
טיפוח פוריות קרקע  

כבסיס לחקלאות  

בריאה ומקיימת
אורי אדלר מועצת הצמחים והארגון לחקלאות אורגנית



:פוריות קרקע הגדרות

  מושג הלקוח מפוריות האדם ומשמעה יכולת
.ליצור חיים חדשים

היכולת של הקרקע : במובן המצומצם
.להצמיח גידולים

יצירת קרקע עשירה בחיים -במובן הרחב
בעלת  , שתומכת בגידול גידולים ובריאותם

מבנה יציב ויכולת להתמודד עם מפגעים  
.סביבתיים



מיתוך החוק האורגני האמריקאי

▪ Section 205.203(a )

▪ Select and implement tillage and 

cultivation practices that maintain or 

improve the physical, chemical, and 

biological condition of soil and minimize 

soil erosion.

 יש לבחור וליישם שיטות עיבוד קרקע שמשרות או
וביולוגי של  , כימי, משפרות את המצב הפיזיקאלי

הקרקע ולמזער סחף



פוריות קרקע בהיבט  

כולל

 קרקע פורייה וטיפוח פוריות
?לשם מה

  יצירת סביבת חיים בריאה
.ואוהדת לצמחים

הזנת צמחים

הגנה מפני פגעי קרקע

עיגון צמחים

 זמינות מים וחמצן
לשורשים

יצירת סביבה בריאה.

מערכת שורשים  
בריאה בקרקע פורייה



עיבוד יתר ושימור קלוקל גורמים לאובדן קרקע

Figure   : Over-cultivation coupled with poor conservation

practices has led to the complete loss of soil in few 

decades.

תוצאה של ממשק  חקלאי קלוקל



שטחים אבנונים  

בפליחה

רמות מנשה

צילומים

יורם טורציון



Figure    : a soil profile 

reveals the layers, or 

horizons, of soil from the 

fertile A horizon to the 

weathered parent material in 

the C horizon.

פרופיל קרקע אופייני
Aאופק

השכבה בה מתבצעת  

רב הפעילות 

הביולוגית

פעילות  Bאופק 

ביולוגית פוחתת

בלית Cאופק 

סלע האם

השכבה הפורייה  •

המשמעותית של הקרקע  

היא השכבה העליונה  

שעובייה נע בים סנטימטרים  

בודדים למספר עשרות  

.סנטימטרים



: פוריות כאן אצלינו

  בממשק עיבוד רגיל ירד שיעור החומר האורגני
.0.5%בקרקעות עמק יזרעאל לכדי 

  ממשק אורגני משחזר את שיעור החומר
.4%האורגני ומביא אותו לכדי 

(  מניסוי ממשקים אורגניים במטע שבוצע במרכז
1999-2005המחקר נווה יער בן השנים 

מיכה רביב' בראשות פרופ

צמחי כיסוי

במטע נשירים ניסיוני

נווה יער



פוריות קרקע בראייה כוללת

  קרקע פורייה היא סביבה חייה איכותה
נקבעת על ידי

גודל חלקיקים-מבנה פיזיקלי של הקרקע  ,
מבנה תלכידים ותכולת חומר אורגני

מבנה כימי תכולה וזמינות מינרלים

מיגון -תכולה ומבנה ביולוגי



שמירה על פוריות קרקע היא הליך  

:מורכב שמושפע מ

ממשק עיבודים➢

מחזור גידולים וזבל ירוק➢

ממשק השקיה➢

חיפוי קרקע➢

:תוספים➢

קומפוסט איכותי➢

תוספי הזנה➢

משפרי קרקע➢

קרקע פורייה היא התוצאה המושגת מהאופטימיזציה של כלל  ➢

המרכיבים



הגורמים החיים המשפיעים על 

תהליכים בקרקע
  גידול גידולים אורגניים תלוי בשחרור יסודות

מזון בתהליך פרוק שאריות צמחים ובעלי 
חיים בקרקע

 פרוק שאריות צמחים ובעלי חיים בקרקע נעשה
:על ידי

חיפושיות וחרקי קרקע אחרים

תולעי קרקע

נמטודות

פטריות

  בקטריות

אצות



השפעת משך הזמן מהסבה לאורגני

קצב הגדלת הפעילות  

המיקרוביאלית בקרקע כפי 

-שמבוטאת בעליה בריכוז ה

ATP המיקרוביאלי בקרקע  

בתלות במשך הזמן מתחילת  

ההסבה לממשק גידול אורגני

U. Niggli, Holistic approaches in organic farming research and 

development: general overview, Zfirst sern workshop on 

research methodology in organic farming, Proceeding R. Zanoli 

&  R. Krell (rditors) fAM, Rome 1999



קומפוסט מטייב הקרקע  

האולטימטיבי
קומפוסט הוא הבסיס לטיוב קרקע בחקלאות האורגנית הישראלית

נקודות להדגשה:

 יתכן ויש לשלב תקינה ברפתות ובלולים לאבטחת איכות חומרי הגלם
.לקומפוסט

 יש לכן  שאינו בשלבשלות קומפוסט בהרבה מקרים מסופק קומפוסט
להמליץ ולהביא את הקומפוסט מוקדם לחלקה ולאפשר את סיום תהליך  

.ההבשלה במשק החקלאי

מתרבה השימוש בחומרי הדברה  -ניקיון משאריות חומרי הדברה
ברפתות ובלולים ולא כל החומרים מתפרקים בתהליך בעיקר כשתהליך  

יתכן ויש צורך בהגברת הפיקוח על שלבי  -קומפוסטציה חלקי ולא שלם
!!.הייצור של הקומפוסט



יצור קומפוסט מקליפות אורז בתאילנד



גידולי כיסוי וזבל ירוק

 גידולי כיסוי וזבל ירוק הם תשלום לשיפור
מבנה ופוריות הקרקע

 משמשים לשמירה והעשרת הקרקע
.קטניות וקשירת חנקן-ביסודות הזנה

 מעודדים את הפעילות הביולוגית בקרקע–
גידולים שונים מפרישים חומרים שונים  

.ומעודדים קבוצות מיקרואורגניזמים שונות

מסיעים למנוע מחלות קרקע.



:מחזור זרעים
אוריה פלדמן-לשאלת מחזור הזרעים בארצנו 

ב"תרפ190מ "ע' כרך ב, ירחון שימושי למשק החקלאי המעורב, השדה: מקור ,

1921

"ולא רק . הזרעים עומדת אצלנו על סדר היום-שאלת מחזור

את  , בזמן שאנו ניגשים לזרוע את צמחי הכרב, ברגע הנוכחי

בתקופה . כי אם בדרך כלל, השומשמים והדורה, החמצה

בתקופה שאנו  . במובן היותר רחב של מילה זו, הנוכחית 

כי . שואפים לשכלול המשק החקלאי ולהעמדתו על בסיס איתן

שאלת מחזור הזרעים היא לא רק שאלת היבול של צמחי קיץ 

כי אם בעיקר שאלת הצמחים הבאים במחזור לפניהם , ידועים

"בקיצור שאלת המשק החקלאי כולו: או אחריהם

.



-במחזור עם אורז גידולי זבל ירוק

(תאילנד)



צמחי כיסוי  

במטעי אבוקדו   

מסחריים בגליל  

המערבי



חיפוי בחומר אורגני לבניית קרקע במקום שבו אינה  

חול משברי אלמוגים וצדפים-איי מרשל-קיימת



הפוריות גם נראית בעין

קרקע ממשק

גידול רגיל
קרקע ממשקי 

גידול אורגניים

Petersen Cass, Drinkwater 

Laurie E. , Wagoner Peggy, 

Farming Systems Trial, The 

first 15 years, The Rodale 

Institute, 611 Siegfriedale Rd. 

Kutztown, PA 19530-9320 USA, 

מופע הקרקע אחרי 

שנים בממשק  15

טיפוח אורגני לעומת  

אותה קרקע בממשק  

רגיל

www.rodaleinstitute.org

http://www.rodaleinstitute.org/


תוספי הזנה במקומות בהם  

הקומפוסט לא מספק
  חומרים שמעשירים את הקרקע ביסודות הזנת

צמחים

  גם בממשק אורגני הצמחים קולטים מינרלים
.......סידן , זרחן אשלגן, חנקה, כמו אמון

  ברוב המקרים בדשנים האורגניים החומרים
אינם זמינים ישירות ודורשים פרוק ביולוגי נוסף  

.בקרקע לפני הפיכתם לזמינים לצמח

כדי להפוך זמינים חשוב שהקרקע תהיה:

  מאוררת שתאפשר פעילות מיקרוביאלית
אירובית

  עשירה בחומר אורגני חי שיוכל לפרק
חומר אורגני ולהפכו זמין לצמחים



רישוי-תוספי הזנה

  יש להדגיש שכל חומר המיושם בשדה אורגני חייב להיות מורשה

!!!!!כולל חומרי הזנה



חומרים המכילים יסודות הזנה  -תוספי הזנה

ומשפרים את הזנת הצמח במקרה של חוסרים

  מוצק מעובד אורגניקום או  ומפוסטר  זבל עופות

ביולוגית  

 מיצוי זבל עופותJB  דשן נוזלי עשוי ממיצוי מימי של זבל

חנקן1%עופות ומכיל עד כ 



לשלשת ציפורי ים דשן אורגני -גואנו

מרוכז

אחוז החנקן . ,זרחן ואשלגן, הוא מכיל חנקן. גואנו הוא הדשן הטבעי

וחומצת   (NH3)החנקן מופיע בגואנו כאמוניה ( 15%–8%)שבו 

 (H3PO4)הזרחן כחומצה זרחתית  ,(C5H4N4O3)אוראה  -שתן

הגואנו מכיל גם חומצה פחמתית   .(KNO3)והאשלגן כאשלגן חנקתי 

(H2CO3),  וחומצה אוקסלית(H2C2O4).



חומר הזנה נוזלי לחקלאות  -נוגרו

אורגנית

  הינו חומר הזנה נוזלי המורכב מסלק

ומשאריות של  , מקנה סוכר, סוכר

.צמחים

  נוגרו הינו דשן אורגני מאוזן המכיל

2:1:6K:P:N ,

סידן: בתוספת יסודות מקרו כגון ,

.  מנגן ועוד, אבץ, ברזל, בורון, מגנזיום

מומלץ ליישם נוגרו לאורך כל תקופת 

הודות . הצימוח ויצירת הפירות

נוגרו , למסיסותו המצויינת במים

מתאים הן לריסוס עלוותי והן ליישום  

.  באמצעות מערכת הטפטוף



(המשך)תכשירי הזנה אורגניים 
חומצות  : הרכב, חנקן אורגני6.5%: מכיל: טיבעון

בצובר : הספקה, אמינו וחלבונים ממקור טבעי

,  נוזל בצבע חום כהה: תאור, ליטר1000ובמיכלי 

 ,ºC 25-ג ב"ק1.26+( 0.02: )משקל הליטר

 ºC: עמידות בטמפרטורה ,6.5pH+( 0.5: )תגובה

0.47ק לליטר "סמ1ב : מוליכות יחסית ,4

 תמיסת אשלגן כלורי מאושרת לשימוש  0:0:15טוב

בחקלאות אורגנית כדשן אשלגני



ניפרט דשן אורגני ממקור חלבוני

מקור החנקן : נפרט

.  בדשן הוא חומצות אמינו

חומצות אמינו הן אבני  

הבניין של החלבונים והן 

-(. החנקן . מכילות חנקן

 + NO3) או חנקה ( 

האורגני שבחומצות  

האמינו עובר פירוק 

בקרקע ונקלט על ידי  

NH4) הצמח כאמון 

, לאחר קליטת החנקן

הצמח שב ובונה חומצות  

אמינו ומהן את החלבונים  

.ה דרושים לו



לא דשן אבל משפרים  -משפרי קרקע

מבנה ביולוגי ופיזיקלי

  תכשירים  שמשפרים את מבנה הקרקע

:אבל אינם יסודות הזנה ישירים

  החומרים מזרזים פירוק יסודות הזנה

בקרקע והופכים יסודות הזנה לזמינים

  החומרים הביולוגיים מעודדים פעילות

ביולוגית בקרקע ובכך מקטינים סיכון  

.מהתפתחות גורמי מחלות בקרקע



חומרי טיוב הקיימים בחקלאות  

האורגנית

 קבוצת חומריEM-  חיידקים מועילים טכנולוגיה בין

.לאומית שמוצעה ביפן

  בארץ מספר חומרים מקבוצה זו שמראים
השפעות חיוביות על יבול ואיכות מיגון גידולים

מיצוי מימי מועשר של קומפוסט נפוצה  -תה קומפוסט

בעולם נמצא בשלבי כניסה ראשונים בארץ  

מזרזות תהליכים בקרקע200שבח -חומצות הומיות

KF  סידרת תכשירים  ממיצויים צמחיים
שמעודדים את ביולוגיה הקרקע



בחקלאות EM®השימוש ב
משיבים את החיים לאדמה

הפחתה בעלויותיותר יבולפחות מחלותפחות חומרי הדברה


®EM -חיידקים מועילים.

®EM -אורגניזמים -טכנולוגיה יפנית ייחודית המבוססת על השימוש במיקרו

.מועילים

-שנה ונמצאת בשימוש חקלאים בכ35-פותחה ביפן לפני כ EM®טכנולוגיית

.ארצות ברחבי העולם150

עוסקת בהשבת החיים לאדמה ויצירת בית גידול חיוני  EM®טכנולוגיית

.לצמחים

®EM -אורגניזמים טובים מן הטבע-תרבית של חיידקים מועילים ומיקרו  .

.ללא הנדסה גנטית. ללא תוספות כימיות

מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית



תה קומפוסט
  תה קומפוסט מיוצר בתהליך פשוט של מיצוי אירובי של קומפוסט

המיצוי מתבצע במיכל ייעודי. במים

לקומפוסט מוספים תוספים חלבוניים ופחממנים

ההתססה נעשית במיכל יעודי

 הישום נעשה באופן מידי עם סיות ההתססה למוצר המוגמר אין

חיי מדף

משפר את התפתחות , תה קומפוסט מזרז תהליכים בקרקע

הצמחים ומונע פגעי קרקע



KF

  סידרת תוספי הזנה אורגניים המשפרים את הפעילות הביולוגית

בקרקע



ארקדיין 

  אבקת אצות עשירה ביסודות קורט לשיפור ההזנה בחקלאות

אורגנית



מדדים להערכת הפעילות  

הביולוגית בקרקע

  חומרים אורגניים המוספים לקרקע מתפרקים
.בזמן סביר כשמרכיביהם הופכים זמינים

 הקרקע מכילה כמות סבירה של חומר אורגני
.יציב שאינו ממשיך להתפרק במהירות

  לקרקע מבנה תלכידים יציב המיוצב בעזרת
.תפטירי פטריות והפרשות של בקטריות

 בקרקעות בהן חסר חנקן חשוב לשלב קטניות
.עשירות בפקעיות קושרות חנקן

  לצמחים עמידות גבוהה יחסית למחלות
.קרקע



תמונה של סופת  

חול מהאוויר



חקלאות האורגנית  

כדי שנשאיר לבאים

אחרינו עולם שהוא

טוב כמו זה שקיבלנו 

כפיקדון

ואולי אף טוב יותר 


