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גידולי מספוא < אמצעי לשמירת איכות הסביבה ע"י ניצול קולחי! אורבניי!
חומר רקע לדיו 8בנושא "הפרה כגור! סניטארי; שימוש במי קולחי 8ליצור מספוא"
אפרי! צוקרמ ,18אפרת הדס ,2ר 8סולומו 38וחורחה טרצ'יצקי
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משרד החקלאות < 1 :שה"מ ,האג :לגדולי שדה;  < 2האג :לתכנו 8כולל;  < 3שה"מ ,המחלקה
לבקר;  < 4האג :לגדולי שדה
שימוש בקולחי! להשקית גידולי! חקלאיי! הול 9ומתרחב ע! השני! .שימוש מושכל בקולחי! סמו9
למקו! היווצרות! מאפשר פתרו 8אקולוגי טוב וזול ה 8ליוצרי הזיהו! וה 8לחקלאי! .על ידי התייחסות
מושכלת אל הקולחי! כמשאב של מי! ודשני! נית 8לגדל מספוא אשר בצד השימוש בו כמזו 8ימלא ג!
את הפונקציה של מרחבי חי= ירוקי! אשר יפרידו בי 8הגושי! האורבניי!.
בנוס :להיות הקולחי! מקור מי! ,מכילי! הקולחי! כמויות משתנות של מינרלי! שוני! ,ביניה! חומרי
הזנה )חנק ,8זרח ,8אשלג 8ויסודות קורט( הנחוצי! לצמחי! ,א 9ג! מינרלי! נוספי! העלולי! להזיק
לצמחי! ולקרקע )לדוגמא :נתר 8ובורו .(8במקרי! רבי! נית 8לספק את מלא הדרישות התזונתיות של
הצמח ע"י חומרי ההזנה המצויי! במי הקולחי! .דרישות אלו מותנות בסוג הגידול וביבוליו.
מי קולחי! ברמות טיהור שונות ,מכילי! כמויות משתנות של חומרי הזנה .לדוגמא :מי השפד" 8חסרי
חומרי הזנה ולכ 8יש להוסי :לגידול את כל החומרי! הדרושי! לגידולו .לעומת זאת בקולחי! ברמת
טיהור נמוכה ,ימצאו בד"כ חומרי הזנה בכמות מספקת לגידול ,אול! עודפי! עלולי! להזיק לקרקע
)אטימה והמלחה( ,לצמח )בעיקר המלחה( ולמקורות המי! )זיהו! והמלחה(.
המטעי! ה! בעלי פוטנציאל גבוה לניצול מי קולחי! ,אול! יכולת! לקלוט חומרי הזנה ממי הקולחי!,
מוגבלת לתקופת האביב וסתיו ,שה 8תקופות הגידול הנמר= של המטעי! .כתוצאה מכ 9ההשקיה
בקולחי! ,של גידולי המטע ,בקי= ,עשויה לגרו! לדליפת חנקות לאקוויפרי! .בעוד שגידולי המספוא
קולטי! את החנקות לאור 9כל תקופת גידול! ביחס ישיר לכמות המי! הנצרכת .בנוס ,:גידולי המספוא
ה! בעלי כושר טוב יחסית לשמש כקולטי! למינרלי! שבמי הקולחי! ,כמו בורו 8ואחרי! .בהיות!
נקצרי! כשעלוות! ירוקה ,מינרלי! אלה מסולקי! מהשטח ביחד ע! הירק הנקצר.
מכא 8שקיי! עניי 8לבחו 8את יתרו 8לניצול מי קולחי! דווקא על ידי צמחי מספוא ,העשויי! לתרו!
לפגיעה מינימלית באיכות אקוויפרי! בכלל ואקוויפר החו :בפרט.
כדי לאמוד את כמות הקולחי! העתידית נעשתה הערכה לגודל האוכלוסייה בשנת  2005וצריכת במי!
הממוצעת לכל נפש .בנוס :נעשתה הערכה של כמות המי! שיצרכו ע"י התעשייה ובחקלאות בשנה זאת.
על פי נתוני הרשות לתכנו 8של משרד החקלאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אוכלוסיית ישראל
תמנה בשנת  6,322,600 ,2005נפשות .צריכת המי! ע"י האוכלוסייה האורבנית בתוספת הצריכה
התעשייתית תהיה בשנת  789 ,2005מליו 8מ"ק .בהנחה שכ< 50%מכלל המי! השפירי! האורבניי!
בתוספת קטנה של מי! מהתעשייה ,ימוחזרו ,כמות הקולחי! הפוטנציאלי! בכל האר= ,בשנת 2005
תהיה כ< 400מליו 8מ"ק .בהנחה שהשבת מי קולחי! בשפד" 8תהייה  140<120מליו 8מ"ק ,אזי ,יוותרו
לשימוש כ< 260מליו 8מ"ק .כיו! ישנו ניצול מוגבל של מי הקולחי! לגידולי! חקלאיי! באזורי! צפופי
האוכלוסי .8הסיבות העיקריות לכ 9ה :8חלק ממערכות טיהור השפכי! העירוניות ,נמצאות עדיי 8בשלבי
הקמה ,חיבור מערכות הטיהור למאגרי! תפעוליי! והובלת המי! לשטחי! החקלאיי! טר! הושלמו,
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ועלות גבוהה של חלק מהמי! המושבי! )קולחי! המסופקי! ע"י מקורות( המגבילה את השימוש בה!.
קיצו= עתידי נוס :במכסות המי! השפירי! המצויות אצל החקלאי! ,מחייב הגדלת השימוש בקולחי!.
כיו! מסולקי! לי! או לנחלי!  200<150מיליו 8מ"ק מי קולחי! לאחר טיהור ברמות שונות.
הטיהור הנעשה על ידי הרשות המוניציפלית )הגור! היוצר את הזיהו!( בתוק :החוק ,חייב להביא את
המי! לדרגת טיהור הנקראת ] 30<20צריכה מכסימלית של חמצ 8ביולוגי במי! ) (BODוכמות
המקסימלית ב ppm-של החומרי! המרחפי! במי! ) (TSSבהתאמה[.
על מנת שהחקלאי! יוכלו להשתמש במי! המטוהרי! יש להקי! מפעלי השבה הכוללי! מאגרי!
ותחנות שאיבה .עלות ה"הקמה" כוללת :עלות איגו! ,עלות הקרקע למאגר ,צנרת ותחנות שאיבה .עלות
ה"שוט ":כוללת עלות הפעלת המערכת המפורטת ב"הקמה" .על פי תחשיבי! של נציבות המי!
ומקורות ,עלות הקמת מפעל טיהור גדולה יותר ,ככל שהמתק 8גדול יותר ,א 9העלות השוטפת לטיהור
מ"ק מי! במתק 8זה קטנה יותר ,בהנחה שישתמשו במי! סמו 9למקו! היווצרות! .בנוס ,:יש הבדלי!
משמעותיי! בעלות הקמת מתקני הטהור באזורי! השוני! ,כתוצאה מעלות הקרקע.
מעבודת! של גדי רוזנטל וצלילה שפריר על המוביל המזרחי )הקו השלישי( נית 8להערי 9כי תוספת
העלות הכרוכה בהובלת המי! לנגב היא של כ< 50אג' למ"ק וא :יותר .לעובדה זו משמעות בהקשר
לעלות גידול מספוא באזורי האר= הדרומיי! ,המבוססי! על קולחי! המיוצרי! במרכז האר= ומובלי!
דרומה .לעומת העלויות השוטפות שתוארו ,עלות הסילוק של המי! לי! או לנחלי! בישובי! מרוחקי!
מהי! )ללא צור 9באיגו! ודחיפת המי! לשטח( ,מוערכת בכ< 25אגורות למ"ק .עלות זו מקובל להטיל על
הרשויות המקומיות.
כדאיות השימוש בקולחי! בגידולי! שוני!:
תרומת! של גידולי המספוא למ"ק מי! ,היא גבוהה יחסית בתו 9סל גידולי השדה .יחד ע! זאת היק:
הייצור מוגבל לצריכת המזו 8ע"י הבקר .שליש מכלל הייצור הוא מזו 8גס המיוצר בקי= וזקוק להשקיה
שיכולה להתבסס כולה על קולחי! .גידולי המספוא ה! בדר 9כלל רווחיי! יותר ,מרוב גידולי השדה ,א9
רווחיות! פחותה מזו של רוב גידולי המטעי! .אי 8כוונה שעקב יכולת! של גידולי המספוא לנצל
קולחי! ה! יחליפו את המטעי! .א 9בהתווית התוכניות לניצול הקולחי! יש להביא בחשבו 8את היות!
של גידולי בעלי אופי ידידותי לסביבה.
תרומת גידולי המספוא לאיכות הסביבה.
גידולי המספוא ה! המקור לאספקת מזו 8גס לרפת היכולי!
ונצל קולחי! ולסלק מינרלי! רבי! המזהמי! את הקרקע
ומגיעי! אליה ע"י הקולחי!.
הצריכה השנתית של מזונות גסי! באר= היא  415אל :טו8
חומר יבש .כ 140אל :טו ,8מסופקי! מגידולי מספוא קיצי,
הדורשי! לגידול!  45מיליו 8מ"ק מי! 2500 .טו 8חנק 8צרו,:
 2000טו 8תחמוצת זרח (P2O5) 8ו< 3000טו 8תחמוצת אשלג8
).(K2O

טבלה  < 1השואה בי 8התרומות לקוב
מי! בגידולי! השוני!
יתרה למ"ק מי!
הגידול
)בש"ח ,שנת ( 1999
0.26
כותנה
2.77
אבוקדו
4.49
אפרסמו8
2.39
שמוטי
1.09
אשכולית
1.75
תחמי= תירס
3.53
סורגו!
0.84
פנסילריה
חישובי התרומה של גדולי המספוא
מבוססי! על מחיר מספוא של  $140בקמה
והדרי! לתעשייה במחיר של  $60לטו.8
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טבלה  – 2כמויות חומרי הזנה בהפרשות הפרה ואפשרויות ניצול! לגידולי מספוא
יצור שנתי
לפרה
בפזה
הנוזלית
)קוב/ק"ג(
מי!

(*100) 7.7

יצור שנתי
לפרה
בפזה
המוצקה
)קוב/ק"ג(

יצור שנתי
לפרה
בפזה
הנוזלית

שימוש
ממוצע
לדונ!
)קוב/ק"ג(

)קוב/ק"ג(

אפשרות
הניצול
פזה
נוזלית

אפשרות
הניצול
פזה
מוצקה

)דונ!(

)דונ!(

7.7

500

0.2

אפשרות
הניצול
כולל
)דונ!(
0.2

חנק 8צרו:

96.4

7.6

104

35

2.75

0.25

3

תחמוצת זרח8

12.7

38.3

51

30

0.42

1.28

1.7

תחמוצת אשלג8

31.6

50.4

82

40

0.865

1.26

2.125

< כמות מי! בפועל הנאספי! מפרה בשנה ,כולל הפרשות )כמות המי! השפירי! הנצרכת לפרה
בשנה עולה על  120קוב(.
מטבלה  2נית 8לראות שפרה בודדת יכולה לספק חנק 8ל< 3דונ! גידולי מספוא ,א 9כדי לגדל דונ! אחד
של מספוא קיצי נחוצה תוספת של  400קוב לדונ! .פירושו של דבר שכדי לגדל דונ! אחד של מספוא
קיצי שיש למהול את קולחי הרפת במי! ממקור נוס :ביחס של  14:1בהתאמה .בהנחה שתושב מייצר 68
מ"ק קולחי! בשנה ,אזי כדי להגיע לאיכות המי! הרצויה להשקיה ,יש למהול קולחי! של כ< 21תושבי!
בקולחי! של פרה אחת.
פרה ממוצעת צורכת היו! כ< 8ק"ג ח"י מספוא גס ביו! שה!  2920ק"ג ח"י בשנה .כמות זאת של מספוא
גס יכולה להיות מסופקת מדונ! אחד בו מגודלי!  2גידולי! בשנה .מכא ,8שבתנאי גידול אינטנסיביי!
נית 8גדל את תצרוכת המזו 8הגס לפרה מהקולחי! של אותה פרה בתוספת הקולחי! הנוצרי! ע"י 21
תושבי!.
המסקנה מתחשיבי! אלו ,ששילוב נכו 8בי 8קולחי! אורבניי! לבי 8קולחי הרפת לא רק שאינ! מזיקי!
לסביבה ,יש בה! לתת פתרו 8מניח את הדעת למיחזור הקולחי! תו 9אספקת מזו 8גס לרפת.
סיכו!:
יישו! מושכל ומאוז 8בי 8גודל הרפת לבי 8השימוש בקולחי! עירוניי! סמו 9למקו! היווצרות! ,מאפשר
פתרו 8אקולוגי טוב וזול לרווחת תושבי האזור .פתרו 8זה עשוי לתת מענה לא רק לבעיית הקולחי! אלא
ג! לבעיית הזבל הנוצר ברפת .כמויות הזרח 8והאשלג 8המצויי! בזבל תורמי! להפחתת השימוש
בדשני! .יתר על כ 8השימוש בזבל תור! ג! לשיפור מאז 8יסודות הקורט וג! לשיפור מבנה הקרקע.
בחינת יעילות מערכת כלכלית<אקולוגית זו מ 8הראוי שתבח 8בתנאי האר= ובאופ 8ייחודי באזור מרכז
האר= על הקרקעות הקלות הנמצאות מעל אקוויפר החו.:

