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הקיץ שמתקרב מזמן לנו מגוון אפשרויות 

בין  לנו,  היקרים  עם  משותפות  לארוחות 

אם זה בארוחות החג הגדולות, בפיקניקים 

הירקות  שפע  עם  בראנץ'  או  משפחתיים 

שקיבלנו בסל האורגני )כבר הזמנתם?(

את  מתכננים  שאתם  לפני  רגע 

תשומת  את  להסב  רוצה  אני  הארוחה 

לבכם לדו"ח חדש שפורסם מטעם ארגון 

ישראל"  "לקט 

בהצלת  העוסק 

והעברתו  מזון 

תחת  לנזקקים. 

"הדו"ח  הכותרת 

לאובדן  הלאומי 

 — והצלתו  מזון 

כלכליים,  היבטים 

ם  י י ת ר ב ח

וסביבתיים", רוכזו 

מרעישים  נתונים 

מיליון   2.5 כגון: 

נזרק  מזון  טון 

הכלכלי  הערך  בישראל;  שנה  מדי  לפח 

 2015 לשנת  בישראל  המזון  איבוד  של 

אירופה,  במדינות   .₪ מיליארד   18 הוא 

וישראל אובדן המזון מוערך בכ- ארה"ב 

300 ק"ג לנפש בשנה. סוגיית איבוד המזון 

המשמעויות  על  מאמרים:  לכמה  ראויה 

וכמובן  כלכלית  חברתית,  מבחינה  שלה 

חקלאית. באחרונה נעסוק במדור זה.

בכדי להגיע לאותם מנגו, בננה ומלון 

המדף  על  בסבלנות  היושבים  מושלמים 

כל  חייבת  בפרסומת,  כמו  יפים  ונראים 

שרשרת ייצור המזון לשמור, להגן ולטייב 

מההדברה  שרבע  קורה  כך  המזון.  את 

נועדת לצרכים קוסמטיים ולא להגנה על 

כ-52%  סביבה,  ארגוני  נתוני  לפי  היבול. 

נזרקים  שנקטפים,  והירקות  מהפירות 

שולחן  אל  בדרך  השונים  בשלבים  לפח 

לכך  העיקריות  הסיבות  אחת  האוכל. 

הוא מראה חיצוני שונה מהמקובל, אשר 

כביכול מעיד על איכות ירודה של הפרי.

ארגון  של  הדו"ח  את  לקרוא  מומלץ 

ברשת(  אותו  למצוא  )ניתן  ישראל  לקט 

המזון  להצלת  המלצותיו  את  ולהכיר 

ברמת  להחלטות  מעבר  בישראל. 

החלונות הגבוהים ישנם צעדים מעשיים 

למען  לעשות  יכול  מכם  אחד  שכל 

מגוון  בין  האחרון,  בשבט  בט"ו  הנושא. 

אחת:  יוזמה  בלטה  והנטיעות,  החגיגות 

עם  מכוערים  פירות  לעידוד  הקמפיין 

שיזם  בשן,  אסף  האגרונום  יפה.  מורשת 

הרחב  מהציבור  ביקש  הקמפיין,  את 

של  מינים  עם  מקומיים  עצים  לטעת 

פירות שלא בהכרח היו מגיעים לחנויות 

עם  התכתב  הזה  הקמפיין  הסופרמרקט. 

שקיימה  המכוערים"  הירקות  "קמפיין 

לאחרונה רשת הסופרמרקטים הצרפתית 

'אינטרמארש', במסגרתו היא עודדה את 

הציבור לקנות ירקות במצב טוב שפשוט 

בריאים  עדיין  אך  אחרת  קצת  נראים 

וטעימים.

את  שמים  הללו  הקמפיינים  שני 

וחברתית  חקלאית  בעיה  על  האצבע 

מהותית והיא מגוון המזון. הניסיון לשלוט 

שמייצר  למפעל  אותו  ולהפוך  בטבע 

לשמור  ניתן  ושעליהם  זהים  מוצרים 

נרצה  שרק  מתי  לצלחת  אלינו  ולהביא 

עיקרון  נגד  הולך 

לפיו  מאוד  בסיסי 

והפוריות  היצרנות 

בטבע נובעות ממגוון 

ולא מהתמחות וחד-

הבאים  ממדיות 

בשיטת  לשיאם 

ה  ר ו ט ל ו ק ו נ ו מ ה

צמח  סוג  של  )גידול 

קחו  בשדה(.  יחיד 

יערות  את  לדוגמה 

 — באמזונס  הגשם 

המערכת האקולוגית 

את  יש  שבה  ביותר  והפורייה  היצרנית 

מגוון החיים הגדול ביותר.

מתוך ראייה כזו, עיקרון חשוב בגידול 

ביודינמי הוא לגדל זה לצד זה מגוון גדול 

צמחים,  לשאת:  יכולה  שהאדמה  ככל 

במתח  לעמוד  בכדי  ואנשים.  חיים  בעלי 

שבין שמירה על מזון ומניעת איבודו לבין 

מגוון רחב ככל שניתן, משקים ביודינמיים 

ובכך  ללקוחותיהם  להתקרב  שואפים 

המזון  את  להעביר  מסוגלים  להיות 

הצרכנים.  לקהילת  ביותר  הגבוה  בערכו 

בנוסף, כל מזון שלא יבוא לכדי שימוש, 

הכנת  כמו  אחר,  במקום  למימוש  יגיע 

או  חיים  לבעלי  מזון  ריבות,  או  מיצים 

חלק מערמת הקומפוסט.

המפתח הוא המגוון
לירון ישראלי

יותר ממחצית המזון שנקטף בשדה נזרק אל הפח לפני שהוא מגיע אל שולחן האוכל, דבר שנובע 
בין היתר משיטת ה"מונוקולטורה" הנהוגה בחקלאות התעשייתית. עיקרון חשוב בגידול ביודינמי 

הוא לגדל זה לצד זה מגוון גדול ככל שהאדמה יכולה לשאת: צמחים, בעלי חיים ואנשים

ל ם ו ע מ
ד
נמיקהא

ביודי

חקלאים מפזרים גשם של קריסטל בשדה ביודינמי בהודו
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שלהם:  הגינה  סביב  פעולה  שיתופי 

החלפת יבולים ו/או זרעים, שילוב של 

ילדים בזריעה ושתילה או פשוט לתת 

מתנות פורחות שמקורן בגינה שלהם.

בין  הקשרים  על  הרבה  עוד  להרחיב  ניתן 

מקווה  אני  אך  השונות,  החיים  ממלכות 

שדוגמאות אלו יתנו לכם כיוון התבוננות 

אל  יוצאים  אתם  כאשר  המגוון.  על  חדש 

הגינה, אני ממליץ לקחת זמן ולצייר אותה 

בגירים או צבעי מים. קריאת התמונה של 

הטבע היא המפתח להיכרות מעמיקה עם 

הכוחות החיים שמעצבים אותם.

כי:  ציין  שטיינר  לחקלאות  בקורס 

פרדס,  וחורש,  יער  בין  נכונה  "בחלוקה 

הגדלות  הפטריות  על  וכרי-מרעה  בתה 

בהם באופן טבעי, בזה גלומה מהותה של 

חקלאות טובה". עוד הוא הוסיף כי "לא 

כה  באופן  הקשור  בתחום  לעסוק  ניתן 

לפתח  מבלי  כחקלאות,  לטבע  אינטימי 

ביחס לקשרים ההדדיים  פנימית  תפיסה 

במשק של הטבע”. 

אתם  אחרון:  התבוננות  אימון  ועוד 

לצייר מראש את שולחן  לנסות  מוזמנים 

של  הציור  ומתוך  שלכם,  החג  ארוחת 

אילו  לראות  נסו  העתידית  הארוחה 

יהיו  וטעמים  צבעים  צורות,  איכויות, 

הם  מהיכן  שלכם,  השולחן  על  מונחים 

יגיעו ולאן הם ילכו בגמר הארוחה. ככול 

ומגוונת,  יפה  תמונה  ליצור  שתצליחו 

זורמים  כך תהיו בטוחים שכוחות החיים 

מציעים  שהם  והעושר   והמגוון  אליכם 

זורמים חזרה אליכם.

ארבעה סוגים של גיוון
גיוון  להוסיף  איך  להחליט  מנסים  כאשר 

לגינה ביתית, שדה או מטע, ניתן להיעזר 

לגבי  נתן  ששטיינר  המעמיקות  בתובנות 

ובטבע:  באדם  הפועלות  האיכויות  ארבע 

הפיסי, האתרי, האסטרלי והאני.

של  פעימה  מסמלות  האלו  האיכויות 

ביותר,  לקל  ביותר  מהמוצק  השתנות 

מהארצי ביותר לקוסמי ביותר וכך גם צריך 

לראות את התמונה של הגינה והמשק.

הנה כמה עצות ותובנות:

הסלעי  החומר   — באדמה  חיים  מגוון    .1

בחיים  עשירה  לאדמה  יהפוך  בקרקע 

כאשר הוא יועשר בכמה שיותר כוחות 

אתריים. עקרון ראשון הוא שמירה על 

מים בקרקע. מים הם נשאים של כוחות 

ניתן  לאדמה.  חיות  יעניקו  והם  האתר 

הקרקע  חיפוי  בעזרת  זאת  לעשות 

תכנון  כיסוי,  צמחיית  או  יער  ברסק 

השדה כך שיקלוט כמה שיותר מי נגר 

לאזור  המתאימה  צמחיה  של  ושתילה 

ביודינמי  תכשיר  של  יישום  האקלימי. 

לפעול  הארציים  לכוחות  עוזר   500

חשוב  חסרה.  או  עודפת  לחות  ומאזן 

להימנע מדשן מינרלי מכיוון שכוחות 

מינרליים מפחיתים את עבודת האתר. 

הקרקע  את  להעשיר  חשוב  בנוסף, 

הדרכים  כאשר  אסטרלים,  בכוחות  גם 

שימוש  באמצעות  הן  זאת  לעשות 

בצמחים  ושימוש  חיים  בעלי  בזבלי 

קטנייתיים. בשני המקרים יסוד החנקן 

אשר נמצא בספרה חיה )צמח או בעל 

לקבל  לקרקע  לאפשר  יוכל  חיים( 

בכדי  זקוקה  היא  שלה  הרגישות  את 

מרחבי  המקרינים  הכוחות  את  לקבל 

הקוסמוס.

הוליסטי  מחקר   — וציפורים  עצים   .2

כמה  למתבונן  יגלה  העץ  מהות  של 

אסטרליים  כוחות  סביבו  מרכז  הוא 

לשלילה  להשפיע  יכולה  אשר  במידה 

אלו  כוחות  לאיזון  סביבו.  החיים  על 

אסטרליות  ישויות  הציפורים,  נכנסות 

את  "מאווררות"  אשר  לכשעצמן, 

העצים. בקנה מידה חקלאי ניתן לשלב 

גידול של מטעים עם תרנגולות חופש 

קופסאות  לשים  כדאי  הביתית  ובגינה 

להתארח  יוכלו  שציפורים  כך  קינון 

בגינה שלכם.

לעצים  בדומה   — ופרחים  חרקים   .3

ולציפורים, גם חרקים ופרחים עובדים 

יחד להוספת מימד אסטרלי לגינה או 

למשק. שמתם לב פעם איזו התרגשות 

קורית כאשר חרק מעניין מגיע, וכמובן 

הרגש  עולם  כמה  יודעים  שאתם 

פרחים  זר  מקבלים  כאשר  מתמלא 

בזמן הנכון. שניהם יחד עוזרים להניע 

לשלב  חשוב  ולכן  רגשיים  תהליכים 

שטח  בכל  וריחניים  פורחים  אזורים 

חקלאי, ובשוליים של כל שדה להשאיר 

אזורים לא מופרעים ולא מרוססים. כך 

לחיות  חרקים  לאוכלוסיות  יתאפשר 

ולנוע בין השדה והשוליים.

שטיינר   — טפילים  וחיידקים  פטריות   .4

קשורה  הפטריות  של  שמהותן  מציין 

בקשר עמוק לחיידקים הטפילים אשר 

ושהדרך  בצמחים,  מחלות  יוצרים 

לאזן אותם היא באמצעות שמירה של 

שבהם  אדם,  התערבות  ללא  אזורים 

הפרעה  ללא  לחיות  יכולות  הפטריות 

ובכך הן יאזנו את אוכלוסיות הטפילים 

המזיקים.

לרוב  ביודינמיות  חוות   — אנושי  מגוון    .5

מנסות לשלב בעבודתן מגוון רחב של 

בסיכון  נערים  כדוגמת  אוכלוסיות, 

ותלמידי בית ספר, מבוגרים, אוכלוסיות 

ועובדים  מתנדבים  שונים,  צרכים  עם 

שהרקמה  ככל  ומנוסים.  ותיקים 

כוחות  כך  ומגוונת,  עשירה  האנושית 

לעצב  יכולים  במשק  הפועלים  'האני' 

ובריא.  תוסס  חי,  לאורגניזם  אותו 

אמליץ  תמיד  הביתית,  לגינה  באשר 

לאנשים לחשוב איך הם יכולים לעשות 

הניסיון לשלוט בטבע ולהפוך אותו 
זהים  מוצרים  שמייצר  למפעל 
ושעליהם ניתן לשמור ולהביא אלינו 
לצלחת מתי שרק נרצה הולך נגד 
עיקרון בסיסי מאוד לפיו היצרנות 
והפוריות בטבע נובעות ממגוון ולא 
הבאים  וחד-ממדיות  מהתמחות 

לשיאם בשיטת המונוקולטורה

לירון ישראלי מוביל את היוזמה "אדמה חיה", בה הוא מלמד חקלאות ביודינמית חקלאים, גננים ומורים. מייצר תכשירים ביודנמיים 
adama. ומייעץ למשקים וקהילות. לשאלות ומידע בקרו בעמוד הפייסבוק אדמה חיה - מעגל עשייה ולימוד ביודינאמי או בדוא"ל

biodynamic@gmail.com


