"פריחת אצות" – רקע
“המושג "פריחת אצות" בא לתאר "פיצוץ אוכלוסין" בקרב אוכלוסיות אצות מיקרוסקופיות חד-תאיות,
בגוף המים .לעיתים ,התופעה באה לידי ביטוי בצברים צפים )"צופת"( ,המבצעים פוטוסינטזה על פני
המים כמודגם בתמונה .1
"אצות" ,אגב ,הינו שם גנרי ולא מדוייק לקבוצה רחבה מאוד של מיקרואורגניזמים פוטוסינטטיים חד-
תאיים .הן קיימות על פני כדור הארץ מזה מליארדי שנים ונחשבות לקדומות שביצורים .הן עמידות
מאוד ומסוגלות להתקיים בתנאי מחייה קיצוניים ומגוונים ביותר .ברחבי העולם קיימות פריחות אצות
במקווי מים מתוקים ומלוחים ,לעתים בהיקפים של מאות רבות של קילומטרים רבועים .אומדן
הנזקים מפריחת האצות ברחבי העולם עומד על כ 10 -מליארד דולר בשנה.

תמונה  .1צופת פריחת ציאנובקטריה על פני מאגר מים בדרום הארץ .בתמונה הפנימית ניתן לראות,
בהגדלת מיקרוסקופ ,צברים של ציאנובקטריה מסוג מיקרוציסטיס ,בגודל מאות מיקרומטר ,המהווים
 95%מהפריחה.

הידעת!
קיימת התאמה חיובית בין פריחת אצות ובין התפתחות זיהומים משניים במים כקוליפורמים
)במדינות אחרות גם אארומונאס וכולרה( .מניעת פריחות תוביל לחסכון בהוצאות התפעול
הקשורות לדרישת ההכלרה המשנית של המים ,המסופקים בקו בתנאים של זיהום.

כל הזכויות שמורות
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מיקרואורגניזמים פוטוסינטטיים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות-
 .1ציאנובקטריה )אצות כחוליות(
‐ חיידקים פוטוסינטטיים ,על פי רוב  -רעילים )תמונה  .(1קבוצה זו מתאפיינת בכמות רעלנים
)טוקסינים( גדולה המופרשת למים ,בשעה שהתאים מתים או נלחצים כנגד מסננים.
‐ הרעלנים )"ציאנו-טוקסינים"( אינם ניתנים לפירוק בהרתחה אלא רק על ידי הכלרה
מאסיבית.
‐ מחקרים מראים שהרעלנים מצטברים בדגים ובירקות עלים .רעילות זו של פריחות
ציאנובקטריה מובילה בשגרה ברחבי העולם לתגובות פתולוגיות אצל חיות ובני אדם ששתו
מים נגועים ,רחצו בהם או אף אכלו מוצרים שנחשפו להם .פרסומים בשנים האחרונות אף
קושרים דמנציה )אלצהיימר( לחשיפה לציאנו-טוקסינים.
‐ ארגון הבריאות העולמי ממליץ לפיכך לאסור על רחצה או שתייה ממאגר-מים שבו ריכוז
הציאנובקטריה גבוה מ 10 -מיקרוגרם כלורופיל A-לליטר.
‐ מאפיין נוסף לפריחות ציאנובקטריה הינה הפרשה עצומה של פוליסוכרים למים ההופכים
אותם לצמיגים .תופעה זו מוכרת לחקלאים שעה שהמים אינם זורמים דרך טפטפות.
 .2אצות
‐ זוהי קבוצה מגוונת )תמונה  (2הכוללת בין השאר את
ה" -ירוקיות" ) (green‐algaeוה" -צורניות" ).(diatoms
שתי קבוצות אלו מהוות מטרד חמור בעיקר במערכות
השקייה )סתימות(.
‐ מיני אצות מסויימות )לדוג' פרימנזיום וגימנודיניום(
מהוות מטרד מאוד רציני בקרב מגדלי דגים במים
מליחים.

תמונה  .2תמונת מיקרוסקופ של מגוון
אצות בגודל של  5-50מיקרומטר.

הידעת!
גורם נוסף לסתימת צנרת ופילטרים הינו סרטני-מים זעירים ) 0.2-5מילימטר ,תמונה
 (3שניזונים מהאצות .טיפול יעיל ונכון בפריחת אצות יוריד את ריכוז הסרטנים במים
וכך גם את הצורך בחומרים מסוכנים על בסיס זרחנים-אורגניים שנמצאים היום
בשימוש .כך יווצר חיסכון גם בעלויות התפעול וגם בגורמי הסיכון לחקלאי המטפל.

B

A

תמונה  .3תמונות מיקרוסקופ של סרטנים מסוג ) (Aדפניה ו (B) -קופיפוד ניזונים מאצות.
גודל הסרטנים בתמונות בין  0.2-5מילימטרים.
כל הזכויות שמורות
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מיכשור נדרש לניטור פריחת אצות
ניהול מאגר-מים הינו מקצוע מורכב ומאתגר מאוד .בעיקר לאור העובדה ,שכל מאגר-מים
הינו 'ישות' ביולוגית עצמאית ,שמתנהג בצורה שונה  -אפילו ביחס למאגרים הסמוכים אליו
גאוגרפית.
המדדים במאגר הינם רבים ומגוונים ואף נוטים להשתנות במהלך השנה :מעבר לנתונים
האובייקטיביים של המאגר )מיקום גאוגרפי ,סוג הקרקע ,גודל פיזי )שטח ,עומק ,נפח(,
יש/אין חיפוי( ,קיימים נתונים רבים שלמנהל המאגר יש מעט )אם בכלל( שליטה עליהם:
מקור המים ואיכותם ,קצב שאיבה/חילחול ,סוג וכמות בעלי החיים במים וכן עופות מים
הנסמכים עליו )כמקור לקוליפורמים(.
נתונים אלה ועוד ,משפיעים ,ביחד ולחוד ,על סוג ועוצמת ה" -פריחה".
על מנת לאפשר יכולת מעקב מהימנה מומלץ להשתמש בשני הכלים הבאים:
)א( מד-כושר סינון )מכ"ס ,תמונה  (4Aהמשווק ע"י ארגון עובדי המים .זהו מכשיר יעיל
ומדוייק שמאפשר לקבל תמונה מהימנה אודות מצב כלל החומר האורגני במים .במצב תקין
יזרמו מים במכ"ס ,דרך פילטר  150מיקרומטר ,במשך יותר מ 5 -דקות מבלי שיווצר לחץ
הגבוה מ 15 -אטמוספרות.
)ב( מד כלורופיל )תמונה  .(4Bכלורופיל A-הינו פיגמנט ירוק שמעורב בתהליך הפוטוסינטזה
של צמחים ואצות .ריכוז הכלורופיל A-במים הינו מדד ישר לכמות הביומסה שלהם .על פי
הנחיות ארגון הבריאות העולמי ,פריחת אצות רעילה מוגדרת ככזו אם ריכוז הכלורופילA-
במים הינו מעל ל 10 -מיקרוגרם לליטר.
)ג( מדי טמפרטורה ו .pH -מכשירים זולים ומדוייקים .מאפשרים זווית בחינה נוספת ובלתי
תלוייה של מצב עמודת המים.

B

A

תמונה  .4תמונות של ) (Aמד כושר סינון ו(B) -
דוגמא למד כלורופיל) A-המדיד יכול להכנס לכיס(.
כל הזכויות שמורות
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המלצות טכניות לטיפול
‐ מומלץ לבצע בדיקה שבועית מתועדת ,במהלך כל השנה ,של מכ"ס ריכוז כלורופיל,A-
טמפרטורה ו pH -על המים שנשאבים לפני הסינון.
‐ יש לאפשר למים בצינור לזרום מספר דקות רק ואז למדוד .חשוב לחזור ולמדוד בכל פעם
 3-5חזרות כדי לקבל טווח שגיאה נמוך ככל האפשר.
‐ החלטה אד-הוק שעל טיפול תינתן על יסוד אחד הנתונים הבאים:
‐ רמת כלורופיל A-מעל  10מיקרוגרם לליטר
‐ ירידת זמן מכ"ס  33מיקרון מתחת ל  40שניות

המלצות כלליות:
‐ יש לשמור על המאגר נקי מצמחייה בשוליים מאחר שהאצות נוטות להצטבר בכמויות
גדולות באזורים הללו ,אשר על פי רוב ,אינם מושפעים מטיפולים ומשמשים כ"מדגרה"
שתזין את הפריחה הבאה )תמונה .(5
‐ יש להוריד ולעלות את מפלס המים בתדירויות גבוהות ככל הניתן  -וזאת על מנת לייבש
חלק מהצופת של האצות על דפנות המאגר.
‐ יש לאפשר/להתקין מעבר בטוח מכיוונים שונים לכיוון קו המים על מנת לאפשר יישום יעיל
של ה Lake GuardTM -במעלה הרוח.

תמונה  .5פריחת ציאנובקטריה במאגר-מים במרכז הארץ .המאגר מוקף בטבעת צפופה של עשבייה גבוהה .זאת,
איפשרה לצופת סמיכה של ציאנובקטריה להתרכז בין גבעוליה ולהיות מוגנת מהטיפולים על פני המים .כך ,ה" -וואקום"
שנוצר במאגר אחרי כל טיפול  -התמלא חיש מהר באצות ששכנו בין הגבעולים ,והקשו על טיפול יעיל במאגר.
כל הזכויות שמורות
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טיפול )רקע(
פריחת אצות כמוה כזיהום חיידקי!
כמו בכל זיהום חיידקי ,השהייה בטיפול תגרום להגדלה בכמות המזהם ובשטח המזוהם.
הטיפול המקובל בעולם בפריחת אצות הינו בנחושת גופרתית .במקרים חריפים נעשה שימוש
נוסף בכלור.
‐ את מנגנון הפעולה של נחושת גופרתית ניתן לדמות ל" -כיסוח דשא" :החומר הפעיל חודר
לאצות ופועל הן כנגד המנגנונים הפוטוסינטטיים והן על פעילות האנזימים בתא .נחושת
נחשבת חומר בטוח וסלקטיבי לשימוש .יחד עם זאת ,יעילותה של הנחושת יורדת
משמעותית במצבים הבאים:
2
+
2
 מים קשים )שבהם הנחושת מגיבה ומסתפחת לסידן (;
 מים עשירים בחומר אורגני מרחף;
 כאשר החומציות במים עולה מ pH 7 -ל pH 8 -מסיסות )=יעילות( הנחושת במים יורדת
פי .10
‐ מנגנון הפעולה של הכלור מיוחד למדי :הוא יוצר עקת חימצון על האצות .זה האחרון ,מפעיל
אצלן ,בתנאים הנכונים" ,מנגנון השמדה עצמית" – שמוביל לתגובת שרשרת שממוטטת
בפרק זמן של שעות ספורות את הפריחה כולה .כלור אינו מושפע ממים קשים ,ויכול להוות
פתרון טוב בעומס אורגני גבוה .יחד עם זאת ,יש לפזר את הכלור בזהירות במאגר-מים שיש
בו דגים .העבודה עם כלור מסוכנת ויש להקפיד משנה זהירות על כיווני הרוח ושימוש
במסיכות פנים ומשקפי מגן.
הן נחושת והן כלור נמצאים בשימוש רב שנים בעולם ,הם אינם מזיקים לסביבה )בריכוזי טיפול
מותרים( ונעלמים מהמים )כנחושת/כלור חופשיים( תוך פרק זמן קצר .מנסיוננו ,נחושת עובדת
טוב יותר על אצות בעוד הכלור פועל ביעילות גבוהה על ציאנובקטריה.
גם נחושת וגם כלור ניתנים לרכישה כגרגרים .בעוד שיישום של כלור הינה משימה לא פשוטה,
נחושת ,לעומת זאת ניתנת לפיזור גם בהטסה .כך או כך ,החומר הגרגרי הינו סטאטי וכבד ,כך
שבעת היישום שלו ,הוא שוקע מיידית ,נקבר בבוצה ומתרכב איתה )תמונה  .(6מקצת מן
החומר הפעיל יגיב בעמודת המים ואף פחות מכך מול אוכלוסיית האצות הפלנקטונית – מה
שמכתיב משטר מינונים אגרסיבי מאוד.
בדיוק לשם כך ,ובמטרה לנטרל את מגבלות היישום המצאנו את ™:LAKE GUARD
פטנט ישראלי פשוט וחכם המבוסס על גרגרי הנחושת )™ (LAKE GUARD BLUEאו הכלור
)™ (LAKE GUARD WHITEהמצופים במעטה פולימרי דק שמאפשר להם לצוף על פני המים
ולחומר הפעיל שבהם להשתחרר באטיות לתוך עמודת המים.

תמונה  .6צילום של שתי עמודות מים
בנות  10ליטרים כ"א עם קרקעית
בוצית ,כשעה לאחר ששתיהן טופלו
בכמות זהה של נחושת :השמאלית
בנחושת גרגרית ,והימנית בLAKE -
 .GUARD BLUETMבעוד החומר הגרגרי
שקע מייד לקרקעית )ניתן לראותו מצד
שמאל( LAKE GUARD BLUETM ,צף על
פני המים והגיב עם עמודת המים
מלמעלה למטה.
כל הזכויות שמורות
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יתרונות ה LAKE GUARDTM -
ל LAKE GUARDTM -יתרונות רבים:
 .1החומר הפעיל מתרכז על פני המים בלבד ואיננו "מתבזבז" כנגד הבוצה )תמונה .(6
 .2החומר הפעיל נע באופן עצמאי ביחד עם הפריחה ומגיב ישירות כלפיה )תמונה .(7
 .3היכולת לרכז בצורה יעילה את החומר הפעיל  -הן מבחינה אנכית בעמודת המים והן על פני
כלל שטח המאגר באה לידי ביטוי במינונים נמוכים בצורה משמעותית )" Lowest Lethal
 ("Concentrationביחס לטיפול עם חומר גנרי.
 .4למינון הנמוך וקלות התפעול משמעויות דרמטיות על הסביבה ,החי במים ובטיחות
המשתמש )תמונה .(8
 .5הוצאות יישום נמוכות מאוד :ניתן לפזר מאות קילוגרמים בדקות ספורות .יש לגשת עם השק
ולחתוך אותו ישירות בקו המים .בעת מגע עם המים ,המוצר יצוף ויתפזר מאליו באמצעות
הרוח והזרמים לנקודות הריכוז של האצות )תמונות .(7A‐C

B

A

C

תמונה  .7צילום של אתרים שונים ברחבי
העולם שטופלו באמצעות )LAKE (A
) GUARD WHITETMאלבמה( ו(B&C) -
) LAKE GUARD BLUETMישראל( .נקודות
הפיזור היו במעלה הרוח .החומר שפוזר
ישירות למים נע עצמאית עם הרוח והתפזר
בסמיכות לקו הפריחה ).(C

הידעת!
 LAKE GUARDTMמאפשר לראשונה טיפול מקדים )פרופילקטי( בפריחת אצות ,ובמינונים
הנמוכים עד פי 10-מאלו הנדרשים כיום.

כל הזכויות שמורות
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עקרונות העבודה עם ה LAKE GUARDTM -
‐ המודל שלהלן מראה התפתחות פריחה טבעית )גרף כחול( במהלך חודשי השנה :בחודשי
החורף ריכוז האצות נמוך מאוד .עם בוא האביב נראה עליה בכמות האצות שקצב הגידול
שלהן ילך ויגבר עם הכניסה לחודשי הקיץ )מאי-ספטמבר( .לקראת הסתיו ,משהגיעה לרוויה,
תתיצב הפריחה על רמה מקסימלית של אצות ,שתבוא לידי ביטוי ,בין היתר ,בצופת נרחבת על
פני המים.
‐ במודל טיפול מאוחר )"כיבוי שריפות"  -המסלול האדום( ,נדרש מינון של  1-5ק"ג לדונם בכל
פעם שעוצמת הפריחה גורמת לכשל באספקת המים ,זאת כתוצאה מסתימת מסננים או על
רקע זיהום פתוגני נלווה .טיפול מאוחר יגרום לריכוז האצות במים לרדת לפרק זמן קצר ,אולם
הודות ל' -עתודת' האצות שבמאגר – המצב ישוב לקדמותו עד מהרה .טיפול מאוחר ברמת
פריחה מתקדמת הוא פתרון חלקי וזמני ומחייב התערבות אגרסיבית בקבועי זמן קצרים -
מרגע שהפריחה הפכה למפגע ועד לסוף העונה.
הידעת!
האצות נמצאות בבסיס שרשרת-המזון בטבע ,ולכן ,במודל המסלול האדום יש לצפות להתפוצצות
אוכלוסין בקרב הסרטנים במים ,שניזונות מהאצות ,וגם בהם יהיה צורך לטפל.

‐ במודל הפרופילקטי )המסלול הירוק( ,הטיפול יחל כבר בשלבי פריחה ראשוניים  -וזאת במטרה
לייצב את הזיהום במאגר מתחת לשלב המעריכי שבו מכפילים התאים את עצמם בקצבים
מהירים .שמירה על מאגר בתנאי פריחה מוקדמים מאפשרת תחזוקה שוטפת במינונים
נמוכים של  100-500גרם לדונם.
‐ מאחר שיישום החומר פשוט לביצוע ואינו דורש מיומנות או זמן  -מנהל המאגר יהיה מסוגל עד
מהרה לקבוע משטר טיפולים סדור לאורך כל העונה )הודות מודולרי קצר של 'נסיון וטעיה'(.
‐ במיקרים חריגים ובמידה ופריחה יוצאתBמשליטה – יש לטפל בה אד-הוק במינוני
האדום" כדי

A
"מסלול

להחזירה למסלול הירוק.

תמונה  .8צילום מאגר בדרום הארץ ההמראה את תוצאות טיפול ב Lake Guard Blue™ -במינון של  3ק"ג לדונם (A) :לפני
הטיפול ו (B) -יומיים אחרי הטיפול.
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תמונה  .9מודל התפתחות פריחת אצות במקווה מים נתון :קו כחול :מסלול התפתחות טבעי ולא מופרע; קו
אדום )"המסלול האדום"( :סדרת טיפולים מאוחרת; קו ירוק )"המסלול הירוק"( המצב בטיפול פרופילקטי
טפול במסלול הירוק מאפשר הורדה של של למעלה מ 50% -מעלויות ניהול הפריחות העונתיות:
 .1פחות בלאי למסננים
 .2חיסכון בשימוש בזרחנים אורגניים לטיפול בסרטנים )חיסכון כספי ובריאותי(
 .3חסכון בכמויות הכלור הנדרשות ביציאה מן הקו
 .4ירידה בהיווצרות אבנית במערכת
 .5חיסכון בעלויות הטסה
 .6חיסכון בכמויות הנחושת הנדרשות )חסכון כספי וסביבתי(
 .7ולבסוף ,והכי חשוב" ,שקט תעשייתי" לכל אורך העונה.
הידעת! בתקופת החורף שוקעים התאים לקרקעית וממתינים בה עד לתחילת העונה הבאה ).(inoculum
לפיכך חשוב לטפל בפריחה באופן יעיל ושוטף כדי לחסל כמות רבה ככל האפשר של מזהמים ועל מנת
להבטיח שבשנה הבאה ,נקודת הפתיחה של המזהם תהיה נמוכה ככל האפשר .טיפול מאוחר ו/או לא יעיל
יוביל להחמרה במצב המאגר על בסיס רב שנתי.
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