שונות סטטיסטית בין ריכוז החנקן בטיפולים השונים באותה שנה.
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טבלה ד'  .3תכולת הזרחן בגרעיני החיטה וסך החנקן שהוסר מהשדה על ידי החיטה בעונות
הגידול  2017-2018ו.2018-2019 -
מסת זרחן שהוסרה

תכולת זרחן בגרעינים ( %משקלי)
טיפול
אפ"מ גבוה

(ק"ג לדונם)
2017-2018

2018-2019

2017-2018

2018-2019

0.37±0.031a

1.10±0.38A

1.3

8.2

אפ"מ נמוך

1.06±0.23A

בוצה חיפה

0.28±0.016c

1.49±0.95A

2.0

13.8

ביקורת

0.33±0.016ab

1.42±0.37A

1.7

11.9

במס"א

0.31±0.22bc

1.22±0.28A

1.8

11.3

כימי יסוד

0.30±0.035bc

1.33±0.27A

2.0

11.8

כימי מלא

1.10±0.08A

8.3

כימי ראש

1.15±0.17A

10.4

קומפ' בוצה

0.31±0.035c

1.11±0.22A

2.3

12.5

ריכוזי הקדמיום ,עופרת וארסן בחיטה (גרעינים  +קש על פי יחס משקלי יבש של החומר שנקצר) היו נמוכים מהסף המותר
למאכל אדם ( 200 ,200ו 1000-מיקרוגרם לק"ג ,בהתאמה; משרד הבריאות )2016 ,שהנו מחמיר מהסף המותר לבעלי
חיים (תקנות חומרים מזיקים .)2019 ,ריכוז הקדמיום הממוצע היה  49±30מיקרוגרם לק"ג (איור ד .)4בחמש מתוך שש
החזרות הריכוז נע בין  15ל  39מיקרוגרם לק"ג ,בעוד בחזרה אחת הריכוז היה מעל לערך הסף ועמד על  162מיקרוגרם
לק"ג ,כפי הנראה עקב מעט אפר שנותר על הצמח (ריכוז באפר  ~80מ"ג לק"ג) .באופן מובהק תכולת הקדמיום בטיפול
אפר הפחם הגבוה לא הייתה שונה מתכולתו בטיפול ההיקש ( )P=0.283או בכל שאר הטיפולים .ריכוז העופרת הממוצע
היה  99±30מיקרוגרם לק"ג (איור ד .)4כמו עם הקדמיום ,רק בחזרה אחת הריכוז היה מעל לערך הסף ועמד על 238
מיקרוגרם לק"ג ,ולא נמצא הבדל מובהק ( )P=0.199בין תכולת הקדמיום בטיפול אפר הפחם הגבוה לבין טיפול ההיקש.
ריכוז הארסן הממוצע בטיפול אפר הפחם היה  5.05±0.96מיקרוגרם לק"ג (מינימום  1.6מקסימום  8.2מיקרוגרם לק"ג).
על אף שערך זה היה גבוהה בצורה מובהקת ( )P>0.001מהריכוז בטיפול ההיקש הוא עדיין נמוך בשלושה סדרי גודל
מהערך המותר למאכל אדם (איור ד .)4תוצאות אלו הינם בהתאמה לתוצאות ממגוון ניסויים בחמש עשרה השנים האחרונות
בהם נבחנה השפעת יישום במס"א ואפ"מ על ריכוזי היסודות השונים (הזנה וקורט ,מתכות כבדות ,אוקסיאניונים ,לעיתים
גם רדיונוקלידים) במגוון גידולים (חסה ,תפו"א ,גזר ,אגוזי-אדמה ,חמצה ,בקיה-תלתן ,תירס ,חיטה) בבעל או בהשקיה,
במים שפירים או במי-קולחים (פיין וחוב'-2015 ;2013 ,א' ,ב') .בכל המקרים הנ"ל נמצא כי ריכוזי היסודות המנוטרים
(קדמיום ,ע ופרת וארסן) בצמחי הבוחן היו נמוכים מהסף המותר למאכל אדם (שירות המזון הארצי) ,ולעיתים אף נמוכים
מסף הכימות .בד"כ הריכוזים דמו לאלה שבצמחי הביקורת .לדוגמא ,בשני ניסויים ריכוז העופרת בצמחים בטיפולי במס"א
היה נמוך באופן מובהק מהריכוזים בטיפול ההיקש (חסה ,כפר חיים  ;2014בקיה\תלתן ,משמר דוד  :2012מ 0.26-ל0.13-
מ"ג\ק"ג  -בעומס  15ט'\ד' אך לא בעומס  5ט'\ד').
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איור ד'  .4ריכוז הארסן (שמאל למעלה) ,הקדמיום (ימין) והעופרת (שמאל למטה) שנמדד בחיטה (גרעינים  +קש ע"פ יחס
משקלי בעת הקציר) בטיפולי ההיקש (ביקורת) ,אפר הפחם ,במס"א וכימי מלא .קווים אנכיים מייצגים את טעות התקן בין
שש החזרות לכל טיפול.
ריכוז הרדיונוקלידים בדוגמאות החיטה משתי עונות הגידול טרם נקבע .ניסויים קודמים בהם נבחנה עוצמת הקרינה
מהרדיונוקלידים  232Th ,226Raו 40K -בדוגמאות צמח (חסה ,חיטה ותירס) שגודלו בקרקעות שונות (חול ,לס ,חרסית)
לאחר יישום במס"א בעומס של עד  150ק"ג לדונם הראו כי גם בהערכה מחמירה ביותר ההשלכות הרדיולוגיות של הוספת
בוצה המכילה אפר פחם מרחף לקרקע הן זניחות (מנה שנתית של  10מיקרוסיוורט ,ממ"ג  ;2014קוך  . )2010רמה זו
מכונה טריוויאלית על ידי הוועדה הבינלאומית .במידה ותוצאות המחקר הקיים יחרגו מהצפי לערכים מאוד נמוכים אנו ניידע
את מנהלת אפר הפחם.
 3.2יציבות אגרגטים נגר וחלחול
בסיום ההרטבה האיטית וההרטבה המהירה של דוגמאות הקרקע (סעיף  )2.3היו בידינו הנתונים לגודל התלכיד הממוצע .על
בסיס נתונים אלו חושב ערך הסלאקינג ( )SLVעל ידי הצבה בנוסחה הבאה:
נוסחה 4ב.

𝑠𝐷𝑊𝑀
𝑓𝐷𝑊𝑀

= SLV

כאשר  MWDsהוא גודל התלכיד הממוצע בהרטבה איטית ו MWDf -הוא גודל התלכיד הממוצע בהרטבה מהירה .איור ד5
מראה את תוצאות מבחן ה .SLV -תוצאות ה Slaking Value-הצביעו על יציבות אגרגטים נמוכה (יחס גבוה בין MWDs
ל )MWDf-יחסית למה שצפוי מקרקע לא מופרת .בטיפול ה"כימי מלא" וה"במס"א" הנתונים מצביעים על פגיעה אפשרית
נוספת ביציבות התלכידים בקרקע.
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איור ד'  .5ערכי ה )SLV( Slaking Value -שנמדדו במעבדה עבור קרקע מארבעה טיפולים מניסוי השדה ברבדים (פאנל
שמאלי) ,וקצב החלחול (אינפילטרציה) במדמה גשם של מים דרך קרקעות הטיפולים השונים (פאנל ימני).

תוצאות ניסוי מדמה הגשם לא הצביעו על הבדל מובהק בקצב החלחול ,כמות הסחף (בליה) והנגר בין הטיפולים השונים (אור
ד .)6יחד עם זאת ,קצב החלחול בטיפול אפר הפחם היה מעט גבוהה יותר מבשאר הטיפולים (איור ד 5פאנל ימני) .כתוצאה,
אך ללא שוני סטטיסטי מובהק ,כמות הנגר (איור ד 6ב) בטיפול זה היתה נמוכה יותר מבשאר הטיפולים .בניגוד להפחתת
הנגר ,יישום האפ"מ הוביל לשחרור מוגבר של סחופת עם הנגר (איור ד 6ימין) .תופעה זו יכולה להיות מוסברת ע"י שטיפה
של חומר דק מהאפר שלא התלכד בקרקע .תוצאות הניסויי תואמות ממצאים קודמים בהם ניסוי במדמה גשם הראה שיישום
אפ"מ בקרקע לסית החליש מאד את חוזק הקרום ,ובכך אפשר עלייה של פי  2.5בקצב חידור המים .למכלול התהליכים של
ייצוב תלכידי הקרקע ,מניעת היווצרות קרום בפני השטח של הקרקע והגברת תהליכי חידור הגשם אל תוך הקרקע יש השפעה
מרסנת על תהליכי נגר וסחף ,המהווים כיום את אחד מגורמי איבוד הקרקע המשמעותיים בסביבה החקלאית.

איור ד'  .6ערכי הבליה המצטברת (א) והנגר המצטבר (ב) מארבע טיפולים שונים בניסוי רבדים כפי שנמדד במדמה הגשם.

 .4מסקנות
תוצאות ניסויי השדה מראות כי ליישום אפר פחם בשדות חקלאיים היבטים חיוביים רבים .יישום של אפר פחם בצורת במס"א
מהווה גם מקור הזנה לצמח ,משפר את מבנה הקרקע ,אינו מוביל להצטברות של מתכות רעילות ,וכפי הנראה גם לא
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רדיונוקלידים בגרעיני החיטה .באותו האופן ,יישום של אפר פחם בלבד (ובעומסים גבוהים של עד  20טון לדונם) משפר את
חידור הקרקע ,יציבות האגרגטים ואינו מוביל להצטברות של מתכות כבדות או רדיונוקלידים בגרעיני החיטה .יתרה מזאת,
בקרקעות הבסיסיות של ארצנו אין חשש שהמתכות הרעילות ינועו עם המים בתוך הקרקע ויגיעו אל מי התהום ,זאת עקב
תהליכי ספיחה ושקיעה בחתך הקרקע העליון.
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