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הפוריות הטבעית של הקרקע ומאפייניה

ירידת הפוריות הטבעית של הקרקע

מיקרואורגניזמים בקרקע - תפקידם וחשיבתם

תנאים לקיום מיקרואורגניזמים בקרקע

שיטות לייצור סביבה תומכת מיקרואורגניזמים

חידושים בדשן הצפון
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נושאים



 

פוריות הקרקע = יכולת האדמה לספק סביבת גידול לצמחים
ולהניב תשואה מתמשכת ובאיכות גבוהה, באופן עקבי, לצרכי

חקלאות.

מאפיינים של קרקע פוריה : 

הפוריות הטבעית של הקרקע

ניקוזעומק חומר אורגני

מיקרואורגניזמים חומרי הזנה חומציות

דיכוי מחלותהעדר רעלים



מבנה
מרקם

יכולת תאחיזת מים ומינרלים
עומק שורשים

פיזית פוריות 

רמת מליחות 
חומציות 

רמות מינרלים

כימית פוריות 

אורגניזמים החיים בקרקע
ומתקשרים עם שאר מרכיבי

המערכת

ביולוגית פוריות 

מאפייני הפוריות הטבעית של הקרקע משולבים זה בזה



מספר גורמים:

ירידת הפוריות הטבעית של הקרקע

עיבוד אינטנסיבי

דשן כימי כמרכיב הזנה בלעדי

שימוש גובר בריסוסי עשבייה
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שחיקת קרקעות



מיקרואורגניזמים בקרקע



מיקרואורגניזמים בקרקע

אורגניזמים החיים בקרקע, על גבי חומר אורגני או על

גבי אורגניזמים אחרים הנמצאים בתוכה. 

האורגניזמים מתקשרים ויוצרים אינטראקציות עם שאר

מרכיבי המערכת, המשפיעות על פוריות הקרקע

במידה רבה.

 

מעטים האורגניזמים בקרקע שהם מזיקים.



פירוק חומרים אורגניים, מחזור יסודות ההזנה ודישון האדמה

תפקיד המיקרואורגניזמים בקרקע

פיתוח מבנה קרקע בריא

ייצוב מבנה קרקע (פטריות)

פירוק מזון

ייצור פחמן אורגני
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* הפחתת גזי חממה

"Kiss The Ground - המלצה חמה לצפיה : "לנשק את האדמה



 

75% מהאורגניזמים בקרקע נמצאים בחמשת הסנטימטרים העליונים של האדמה

תנאים לקיום מיקרואורגניזמים בקרקע

מזון
(בעיקר פחמן)

חמצןמים



שיטות ליצירת סביבה תומכת מיקרואורגניזמים



החזרה של חומר אורגני לקרקע
בצורה מלאכותית

שימוש תדיר בקומפוסט

שילוב של חומר אורגני בדשן (חומצות הומיות ופולביות)

יישום משולב של תכשירי ביוסטימולנטים (חומצות אמינו

ואצות), ריסוסי עלווה והגמעות בקרקע

שיטות ליצירת סביבה תומכת במיקרואורגניזמים



גידולי כיסוי

בתהליך הפוטוסינתזה, הצמח מייצר פחמימות כמקור אנרגיה לביצוע

תהליכים ביולוגיים המתרחשים בתוכו.

60%-40% מתוצרי הפוטוסינתזה מופרשים דרך שורשי הצמח לאדמה,

על מנת לספק הזנה למיקרואורגניזמים המשרתים אותו.

 

שכבת הביו-מאסה המצטברת מעל פני הקרקע יוצרת מיקרו-אקלים

השומרת על טמפרטורות קרקע יציבות.

עם הזמן, החומר הצמחי מתפרק ובכך מתקבלת תוספת של חומר

אורגני לקרקע.

שיטות ליצירת סביבה תומכת במיקרואורגניזמים



הפחתת ריסוסי עשבייה

שיטות ליצירת סביבה תומכת במיקרואורגניזמים

החומרים המשמשים להדברת עשביה הורגים לרוב גם את

המיקרואורגניזמים בקרקע.

 

ישנם כלים המשמשים לריסון צימוח של עשבייה.

 



הפחתת השימוש בדשן כימי

דישון כימי אינטנסיבי עלול להוביל למליחות גבוהה בסביבת

השורשים. מליחות יתר לא מאפשרת סביבת מחייה אופטימלית

למיקרואורגניזמים.

בעזרת העלאת אחוז החומר האורגני בקרקע תעלה בהתאמה

יעלות הדישון הכימי.

שילוב של דישון כימי עם חומר אורגני מאפשר הפחתת דישון.

שיטות ליצירת סביבה תומכת במיקרואורגניזמים



חברה מובילה בתחום בריאות הצמח וסביבתו

עדכון חזון החברה - מעבר מחברת דשן לחברת הזנה

פיתוח מוצרים אורגנים הניתנים לשילוב בדשנים

קומפוסט סופרסיבי

בחינת שיטות ניטור מצב ההזנה של הצמח לטובת דיוק הדישון

פרוטוקול דינאמי

 

חידושים בדשן הצפון



ניתן לתקן !



 

תודה על ההקשבה! 
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