
 

 

 

 יום עיון                                                            

מבט אל פרקטיקות עדכניות בשירות חקלאות  –תוספי קרקע 

 מקיימת

 נווה יערמרכז מחקר באולם ההרצאות ב 17.2.2020 יום שני יתקיים ב

השימוש בפרקטיקות תוספים אורגניים ממקורות שונים משמשים במשקים מקיימים לשיפור בריאות ופוריות הקרקע. 

אלו מכוון לתמוך בפוריות הקרקע הן מבחינת שיפור התכונות הפיסיקליות והן בעידוד חברות שפעילותן מיטבית עבור 

חיוניים.  םת למשל באמצעות אספקת נוטריינטיהזנת ובריאות הצמח. תמיכה בגורמים הביוטים הרצויים מתאפשר

לחילופין, טיפולי הקרקע יכולים לפעול באופן ישיר לדיכוי חברות לא רצויות. כיום, על אף התועלות הפוטנציאליות 

המגוונות, השימוש העיקרי בתוספי קרקע הנו מוגבל ומתרכז בהיבטים של אספקת חומרי הזנה ושיפור כללי של מבנה 

 רה העיקרית של יום העיון הינה לסקור פרקטיקות מובילות בתחום תוך התייחסות לאתגרים ולאפשרויות.הקרקע. המט

 
 

 

                                       הכוס הרב פעמית  את להביא אחראים תםאאחראים על הכיבוד והשתייה,  אנחנו*

 

 : בקישור הבא ראשהרשמה מההשתתפות בכנס ללא עלות אך נדרשת 

https://forms.gle/nRBiaqfpzTHMoTif8 

 תוכנית יום העיון*

   התכנסות וכיבוד 8:30-9:00

 ד"ר דורון הולנד ברכות  9:00-9:05

 

 נווה יער, מנהל המחקר החקלאי  חוקר,

 נווה יער, מנהל המחקר החקלאי חוקרת, ד"ר שירי פרייליך תוספי קרקע?דברי פתיחה:  למה לערוך יום עיון בנושא  9:05-9:15

בחזרה לעתיד: שיקום בריאות הקרקע באמצעות הצנעת  9:15-9:40
 תוספים אורגנים

 מנהל המחקרמרכז וולקני,  חוקר, פרופ' אברהם גמליאל
 החקלאי

של חקלאות משמרת בישראל  אתגרים באימוץ פרקטיקות 9:40-10:05
 פיתוח כיסוי קרקע רציף –

חוקר, התחנה לחקר הסחף, האגף  ד"ר גיל אשל
  לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות

 
10:05-10:30 

 

 
 מפת דרכים לשיקום מארג מזון בקרקע

 
 ד"ר אריק פלבסקי

 
 נווה יער, מנהל המחקר החקלאי חוקר,

קיימא -במשק המודל לחקלאות בתשימוש בתוספי קרקע  10:30-10:55
 בנווה יער

 

 חוקרת, נווה יער, מנהל המחקר החקלאי ד"ר יעל לאור

   הפסקה וכיבוד קל 10:55-11:25

 מנהלת פרויקט חדשנות, צמח תערובות ענת יוגבד"ר  עי' יישום קומפוסט  דיכוי מחלות צמחים נישאות קרקע  11:25-11:50

הארגון לחקלאות אורגנית  ,מדריך ירקות מר אורי אדלר בסיס לחקלאות בריאה ומקיימתכטיפוח פוריות קרקע  11:50-12:15
 ומועצת הצמחים

תובנות , הול פוריות קרקע בתהליך ביולוגי דינאמיני 12:15-12:40
 מהארץ ומחו"ל

 -יועץ ומדריך בחקלאות אורגנית  לירון ישראלימר 
תל אביב  ביודינאמית. דוקטורנט, אוני'

     ומכון וולקני

12:40-13:30 

 
 פאנל בהשתתפות חוקרים ואנשי שטח

 
 בהנחיית ד"ר זהר 

 בן שמחון

 
 מנהל יחידת המשק החקלאי והניסויי

 נווה יער, מנהל המחקר החקלאי

https://forms.gle/nRBiaqfpzTHMoTif8

