
קומפוסט ודישון



למה מדשנים?
בשטחים חקלאים, חומרי ההזנה שנמצאים בקרקע נטמעים בצמחים, 

אשר נקצרים, נארזים ומועברים אל השווקים. תהליך זה אינו מעגלי 
ולכן הקרקע מדלדלת במינרלים.

בחקלאות משתמשים בדשנים כימיים. 
העיקריים שבהם הם תרכובות שונות של N-P-K. חנקן, זרחן ואשלגן - 

מקרו.
קיימים דשנים משלימים למינרלים נוספים, אשר נדרשים בכמויות 

קטנות יותר - ברזל, אבץ ועוד - מיקרו.



דישון כימי
הדישון הכימי מתבצע באמצעות מוצקים המפוזרים 

בקרקע או באמצעות מערכת ההשקיה.
דשן כימי אינו מיטב עם מיקרואורגניזם הנמצאים 

בקרקע, היות שהוא מוציא את האדמה העילית מאיזון.
חלק מהדשנים ממליחים את הקרקע, את מי התהום 

וגורמים לנזק מצטבר.



גישת הפרקלצ'ר
גישתנו היא ליצור מחזוריות בחומרי ההזנה
צמח -> רקבובית -> צמח -> רקבובית וכו'.

ערימת הרקבובית - הקומפוסט הינה סביבת עבודה 
נוחה לתהליך הטבעי של פירוק

יתרונות: 
צמצום טיפול באשפה (הובלה, מיון והטמנה). -
שימוש לדישון וטיוב קרקע.-



תהליך הקומפוסט
התהליך כולל שלושה שלבים

מזופילי - סוכרים מתפרקים והערימה מתחממת לטמפרטורה של כ -
40-50 מעלות

תרמופילי - חומרים נוספים מתפרקים, כמו תאית. הטמפרטורה -
עולה ל 40-80 מעלות

הבשלה - הערימה מתקררת. מיקרואורגניזמים וחרקים משגשגים -
בערימה.

בפועל - בבית, אנחנו מוסיפים כל הזמן חומרים ואין חלוקה ברורה 
לשלבים אלה.



תנאים לקומפוסטציה
התהליך קורה כאשר הערימה לחה.

הלחות מספק מים לאורגניזמים אשר מבצעים את 
הפירוק. 

פירוק רצוי הוא פירוק אירובי. כלומר, פירוק נושם - 
אוויר.



קומפוסטר?
התהליך עצמו אינו מחייב מיכל. התהליך יקרה גם 

בערימה בשטח פתוח.
יתרונות המיכל:

יותר אסתטי.-
שמירה על לחות ללא צורך בערבוב.-



איך בונים ערימה
קרקעית - זרדים. כדי למנוע מהערימה להיות לחה, נאפשר ניקוז מים 

עודפים.
שכבות:

שכבה ירוקה - חנקנית.-
שכבה חומה - פחמנית.-
מדי פעם קורט אדמה - אספקה של חיידקים מקומיים.-
קומפוטס מוכן - מוסיף מיקרו אורגניזמים אשר מסייעים לתהליך.-
במידה והערימה מתייבשת, נוסיף מים.-



אבחון
אם לא קורה כלום - כנראה שהערימה יבשה. נרטיב -

אותה ונשמור עליה לחה.
ריח חמצמץ - יותר מדי המים או שאין ניקוז. הפירוק -

נעשה אנארובי. נוסיף חומר יבש ונדאג לניקוז.



מה קורה?
הערימה מצמצמת את נפחה באופן משמעותי.

טחביות ויצורים אחרים ניזונים מהחומר הרקוב.
השלב החם - מנטרל פטוגנים ומשמיד את מרבית הזרעים.

כאשר אין יותר מקום להוסיף חומרים "נסגור" את הערימה וניצור 
ערימה אחרת.

את הערימה הותיקה נערבב מדי פעם. ערימה זאת תגיע לאחר זמן 
קצר לשלב ההבשלה. הערימה תעשה חומה ונעימה בריחה.



מה נכניס?
לשכבה הירוקה - עלים, זרדים דקים, שאריות מזון.

לשכבה החומה - עלים יבשים, קומפוסט מוכן, שבבי נייר 
או קרטון ועוד.

מהחי - עדיף לקבור בסמוך לערימה, כדי למנוע ריח -
והתעניינות בעלי חיים.

אפר וגחלים - יוסיפו אשלגן וסידן לאדמה. הגחלים 
משמשות כמיכל אגירה של מים וגורמי הזנה.



שימושים
השימוש העיקרי הוא דישון הקרקע

שימושים נוספים:
שיפור אחיזת המים בקרקעות חוליות.-
שיפור חלחול המים ואווריריות הקרקע בקרקעות -

חרסיתיות.
חיפוי הקרקע-



גידול תולעים אדומות
תולעים אדומות חיות באדמה. הן מפרקות חומר אורגני רקבובי פירוק נוסף, הגורם -

לחומרי ההזנה של הצמחים להיות זמינים יותר.
ניתן לגדל תולעים בחווה = מיכל עם פתח ניקוז בתחתית.-
את התולעים נאכיל בזבל סוסים, בקומפוסט, שאריות פרי וקפה. (נקפיד לא לשים -

חומרים חומציים כמו הדרים).
המים הניגרי מהמיכל מכילים חומרי הזנה, שאיתם ניתן לדשן את הגינה.-
לאחר מספר חודשים, נעודד את התולעים לנדוד לערימה חדשה. החומר יקרא הומוס -

והינו מרוכז יותר מאשר הקומפוסט.



בורות קומפוסט
במידה ויש לנו כמויות גדולות של חומר אורגני, לא צריך להסתפק 
בקומפוסטר אחד. אפשר לבזר את התהליך לבורות ברחבי המשק.

באחד נוכל לאגור את הזבל מהלול, באחר את זבל הכלבים וכו' וסמוך 
למטבח את שאריות המטבח שלנו.

את הגזם במקום לפנות, נוכל לקבור או לעשות בערימה. הערימה 
תתפרק עם הזמן ותזין את האדמה.



גידולי זבל ירוק
גידול צמחים אשר מיועדים להגיע לקומפוסט…

קטניות: אספסת ותלתן, בקיה, עדשים, פול, סויה; 
שעורה, שיפון, שיבולת שועל, חרדל, סרפד, בבונג.
הם יוצרים חיפוי ומגינים על הקרקע וגם על צמחים 

נמוכים יותר; קושרים חנקן; גדלים מהר יחסית.
ניתן לקצור ואז להצניע בקרקע, להשאיר על הקרקע או 

לקומפוסטר.



דישונים נוספים
דישון דרך השקיה

משרה מותססת: משרים ⅓ צמחים ב ⅔ מים. משתמשים ביחס של 1:50 לאחר כמה -
ימים.

תה: חליטת צמחים במים רותחים. שימוש לאחר הקירור וסינון בדילול של 1:1 (משמש -
גם להרחקת מזיקים).

הזנת עלווה:
-שימוש בתה או במשרה על עלוות הצמח

דוגמאות:
סרפד, ציפורן חתול, אכילאה: עשירים באשלגן ובצורן, מחזק רקמות צמח ומזרז צימוח -

פרי
קליפות ביצים: סידן ומיקרו נוטריאנטים.-



מידע על תכונות...
  

•קומפוסט בייתי
NPK(+ גופרית, סידן ומגנזיום , מיקרו-נוטריינטים

•קומפוסט מסחרי
•בדומה לבייתי, טוב להתחלת גינה, מומלץ לגינון אינטנסיבי

•אצות ים
NPK + גפרית ומיקרו-נוטריינטים

•רקבובית עלים
•NPK + משפר תצורת קרקע, מיקרו-נוטריינטים.

•עשבים טריים וקש
•NPK , פחמן, סידן ומיקרו-נוטריינטים, משפר תצורת קרקע

 ) -NPK-Nitrogen-Phospharos-Potasium -החיוניים ביותר לגידול צמחים– מקרו-אלמנטים זרחן-אשלגן חנקן


