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הנחיות לפיזור זבל בקר ולולים מטופל בשטחים חקלאיים
ההנחיות לשינוע ,אחסון ,טיפול ופיזור זבל בשדה מתייחסות לצרכים החקלאיים ולשמירה על חקלאות בת
קיימא שבאה לידי ביטוי בשמירה על פוריות הקרקע ,והן על הגנת הסביבה החקלאית .העקרונות וההנחיות
שנקבעו להלן יאפשרו לחקלאי לזבל שטחים פתוחים ,ובמיוחד שטחי בעל ,ולפנות את הזבל המטופל בצורה
בטוחה ומושכלת.

הובלה ואחסון בשדה


אתרי קליטה ואחסון של זבל מטופל לפני פיזורו ,יהיו מרוחקים לפחות  300מטר מבתי מגורים ,מכבישים
ראשיים ,ולולים ו 50 -מטר מנחלים וערוצים .בבחירת אתרי הקליטה והמרחק מישוב ,יש להתחשב בכיוון
ובעוצמת הרוח המקובלת.



אחסון ופיזור זבלים מוצקים ומטופלים בשדה יהיו בתקופה היבשה מאפריל ועד לסוף אוקטובר .בעוד
שבאזורים יבשים (פחות מ 200 -מ"מ/שנתי) ניתן לפזר זבל מטופל בכל ימות השנה.



מומלץ לערבב זבלים לחים במיוחד (כמו זבל מאצרות) עם זבלים יבשים (כמו זבל עופות וחצרות) כדי
להפחית את הריח במהלך הפיזור בשדה ולשפר את איכות הזבל מבחינה חקלאית .בכל מקרה אסור לפזר
זבל מטופל בקירבת בתים בידיעה שקיימת סכנה של הפצת ריחות רעים וזבובים.



משך האחסון של הזבל המטופל בשדה יהיה עד שלושה שבועות ,כדי לאפשר לחקלאי להכין את השדה
לפיזור והצנעה מיידית ,ולגייס קבלני פיזור .בכל מקרה במהלך הטיפול בזבל לפני פיזורו ,חייבים למנוע
התפתחות של זבובים המהווים מטרד ע"י טיפול כימי שבועי ,או ע"י היפוך שבועי של הערמה.



הזבל המטופל יוצנע בקרקע עד  48שעות מתחילת הפיזור.



זבל עופות יפוזר ויוצנע במרחק של לפחות  50מטר ממבנה של לולים.

בחירת גידולים וכמות


זבל בקר או עופות מטופלים  ,או תערובת של זבל בקר ועופות מטופלים יפוזרו בגידולי פלחה ,גד"ש
ובמטעים.



כמות הזבל המותרת לפיזור היא עד  30ק"ג חנקן כללי לדונם/שנה .אם פיזור הזבל מתבצע אחת למספר
שנים ,הכמות המכסימלית המותרת לפיזור היא כפולות של  30ק"ג חנקן כללי לדונם כפול תדירות הפיזור
(מספר שנים).
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