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)BARRIERS(חסמים 

הקשר בין השפכים לקולחים“ שבירת“מטרתם היא 

  - חסמים המשמידים גורמי מחלה . 1

-ב(קולי צואתי  10, ל מוצקים מרחפים”מג 10או  NTU 5סינון לרמה של     

)ל”מ 100

”  פתוח“יום במאגר  60, ”סגור“יום במאגר  30 -שהייה ארוכה     

  10%מהילה לרמה שתכולת הקולחים לא תעלה על       10%מהילה לרמה שתכולת הקולחים לא תעלה על     

ל כלור כללי במים”מג 1דקות שמשאיר  30חיטוי בזמן מגע של     

  -חסמים היוצרים נתק פיסי בין הקולחים לפרי . 2

טיפטוף טמון, יריעת חיפוי, )מ”ס 25-50(מרחק פיסי     

  -חסמים אחרים . 3

בישול  , קליפה בלתי אכילה, טיפול בחום    



מספר חסמים כתלות באיכות המים וסוג הגידול
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תקן לשפכי תעשייה המוזרמים למערכת איסוף

PH–9-6

45עד –טמפרטורה 

TSS– ל"מג 1000עד

ל מריכוזם במי  "מג 200 -ריכוזם לא יעלה בלמעלה מ–כלורידים  ל מריכוזם במי  "מג 200 -ריכוזם לא יעלה בלמעלה מ–כלורידים 

האספקה

הפרדה ממי גשמים

הגבלת ריכוזי מתכות כבדות

איסור החדרת חומרים דליקים או כאלה היכולים לגרום להתפוצצות



ם  י להרחקה לנחל ו ת  מגבלו השקיה ללא  ן  ל לחי ם בקו ני שו ם  למרכיבי ות  מרבי  רמות 

קן כללי  0.10.1מג "לארסן 2010מג "לחנ
ן  יד 201.5מג "לאמו 0.10.005מג "לציאנ

-0.4מג "לבורון 10070מג "לצח"כ
TSS1010מג "לSARל /ל -5מלמו

כללי 1010מג "לצח"ב 1-מג "לשמן 

 מוליכות
ת חשמלי

ds/m1.4- ט נ  דטרג
אניוני 

20.5מג "ל

מטר  ת פר דו חי ה י י  להשק
ת  בלו מג ללא 

ם  חלי מטר נ ת פר דו חי ה י י  להשק
ת  בלו מג ללא 

ם  חלי נ

5 מתכות10.05מג "לכלור נותר ................................ עוד 
ם  י מנ 20.2מג "לאבץ 1-מג "לפחמי

pH' ח ם 7 - 6.58.5–8.5י ו 0.010.005מג "לקדמי
מס  פרת3>0.5>מג "לחמצן מו 0.10.008מג "לעו

צואתי  לי  ח  'ל  -קו י
100מל 

ם 10200 -0.02מג "לסלניו
קל 150200מג "לנתרן י 0.20.05מג "לנ

ד רי או ם -2מג "לפלו 0.10.05מג "לכרו
ד רי ת 250400מג "לכלו 0.0020.0005מג "לכספי

ם 50.2מג "לזרחן כללי 50מג "לבריו
קן כללי  0.10.1מג "לארסן 2010מג "לחנ



23מחדרה 1מחדרה יחידותמדד

PH7.807.307.6הגבה

DS/M1.611.461.67'מוליכות חש

297.50246.00245.6ליטר/ג"מכלוריד

9.006.508.9'ל/ק"מאנתרן

6.605.806.4'ל/ק"מאסידן מגניון

2.071.702.04'ל/ק"מאמגניון

N 15.2012.802.2ליטר/ג"מחנקתי

N 0.2014.6023.9ליטר/ג"מאמוני

N 44.0036.0036.8ליטר/ג"מקלדהל

4.805.005.0ליטר/ג"מזרחן כללי

22.0016.0028.0ליטר/ג"מאשלגן כללי

0.110.070.1ליטר/ג"מבורון

6.006.409.4'ל/ק"מאדו פחמה

SAR4.983.795.0יחס

TSS.103-1053.304.80ליטר/ג"מ

BOD6.005.00ליטר/ג"מ

COD25.00<25.00<ליטר/ג"מ



סינון והכלרה במערכות השקיה בקולחים
סינון

במאגר. ש.א.מ 80

בראשי השטח. ש.א.מ 120

במסנני ביקורת. ש.א.מ 80

הכלרההכלרה

במשך שעה ביממה בטפטוף PHכלור נותר ותיקון 

דקות 5–ס בראש השטח "מכ




