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יבול בעקבות שמירה על המים בשדה ה

 . ופחות סחף
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Verhulst et al., 
2010 

₪  44 -רווח של כ
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השדות כך הקש שמיוצר נדרש לחיפוי  בינונית
בעיקר , שיישאר פחות קש למספוא

 . בשנים שחונות

הפסד ערך הקש למשק  4000לנדאו וחובריו 
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השפעות מינוריות ולא . בפעילותם
 ים מזיקיםקבועות על אוכלוסיית חרק

עופר מנדלסון דוח 
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ויסות 
מחזור 
 המים

תחזוקת 
גופי מים 
 ꜛ ומאגרים
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 ובניית תלכידים יציבים בקרקע

  

יצרנות 
 ראשונית
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 – לאטמוספרהבכמות החמצן המשוחרר 
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