
פ תוצרי פסולת"מו

הנהלת ביקור  CFPN בדודאים

21.2.2017

החברה הכלכלית מועצה אזורית בני שמעון , השדה גילתמעבדה שירות –ר רעיה וולקן "ד
המחקר החקלאימינהל–ר אורי ירמיהו "ד, ר פנחס פיין "ד, ר רן אראל"ד

חברת מושבי הנגב–דקל כהן , עוז בן דוד
משרד החקלאות–אייזנקוטאשר , ( ון'ג)אברהם זילברמן 

החברה הכלכלית מועצה אזורית  , האתר לטיפול בפסולת דודאים–דרור קרואני , אורן גבאי
בני שמעון



פ תוצרי פסולת"מו
משרד  , מנהל המחקר החקלאי: שותפים בצוות ההיגוי של הפרויקט•

בני שמעון  , ל"קק, חברת מושבי הנגב, משרד הגנת הסביבה, החקלאות
בארץ  GOREנציגי חברת , (אתר דודאים ומעבדת שירות השדה גילת)

המחקר בודק את השפעת הקומפוסט העירוני על הצמח ועל הקרקע  •
מכון וולקני בשיתוף הידע העסקי  -ומבוצע על ידי מנהל המחקר החקלאי 

חברת הגידולים החקלאיים  " )מושבי הנגב"והחקלאי העצום של חברת 
(הגדולה ביותר בדרום

בשיטות מתקדמות  לקומפוסטהפרדת הפסולת והפיכתה , האיסוף•
בשיטות המתקדמות ביותר שיש " דודאים"מתבצעים באתר הפסולת 

בנמצא

בדיקת איכות חומרי הגלם והתוצרים מתבצעת במעבדת שירות השדה  •
גילת

אמור מעתה דשונת–קומפוסט 

מדשן-קומפוסטר 



פ תוצרי פסולת"מו

מעקב אחרי תהליך הקומפוסטציה של אשפה מופרדת  •
באתר דודאיםGOREבמקור בשיטת 

אפיון תהליך הקומפוסטציה באמצעות מדדים מדעיים•
בכלל זה אפיון ומעקב של  , ביצוע ניסויי שדה בחקלאות•

בגידולים  GOREיישום קומפוסט אורגני עירוני בשיטת 
מייצגים

אפיון  –שימוש בקומפוסט אורגני עירוני בחלקות ייעור •
ומעקב יישום



התהליך
מערך קריעת שקיות )ניקוי זרם הפסולת האורגנית המופרדת במקור באמצעות טרומל •

והפרדה ידנית של החומר שלא עבר נפה במסוע לאחר הטרומל( . ונפות
לפסולת אורגנית מופרדת במקור לאחר ניפויGOREתהליך קומפוסטציה בשיטת •

.   GOREשבועות בערימה מאווררת מכוסה ביריעת 3•
היפוך והעברה לערימה במשטח מאוורר צמוד•
שבועות נוספים בערימה מאווררת מכוסה  3•
שבועות תהליך הבשלה4•
מ"מ10ניפוי סופי •

שבועות 10תהליך קומפוסטציה של •

אשפה מופרדת מגיעה למתקן



™GOREעיקרון כיסוי 

הממוקם בין שני בדי תמיכה חזקים  , עשוי מקרום מיקרו נקבובי, ™GOREכיסוי 
יוצר מיקרו אקלים קבוע  -החדיר למחצה ,מבנה הקרום. UVועמידים בפני קרינת 

 .בערימה
,  בהיות הכיסוי חדיר לאדי מים ואוויר

הוא מסדיר את הוצאת הלחות  
.ומאפשר לגזים הנוצרים בתהליך לצאת

,שכבת הבידוד של האוויר המצטברת 
מבטיחה חלוקה שווה של הטמפרטורה  
בגוף ובקצוות הערימה ובכך מאפשרת  

,והומוגני בקומפוסט טיפול אחיד
תוך נטרול החיידקים הפתוגניים  

 .בכל שכבות הערימה

השימוש    ,  בהשוואה לקומפוסט בערימות פתוחות ללא אוורור מאולץ

ללא מתקני , בריכוזי הריח98%משיגות הפחתה של עד  ™GOREבמערכות כיסוי 

.סינון נוספים



מהווה מחסום יעיל גם כנגד  , 0.2µmהממברנה בעלת נקבובים בגודל  של כ 

מציגה שיעור שמירה של GORE™בדיקות הוכיחו כי מערכת  . נבגים וחיידקים

מהחיידקים  תחת הכיסוי  ובכך מבטיחה שעובדי המתקן והתושבים  99%< 

.בסביבה יהיו מוגנים

מנטרים את מדדי הטמפרטורה  , בקרי טמפרטורה מוכנסים לתוך גוף הערימה

.בערימה וכך מסדירים את טמפרטורת התהליך באמצעות משכי האוורור

נתוני ההפעלה מתועדים על ידי  

מחשב ומשמשים מאוחר יותר כראיות  

במיוחד ביחס להיגיינה ,תיעודית

.ולשיפור תהליך מתמיד



התהליך

עוברת ניפוי ראשוני" מופרדת במקור"פסולת 



התהליך

GORE-הכנסת האשפה המופרדת למתקן ה



התהליך

GORE-יריעות ה



התהליך

GORE-הפסולת המופרדת מוכנסת למתקן ה



התהליך

ניתן לראות את פעולת המפוחים



התהליך

ומועבר לניפוי נוסףGORE-הוא מוצא מה, הקומפוסטלאחר הבשלת 



התהליך

הקומפוסטניפוי סופי של 

 GOREסיכום בדיקות כלל מקורות הריח כולל מתקן ייצור קומפוסט בשיטת 

ריכוזי הריח  . בדגימות הגזים שבוצעו בשטח המטמנה לא נמצאו גזים שיכולים ליצור מטרדי ריחות
.  שימשו לחישוב ריכוזי הריח בסביבת אתר המטמנה2014שנמצאו בדגימות בחודש ספטמבר 

החישובים הציגו תמונת פיזור בה מתקיימת עמידה בדרישות הנוהל להגדרת מטרדי ריחות בלתי  
ובאתר דודאים מטפלים בפסולת אורגנית רטובה  , כאשר אתר דודאים וגני הדס פעילים, סבירים

GOREתחת יריעות 



בדיקות בחומר האורגני במהלך הקומפוסטקציה

אחוז רטיבות מקטע אורגני, אחוז חומר זר•
pH–מליחות ו C/Nיחס , NPK, אחוז חומר אורגני•
חנקן חנקתי וחנקן אמוניאקלי במיצוי מימי•
מתכות כבדות, כלוריד•
(ריזוקטוניה פיטיום ודורת)מחלות צמח •

במעבדת גילתFIAמכשיר 
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כרוםאבץעופרתניקלנחושתקדמיום

ג"ק/ג"מג"ק/ג"מג"ק/ג"מג"ק/ג"מג"ק/ג"מג"ק/ג"מ

0.569.210.231.9137.218.0תחילת תהליך Iסדרה 

5.6154.026.880.4356.046.1סיום תהליך Iפיילוט 

0.510.19.24.146.836.6תחילת תהליך IIפיילוט 

2.659.519.427.2160.049.4סיום תהליך IIפיילוט 

0.935.819.76.2183.020.3קומפוסט מסחרי ניסוי שדה

20.0600.090.0300.02500.0400.0תקן מתכות



חומר זר

%

תחילת תהליך Iסדרה 

33.8היפוך ערימה, שבועות 3אחרי  Iפיילוט 

44.9שבועות תחילת הבשלה6אחרי  Iפיילוט 

40.2היפוך ערימה, ימי הבשלה10אחרי  Iפיילוט 

47.6היפוך ערימה, ימי הבשלה 20אחרי  Iפיילוט 

2.0סיום תהליך Iפיילוט 

31.5תחילת תהליך IIפיילוט 

25.1היפוך ערימה, שבועות 3אחרי  IIפיילוט 

שבועות תחילת הבשלה6אחרי  IIפיילוט 

26.7היפוך ערימה, ימי הבשלה15אחרי  IIפיילוט 

0.7סיום תהליך IIפיילוט 



תכונות הדשונת המוכנה

2-3%–( כגון זכוכית)אחוז חומר זר •

37-43%–אחוז חומר אורגני •

C/N–15-17יחס •

0.5%-אשלגן 0.3%–זרחן %    1.4–חנקן •

לקומפוסט801עומד בתקן בוצה ותקנות תי–סריקת מתכות כבדות •

לא נמצאו–( ודוררתפיטיוםריזוקטוניה)מחלות צמח •



ניסויי שדה חקלאיים
אותרה חלקת ניסוי במושבי הנגב•

:טיפולי הניסוי•

מינרליעם וללא דישון –ביקורת •

ג חנקן צרוף  "ק100–ו 50-שווה ערך ל )עירוני קומפוסטמינוני 2•
כל טיפול תוספת קומפוסט עם וללא תוספת דישון  (. לדונם

במהלך הגידול

.מינרליטיפול של יישום קומפוסט מסחרי עם וללא דישון •

.  חזרות5–טיפולים  ב 7כ "סה•



פ תוצרי פסולת"מו

מוכן בשדה הניסוי לפני פיזורקומפוסט



פ תוצרי פסולת"מו

ניסוי בשדה תירס



פ תוצרי פסולת"מו

בדיקות בשטח



הטיפולים בניסוי

שווה ערך  סוד הטיפול

למשקל חנקן 

(ג"ק)צרוף 

דשן חנקני בנוסף

(דונם/חנקן צרוף)

500עירוניקומפוסט

5015עירוניקומפוסט

1000עירוניקומפוסט

10015עירוניקומפוסט

10015בקרקומפוסט

00ביקורת

015ביקורת







יבול חיטה שנה ראשונה ושניה















סיכום ומסקנות ראשוניות
פ תוצרי פסולת"מו

עירוני דומה מבחינת רוב המדדים לאיכות קומפוסטאיכות •
ח"ממקור בעקומפוסט

עירוני המוסף לקרקע חקלאית משפר את איכות קומפוסט•
ממקור בעלי חייםלקומפוסטהיבולים בדומה 

משפרת  ( ח"עירוני או ממקור בע)הקומפוסטהשפעת תוספת •
(: במיוחד בקרקעות דלות סמי מדבריות)מספר מדדים בגידול 

כמות המים הזמינים לצמח–
זמינים לצמחNPKכמות יסודות מאקרו –
כמות יסודות מיקרו כגון סידן מגנזיום ברזל נחושת אבץ ניקל  –

ועוד
מחליף את דישון היסוד בתחילת הגידול אך יש  הקומפוסט

להוסיף דישון חנקני במהלך הגידול על מנת לקבל יבולים  
מיטביים



תודה


