
 נמצאים בחקלאות העכשווית והאפשרות להתקדם לחקלאות אחרת  שאנחנוהסיבה 
 

"איני מעריך את אנשי ה'הן' סביבי, נטולי מחשבה עצמאית ויצירתית ושאינם מקדמים את הֶחברה. אך  

מוקיר ומעריך את אלו שחשיבתם יצירתית ועצמאית ונלחמים על דעתם, ולעתים, חרף דעתי, אלו הם 

 )אדגר ברונפמן, מיליארדר( האנשים הְמַקְדִמים את חברתנו". 

 ע'(  -)תרגום חופשי 

 

 יכול לנוע קדימה אם אתה מתמיד להסתכל אחורה ואין לך שום ביטחון וערבות למעשיך". "אינך

 "(Delta Farm Press)הועתק ממגזין חקלאי "

 ע'(  -)תרגום חופשי 

 על דעתי הפרטית בלבד 

חלקם הגדול של אדמות המדינה מעובדות ע"י הקיבוצים, אם ע"י גידול מטעים, גידולי שדה, מרעה 

בעשרות השנים האחרונות לא חזינו במהפכות גדולות אצל מרבית הקיבוצים, ולא בכדי.   ובריכות דגים.

)לא גידולי תכסית, לא בריאות הקרקע ועלייה בכמות החומר האורגני, לא עקבות קבועים, לא מינימום 

עיבוד, לא עיבוד ערוגה בלבד, והתלמים בסירות לעיצוב כתפי הערוגה ללא מתלמים שאינם מדייקים. 

(. בוד הקלים והזריעה, ולא..ולא..מ' בכלי העי 7.50מ' או  8א עיבוד בשורות צרות, לא מעבר לגידול ל

והסיבה מאוד פשוטה: בקיבוץ הכל ניתן ובהישג יד )אמנם לא בחינם(, אך ללא השוואה עם החיים 

קיימים  דירה יש, חינוך לילדים מובטח, מקומות עבודה למי שאינו עצלן - פרטיים בעיר. בקיבוץה

בשפע, תרבות וקיום חגים, חיים בטבע, אין כפייה בנושאי עבודה, המגורים ברוב הקיבוצים צמודי  

  קרקע, חופש מוחלט לילדים להתנהל בתחומי הקיבוץ, ועוד ועוד.

תסבירו לי, הקוראים, האם קיימת סיבה כלשהי להתאמץ, לאמץ את הראש, לצאת מהקופסה שמוזנת 

להתווכח עם מי שמעליך, לעמוד על דעתך ולא לוותר, וכמובן  ,שמסביב ולהיות יצירתייםב בכל הטּו

ברה תגדל. מעטים בקיבוץ מוכנים להתאמץ שכלית ופיזית למען אחרים, לנמק ולהוכיח שההכנסה לחֶ 

בניגוד לחיים הפרטיים בעיר )בחוץ(, שכל מאמץ היוצא מהשגרה, ואף בשגרה, הבונוס הולך לכיסך. 

על כך, קיימת כנראה תופעה של המושג "אין נביא בעירו". בנוסף על חוסר הנכונות להביע דעה  נוסף 

שונה ולהיאבק עליה בזמן שאתה מצ'ופר בתנאים טובים ולא שווה לך ויכוחים אף שהם עשויים להביא 

ת ביקורת ללא פתרונו -להכנסה נוספת לענף. צייתנות ומוטיבציה נמוכה, כבר אמרנו, ומה לעשות 

יפוצה, וזה  - סטוריה. עלינו להחליט שהמקדם את הענף כלכליתיאפשר להשליך לפח האשפה של הה

  ימוצה. -שגרם להפסדים 

. צאו למרחב ותיווכחו כמה הנאה יש בדבר  עלינו לגרום שתשרור בקרב אנשי הענף רוח של הישגיות

ה עליכם. "מחלוקת  רָׂ  עדת קדימה".זו הסיבה שהאנושות צו -לעומת הקיבעון ֶששָׂ

 הבה ננסה להיות רווחיים יותר

ל, הוא סדר פעולות המנתחות את היעד, ובסדר יורד את יתר הכוחות, המשימות, התנועה אֶ  "נוהל קרב"

ועוד. הנוהל הנ"ל יכול להתאים במגבלות הטעייה, זמן ומרחב,  עזר, חילוץ,-ציוד, חימוש, כוחות

טק. בקיצור, ת, בתעשייה, במסחר, בחינוך ובהייקלאוספציפיות לארגון מחדש בבריאות הציבור, בח



אך יוכל להוסיף  ,בכל תחומי החיים. כל תחום ישתמש בעקרון של הנוהל קרב, אך לא בהכרח בכולו

 תחומים נוספים המצביעים על שינוי בתוספת הכנסה. 

 לדוגמה: 

 תו ומבנהו.כל הפרטים הרלוונטיים על האוכלוסייה הספציפית, אזור מגוריה, רמ מגיפה:

 : ניתוח האקלים לאורך כל השנה והפקת מסקנות.חקלאות

  3%-מתוך הנחה שהקרקע בריאה ויש בה כ , : מבנה הקרקע, ובהתאם בסדר יורד, מה הדרישותקרקע

חומר אורגני. שני הנושאים הנ"ל )אקלים וקרקע(, הראשון אינו ניתן לשינוי כיום ע"י האדם. והשני 

 .ע כמעט בלבד ולגרום לתוספת הכנסהמאפשר לגעת בבריאות הקרק

 : דרישה ורצון הלקוח שאליו מסופקת התוצרת.מפעל

 : הגדלת הרעיון ופתרונות שהוא נותן.אפ-סטרט

כעקרון, שינוי מצב הקרקע ע"י פעולה אגרוטכנית שאינה הכרחית, פוגעת ביבול, מלבד עיבודים 

כגון הצנעת שיירים צמחיים רק בערוגה עצמה, קלטור נגד עשבים, ופעם בכמה שנים, לפי  ,הכרחיים

 הצורך, ִמשתּות הערוגה בלבד ע"י מיני משתת.

 דברים מקובלים, שהשליטה בהם נתונה בידינו

 : בדיקת מצב המים בקרקע ע"י מכשור מתאים, מצב הצמח ופתיחת מים בעיתוי המתאים.מים

 ועלים וביצוע בזמן.: בדיקות קרקע דשן

 : בקרה, פיקוח והחלטה אמיצה האם לרסס.מזיקים

בגידול עצמו ובשוליים עצמם, קלטור נכון ובזמן, ריסוס שוליים, ריסוס מחופה מכוון,  מאבק בעשבים:

 עישוב ידני, ריסוס עשבים על נוף הגידול בהתאם להמלצות.

 גידולי שדה )יגור כדוגמה(

 יבים להתמודד איתו.: הגדרת מצב נתון שחיהמטרה

מ"מ.  710שנתי -: מחודש מאי עד אוקטובר ללא גשם כמעט. אוקטובר עד אפריל, ממוצע רבאקלים

 . 030+-017; קיץ 09-020ממוצע: חורף טמפרטורה מקובלת בעמק זבולון 

. בחורפים גשומים עמידת מים בשדה וכן 1%-: חרסיתית, כבדה, אחוז החומר האורגני פחות מקרקע

 בממטרים רצופים.

 השיטה

ס"מ הכולל את עקבות הטרקטור, גורם בחורף ובאביב לשקיעות  45ס"מ עד  12היות ועיבוד מעמיק 

ס"מ. תנאים  40מרובות, נזק לקרקע מהידוק מופרז, שיכול בתנאים מסוימים להגיע לעומק עקבה מעל 

דיוק בכלי העיבוד, הזריעה   בלתי סבירים בעליל, שגורמים נזקים לגידולים החקלאיים בהמשך, ואי

 והקלטור, השמדת עשבים וריסוסי קרקע.

 עד כאן מצב נתון שחוזר על עצמו כבר עשרות בשנים.

 ובכן, מה ניתן לעשות?

 הביצוע

מינימום עיבוד, מעבר קבוע של הטרקטור על אותן עקבות, עיבוד רדוד או מעמיק רק בערוגות עצמן, 

 אליו סירות לייצוב שולי הערוגה. הצנעה ע"י דיסקוס ייעודי שמחוברות



  גידולי כיסוי חורפיים

 דגן למינהו + בקיה )לפת(

באזורנו לא בהכרח מתנהגים ומנוצלים גידולי הכיסוי כפי שינוצלו באזור של אדמה קלה וממוצע של 

 מ"מ.  300-350ממטרים של 

של גשמי החורף, ובעיקר אם ננביט מוקדם את הגידול. אי עמידת מים,  : קליטה מירביתהיתרונות

התאיידות נמוכה בקיץ, ואי יצירת קרום והידוק הקרקע, העשרת הקרקע בחומר אורגני, שכה חסר 

, מעבר קל יותר של טרקטורים, N.P.Kאצלנו )תוספת של טון לדונם בעונה(, הפחתה בשימוש בדשן 

מהעשבים.  80%ת אביביות, פליטת חנקן מופחתת, שליטה על הופעת עלייה מוקדמת יותר לזריעו

: לא ניתן באזורנו להשתמש בגידולי כיסוי לעגבניות לתעשייה, לבוטנים וגידולים משתרעים החסרון

כדוגמתם. דווקא לאבטיח ומלון דרושה בדיקה נוספת. באזור הדרום בעל אדמה קלה ומיעוט גשמים, 

יסוי באביב המוקדם, ולאחר מכן לשתול/ לזרוע גידולים משתרעים. ניתן להצניע את גידולי הכ

בגידולים מעל הקרקע )תירס, כותנה, חמניות וכו'( זורעים גידולי תכסית ומקמילים באביב המוקדם 

לפני זריעות הקיץ )יש הטוענים שהחומר הצמחי המשתרע על פני הערוגה משמש לקרקע תחתיו להיות 

 מאשר בקרקע חשופה. חשוב שכל אחד יבדוק בממלכתו(. לזריעה ברטוב זמינה לתקופה ארוכה יותר

 4גלגלי הנשיאה שמחוברים לקורה הראשית לעולם ינועו על פני הערוגה בחיבור בין הפלנטרים. סה"כ 

גלגלים, ובשום אופן לא בעקבות הטרקטור, על מנת שהמקביליות תהיינה רגועות ולא תשפענה על עומק 

העיבוד גם הם ידייקו ויקלטרו לא עמוק מדי ולא רדוד מדי. ההפרדה בין קלטור הערוגה  הזריעה. כלי 

בת המציאות, והחפיפה בין אביזרי הקלטור במגוון הכלים ד לשורות לבין קלטור התלמים מחויצמו

. יש לזכור שזווית משתנה של מקבילית המצוידת בקפיצי הנחתה מתנהגת שונה  50%-חייבת להיות כ

 . משתנות בזוויות

ועוד דבר: נסו להיפטר מהמכסחת הצמודה לשורה האוספת בחזיתה שיירי עשבים ואדמה לחה, 

, ובזווית יהָׂ ס"מ, קצה כנף למשנֶ  26הגורמים להרחיקה מהשורה. השתמשו בכף אווז במפתח של 

 מ"מ גבוה יותר.  5-מ"מ, כאשר חזית כף האווז נוגעת ברצפה וקצה הכנף כ 5תקיפה של  

גלגלים התומכים את  G.P.S  +4-ששו! על כנף כף האווז לא מצטבר לכלוך. אתם מצוידים בל תחאַ 

בעתיד תחובר מסגרת מפוקדת לקורה הנושאת,  הקורה הראשית וכמעט לא מאפשרים סטיות צידיות.

 .שתוסיף גם היא לדיוק ולהתקרבות לשורה G.P.Sהנשלטת ע"י 

קע בעיתיים, ואף שנעבור לעקבות קבועות ועיבוד מינימלי, באזור עמק זבולון )יגור( ריסוסי חורף מהקר

גלגלים אחוריים  2, תוספת של נראה לי ,נראה לי שיקחו מספק שנים עד שהקרקע תתייצב. לכן

 (.14.9X60לטרקטור המרסס תיתן מענה, או שימוש בטרקטור בעל גלגלים גבוהים )

  30-ה, קריאה בעיתון חקלאים מארה"ב במשך כ שנה בגידולי שד 50נ.ב., הידע נצבר ע"י עבודה של מעל 

יציאה מהקופסה   -מה שנעשה אתמול הוא לא בהכרח מה שייעשה מחר, ובשיא הקיצור  -שנה. בקצרה 

 עדיפה על הסתגרות בתוכה.

 054-6618496עמי קול, 

 אתר בפייסבוק "עמי קול". 

 


