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חדש! דשן-כל™ 19-19-19 עכשיו בתוספת חומצות הומיות! 
מגדלים בעוז - ביקור חקלאים בעוטף עזה 

מחבקים את העוטף - שי הוקרה לחקלאי עוטף עזה
סדרת וובינרים למגדלי מטעים ועוד...



החומצות ההומיות, שלהן פעילות ביוסטימולנטית, משפרות פעילות של מנגנונים שונים במערכת 
שורש–קרקע–מיקרואורגניזמים. יישום משולב של חומצות הומיות עם דשנים מינרליים מחזק הן 

את הצמח עצמו והן את הסביבה התומכת בו, והוא יעיל יותר מיישומים נפרדים. כדי להנות ממלוא 
התועלת של החומצות ההומיות, חשוב ליישמן במועד הנכון. 

אומנם חומרים הומיים משפרים את קליטת הזרחן בצמח, אך בדרך כלל אי אפשר לשלב חומרים 
הומיים שמקורם בקרקעות אורגניות עם מרבית הדשנים בהם חומצה זרחתית מהווה את מקור הזרחן. 

כדי לעקוף את הבעיה, יישום של חומצות הומיות בהדשייה ייעשה בנפרד ממכל הדשן. יש לציין 
שחומצות פולביות כן ניתנות לשילוב עם דשנים חומציים במידה מסוימת, אם כי לא מומלץ לשלבן 

.)pH<2( בתמיסות דשן חמוצות מאוד

™ הוותיקה 20-20-20. הוא מכיל את אותם חומרי  דשן-כל™ 19-19-19 מבוסס על נוסחת דשן-כל
גלם ובראשם חנקת אשלגן, כלאטים של יסודות מיקרו ומועשר בחומצות הומיות. החומרים ההומיים 

בדשן מופקים ממינרל הקרקע לאונרדיט בתהליך ייחודי אשר מאפשר ערבוב שלהם עם דשנים 
מוצקים ומבטיח את יציבותם גם בתמיסות חומציות. בשונה ממרבית התכשירים ההומיים המוכרים, 

חומר הגלם מיובש ואינו מכיל מים, לכן תכולת החומצות ההומיות שבו גבוהה מאוד - כ- 70%, 
בהשוואה לריכוז מקובל של 9-16% במוצרים נוזליים מקבילים.

דשן-כל™ 19-19-19 הוא נוסחה אידאלית לתחילת העונה: תכולת הזרחן הגבוהה חיונית לירקות 
בשלב ההתבססות ולהתעוררות וצימוח וגטטיבי במטעים. החומצות ההומיות מעלות את זמינות הזרחן 
לצמח בשלב המשמעותי ביותר במחזור הגידול - השלב שבו מתפתחים השורשים התומכים בהמשך 

הגידול. בנוסף לאלה מספקת הנוסחה חנקן ואשלגן ביחס מאוזן.

בגידולים רבים - בשדה, בחממה ובמטע - הדשן המומלץ לתחילת העונה הוא 20-20-20, במנה של 
חצי שק עד שק שלם לדונם, וידוע כי לתוספת של חומצות הומיות בשלבים אלה יש השפעה חיובית 

על פעילות השורשים וכתוצאה מכך על התפתחות ובריאות הצמח כולו. השילוב של זרחן גבוה 
וחומצות הומיות בנוסחת דשן מנצחת מקנה יתרון משמעותי למגדל כבר בתחילת מחזור הגידול.

אנו ממליצים להשתמש ב-דשן-כל™ 19-19-19 בתחילת הגידול כפי שאתם רגילים להשתמש 
בנוסחה 20-20-20, לפי ההמלצות הבאות:

החומצות הההומיות נקלטות ביעילות דרך השורשים, אך לא דרך העלווה. מסיבה זו מומלץ ליישם 
דשן-כל™ 19-19-19 בהדשייה בלבד, ולא בריסוסי עלווה. 

בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אל האגרונומים שלנו בכל רחבי הארץ לייעוץ.

אנו בקבוצת חיפה ממשיכים לפתח, לחדש ולהביא לכם - 
החקלאים, דשנים איכותיים, יעילים ובעלי ערך מוסף גבוה. 

אנו שמחים להציג מוצר חדשני ומיוחד: דשן-כל™ 19-19-19 
מועשר  במיקרואלמנטים וחומצות הומיות. מוצר זה משלב את 
היתרונות המוכרים היטב של דשן-כל™ 20-20-20 עם הפעולה 

של חומצות הומיות באיכות גבוהה במיוחד.

דשן-כל™ 19-19-19
עכשיו בתוספת חומצות הומיות!

חקלאים-חברים יקרים,  
לאחר מספר שנים של היעדרות חזרתי 

לחיפה, ואני שמח ואפילו מתרגש לכתוב      
שוב בעיתון שאותו ערכתי כשהייתי אגרונום 

שוק ישראל. 

קבוצת חיפה היא ארגון שעבר שינויים 
ותהפוכות. האתגרים שצלחנו בישראל 

)ובעולם( חיזקו אותנו, ואנחנו גאים להיות 
חלוץ לפני המחנה, ולפתח בהתמדה מוצרים 

שהם אבני היסוד של החקלאות. גם כיום, 
במציאות שאינה תמיד פשוטה, קבוצת חיפה 

נמצאת בצמיחה, וצופה קדימה בגאווה של 
תעשייה ישראלית מתחדשת. 

בשטח אפשר לראות את הצוות שלנו עובד 
במלוא המרץ - מליווי מגדלים בשטח,  

הטמעה של מוצרים חדשים דוגמת דשן-כל 
עם ביוסטימולנטים, העמדת ניסויים ותצפיות,  

הכנת תוכניות דישון - ועוד היד נטויה.    

במדינתנו אין רגע דל: כבר התחלנו לראות 
את סוף תקופת הקורונה והיציאה מסגרים 
ותקופות בידוד, כשהמציאות 'הזכירה' לנו 
שחזרה לשגרה אינה קרובה כפי שקיווינו. 
מבצע "שומר החומות" החל, ואיתו תקופה 

קשה לתושבי העוטף ומעבר לו, תקופה של 
חששות וחוסר וודאות. 

את הגיליון הנוכחי החלטנו להקדיש לחברינו 
מעוטף עזה: חקלאים אמיצים, חדורי מטרה 
ושליחות, נחושים לקיים חקלאות ישראלית 
יפה - ויהי מה. בחודש שעבר פגשנו מספר 
חקלאים באופן אישי והקדשנו להם כתבה,  

וכן הענקנו שי ליותר מ-100 מגדלים בעוטף.    

בהזדמנות זו אבקש לאחל המשך עונה חקלאית 
מוצלחת לכל המגדלים, ולאלה שנמצאים 

בתקופת ביניים - עיבוד מוצלח ומנוחה 
מאוששת לקראת עונת השתילות המתקרבת. 

וכרגיל - נפגש בשטח! 

שחר דיין 
מנהל משרד ישראל 

חדשחדשדשן דשן 

מינון שלב פנולוגי  גידול   

200-500 גרם לדונם ליום שתילה והתבססות )שבועות 0-4(  עגבנייה, חציל, פלפל, 
)סה"כ 10-12 ק"ג/דונם( מלפפון חורף   

200-500 גרם לדונם ליום שתילה והתבססות )שבועות 0-2(  מלפפון קיץ  
)סה"כ 5-6 ק"ג/דונם(    

200-700 גרם לדונם ליום שתילה עד לאחר חנטה   דלועים שטח פתוח  
)סה"כ 25 ק"ג/דונם(    

25 ק"ג/דונם מחולק המחצית הראשונה של העונה )מרץ - יולי(  מטע צעיר )שנה 1-3( 
למנות שבועיות שוות    

8-12 ק"ג/דונם ביישום יחיד דישון טכני יחיד בתחילת העונה  מטע בוגר  

10-20 ק"ג/דונם בחודש הראשון למחזור הגידול  מטע בוגר  



להיות חקלאי בישראל זה לא דבר פשוט, יעיד כל מי שעסק או עוסק בחקלאות. להיות חקלאי בישובים שסביב רצועות עזה 
זה קושי אחר לגמרי. בנוסף לבעיות ה"רגילות", נאלצים החקלאים בעוטף להתמודד עם מצבים שאף חקלאי אחר בעולם אינו 

מתמודד איתם - לגדל תחת אש. גיליון זה מוקדש לחקלאי עוטף עזה, באהבה מקבוצת חיפה.

לזרעים יש להקפיד על הפריות מבוקרות(, ולמרות שלא עשיתי ביקורת, אני 
מרגיש שיש שיפור בעוצמת הצימוח. הבעיה העיקרית שלנו ביום-יום היא 
כוח אדם. כמו למרבית המגדלים בארץ, חסרים עובדים. המחסור החמיר 

עוד בתקופת הקורונה, כשהגעת העובדים נעשתה מורכבת יותר, וכאשר יש 
מתיחות ביטחונית המצב מגיע לשפל. בתור מעסיק אני מרגיש את המתח 
שבו נמצאים הפועלים. בזמן המבצע כמעט שלא היה ניתן לצאת לחלקות, 

ואי אפשר היה לעבוד ברציפות. זה גרם לעיכוב משמעותי במהלכים שצריך 
לבצע. השתדלתי להרגיע את הפועלים, ומובן שהם קיבלו הדרכה מסודרת 

כיצד להתנהג במצב חירום. זמן ההתראה הרשמי באזור שלנו הוא 10 
שניות, שזה מספיק רק כדי להשתטח על הקרקע, אז בפועל ההתרעה 

האמיתית היא השריקה של פצצות המרגמה או הנפילה הראשונה.

בבוקר קיצי אנו נפגשים במשק של אלי לוי, מגדל זרעי ירקות ממושב נתיב 
העשרה אשר צמוד לגבול הצפוני של הרצועה. אלי, חקלאי מילדות, היה 
ממקימי המושב שעלה לקרקע ב-1982, לאחר פינוי סיני. "לגידול ירקות 

המיקום הזה מצוין", מסביר אלי. "התנאים האקלימיים והקרקע מתאימים 
מאין כמוהם לגידול ירקות, ובעיקר ירקות לזרעים. טמפרטורות יחסית 

נוחות במשך כל השנה הודות לקרבה לים, שממזג את האוויר ומעלה את 
הלחות, בשילוב חול דיונה שמתפקד ממש כמצע מנותק, מאפשר לנו להגיע 
לתוצאות מצוינות. מבחינת דישון אני משתמש בעיקר בדשן-כל 17-10-27, 

ומכיוון שמי ההשקיה אצלנו מכילים מעט מאוד סידן ומגנזיום, אני מוסיף 
מגניסל וקלציום ניטראט. מידי פעם אני מתגבר בחומצה זרחתית. העונה 

התחלתי לרסס דשן-כל 21-21-21 על העלווה לפני הפריות )בגידול ירקות 

המגדל אלי לוי ויוסי סופר 
בחממת עגבניות לזרעים

בעוטף עזה
מגדלים בעוז -
המגדל ערן שדה ויוסי סופר  ביקור חקלאים

בחממת צ'רי



 חממות המושב צמודות
לגדר וממש ניתן לראות את 

האנשים מהצד השני של 
הגבול משקיפים עלינו

"
"

בקבוצות רכישה, בעיקר במרכז הארץ. "למרות שעבודת השיווק נעשתה 
משמעותית מאוד, וגם ההובלה שאנו עושים ישירות ללקוחות, הרווחיות 

עלתה. גם הלקוח מרוויח כשהוא מקבל מוצר טרי, מגוון, ובמחיר נמוך במידה 
משמעותית מהמחיר בסופר" מסביר ערן, ומציג את סוגי העגבניות השונים. 

בביקור באחד מבתי הרשת הוא מסביר: "מבחינת תנאי גידול, האזור הזה 
מושלם. הקרקע החולית נוחה מאוד לעיבוד, האקלים וזמינות המים שאנו 

מקבלים, מאפשרים לנו להגיע לתוצאות מעולות. תוכנית הדישון עבורי היא 
פשוטה וברורה מאוד. כפי שיוסי )יוסי סופר, אגרונום חיפה באזור הדרום( 
המליץ לי, אני מתחיל את מחזור הגידול עם דשן-כל 20-20-20, ואחר כך 

עובר לדשן-כל 17-10-27 עד סיום הגידול". 

לא רחוק ממושב יובל, במושב שדי אברהם, אנו פוגשים את ראובן צוויג, 
המגדל ירקות חממה שונים. ראובן עלה מארגנטינה בשנת 1970, ממניעים 

ציוניים בעיקר, וגם בשל גילויי אנטישמיות שחווה בארץ מולדתו. לאחר 
סיום השירות הצבאי החליט, יחד עם אשתו אבלין, לעבוד בחקלאות באחד 

הישובים בדרום. בעקבות הסכמי השלום עם מצרים שהתגבשו באותה עת, 
לא קלטו הישובים בסיני מתיישבים נוספים, והמשפחה הצעירה נקלטה 

במושב צוחר, ולאחר מכן הייתה ממקימי מושב שדי אברהם שעלה על 
הקרקע ב-1981. כיום אחראי ראובן על השיווק, בנו יוני אחראי על הגידול, 

ואבלין אחראית על הנהלת החשבונות ובקרת איכות. בגלל קפדנותה הרבה 
של אבלין על איכות הירקות, בחרו את שם המותג "הירקות של הגברת". 
הירקות מוזנים בדשנים המורכבים של חיפה, בעיקר דשן-כל 17-10-27. 
בסיור בחלקת הפלפלים הצמודה לבית אנו מתרשמים מהגידול. "המבצע 
האחרון היה קשה לנו במיוחד" מספר ראובן. "מספר האזעקות היה גבוה 

מאוד וכך גם הנפילות, וחששנו מאוד לביטחונם של הפועלים. במושב אוהד 
נהרגו שני פועלים תאילנדים מפגיעה ישירה בבית אריזה, ותשעה נפצעו. 

אנשים שבסך הכל באו לעבוד כאן, ואין להם שום קשר לסכסוך, מוצאים את 
עצמם פתאום בחזית. אני אישית לקחתי קשה מאוד את זה שהפועלים שלי 

נמצאים בסכנה כזו. מערכת כיפת ברזל מגינה על הישובים ולא על שטחים 
פתוחים, אבל 'שטחים פתוחים' הם במקרים רבים שטחי החקלאות שלנו. ואם 

אין הגנה עליהם, המשמעות היא שלא בטוח לעבוד בזמן מתיחות". 

חיפה מאחלת שנים של שקט, ביטחון ועבודה פורייה 
לחקלאי העוטף. אנו מאמינים שחקלאות היא ציונות, 

ומחזקים את לקוחותינו היקרים באזור מאתגר זה.

"חממות המושב צמודות לגדר וממש ניתן לראות את האנשים מהצד השני 
של הגבול משקיפים עלינו". לשאלתי מהי החוויה המשמעותית ביותר 

עבורו במהלך סבב הלחימה האחרון, אלי מספר שהיה עם הפועלים באחת 
החממות ביום שישי האחרון של המבצע. ועקב תכיפות הנפילות הם 

השתטחו על האדמה, ונשארו כך במשך דקות ארוכות, בלי כל אפשרות 
לצאת מהמבנה לאזור מוגן. 

במושב יובל שבדרום הרצועה, לא רחוק מגבול מצרים, אנו פוגשים את ערן 
שדה, מגדל עגבניות צ'רי. אנחנו נפגשים בבית האריזה בזמן סידור הפרי 
למשלוח במותג הפרטי של ערן - "פרחי שדה". "אני ואשתי טל עירוניים 

במקור, מרחובות, אבל היה לי ניסיון קודם בחקלאות, מעבודה כשכיר במשק 
חקלאי. הבנתי שחקלאות היא האהבה האמיתית שלי ושבזה אעסוק, ולכן 

החלטנו לעבור לפה. הגענו ב-2006, התחלנו בגידול פרחים, ולאחר מכן 
עברנו לירקות. מבחינת מגורים הרגשנו שהגענו לגן עדן: העבודה בחקלאות, 
המדבר, החולות, השקט - אלה דברים שלא הייתי מחליף בשום מקום אחר", 

אומר ערן בחיוך גדול. ערן עורך לנו סיור קטן, ומראה את הסקייט-פארק 
שבנה לבתו הגדולה - "היא גולשת סקייטבורד ברמה מקצועית" הוא מתגאה, 

ואת הסדנה המושקעת לעבודות יד שבנה לבתו האמצעית. "איפה הייתי יכול 
לעשות את כל זה, אם לא פה?". ערן מספר לנו שכיום המשפחה מתגוררת 

באזור השפלה ולא במושב. "מבצע צוק איתן ב-2014 היה קשה מאוד 
עבורנו. המשפחה עברה חודש וחצי קשים ביותר כאשר אני הייתי במילואים 

רוב התקופה בגבול הצפון". לדברי ערן, המשפחה מגיעה למושב בכל 
הזדמנות, והחלום הוא לחזור לחיות כאן באופן מלא. בעקבות הקורונה שינה 

ערן את רוב הפעילות שלו ממכירה סיטונאית לרשתות למכירה קמעונית 



כולנו יודעים שלא פשוט להיות חקלאי. פשוט עוד פחות להיות חקלאי בעוטף עזה, 
קל וחומר בעת מלחמה. בהערכה והוקרה לחקלאי העוטף על היותם בחזית ועל 

כך שהם ממשיכים לעבוד בדבקות ובאומץ תחת אש בלתי פוסקת, העניקה קבוצת 
 20-2-30 ™ חיפה למעל ל-100 חקלאים, לקוחות החברה, שי מיוחד של דשן-כל

בשווי כולל של מאות אלפי שקלים. 

מבצע זה לא היה מתאפשר בלי ההתגייסות המהירה של עובדי המפעל שלנו, 
ובראשם כפיר בן שמחון, איציק אזולאי ויפתח בן-יוסף. תודות גם לספקים שלנו, בית 
הדפוס ״פרידום״ וקבלן האריזה ״ראיף דיאב״, שנרתמו למבצע ההוקרה והעניקו את 

שירותיהם כתרומה. 

דברי מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה: "יישובי עוטף עזה הינם התגשמות החזון הציוני, 
ודוגמה לכולנו בכל הקשור לנחישות ואהבת הארץ. על אחת כמה וכמה החקלאים 

שביניהם אשר מעבדים את האדמות באהבה ומסירות, מתוך תחושת שליחות, יום יום, 
שעה שעה, בכל ימות השנה ודואגים כי גם בשעת לחימה ארצנו תיתן יבולה". 

בעבר כבר הענקנו שי דומה לחקלאי עוטף עזה - בזמן מבצע עמוד ענן ב-2014.     
אנו מקווים שמעתה נדע רק ימים של שקט ושלום.

סדרת וובינרים

מחבקים את העוטף
שי הוקרה לחקלאי עוטף עזה

למגדלי מטעים ועוד...

 אתם מקור לגאווה ישראלית 
ועל כך רצינו לחזק אתכם 
בימים מאתגרים אלו ולומר

           תודה
מוטי לוין

"
"

נושאי ההרצאות:
מבדיקות מעבדה להמלצות דישון – רוברטו נתן )ישראל(  •

דישון מדשאות – ד"ר אדריאנו אלטיסימו )איטליה(  •
דישון אוכמניות ופירות יער נוספים – עודד רוטנברג )ישראל(  •

דישון שקדים – פרופ' פטריק בראון )ארה"ב(  •
מולטיגרו לגד"ש – גדי שיפטן )ישראל(  •

הדשיה במערכות סגורות – אבישי שניידר )ישראל(  •
מולטיגרו לשום ובצל – מייקל קוך )דרום אפריקה(  •

במהלך חודש פברואר 2021 העברנו סדרה של ארבע הרצאות 
שבועיות בנושא דישון מטעים. נושאי ההרצאות הם: תפקידי יסודות 

ההזנה וסימני מחסור, עקרונות הדישון במטע, דישון במצבים מיוחדים 
והדרכה על תוכנת הנוטרינט לניהול תוכניות דישון במטע ובמשתלה. 

בנוסף, סיימנו במהלך חודש יוני את סדרת ההרצאות האביבית 
במסגרת Haifa Academy. הרצאות אלה הועברו על ידי אגרונומים 

של חיפה וחוקרים מרחבי העולם, וניתנו באנגלית וספרדית. 

קישור לסדרת 
הרצאות דישון מטעים

להרצאות חיפה 
במגוון נושאים

עבור כולנו, הרצאות מקוונות 
"וובינרים", הפכו לדבר שבשגרה.

היום כבר אין צורך להגיע 
באופן פיסי לכנסים כדי לשמוע 
הרצאות. מהרצאה בודדת ועד 

השתתפות בכנס שלם מבלי לזוז 
מהכורסה בבית.

אמנם נראה שהקורונה מאחורינו, 
אבל אנו בחיפה ממשיכים 

בכלים מקוונים, על מנת להנגיש 
לכם, המגדלים, את הידע שלנו.



לפרטים נוספים ולהמלצות יישום פנה אל האגרונומים שלנו: 
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז ובקעה: רן יקיר 054-6172979,

דרום: יוסי סופר 054-5616122
www.haifa-group.com

דשן-כל™ 19-19-19 
בתוספת חומצות הומיות ומיקרואלמנטים

חדש מחיפה: לקחנו את דשן-כל™ 20-20-20 המוכר והטוב, והעשרנו אותו בחומצות הומיות. 
החומצות  של  ההמרצה  פעולת  עם  המושלמת  ההזנה  יתרונות  את  משלב  החדש  המוצר 

ההומיות, אשר מעודדות פעילות מנגנונים חיוניים ומחזקות את הצמח.   

• לאחר שתילה - לשיפור קליטה   • לעידוד צימוח וגטטיבי   • לשיקום לאחר אירועי עקה

חדש!


