
הדגמה  , הקמת משק מודל בנווה יער ללימוד

והטמעה של עקרונות חקלאות בת קיימא

?מתרגמים רעיון גדול לפרויקט מעשיאיך 

מרכז מחקר נווה יער, ר יעל לאור"ד



פיתוח חקלאות בת קיימא בישראל הוא יעד חשוב בתכנית  

. שנתית של מכון וולקני-האסטרטגיה הרב

יש , לקדם את השמירה על איכות הסביבה החקלאית בישראלבכדי 

אשר בסביבהפגיעה מינימלית הכרח לאמץ גישות מימשק בעלות 

.  עומדות במבחן הכלכלי



להציג הלכה למעשה את הרלוונטיות  –" נאה דורש נאה מקיים"

בכדי לפתח חקלאות  ( ומחוצה לו)המינהלוהפרקטיות של מחקרי 

.בישראלבת קיימא 

מודל לחקלאי  לקיים משק מודל שישמש בפועל –" מודל לחיקוי"

משק מודל באזור גיאוגרפי נתון יתמודד עם בעיות  . האזור

.משותפות לחקלאי אותו אזור

המחקר החקלאיבמינהלמשק מודל 



:קיימא-מפתח בחקלאות בתעקרונות 

,  מים)מזעור השימוש בתשומות חקלאיות חיצוניות 1.

(.אנרגיה, כימייםדשנים , חומרי הדברה

."(אפס פסולות)"כלל הפסולת האורגנית מיחזור2.

.(משטר עיבודים משמר)שמירת הקרקע כמשאב 3.

ובין  קיום בין החקלאות לחברה האנושית -דו4.

.האקולוגית הטבעיתהחקלאות והמערכת 
.  רווחת חיות המשק5.

...תוך עמידה במבחן הכלכלי



יחידות המחקר

עצי פרי

צמחי תבלין

דלועיים

בקר לבשר

עשבים רעים

אנטמולוגיה

מיחזור פסולות

משקי העמקיםמרכז מחקר נווה יער

משק נווה יער

(מטע+ ש "גד)

יחידות  

המחקר



ראשי בקר220

(יחידת בקר לבשר)

ש מסחרי  "דונם גד1200

בקיה  , למספואחיטה )

,  חומוס, מעורב בתלתן

(חמניות, תירס למספוא

דונם מחקרי 60

צמחי , יחידות הדלועיים)
(קרקע ומים, תבלין

דונם שקד מסחרי90

דונם מחקרי 200

(יחידת המטעים)



בקר
לבשר

משק נווה יער

משקים באזור

פרש

צמחיים רכיבי מזון 

וגידולים מיוחדים

רכיבי מזון 

(זבל עופות+ צמחיים )

דרך העיניים של משק המודללבשר בנווה יער יחידת בקר 

  מזעור תשומות

לייבא מזון ממקור חיצוני אפשר במקום 

-מ להגדיל את החלק במנה 

מקומי במעגל המשק של נווה  ייצור 1.

(.או גידולים מיוחדים/ו, גרעינים)יער 

אזורי עם לולים  חבירה למשק 2.

לאחר )להזנה ואספקת זבל עופות 

(.טיפול מתאים

  אפס פסולות

,  לאחר ייצוב)תוסף קרקע = פרש 

(קומפוסטציה



חיצוניותהשימוש בתשומות חקלאיות מזעור . 1' עקרון מס

הפסולת כמשאב

"(אפס פסולות)"

ניטור באמצעי חישה

יישום משתנה במרחב

(מתי והיכן שצריך, כמה)



שימוש באמצעים  

פיסיקליים ומכאניים  

לטיפול בעשבים

ניטור הקרקע באמצעי חישה מקרוב

ניטור מצב המים 

באמצעות 

טנסיומטרים

מקלטרת אצבע
משלהבת

חיצוניותהשימוש בתשומות חקלאיות מזעור 



חיצוניותהשימוש בתשומות חקלאיות מזעור 

שימוש במערכות תומכות החלטה במימשק הדברה

שימוש במערכות תומכות החלטה שפותחו  –למשל 

,  (ספטוריה וחלדונות)מחלות עלים בחיטה לבקרת 

(.אסקוכיטה)ואפונה ( אסקוכיטה)חימצה 



"(אפס פסולות)"מיחזור כלל הפסולות האורגניות . 2' עקרון מס

אתר מיחזור פסולת-הקמת קומפלקס מפטמה

:אתגרים

מימשק מיטבי וסינכרון בין זמינות  -

.חומרי גלם וצרכי השדה

הדירות באיכות הקומופוסט בדרגות  -

.הבשלה שונות

.מיזעור פליטות ריח-

ניצול מיטבי של השטח הקיים וחיסכון  -

בעלויות תפעול שוטפות ועלויות ציוד  

.אזיל

קומפוסטציה בשרוולים סגורים עם אוורור מאולץ

....טכנולוגיות טיפול חדשות



סקרי שוק ובחינת כלים חקלאיים

קומפוסט/מפזרת זבל (Pickup)מרסקת גזם 

המכון להנדסה חקלאית, תודה לצוות של יוסי קשתי



(משטר עיבודים משמר)שמירת הקרקע כמשאב . 3' עקרון מס

מינימום עיבודי קרקע

חיפוי קרקע

(לדוגמה גידולי כיסוי)חי חיפוי צמחי 

( חיפוי ברסק עץ או קש, אי פליחה) חיפוי צמחי מת 

סחף קרקענגר עיליקרקע חשופה

תוספים אורגניים



ערוצים רוחביים

נחל נהלל

ובין  בין החקלאות לחברה האנושית קיום -דו. 4' עקרון מס

.האקולוגית הטבעיתהחקלאות והמערכת 



רווחת חיות המשק. 5' עקרון מס

$$$רווחה



?מתרגמים רעיון גדול לפרויקט מעשיאז איך 

פלטפורמות עקריות4הקמת 

מטע

ש"גד

מפטמה

מיחזור  

פסולת



:שלושה טיפולי תוסף אורגני

כמקובל, זבל טרי( 1)

(קילטור ברפת או קומפוסטציה חלקית)זבל מיוצב חלקית ( 2)

מלאזבל מיוצב בתהליך קומפוסטציה ( 3)

:טיפולי עיבודיםשלושה 

כמקובל, גידולעיבוד לאחר כל -קונבנציונלי ( 1)

חיפוי  , זריעה באפס עיבוד כשניתן-מינימום עיבודים / אי פליחה עיתית( 2)
...(  אחת ללהכניס למחזור גם זבל ירוק ולשקול )צמחי ברמה של שלפים 

חיפוי צמחי  )לפי עקרונות חקלאות משמרת -גידולי כיסוי + אי פליחה ( 3)

(  י גידול כיסוי שנזרע במיוחד"או ע, י שאריות הגידול הקודם"אם ע, קבוע

"טיפולי בסיס"–גידולי שדה 



  כל הטיפולים ינוטרו

באמצעי חישה  

מקרוב ומרחוק

  בשני טיפולים

נבחרים יהיה יישום  

משתנה במרחב 

,  דשנים, מים)

(חומרי הדברה

":חקלאות מדייקת"



,  חימצה, חמנית, תירס, אפונה, מחזור גידולים שכולל חיטה

.אבטיח

???גידול אחד או יותר 



חרסית חומה  

אפורה על חלוקים  

וחצצים בעומק  

רדוד עם מי תהום 

מטרים2בעומק 

חרסית חומה  

רדודה על חלוקים  

ותלכיד ללא 

הופעת מי תהום

קירטוןעל חרסית  עמוקה חרסית 

על חוור
סיין חרסיתי 

רדוד על קירטון 

שינוי בסוגי  , שינויי במרקם, השכבה העליונהסקר הקרקע מלמד על שונות בעובי 

.ושינוי בעומק מי התהום( חלוקים וחרסיות, חוור, כגון קירטון)התשתית 

....למזלנו הולך להיות מעניין

משרד החקלאות, תודה לצוות של רמי זידנברג



מיגל, תודה לצוות של איגי ליטאור

....בעבודה



אומנות הקואורדינציה

והרכבה נכונה של הפאזל

..(ויש לנו)פרויקט מסוג כזה זקוק להון אנושי עצום 

,מיפוי הון אנושי

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SO5tC0KlKuVMpM&tbnid=HpCd8V4xE7vP6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stephan-robert.ch/SU11.php&ei=xU5IUv-2CYXJtAbJtoG4Dg&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNEMnyPeoNfG1C20lyY8lInGNBlMlg&ust=1380556661646311
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AhS5oNDH7CuGWM&tbnid=SPLQd2A6YFOZ7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.truvantis.com/solutions.html&ei=9FFIUsL-LYiLtAbSooDICQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFC7fqQbQoSJG7f_31kuFJ0Mojr4g&ust=1380557560428566


צוותי עבודה של הוועדה המדעית
חברים 40-כ

ותעשיה, חקלאי העמק, אקדמיה, משרד החקלאות, מתוך מכון וולקני

השקייה חקלאות מדייקתסקר קרקע

תכנון פיסי ושימור קרקע

מחזור גידולים מגוון ביולוגי ואגרואקולוגיה

מיחזור פסולת -קומפלקס מפטמה

ארכיון דוגמאות קרקע 

דישון

דאטההגנת הצומח



אלפי תודות

הנהלת וולקני ואגודת הידידים

החקלאותשותפים ממשרד 

שותפים ממרכז חקלאי העמק

של ..( האלים" )חיידק"חוקרים ובעלי עניין רבים שנדבקו ב

משק המודל

וכמובן לקרן הלמסלי על הסיוע הנדיב


