קוצרים מה שזורעים
עליית מחירי החיטה והתירס חידשה את הוויכוח על הפקת דלק מיבולים חקלאיים שנועדו בעצם למזון ,אולם
גידולי האנרגיה אינם חייבים לתפוס את מקומם של גידולי המזון .המאמר מצביע על פתרון של גידולים מעורבים
המניבים גם מזון וגם דלק וסוללים את הדרך לחקלאות מאוזנת אקלימית
לטים בראנד יש כישרון נדיר בקרב חקלאים ,הוא מבחין בשינויים בטבע ויודע להסיק מסקנות ממראה עיניו .בעקבות
אירוע מפתיע ליד ביתו בצפון בווריה בסוף שנות ה ,80 -השליך מהנדס החקלאות בן ה 53 -את כל מה שלמד
והתמקד בגישה חדשה לגידולים.
בראנד זוכר היטב כיצד גשמי האביב העזים שטפו את שדה השעורה ששתל לקראת הקיץ מיד לאחר שסיים את
ניכוש העשבים .כעבור שבועות ספורים צמח לצד השעורה אורח ,והשדה כוסה במרבד פריחה צהוב .ניכר שבראנד
עדיין מוקסם מהחיוניות של הצמח המפתיע שקפץ לביקור :חרדל השדה ממשפחת המצליבים ,צמח שזרעיו נשמרים
באדמה שנים רבות.
נדמה היה כי הגשם השוטף פגם ביבול והצמיח עשבים מזיקים שיגדלו לגובה  60ס"מ ויתחרו בשעורה על מקום ,אור,
מים ותזונה .חקלאי אורגני מדופלם אינו משתמש בהדברה אלא עוקר את העשבים מן השורש ,ולשם כך יאלץ בראנד
להוציא שוב את המשדדה לשדה ולחזור על התהליך שגוזל זמן וכסף ותמיד מזיק לשכבת הקרקע העליונה .במקרה
הזה החליט בראנד להשאיר את הטרקטור בחניה.
הכירו את הלפתית
ההפתעה הגיעה לאחר חודשים ספורים .השעורה נראתה נהדר בסוף הקיץ למרות הצמח המתחרה ,והתוצרת הייתה
אפילו טובה למדי בשביל חווה אורגנית נטולת הדברה ודישון 3 ,טונות ל 10 -דונם .גם חרדל השדה צמח לתפארת.
בראנד זוכר שמצא  600ק"ג של חרדל השדה במכונת הדישה ומעריך כי כמות דומה של הזרעים השחורים והזעירים
היו פזורים ברחבי השדה .נראה כי במקום להתחרות זה בזה ,שני הצמחים טיפחו זה את זה.
השדה הניב תוצרת מרשימה של  4.2טונות ,ביצוע טוב גם במונחי החקלאות הקונבנציונאלית ,וללא דישון .בנוסף
לשעורה עתירה בפחמימות נקצרו  1.2טונות של חרדל השדה .אי אפשר למכור את זרעי הצמח המזיק אבל בראנד
ידע שהם שומניים מאוד .פחמימות ושומנים ,דגן ושמן ,בראנד חישב ומצא שהוא גידל דלק ומזון בשדה אחד.
באותו הזמן השתלטו על החקלאות באירופה מודל גידולים שונה וצמח שמן אחר :גידולי לפתית בשיטת הגידולים
האחידים )מונו קולטורה( .גם הלפתית נמנית עם משפחת המצליבים וזמן רב נחשבה לצמח בלתי אכיל ולא שימשה
למאכל או למספוא .השינוי התחולל רק באמצע שנות ה 80 -עם פיתוח כמעט מקרי של זני חמניות וקנולה .טכניקות
להרחקת חומצות שומן ארוסיות ורכיבים גלוקוזינולטים הגבירו את הפופולאריות של הלפתית תחילה כמקור לשמן
צמחי למאכל ולאחר מכן ,בסוף שנות ה ,90 -כמקור חלופי לדלק .גידולי לפתית מכסים כיום  15מיליון דונם בגרמניה
וב 2009 -הופקו ברחבי העולם  59מיליון טונות.
קנולה הוא הזן הפופולארי בצפון אמריקה .רק בודדים השתמשו בשמן הצמחי הבלתי מעובד המתאים למנועי דיזל
עם הזרקה לא ישירה .עם זאת ,הפקת שמן לפתית באמצעות אסטריפיקציה ביססה את מעמדו של הסולר הטבעי
כחלופה לנפט .ב 2007 -סיפק ביו דיזל  12%מצריכת הסולר בגרמניה ,אבל ב 2008 -הטילה ממשלת גרמניה מס על
ביו דלק וכפיצוי קבעה שכמות מסוימת של ביו דיזל תימהל בסולר .כתוצאה מכך קרס הביקוש לביו דיזל.
הביקוש הגובר לאנרגיה מתחדשת עורר גם סוגיות מוסריות .האם צריך לגדל דלק בשעה שאנשים גוועים ברעב?
האם גידולי דלק דוחקים את גידולי מזון? והאם התואר "ביו" מוצדק כשגידולי הדלק מבוססים על שיטה המחייבת
שימוש בחומרי הדברה וכימיקלים?
אוכל או דלק? גם אוכל וגם דלק!
הוויכוח פילג גם את הקהילה האורגנית לשני מחנות .בראנד ועמיתיו דוגלים בשימוש בדלק צמחי בכל המכונות
החקלאיות וביערנות .אין בכוונתם לעבור בעתיד הקרוב לטרקטורים חשמליים ,ולמרות ההיגיון האקולוגי הקיים
בהחלפת הטרקטורים בסוסים ,גם זה אינו הפתרון מבחינתם.
בראנד סבור שצריך להביא בחשבון גם את תשומת האנרגיה בגידולי מזון ,כי אי אפשר לזרוע גידולים אורגניים
ולקצור במכונות מונעות בדלק פחמימני .יתרה מכך ,כחקלאי אורגני הוא אינו מעוניין ב 100% -גידולי דלק ,ובמקום
לבחור בין מזון לבין אנרגיה ,הוא רוצה גם מזון וגם אנרגיה.
הרעיון לגדל שני גידולים בשדה אחד הוביל את בראנד אל נורברט מקובסקי ,המרצה לחקלאות מגרמניה המזרחית
לשעבר ,שערך מחקרים על צמחי שמן ונחשב מומחה בתחום .הוא חקר גם את ההיבטים של ריבוי גידולים )פולי

קולטורה( ולכן הוא החלוץ בגידולים מעורבים ,אבל לא כן הדבר לגבי חרדל השדה .בראנד יכול לסכם את האכזבה
בשתי מילים :לא מתורבתים .רוב המגדלים פשוט התעלמו מחרדל השדה ,שמקורו באזור הים התיכון.
מקובסקי הציע לבראנד לנסות קאמלינה )פשתה( כגידול נוסף .בניגוד לחרדל השדה ,היעילות של הקאמלינה
סאטיבה וצמחי שמן נפוצים אחרים ידועה מזמן .הם נדחקו מהבמה רק בחקלאות המודרנית ,אך עדיין היו זרעים של
כמה זנים .בראנד החל בניסוי הראשון שלו בגידולים מעורבים ושילב קאמלינה ושעורה ,חיטה ,שיפון ואפונה .הגישה
שלו עוררה עניין בקרב חקלאים אורגניים מדרום גרמניה ומאוסטריה וב 2002 -הוקמה 'הקבוצה למען פולי -קאלצ'ר'
לשיתוף פעולה בניסויים שונים.
הרעיון של מקובסקי לשתול קאמלינה התברר כאידיאלי .בראנד מהלל את הצמח ומסביר כי בשתילה נכונה הוא
מספק תחילה צל ולאחר מכן מדכא את המשך גדילתו ומפנה מקום לגידול העיקרי .בנוסף הוא מספק קנה משען
לאפונה המטפסת ,תופעה שנמצאת רק ביערות.
גם התוצרת מהשדה דמוי היער מרשימה 3.5 :טונות ל 10 -דונם בנוסף ל 600 -ק"ג קאמלינה ,מאדמה שאינה פורייה
במיוחד ,מדגיש בראנד .תנאי הקרקע דומים לאלו שבמחוז האלרטאו ,בדרום בווריה ,שם נמצאת חוות 'קראמרבראו',
אחת המובילות בשימוש בשיטה עם  2,200דונם של גידולים מעורבים .החווה יכולה להפיק  200ליטר ביו דיזל מ-
 600ק"ג קאמלינה ,ו 400 -ק"ג תוצרי הלוואי נדחסים לעוגות ומשמשים למספוא .במילים אחרות ,כל  10דונם
מניבים  60ליטר דלק יותר מצריכת הדלק של המכונות לעיבוד שטח זהה בגודלו בשנה.
למצוא שותפים מתאימים
הקושי העיקרי שמעוררת הגישה החדשה הוא למצוא את הצמחים המתאימים לגדול יחד במקום מסוים .עיתוי הקציר
חשוב לא פחות מההתאמה למיקום .לדברי בראנד ,צריך לקצור את הגידול העיקרי והגידול המשני באותו הזמן
ולהפריד את הזרעים בקלות .חקלאים אורגנים כבר פיתחו מכונות מיוחדות כדי להשיג דיוק בזריעת הגידולים השונים,
אולם בראנד סבור שעיקר הקושי הוא במציאת השילוב הנכון של הצמחים .אין מחסור במועמדים ,כמו פרג או דרדר
כחול או חרדל השדה.
הגידולים המעורבים משכו את תשומת לב המדע .מכון היינריך פון טונן לחקלאות אקולוגית הפועל בצפון גרמניה החל
בתחילת  2009במחקר של שלוש שנים בנושא 'מערכות אקולוגיות וקונבנציונאליות ,השפעתן על האקלים ויכולות
שימור' .דירוג המערכות יביא בחשבון גם ערכים של פחמן וחנקן.
ג'רולד ראהמאן מנהל המיזם וצוותו עוקבים אחר חוות ניסיוניות בכל רחבי גרמניה ומודדים את ערכי הקרקע )כמו
שינויים בלחות וקשרים פחמימניים( .בחישוביהם הם כוללים גם ניהול משק חי ודישון .עדיין אין ממצאים לפרסום,
אבל לראהמאן כבר ברור שחקלאות אורגנית טובה יותר ,בעיקר בשימוש באנרגיה לגידולים המעורבים .לדבריו,
החקלאות האורגנית מתמקדת במציאת דרכים להגברת התוצרת ללא דישון .אם בתחילה סברו החקלאים שהעשבים
הם הבעיה כי הם גוזלים תזונה מגידולי השדה ,הרי שהיום במקום למגר אותם ,הם מחפשים דרך לרתום את
העשבים לטובתם .משום כך ראהמאן מאמין שהגידולים המעורבים מקרבים את החקלאות המאוזנת אקלימית להישג
יד.
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