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Soil degradation-להגרעת קרקעגורמים עיקריים 

(מים ורוח)סחף •

רעיית יתר•

עיבוד אינטנסיבי  •

המלחה   •

שרפות•

אנטרופוגניםזיהומים •

הפרת איזון אגרונומי כמו השתלטות צמחייה קשת •
...מחלות ומזיקי קרקע, הדברה

...פיתוח ותשתיות, בינוי•



Source: Bünemann et al., 2018. Soil quality – A critical review. Soil Biology and Biochemistry 120, 105–125. 



שכבת מגן על הקרקע

על מנת שנוכל להוריד את קצבי סחף הקרקע ואובדן  

מכל הטוב  להנותוכדי שנוכל . המים מנגר עילי

הקרקע צרכה להיות  -שהקרקע יודעת לתת לנו 
מפגיעה ישרה של טיפות  )Armor)מכוסה ומוגנת 

.  הגשם ומנזקי הרוח

הדרך לעשות זאת היא  

לחקות מערכות טבעיות  

רואים את שבהן לא 

הקרקע מכוסה . הקרקע

או  ( לבושה)בצמחייה 
.בנשר



עקומי חידור ב-3 עיבודים שונים בקרקע חשופה
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המיםחידורהשפעה של כיסוי צמחי על קצב 

2007וחובריואומץ מעבודתם של אגסי 



ואדי ערה





שפיררונן : צילום

17/11/2019סחף רוח בכבול עמק החולה 

...חיפוי צמחי עושה את העבודה, כאןגם 



Typical infiltration rates (IR)  for main Israeli soils

Final IR
(bare soil)

Initial IR 
(or final when 

mulched)

TextureSoil Name

----------------mm hr-1----------------

6-15100<Silty clay
Tera Rosa 

(Lithic ruptle Xerochrept)

2-760-100Silty clay
Rendesina

( Lithic Haploxeroll)

2-535-50
Clay- Clay 

loam

Gromosol
(Tipic Chromoxerent)

4-760-90
Sandy-

sandy loam

Hamra
(Typic erochrept)

2-735-40Loam
Loess Soils

(Typic Xerofluvent)

Source: Morin  and Binyamini, 1977; Morin at al., 1981; Agasi et al., 1985



קרקע חמרה

פרדס בני דרור

מ בשנה"מ4-7

כההרנדזינהקרקע 

20, רמות מנשה

שנים50-מ ב"ס

מ בשנה"מ4

גרומסולקרקע 

עמק חרוד  

מ ארבע ימים"מ3.8

בארץקצבי סחיפת קרקע שנמדדו 
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Data souce: Montgomery 2007, PNAS,104:13268-13272



החידורירידה ביכולת 

עליה בכמות הנגר

הסחףעליה בכמות 

פחיתה בשטיפת , ניקוז לקוי

בית השורשים והמילוי החוזר

פחיתתה בפוריות  

הקרקע  

שטפוניותזרימות 

מועשרות בקרקע  

חומרי הזנה  , הפורייה

הגדלת  -והדברה

פוטנציאל הפגיעה  

בגידול החקלאי  

והסביבה  



Bare soil Cover soil



Slaking test to vineyards soils

Long term 
native 
vegetation 
cover

Conventional
soil 

management



“Facing climate change and nine billion mouths to 
feed by 2050, Conservation Agriculture is key to 

the future of food security” (FAO, 2014)

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/238478/

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/238478/


http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/238478/
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/238478/


Is it possible to implement CA in semiarid 
Mediterranean regions? 

Carvalho and Lourenco., 2014; Vastola et al., 2017; Champill and Woodruff in Greb, 1979; 

Maass et al., 1988; Cong et al., 2016 

Soil wind and water erosion

Runoff

Soil organic carbon

Aggregate stability

Pore size distribution

Biological activity & respiration

Long term studies in these regions demonstrate: 

Growing costs

Evaporation

Amplitude of soil temperature

Water holding capacity & drainage



Soil cover benefits in numbers:
studies  from Israel

cWheatbCitrusaPotatoesParameter

80% Reduction70% Reduction
# annual runoff 

flow events

50% - 60% 
Reduction

50% Reduction
Annual runoff 

volume

-
80% - 90% 
Reduction

80% ReductionRunoff peak 
discharge

->90% Reduction>90% ReductionSoil erosion

20% IncreaseNo differenceNo differenceYield

11% ReductionNo difference2% IncreaseGrowing cost

aEshel et al., 2015
b Egozi and Eshel., 2015
cBonfil et al., 1999



....דבשהכלאבל צריך לזכור שלא 

הפחתת עיבודים ומעבר לחקלאות משמרת •

, מצריכות שימוש רב יותר בקוטלי עשבים( ש"בגד)

.שגורמים להתפתחות של עמידות לקוטלי עשבים

שימוש בגידולי כיסוי-אחד הכלים להתמודדות 
Duzy, L.M., Price, A.J., Balkcom, K.S., Kornecki, T.S., 2015. Conservation Tillage Under Threat in the United 
States. Outlooks on Pest Management 26, 257–262. https://doi.org/10.1564/v26_dec_07

....ובארצנו יש תחרות קשה על הקש•



835

864356508

Biomass consumed 

by dairy cattle

Biomass consumed  

by all others

Sum biomass demand 

for feed

Cropland biomass production (2017)

In 1,000 t year-1 (dry)



Overgrazing and pastureland carrying 

capacity is a well-known concepts…



Conversion factors between different 
livestock's feed demand

Animal type

Average weight 
in Israel (kg)

Animal 
Unit -

AU
(USA)

Live Stock
Unit -

LSU
(EU)

Dry Sheep
Equivalent -

DSE 
(Australia)

Milking & dry cows 650 1.40 1.00 16.52

Heifers 350-560 1.10 0.80 12.98

Heifers 180-350 0.60 0.70 7.08

Beef 454 1.00 0.80 11.8

Sheep 60 0.10 0.10 1.18

Goats 60 0.10 0.10 1.18

Data sources: AU –(Hancock, 2006); LSU – Eurostat. Available at
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Livestock_unit_(LSU); 
DSE –(Natural resources; Adelaide and Mt Lofty Ranges, 2018)  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Livestock_unit_(LSU)


Total husbandry ruminants in Israel - 1,969,575 heads 



Grazing pressure on pastureland Mechanical grazing pressure 
on cropland

Picture of dairy

https://www.milkbusiness.com/article/dairy-farmers-arent-helping-milk-prices

Pastureland vs cropland grazing pressure

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plumpton_Pasture

https://www.milkbusiness.com/article/dairy-farmers-arent-helping-milk-prices
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plumpton_Pasture
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:הפיתרון

(כיסוי)גידולי שרות 

ספונטני שאיננו למטרת  הכנסה ישירה/גידול יזום•

:  המטרות גידולי שרות הן מגוונות•

העשרה בחומר  , מניעת סחיפה, שיפור מבנה:טיוב קרקע•

אורגני

תומך  , קיבוע חנקן, בעייתיםדחיקת עשבים :אגרונומיות •

הקרקעשל טמפרטורת רגולציה , הדברה ביולוגית

מניעת דליפות  , הגדלת מגוון מינים, קבוע פחמן: סביבתיות•

חומרי הדברה והזנה לסביבה



כיסוי וחיפוי צמחי



מסקנות

הנגר אך לא  זרימת קרקע בין השורות מרסן את מהירות חיפוי -בפרדס•

החשופה הינה מקור עיקרי לנגר  הגדודית . בהכרח מקטין את נפח הנגר

!אותהולכן חיוני לחפות וקרקע זמינה לסחיפה 

החומר האורגני  תכולת (שנים6-14)בכרמים עם חיפוי צמחי רציף -בכרם•

הדברת  "חודשים של 18. חיפויללא שכנים כפולה מכרמים הייתה 

מתכולת  30%-כהובילו לאובדן של רדודים בעזרת עיבודים "  עשבים

.התלכידיםביציבות 50%-החומר האורגני  וכ

ללא פחיתה  א באופן מסחרי תחת גדולי כיסוי "לגדל תפוניתן -א "בתפו•

:  כל התועלות שלעם ( בכללאם )זניחה  עלויות עם תוספת ביבולים 

.   סחף קרקע וצינון הקרקע, נגר, הפחתת שיבוש  בעשבים



מסקנות

הם בהרבה פעמים יכולים  , "רעים"עשבים בשדה החקלאי הם לא תמיד •

מציע להחליף שפה . ולהביא לחקלאי הרבה תועלות" טובים"להיות 

".ניהול עשבים"ל" עשביםהדברת "ופרקטיקה מ

.נקבל ממנו תועלות רבות יותר, ככול שהכיסוי הצמחי טוב יותר•

ש וצריך  "גידולי שרות הם כלי אגרונומי ליצירת כיסוי צמחי בשדות הגד•

.  ש"להשקיע במחקר ובפרקטיקה להטמעת בשדות הגד

.תחרות, תחרות, להקטנת אומד עשבים קשים לניהול  צריך תחרות •

שילוב  , לדוגמא)ש דורש שילוב של אמצעים להרס זרעי העשבים "בגד

(.מתחנות אימפקט בקומביין



המתייחסת לקרקע כאל מערכת  ( הוליסטית)גישה מערכתית כוללנית 

(.  מצע גידול/בשונה ממערכת דוממת)חיה ודינמית 

קרקעבריאות
?היא בריאות קרקעמה



גישה זו התפתחה מתוך  

ההבנה שקרקע היא מערכת  

ולמארג  , אקולוגית פעילה

הפעילות הביולוגית  )המזון 

(  ברמות טרופיות שונות

בקרקע יש חלק חשוב  

בתפקודה של המערכת  
.אקולוגית-האגרו

קרקעבריאות

Source: https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/pa/soils/health/?cid=nrcseprd1201008



Soil health management
index

Minimum data set (MDS)

Measurement

Soil attributes

Biological

PhysicalChemical

Correlation, PCA, 
clustering

https://www.farmers.gov/conserve/soil-health
קרקעבריאות

https://www.farmers.gov/conserve/soil-health
https://www.farmers.gov/conserve/soil-health
https://www.farmers.gov/conserve/soil-health


?מהי קרקע בריאה

:ביולוגי
צומח  )שאיפה למגוון מינים גדול 

(.  וחיי

ברמות,מיניםשלגדולמיניםמגוון

מערכתעלמצביע,שונותטרופיות

שלרחבלטווחהמתאימהקרקעית

יצרנותשלרכבטווחזהובכלליצרנות
חקלאית

:פיזיקלי
,יציבמבנהבעלתלקרקעשאיפה

מקושרתנקבוביםמערכתבעלת

מיםתאחיזתיכולתעם,והטרוגנית

.גבוהה

רגישהפחותתהייהכזוקרקע

,קרקעיעלנגרויצירת,לסחיפה

יותרתספק,מיטביגידולביתתהווה

(ירוקיםמים)לטרנספירציהמים
.גבוההיצרנותותאפשר

:כימי
.אורגניוחומר(פוריות)הזנהיסודותשלאופטימליותלרמותשאיפה

סביבתיזיהוםומזעורגידוליםשלרחבבמגווןתמיכהתאפשרכזוקרקע

קרקעבריאות



https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/soils/health/?cid=stelprdb104885
9



שותפים למחקרים

,  אחמד נסר, ערן רווה, מרסלו שטרנברג, רועי אגוזי: פרדסים•
משה  , דרישפוןיואל , אברהמסיונתן , דפנה דיסני, אלכס פורמן

עונאתשאהין , קול

יוסי , ציון דר, גולדבסריעקוב , ברוך רובין, רועי אגוזי:א"תפו•
,  אברהמסיונתן , דפנה דיסני, פנחס פין, מרגוליןאודי , קשתי

.  קרו'קוצהדר ,אלעד חיות,  עונאתשאהין 

.לינקיןמארק , שטרנברגמרסלו : כרמים•

גלית הרמן: ממוכנתרעייה •

, לאה צרור, אורי ירמיהו, גיא לוי, רינותאושרי : בריאות קרקע•
, מישאליעל , חנן איזנברג, אלכס פורמן, שטינברגריוסף 

.סבוראיוטל , בוריסוברמיכאל 



זה אפשרי ויש הרבה  

...מה לעשות

תודה על ההקשבה


