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הטיפול בתוצרי הלוואי מהווה מרכיב כלכלי משמעותי שילך ויגדל עם עליית  

.  המודעות והגברת האכיפה

!!!המצב כיום הוא בכי רע

כללי-פסולת חקלאית 

הערכות וניהול נכון של תוצרי הלוואי יכולים לחסוך כסף וזיהום סביבתי ולהפוך אותם למשאב



שאריות גידול מבתי 

מצב קיים-צמיחה 



תיאור מצב קיים-בבתי צמיחה עגבניותשל צמחיתפסולת 

. מרבית המגדלים מוציאים את שאריות הגידול מהמבנה•

:  בכל שנה( דונם20,000-כ)כ אומדן לשאריות גידול של עגבניות "סה•

(.טון חומר יבש20,000-שהם כ)טון רטוב 100,000-כ

?(במרבית המקרים)מה קורה לפסולת הצמחית בסיום הגידול 

שם הוא נערם, פינוי החומר לאתר יישובי מוסדר. 1

פינוי לאתר הטמנה מרוחק. 2

הזנחת החומר הצמחי מחוץ למבנה ללא טיפול. 3

שריפה  . 4

ל הפתרון לוקה בחסר ויוצר בעיה סביבתית  "בכל המקרים הנ

או בעיה חקלאית  ( זבובים, ריח)מטרד סביבתי , (כגון זיהום אוויר ופליטת גזי חממה)

(.  עלות טיפול גבוהה למגדל, הפצת נגעים)



צוות חשיבה ומחקר רב תחומי  

:מ"מדריכי שה

ר צפריר גרינהוט "ד-אגרואקולוגיה •

ליאור אברהם ושלי גנץ-ירקות •

מיטב מאור ורוני אמיר-מיכון •

ברכה גל  -כלכלת הייצור •

:פ דרום"מו

משה ברונר•

ר טלי אילני"ד•

ליאור קטרי•

שלומי סלע•

:רלוונטייםנוספיםשותפים

אשכול נגב מערבי•

מועצה אזורית אשכול•

ועדה חקלאית•

מגדלי ירקות מהאזור•



הגדרת הבעיה ופערי הידע

, ברי קיימא, לא קיימים פתרונות קצה: הבעיה

אזוריים ושעלותם סבירה לחקלאי \מקומיים

:פערי הידע

?מה המשמעות של הצנעת גזם לקרקע1.

שיטות שונות לפינוי וריסוק גזם2.

קומפוסט-פתרונות קצה לטיפול בגזם 3.

80%ריסוק השאריות מצמצם את הנפח ב*

הפרדת חוטי ההדליה מהצמחים*



טיפול בגזם עגבנייה-מטרות ושאלות מחקריות 

שיתחשב  , מציאת פתרון ישים ומקיים לטיפול בגזם עגבנייה: מטרת המחקר

.  כלכליים וסביבתיים, בגורמים חקלאיים

השוואה בין שיטות שונות לטיפול בגזם עגבנייה בסיום  : שאלת המחקר

.  לאורך מספר מחזורים עוקבים ובחלקות קבועות, הגידול



מרסקת גזם מפרידת  
(מור& צור )חוטים 

מרסקת גזם עם מיכל  
(אוריאל ובניו)איסוף 



ריסוק גזם עם חוטים מתכליםריסוק גזם עם חוטי פלסטיק  



שאריות עגבנייה וגזם 
יבשלאחר ריסוק על 

שאריות עגבנייה וגזם 
רטובלאחר ריסוק על 



לקומפוסטגלםכחומרעגבנייהבגזםשימוש

משה ברונר: צילום





2021-המשך המחקר 

לאחר הצנעת גזם או הוצאתו-המשך גידול בחלקות קבועות •

בחינה של חוטים מתכלים נוספים•

גם בערמה מחוץ למבנה, בחינה של מרסקות גזם נוספות•

(   בשאיפה גם בהיקף חצי מסחרי)שינוע גזם מרוסק לאתר קומפוסטציה •

יצירת פרוטוקול מתאים שיבטיח את בטיחות ואיכות המוצר הסופי•



תודה על ההקשבה

?שאלות


