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חקלאים יקרים,

בימים אלו אני סוגר ארבעה חודשים ראשונים בתפקיד מנהל 
משרד ישראל בקבוצת חיפה.

חלקכם וודאי מכיר אותי מחברות שעבדתי בהן בעבר, 
אדמה-אגן וביו-בי. אני צולל לתוך עולם לא מוכר לי, אשר  
בו הידע המקצועי האישי שלי הוא מוגבל )בינתיים(. הכול 
נראה ונשמע חדש, אבל לפחות אתם, חקלאים ומפיצים 

משמשים לי עוגן.

מצאתי כאן בקבוצת חיפה צוות מקצועי ומסור, אשר לא 
חוסך במאמצים כדי להמשיך ולהביא לכם את הידע 

והפתרונות המקצועיים והנכונים ביותר עבורכם. האגרונומים 
שלנו יודעים לתפור עבור כל אחד מכם את המענה המתאים, 

מגיעים איתכם לשטח, בודקים את הקרקע ואת העלים 
ומשאירים לכם תוכנית דישון מסודרת.

בארץ, כמו בכל העולם, החודשים האחרונים היו סוג של 
ספינה המיטלטלת בים סוער של חוסר יציבות: זה החל לפני 

כשנה כאשר מחירי ההובלה "השתגעו", המשיך בעליות 
מחירים תלולות של סחורות וחומרי גלם, וכשכבר חשבנו 

שהעסק מתחיל להתייצב בסביבות מרץ - אפריל, באה 
המלחמה בין רוסיה ואוקראינה וטרפה את הקלפים.

קשה להגיד האם אנו לקראת רגיעה ויציבות, בשלב זה 
אנו לא רואים עדיין ירידות מחירים שישפיעו באופן מיידי 
ומשמעותי על מחירי המוצרים, נראה שלפחות בשלב זה 

העליות נעצרו.

בגיליון הנוכחי נחלוק איתכם את הניסיון שלנו בדישון 
קנאביס רפואי, ושמחים להציג בפניכם את מוצר הברזל 

המשופר שלנו. 

בהצלחה לכולנו ונפגש בשטח!

אוהד אבירם
מנהל משרד ישראל – קבוצת חיפה

בשל ההגבלות החוקיות בגידול קנאביס רפואי, הידע המחקרי והמסחרי 
לגבי תנאי הגידול וההזנה המיטבית הוא מוגבל. רוב שיטות ההזנה המוכרות 
מבוססות על ניסיון המגדלים, ולאו דווקא על ניסויים מסודרים. רק לאחרונה 

החל להצטבר מידע מעשי מבוסס זמין לציבור.

הגישה של חיפה להזנת קנאביס מבוססת על הניסיון הרב שלנו בהזנת מגוון 
גידולים רחב בחממות מתקדמות ועל העבודה שלנו עם מגדלים בכל רחבי 

העולם. המטרה שלנו היא לספק לצמח את דרישות ההזנה באופן היעיל 
והמדויק ביותר.

יבול הקנאביס הרפואי הוא תפרחת הצמחים. בישראל המגדל מתוגמל לפי 
משקל הפרח, בתנאי שתכולת החומרים הפעילים נמצאת בגבולות שקבעה 

הרגולציה. כלומר, כל עוד היבול עומד בתנאי הרגולציה, ככל שמשקל 
התפרחת גבוה יותר כך ההכנסה של המגדל גבוהה יותר. בהתחשב באמור 

לעיל, תכנית הדישון מכוונת לשפר הן את כמות היבול והן את איכותו. 

מחקרים עדכניים שופכים מעט אור על ההשפעה של משטרי תזונה שונים על 
תכולת המרכיבים הפעילים בפרחים ובעלים של צמח הקנאביס. כך למשל 

נמצא כי הצמח מייצר מטבוליטים משניים כאשר הוא נמצא בעקה. לדוגמה, 
ממצאים ראשוניים מצביעים על כך שגרימת מחסור באשלגן מעלה את ריכוז 

הקנבינואידים בפרחי הקנאביס.

ניתן לחלק את מחזור הגידול של צמח הקנאביס לשני שלבים עיקריים: שלב 
וגטטיבי, שבו הצמח מגדל את מרבית הגבעולים והעלווה, ושלב הפריחה, שבו 

הצמח פורח ומפתח את פרחיו. את השלב השני ניתן לחלק לשלבי משנה. 
השלב הוגטטיבי מתחיל לאחר התבססות הייחור המושרש. הצמחים נחשפים 

לשעות אור ארוכות )16-24 שעות ביממה(, דבר הגורם לצימוח וגטטיבי נמרץ. 
שלב זה הוא קריטי לצמח, שכן צמח חזק יוכל להניב פרחים גדולים ואיכותיים. 

בשלב זה הצמח דורש הזנה מוגברת במיוחד של חנקן ואשלגן, כדי לתמוך 
בצמיחה המהירה. 

שלב הפריחה מושרה בתנאים של אור מוגבל למשך 10-12 שעות ביממה. נהוג 
לחלק שלב זה לשלבי משנה:  

היווצרות ניצנים - שלב שבו מתפתחים ניצנים ראשוניים של פרחים. שלב  א( 
זה יכול להימשך 7-10 ימים; 

הגדלת תפרחות - הפרחים מתפתחים לגודלם הסופי;  ב( 

שלב הגמר, שבו הצמח מתבגר ומוכן לקטיף. בשלב זה הזנת הצמח צריכה  ג( 
לתמוך ביצירת התפרחות. רמות האשלגן שהצמח דורש גבוהות מרמות 

החנקן, וכן יש צריכה מוגברת של זרחן, בשל חשיבותו לתהליך הפריחה.  

גידול קנאביס רפואי הוא אחד מהענפים המתפתחים 
ביותר בחקלאות העולמית, ובכלל זה גם בישראל. בשנים 

האחרונות הוקמו ברחבי הארץ חוות רבות, שהמשותף 
לרובן המוחלט הוא גידול בחממות מתקדמות. ענף זה 

מתאפיין ברגולציה חמורה, הן מבחינה חוקית והן מבחינת 
דרישות הגידול, מכיוון שהמוצר מיועד לשימוש רפואי.  

דישון אופטימלי 
לקנאביס רפואי



ברוב המוחלט של החוות בארץ מגדלים את הקנאביס במצע מנותק, ממשק 
המחייב אספקה של כל חומרי ההזנה של הצמח בתמיסת ההזנה. כיום נעשה 

שימוש במגוון מצעים מנותקים - כבול, קוקוס, פרלייט וטוף, וכן בהרכבים 
המשלבים שני סוגי מצעים ביחסים שונים. לכל אחד מסוגי המצעים יש 

תכונות ומאפיינים הייחודיים לו. הגידול במצע מנותק מאפשר ליצור סביבת 
שורשים מיטבית באמצעות השקיה ודישון מדויקים.  יש חשיבות גבוהה 

לניטור צמוד של מאפיינים כימיים כ- EC ו-pH, ריכוזי חנקן, אשלגן ומגנזיום 
במי ההשקיה ובנקז. עבודה נכונה תאפשר לנו מעקב אחר סביבת הגידול 

ויצירת תנאים אופטימליים אשר ישפרו את כמות היבול ואיכותו. על ידי 
שמירה של תכולת רטיבות, רמות חמצן, רמת pH וסביבת מליחות אידאליים 

ניצור תנאים אופטימליים לקליטת חומרי ההזנה על ידי השורשים. 

בעולם בכלל ובארץ בפרט מגדלים זנים רבים של קנאביס, וגם בחוות עצמן 
תחלופת הזנים היא מהירה. לזנים שונים יכולות להיות דרישות הזנה שונות, 

ובעת יישום תוכנית דישון בחממה, עלולים להתפתח מחסורים ביסודות 
הזנה בזנים מסוימים, בעוד זנים אחרים יתפתחו בצורה מיטבית תחת אותו 
משטר דישון. במקרים כאלה יש להתאים את תוכנית הדישון לדרישות הזן. 

אם לחברת הגידול יש תוכניות לדישון הזנים שהיא מגדלת, יש להשתמש 
בתוכניות אלו כנקודת מוצא. אם אין תוכניות כאלה, אנו ממליצים להשתמש 

בתוכנית דישון כללית לקנאביס רפואי כפי שמוצגת להלן:

כדי לאפשר לחווה גמישות מרבית במעבר משלב הזנה אחד למשנהו ובכדי 
לשנות את תוכנית הדישון בהתאם לצרכים הספציפיים של כל זן וזן, אנו 

ממליצים על בניית מערכת דישון הכוללת 4-5 מכלי דשן: 

מכל 1 - מכיל אשלגן בריכוז גבוה. ניתן להרכיב אותו מחנקת אשלגן וחיפה-
 Multi-K™ אשלגן גופרתי(. מומלץ לשקול שימוש בחנקת אשלגן( SOP

Reci מוצר המכיל נתרן בשיעורים נמוכים במיוחד ומיועד לשימוש 
במערכות סגורות, הרגישות מאוד להצטברות נתרן. 

מכל 2 - מכיל זרחן גבוה. ניתן להשתמש בחיפה-MAP י)12-61-0( ו/או 
בחיפה-MKP י)0-52-34(. הבחירה בכל אחד מהמוצרים והיחסים ביניהם 

ייקבעו על פי הצורך בתגבור באשלגן או בחנקן אמוניאקלי.

מכל 3 - מכיל מגנזיום )חיפה-מאג/מגניסל( וסידן )חיפה-כאל(. חשוב לציין 
שמכל זה מכיל רמה גבוהה של חנקן. במידה ורמת החנקן גבוהה מהרצוי, 

יש להוריד את רמתו במכלים 1 ו-2.

מכל 4 - מכיל חומצה גופרתית לצורך החמצת מי ההשקיה.

מכל 5 )אופציונלי( – ניתן להוסיף מכל זה לצורך מתן מיקרואלמנטים 
)מיקרו-קומבי ו/או מיקרו-ברזל, מיקרו-מנגן ומיקרו-אבץ של חיפה(. 

אפשרויות נוספות הן להוסיף את המיקרואלמנטים לכל אחד ממכלים 1-3 
או לתת בהגמעות ספציפיות במהלך הגידול.

בניית מערכת דישון באופן המתואר מאפשרת למגדל גמישות מרבית 
בבניית תוכנית הזנה לאורך מחזור הגידול, בהתאמה לצרכים ספציפיים 

ובשינויים והתאמות במידת הצורך. 

במקרה וניתן לדשן במכל אחד בלבד, מומלץ להשתמש בדשנים מסדרת 
דשן-כל המבוססים על אמון חנקתי )17-10-27, 20-2-30, 12-9-35 
ו-20-9-20(, אך ניתן לעשות זאת רק כאשר ריכוז הסידן והמגנזיום 

שמקורם במים מספיקים לגידול תקין ואין צורך להוסיפם כדשן.

אנחנו בחיפה מציעים למגדלים את המגוון הרחב ביותר של חומרי הזנה 
לגידול קנאביס, בסטנדרטים הגבוהים ביותר בעולם – דשנים מסיסים 

המכילים יסוד הזנה אחד או שניים, ונוסחאות דשן-כל המכילות חנקן, זרחן, 
אשלגן ויסודות משניים בריכוזים וביחסים שונים. מוצרי חיפה מתאימים 

לכל סוגי המצעים ומי ההשקיה )מים מותפלים, מי קידוחים ומי אוסמוזה 
הפוכה(. מגדלי קנאביס מובילים במדינות רבות רוכשים את מוצרי חיפה 

כמוצרי פרימיום המבטיחים הזנה איכותית. אנו יודעים להתאים את 
המוצרים לדרישות החוות והמגדלים, על פי התנאים הספציפיים בכל חווה. 

לאחרונה הוספנו לקו המוצרים שלנו מוצר ייחודי של סיליקון. מהניסיון 
הנצבר עולה כי הסיליקון הינו יסוד מועיל מאוד בגידול קנאביס, ואי לכך 

הפך למבוקש מאוד בקרב מגדלי הקנאביס ברחבי העולם.

תודה לחברת GreenMed בהכנת הכתבה.

דישון אופטימלי 
לקנאביס רפואי

)ppm( ריכוז במי השקיה                

SO4  MgO  CaO  K2O  P2O5  N שלב פנולוגי 

70-100  40-50  80-100  50-75  50-60  50-75 הנבטה 

70-100  50-60  120-160  150-175  100  100-150 צימוח וגטטיבי 

70-100  50-60  120-160  150  100  100 הפרחה 

70-100  50-60  120-160  100-150  100  100-150 הגדלות תפרחות 

70-100  50-60  120-160  100-150  100  60 סיום גידול 



אנו בחיפה שמחים לבשר לכם ששיפרנו את המוצר "חיפה מיקרו ברזל", 
כלאט EDDHA המכיל 6% ברזל צרוף. המוצר המשופר מכיל כ-5.2% ברזל 

בכלאציה ortho-ortho, )לעומת 4.8% במוצר הקודם(, מה שמקנה לו יציבות טובה יותר.
לצורך קביעת יציבות המוצר בקרקע המכילה רמה גבוהה של גיר פעיל, בדקנו אותו  במעבדות "צמח"

)צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות( בהשוואה למוצרי ברזל מקובלים בשוק. אנו שמחים לחלוק איתכם את תוצאות הבדיקה.

בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות לאגרונום חיפה באזורכם.

אומנם קרקעות מינראליות מכילות רמות גבוהות מאוד של ברזל, מ-0.7% 
ועד 50% מסך משקל הקרקע היבשה, אך על פי רוב ברזל זה אינו זמין 
 pH-לקליטה על ידי שורשי הצמח. זמינות הברזל לצמחים מושפעת מ

הקרקע במידה רבה, וברוב קרקעות ישראל, שבהן pH גבוה מ-7.5, הברזל 
מצוי כיון תלת-ערכי )+Fe3( שאינו זמין לצמח כלל. כמו כן, לתכולת הגיר 

הפעיל )מקטע הגיר דק-הגרגר( השפעה רבה על זמינות הברזל לצמחים: 
ככל שתכולתו עולה, זמינות הברזל לצמחים יורדת. 

מכיוון שבתנאים של קרקעות ישראל זמינותו של הברזל החופשי נמוכה, 
מקובל להשתמש בכלאטים אשר קושרים את הברזל )ומתכות אחרות( 
ומשפרים את זמינותו לצמח. הכלאט הנפוץ ביותר לשימוש קרקעי הוא 

EDDHA, אשר יציב בטווח pH רחב )3-11(. לכלאט זה כמה מבנים 
מרחביים, אשר נקראים איזומרים, וביניהם המבנה אשר קושר ברזל 

ביעילות הגבוהה ביותר הוא ortho-ortho. לפיכך, ככל ששיעור צורה 
זו במוצר גבוה יותר, יעילות המוצר עולה. עד כה מוצר הברזל של חיפה 

)"חיפה מיקרו ברזל"(, בדומה למרבית מוצרי הברזל בשוק, הכיל 4.8% 
בצורה של ortho-ortho )מתוך 6% ברזל במוצר(. לאחרונה שיפרנו את 

המוצר, וכעת הוא הוא מכיל 5.2% בצורה זו. 

כדי לבדוק את יתרון המוצר החדש, בחנו אותו במעבדת שירות שדה 
צמח. נבדקה יציבות המוצר בתמיסה בקרקע 

 Fe-EDDHA גירנית בהשוואה למוצר ברזל
סטנדרטי )סקווסטרין( ובהשוואה למוצרים 

מובילים בשוק הישראלי. 

בעוד ברזל מינראלי היה שוקע מיד בקרקע 
ונעשה לא זמין לקליטה, הברזל בכלאטים 

השונים נשאר יציב בתמיסה ולא שקע במשך 
עשרת ימי הניסוי, למעט שינויים הנובעים מאיכות 

הכלאט. ככל שהברזל יציב יותר בתמיסה, כך 
הוא נשמר זמין יותר לקליטה על ידי שורשי 

הצמח, ולכן יעילותו גבוהה יותר.

בבדיקה נמצא שמוצר הברזל החדש של חיפה, "חיפה מיקרו ברזל 
5.2%" היה המוצר היציב ביותר. יציבותו פחתה ב-11% בלבד,      

בהשוואה לפחיתה ב-15-17% בכלאט חיפה מהדור הקודם ובכלאטים 
מתחרים שונים. 

אנו ממליצים לשלב את מוצרי "חיפה מיקרו" ובכללם 
גם "חיפה מיקרו ברזל" בתמיסת הדשן, וזאת מכיוון 

ש-pH בתמיסות הדשן הוא חומצי חלש, ואינו יורד 
מתחת ל-4. בתנאים אלה כל הכלאטים נותרים 

יציבים בתמיסה.

ההמלצה הכללית היא להוסיף 5 ק"ג "חיפה מיקרו 
ברזל" ל-1000 ליטר תמיסה המכילה כ-200 ק"ג דשני 
חיפה )8 שקי 25 ק"ג(. באופן זה הברזל מסופק באופן 

קבוע יחד עם שאר יסודות ההזנה הניתנים לצמח.

לנוחותכם, המוצר משווק בדלי פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 
המאפשרת תחזוקה קלה וסגירה חוזרת. 

מוצר ברזל חדש לחיפה!
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בציון 100 שנה למכון וולקני, מרכז מחקר גילת בשיתוף אשכול נגב מערבי ומועצה אזורית שער הנגב ארגנו את ההאקלאות, האקתון העוסק באתגרים 
בחקלאות מתקדמת – אירוע לפיתוח רעיונות ופיצוח אתגרים בנושא דישון מדייק בחנקן.

במסגרת האירוע אגרונומים מקבוצת חיפה שיתפה פעולה עם צוות מ"אגריוט", סטארטאפ אשר פיתח את אפלקיצית CropTune לניתור תכולת חנקן 
בעלים באמצעות המצלמה בסמארטפון, על מנת למצוא פתרון לניטור חנקן בזמן אמת בשדה ובכך להוביל לדישון מדויק יותר בחנקן.

.CropTune תוכנת ניהול הדישון של חיפה וניטור תכולת החנקן בעלים באמצעות אפליקציית ,NutrinNet הפתרון שהוצג הוא אינטגרציה בין תוכנת

האינטגרציה תיצור מערכת תומכת החלטה לדישון מדייק ומתאים יותר בהתאם לרמות חנקן הנדגמות בשטח.  

הפעילות הבין-לאומית של קבוצת חיפה היא הרבה מעבר לשיווק של דשנים
ברחבי העולם. צוותים של אגרונומים מומחים בפריסה עולמית הם "מכפיל כוח" 

לידע המקצועי של חיפה, ידע שמעשיר ומקדם חקלאים בכל העולם.   

כחלק מהפעילות שלנו לאיסוף וביסוס של ידע, אנחנו מפעילים צוותי חשיבה בנושאים ממוקדים, 
ובהם משתתפים אגרונומים של חיפה ממדינות ואזורים שונים בעולם. אחד הצוותים הוא 

ה-Modern Greenhouse Task Force, צוות שמטרתו לקדם את הידע בנושא דישון בחממות 
מתקדמות בקבוצת חיפה ועבור לקוחותינו החקלאים מכל העולם. 

לאחר תקופה ארוכה שבה נאלצנו להסתפק בתקשורת וירטואלית, ערכנו מפגש של צוות זה 
כאן, בישראל. במהלך הכנס הציגו חברי הצוות את הפיתוחים האחרונים בתחום דישון החממות 
במדינותיהם, דנו באתגרים השונים בתחום והציעו פתרונות מותאמים לאזורים ולתנאים שונים. 

הכנס נמשך חמישה ימים, ושילב הרצאות, סדנאות וסיורים מקצועיים.

בעבר כבר הבאנו לישראל חידושים שונים בהסתמך על ניסיונם של צוותי חיפה במדינות אחרות.
הידע והתובנות שאנו צוברים במפגשים כמו זה שערכנו, המבוססים על ניסיון עשיר שנאסף בכל            

רחבי העולם, מאפשרים לנו להביא לכם, החקלאים, שירות מקצועי ומדויק יותר.

חיפה באירוע "האקלאות" - האקתון להתמודדות עם אתגרים בחקלאות מתקדמת בנושא
דישון מדייק בחנקן

כנס חממות מתקדמות בחיפה 



כוח ברזלכוח ברזל

חיפה בשטח. 
האגרונומים שלנו לשירותך - צפון: ישי וקסמן 054-6756675,  מרכז ובקעה: רן יקיר 054-6172979, 

דרום: יוסי סופר 054-5616122, פיתוח וניסויים: אביאל צור 054-4826799 

חיפה מיקרו ברזל ביעילות מוגברת
ortho-ortho - עשיר ב EDDHA כלאט

יציב יותר גם בקרקעות גיריות
ortho-ortho מכיל 6% ברזל צרוף, 5.2% בכלאציה

יעילות מוכחת: המוצר נבדק בהצלחה במעבדות "צמח טכנולוגיות חקלאיות"

חדש


