פרחי אנרגיה
הצלחה ראשונה במחקר ניסיוני בגרמניה שבוחן גידול צמחי בר כמקור אנרגיה .הניסיון לבלום את השתלטות
התירס על החקלאות כבר העלה תוצאה חיובית אחת :הפקת ביו-גז מתערובת פרחי בר היא כלכלית.
היינר בוכלי הוא חלוץ בגידול פרחים לאנרגיה .חוות פרחי האנרגיה שלו' ,יוהאני הוף' ,סמוכה לגבול השוויצרי בדרום
גרמניה .באתר האינטרנט של החווה מספרת משפחת בוכלי שחקלאות סביבתית בת קיימה היא הבסיס הפילוסופי
שהוביל אותה להקמת החווה ב ,1990 -בהתאם לתקן האורגני 'דימטר'.
כעת מתמקד בוכלי בהחלפת שדות התירס בשדות של צמחי בר ,ובגיוון גידולי האנרגיה המשעממים בתערובת
ססגונית של צמחים .ייתכן שהפתרון נשמע יוצא דופן ,אבל יותר ויותר מחקרים מראים שצמחי בר עשויים להיות
חלופה אטרקטיבית מאוד לחקלאות המבוססת על גידולי תירס בלבד.
בסביבות אגם קונסטנץ בודקים את הגישה החדשה 26 .חוות במחוזות קונסטנץ ,רוטווייל ,פרידרישהאפן וטוטלינגן
משתתפות בניסוי מיוחד ,ולחלק מהן זו השנה השנייה 630 .דונם נזרעו בתערובת של מגוון צמחים והמעקב אחר
תפוקת הביומסה יימשך חמש שנים .אוטו קרנר ,דובר קבוצת אזור היער השחור בהתאחדות הביוגז של גרמניה,
מסביר כי המודעות הסביבתית באזור גבוהה מאוד ומשום כך יש בקרב הציבור באזור רצון לעצור את השתלטות
התירס על הקרקע החקלאית.
הניסוי סביב אגם קונסטנץ מתואם על ידי 'פלנום' ,מיזם לשימור ולפיתוח הטבע והסביבה .המיזם של מדינת באדן
ורטנברג מחויב למגוון האקולוגי יקר הערך באזורים שיכולים להכיל מגוון רחב של חי וצומח.
המעבר לצמחי בר זכה לתמיכה רחבה .לצד משתתפי הניסוי במערב אגם קונסטנץ משתתפים במיזם גם עמותת
הציד ,התאחדות הביוגז של גרמניה ,האגודה החקלאית של באדן והקרן הגרמנית לתרבות נופים .חטיבת באדן
ורטמברג לחקר חיות הבר מסייעת בניתוח הנתונים .החטיבה חוקרת אם ארנבות נהנות לבלות בשדות של פרחי בר
או נמנעות מהם.
השדות של צמחי הבר ייחרשו שוב לאחר חמש שנים ,כדי לחמוק מהאיסור הרשמי על חריש בשטחי בר .אבל סבבי
גידולים של צמחי בר הם יתרון גם מבחינה חקלאית .האדמה משתבחת במהלך חמש שנים ויוצרת קרקע איכותית
לגידול יבולים קונבנציונליים.
למחקר באגם קונסטנץ יש כמה יעדים ,בין היתר עליו גם לסייע למומחים להסיק מסקנות לגבי התפוקה ,האחסון
וההתאמה לתחמיץ .התחמיץ )תסיסה לקטית לשמירת החלבונים( הוא גורם חשוב לחקלאים כשמדובר בשימוש
בפועל בצמחי אנרגיה כי זו הדרך היחידה לאחסן חומרי גלם לשנה שלמה.
השנה הראשונה לניסוי הניבה תוצאות חיוביות גם כאן .לדברי מיכאל בלדנהופר מ'קונסטנץ מודלפרוג'קט' ,הפועל
כסניף של 'פלנום' במערב אגם קונסטנץ ,מצע הצמחים מאוחסן בדיוק כמו תירס .לדבריו לא נוצרים שפכי תחמיץ,
הנוצרים במקרה שהלחות במצע הצמחים שוטפת החוצה את החומרים האורגניים .שפכי תחמיץ עשויים להיות
חומציים מאוד ולגרום נזקים אפילו לסילו בו היא מאוחסנת.
השאלה העיקרית היא מה הן רמות התפוקה? .החקלאים הצליחו להפיק מצמחי בר  70% - 50%מתפוקת התירס.
התוצאות היו  11 - 7טונות משקל יבש ל 10 -דונם ,לעומת  18 - 14טונות בתירס .בוכלי קצר  42 - 32טונות ל10 -
דונם .עם תכולה יבשה של  ,38% - 30%תפוקת המשקל היבש הגיע ל 80% - 60% -מזו של תחמיץ תירס .מיכאל
ואכנדורף ,אגרונום מאוניברסיטת קאסל סבור שהתפוקה מצמחי בר מרשימה כי הם יעילים יותר מאשר גידולים
יחידניים בניצול תנאים סביבתיים כגון תזונה מהקרקע ,אור ומים.

מהי תערובת צמחי בר?
משרד הכרמים ,הגינון והגננות של בוואריה וחברת 'סאטן זלר' הבווארית
פיתחו במשותף תערובת זרעים מיוחדת להפקת ביומסה ידידותית לסביבה.
הם בדקו  240זני צמחים והחלו לפסול צמחים רעילים או זרים לאדמת גרמניה
עד שנותרו  25צמחים .אלה נזרעו בהתאם לגובה השדות בין תחילת אפריל
לאמצע מאי  ,2011בשנה הראשונה של הניסוי.

בתחילה התגלו קשיים

בזריעה בגלל השוני בגודלם של הזרעים ,אך החקלאים מצאו פתרונות כגון
הוספת זרעי דגנים להקלת הפיזור.
הזרעים הצמיחו שדות ססגוניים .בשנה הראשונה כוסו השדות בחמניות
וחלמוניות .בשנה השנייה הן פינו את מקומן לתלתן לבן וצהוב ,כוסמת ,נטופית,
עולש ,גזר בר ,בוצין ,צפרנית ,דרדר כחול ,אספסת ,פרח הכרבולת ובן חרצית
מצוי .בהמשך יתפתחו השדות בהתאם למיקומם ,אך אין זה משנה היכן,
תערובת צמחי הבר צובעת ומגוונת את הנוף בכל מקום.

הנתונים המדויקים מהשנה השנייה של הניסוי טרם נאספו ,בין היתר מפני שניטור קפדני נערך רק בשנה הראשונה,
אבל בוכלי יכול לאמוד את התפוקה הצפויה בסוף השנה .למרות השינוי בתערובת הצמחים ,כי רק צמחים רב-שנתיים
המשיכו לגדול בשנה השנייה ,האומדנים זהים לשנה הקודמת ,כ 60% -מתפוקת התירס .אבל מאחר שאפשר לייצר
יותר ביו-גז מכל טונה של ביומסה ,שיעור תפוקת האנרגיה נאמד ב 80% - 70% -מתפוקת התירס.
למרות התפוקה הנמוכה יותר ,הביצועים הכלכליים של גידולים ברי קיימה כגון אלה דומים לביצועי התירס .החלפת
תירס בצמחי בר תניב לחקלאים חיסכון ניכר .ראשית כי הם יצטרכו לזרוע רק אחת לחמש שנים ,ויחסכו בהוצאות על
זרעים והפעלת מכונות .יימנעו מהם גם הוצאות על דישון וחומרי הדברה כי צמחי בר אינם זקוקים לכימיקלים כדי
לשגשג .לבוכלי ברור שגידולי הבר משתלמים למרות תפוקת האנרגיה הנמוכה והוא שבע רצון מהפתרון :קל לו לקצור
את צמחי הבר ,הם תוססים היטב ,אינם דורשים כימיקלים ומניבים תפוקה טובה .מה עוד הוא יכול לבקש?
בלדנהופר מסכים וסבור שתוך חמש שנים יוכל מחיר המתאן מצמחי הבר להתחרות במחיר המתאן מגידולי תירס.
אלא אם תפוקת צמחי הבר לא תספיק למפעלי הביו-גז .אם הם ייאלצו לרכוש תירס ,ייעלם היתרון של שימוש בצמחי
בר.
בנוסף ליתרונות הכלכליים מתמקד המחקר גם ביתרונות סביבתיים ,ILN Singen .המכון הגרמני לאקולוגיה של הנוף
ולשימור הטבע ,מסייע בחקר החי האופייני לאזור כגון פרפרים ,דבורים וחגבים .מהממצאים עולה כי צרעות וחרקים
כפולי כנפיים מפיקים את מרב התועלת מגידולי הבר.
בשנה הראשונה הייתה כמות החרקים ,החיונית לקיום הציפורים ,גבוהה כפליים בגידולי הבר לעומת גידולי התירס.
נראה כי שדות פרחי האנרגיה פופולריים בקרב אוכלוסיית החרקים לא פחות מהאחו הטבעי עתיר החיים.
בוכלי יודע שצפויה עוד עבודה רבה בשכנוע המגדלים לפני שתערובת צמחי הבר תהפוך לגידול פופולארי ,אך הוא
מתכוון להמשיך בגידול צמחי בר למטרות הפקת אנרגיה בכל מקרה .אוטו קרנר ,המומחה לביו-גז משוכנע שצמחי
הבר ,שגידולם למטרות הפקת אנרגיה החל רק ב ,2006 -הם רק בתחילת הדרך וצפויים להשתפר בעתיד.
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