
 מה ירוק מבחוץ ודלק מבפנים?

 גב' מאיה מליניאק ופרופ' יורם גרשמן

אבטיחים מזן מללי למען תעשיית הפיצוחים  של דונם  40,000-מידי שנה מגדלים בישראל כ 
בעזרת  נקטפים ומסודרים האבטיחים בשורות בשדה בסיום הגידול . )גרעיני אבטיח( המקומית

ברים למכונת הדייש.  מועמסוע אל קומביין בו הם מרוסקים וולאחר מכן מועלים בעזרת מגוב 
  ונשמרים נאספים ,במכונה מופרדים הגרעינים מהציפה )האדום של האבטיח( ומקליפת האבטיח

ק"ג   70-לשדה. מכל דונם אבטיחים מופקים כחזרה במיכל בעוד הציפה והקליפות נזרקים  
משאבים  כלומר לאחר השקעת ה רה לשדה.טון ציפה וקליפות מושלכים חז 3.5-גרעינים בעוד כ

  ךמהתוצרת מושל 97% -משקליים בלבד מהגידול כש 3%רבים הגרעינים מהווים העבודה הו
 לשדה! חזרה 

במעבדתו של פרופסור יורם גרשמן במכללת אורנים  ע"י גב' מאיה מליניאק במחקר הנערך 
מבטיח להפקת דלק ממקור  אוניברסיטת חיפה החלו לאפיין את פסולת האבטיחים כמקור ו

 מתחדש.

 

שלוליות של    -קליפות שהושלכו. מימין -שדה אבטיחים מזן 'מללי' לאחר דייש. משמאל  -1תמונה 
.2020מיץ אבטיח. קיבוץ גבע, אוגוסט   

 

  הולכת חקלאיים כליםלו  לתחבורה, בין היתר מופק ממקורות מתכליםים שלדלק הדרישה
. נכון להיום רובו ככולו של הדלק לתחבורה במדינת ישראל )בנזין וסולר( מיובא ומחירו  וגוברת

השלכות סביבתיות רבות. על כן מדינות רבות,  לשימוש בו מושפע ממניעים מדיניים ופוליטיים ו
מקור מתחדש  מ המופקדלק שימוש בבהן ישראל, שואפות למציאת פתרונות חלופיים כמו למשל 

בתהליך  מסוכרים  אתנול הינו תרכובת כהלית המופקת  .אתנול, לדוגמא פסולתאו טוב מכך, מ
משמש . בנוסף, תעשיית המשקאות החריפים, בעיקר בהקשר מזה אלפי שניםהמוכר תסיסה  
למצרך מבוקש ביותר, עד   חסות הקורונהלחיטוי ומהווה רכיב עיקרי באלכוג'ל שהפך ב האתנול

לדלק  תחליף ידידותי לסביבה כגם האתנול משמש במדינות רבות   .בו כדי דיווחים על מחסור
אתנול מיוצר בהיקף גדול בצפון אמריקה,   או סולר, בד"כ כלל במהילה עם דלק 'רגיל'.\לבנזין ו

  90%אתנול +  10%פירושו  E10)כך, שם הוא משווק כדלק בתערובת עם בנזיןבאירופה בברזיל ו

)פלקסיפיול   לשימוש במנועים יעודים(, E100)אתנול נקי דלק כגם  האתנול  בברזיל נמכר. בנזין(

Flexifuel)ובנוסף    בדלק מאובןשימוש באתנול יתרונות סביבתיים רבים לעומת השימוש . ל
 (, אין צורך בהתאמות מיוחדות במנוע לשימוש בו.  15%בהוספת כמות מתונה שלו )עד 

  80%נכון להיום    .ליטרים של אתנול  110,00,000-ברחבי העולם למעלה מיוצרו  2019בשנת 
מהאתנול בעולם מיוצר בתהליך תסיסה ע"י שמרים מגידולים עשירים בעמילן ובסוכר )תירס  

. בכדי  1מוגדר כאתנול דור , אתנול זה (בהתאמה ,לסה של קני סוכרומו   דגנים אחריםגרעיני ו
אותם דורשים גידולים יעודים להפקת אתנול,  ההשקעה בגידול, הקרקע, הדשן והמים לחסוך את 



.  תוחקלאי ת  ומפסול, כלומר אתנול שמיוצר 2קיימת בעולם נטייה למעבר ליצירה של אתנול דור 
. עם זאת, הדרישה לאתנול  מציאותיתאינה לאנרגיה ודים בישראל, הקצאת שטחים לגידולים יע 

בעלות   ליטרים של אתנול  14,000,000-של כ ונענית נכון לשעה זאת על ידי ייבוא   בישראל גבוהה
החיפוש אחר פסולת שתהווה מקור זמין ופשוט   .(2019-מיליון דולר אמריקאי )נכון ל 10של 

פסולת  למחקר מקיף אודות  הלבן הביא  -לתעשיית אתנול כחול להפקת אתנול ותהווה אבן פינה  
 מללי. המהזן  יםאבטיח ה

טון סוכר מגידול   5600 - ומכאן שכל שנה נזרקים לשדה כ בסוכריםמאוד  עשיר  האבטיחים מיץ 
,  בקרקעופטריות לאחר שהמיץ מושלך לשדה, הסוכרים שבו מפורקים ע"י חיידקים  המללי בלבד. 

טון פחמן דו חמצני בשנה! כמו כן, השלכת המיץ עשויה   8,200ערכת של שמביא לפליטה מו  דבר
.  עתידייםשיכולים להזיק לגידולים כולל כאלו  להביא לשגשוג של פטריות וחיידקים בקרקע 

מקור מצוין להפקה של אתנול בזכות הסוכרים הרבים    יכולה להוותפסולת אבטיחי הגרעינים 
האתנול שיופק  . כרים פשוטים ותהליך תסיסתם קל ביותרהסוכרים באבטיח הינם סוש  כיוון שלה

 .  האבטיחיםמהפסולת יכול להימכר ולהביא לרווח כלכלי נוסף לחקלאי מגידול  

 

   , שמרים ואתנולניסוי ההתססה שבוצע במעבדה. בקבוק אטום ובו מיץ אבטיח  -2תמונה 

שימוש באתנול המופק ממקורות  דובר ברווח כפול מבחינת חיסכון בפליטת גזי חממה.  מ
שומר על מאזן הפחמן הדו חמצני. הפחמן הדו חמצני שנפלט בשריפת הדלק  כדלק, מתחדשים 

שמקורו בדלק   להבדיל מפד"ח "מקוזז" בפחמן הדו חמצני שמקובע ע"י הצמח במהלך הגידול
בימים אלו כשמפעלים רבים משלמים "מס פחמן" יש יתרון רב   – מאובן )נפט, פחם, גז טבעי וכו(

אבן פינה    ווה מפסולת גרעיני אבטיחים תה אתנול  הפקת , בנוסף לכך .להימנעות מפליטות אלו
 .  תעשיית אתנול ישראליתהתחלת ל

תהליך זול, כלכלי וידידותי  להיות   לסיכום, הפקת אתנול מפסולת אבטיחי גרעינים צפוייה
ערך  יוסיף מיץ האבטיחים מהווה מקור זמין וקל להפקה של אתנול והשימוש במיץ   :לסביבה

  ל שאופטימיזציה בימים אלו עוסק בהמחקר   טיב עם החקלאיים המגדלים גידול זה. יכלכלי שי 
 . בתהליךהרווחיות   ינתבחלניתוח כלכלי בו  תהליכי התסיסה והזיקוק של האתנול

 


