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  לבדיקות מעבדה בדיקות קרקעביצוע ל הנחיות
  

תוצאות בדיקות מעבדה של דגימות הקרקע מכילות מידע מדויק על תכולת היסודות והמלחי בקרקע, 
 ,או דש# יסוד) תוספת קומפוסט(קביעת הצור� ל לקבלת החלטות בנושאי הכנת הקרקע ומהוות כלי עזר

את בדיקות המעבדה נית� לבצע במעבדות שירות  .ושטיפות הקרקע השקיה ,שוט$ (סוג הדש#) דישו#
  שדה בגילת וביוטבתה.

את הצור� להוספת קומפוסט ודישו# יסוד בהכנת  לקבוע כדי העונה לפני קרקע בדיקות לבצע מומל&
הכוונה לצור� בשטיפת  ויינתנכמו כ#, תוצאות הבדיקות  העונה.המש� להחלקה, ולבחירת סוגי הדש# 

כדי לכוו# את ההשקיה והדישו#  העונה במהל�מליחות הקרקע. מומל& לבצע לפחות שתי בדיקות קרקע 
  בצורה מדויקת וחסכנית.

   נכו#:הנחיות לדיגו

לכל חמישה דונ, ליד הטפטפת הקרובה לצמח. קידוחי הדגימה יבוצעו באמצעות מקדח קרקע,  .1
10 . כל ס"מ 60(40(20לגידולי ירקות. לשטחי מטעי יש לבצע בעומקי  ס"מ 20לעומק  קידוחי
 ו לדלי ויעורבבו למדג אחד.אספי ,הקידוחי, מהשטח הנבדק 10מ דגימות ה

 ות:להל# הבדיקות הנדרש  .2

• N P K (#חנק#, זרח# ואשלג). $בדיקות האשלג# מבוקשות לביצוע בשיטות: אשלג# חלי, 
 . PARו Fדלתא 

• EC  אומד# למליחות)כ(מוליכות חשמלית   . וכלורידי

• SP )% בעיסה רוויה , מושפע משיעורי החול, סילט יכולת הקרקע לאחוז מיאומד# ל, מי
  באופ� חד פעמי לחלקהבדיקה זו מומל� לבצע  .)וחרסית בקרקע

  . אחוז חומר אורגני •

• באופ� חד פעמי בדיקה זו מומל� לבצע ) בקרקע חול, סילט, וחרסית ישיעור :טקסטורה (מרק
  .לחלקה

  ולשקית פלסטיק פתוחה. לשקית ניירגר קרקע. את הדגימות יש להכניס  500 דגימה תכיל כ .3

למספרי: ש חקלאי, מושב,  במספרי רצי ולצר$ בד$ את המקראהשקיות יש לסמ# את  .4
  . יש לפרט את סוגי הבדיקות המבוקשות. חלקה, תת חלקה, עומק דגימה

  השדה בגילת. שירות מעבדת באמצעות דוג להזמי# נית# .5

6.   רעיה.נטע, , איריס, 089928680: גילתב מעבדההבאת דגימה ללתיאו

 .אמסי, ויל086355790 :יוטבתהב הלתיאו הבאת דגימה למעבד .7

עזר בעודד י. נית� להמדרי  שירות שדה לי� את שלמה קרמר (ג'וחה) בתפקידחפרידמ� ה עודד .8
  בכל נושא הקשור לנושאי קרקע ומי! וכמוב� בביצוע בדיקות הקרקע.

  odedf@shaham.moag.gov.il  0525833191עודד: 
  
  

  עומד לרשותכ לפיענוח תוצאות הבדיקות ויעו& נוס$. כולו צוות המדריכי

  בהצלחה,

  יור צביאלי          עדי סויסהעודד פרידמ#, 

        תיכונה וצפונית תמר מו"פ ערבה                      , משרד החקלאות ופיתוח הכפרשה"מ

      


