
חיפה בשטח

נעים )וכדאי( להכיר: דשן-כל™ חדש 30-10-10
דישון מטעים רגישים והקשר ל-Haifa SOP )אשלגן גופרתי(

™HaifaStim להתמודדות עם עקות בגפן יין – תצפית בספרד 

קבוצת חיפה בשיתוף עיריית דימונה השיקו מרכז חינוכי 
לחקר הזנת הצומח הראשון מסוגו בנגב

כנס חממות מתקדמות בהולנד

2023 29  |  ינואר  מס'  עיתון החקלאות של קבוצת חיפה



חקלאים יקרים,
שנת 2023 בפתח, ואנו נערכים 

לקראתה בציפייה.

סימנים ראשונים לירידת מחירים 
בשוק חומרי הגלם והדשנים הגיעו אף 

אלינו, וגם מחירי ההובלה התמתנו, 
מה שמאפשר לנו להתחיל במגמה של 
הורדת מחירי המוצרים שלנו. אני מניח 

שתהליך החזרה ל"מחירים שפויים" ייקח 
כמה חודשים, אולם המגמה ברורה.

בגיליון הנוכחי של "חיפה בשטח" אנו 
מבקשים לחשוף בפניכם את החידושים 

האחרונים שעליהם אנו עמלים, וגם 
לשתף אתכם במעט מהנעשה בחיפה 

שמחוץ לגבולות מדינת ישראל.

נספר על נוסחת דשן-כל™ חדשה על 
המדף, 30-10-10, המיועדת לשימוש 

בתחילת מחזור הגידול של ירקות 
ובשלב הלבלוב של עצי פרי שונים. 

נסביר מדוע צריך לשלב אשלגן גופרתי   
)Haifa SOP( בתוכניות הדישון של 

מטעים רגישים.

בחודש נובמבר האחרון קיימה קבוצת 
חיפה כנס בנושא חממות מתקדמות 

 World Horti Center במרכז המחקר
בהולנד. נספר על הכנס שבו נציגי 

חברות הבנות ולקוחותיהם הגיעו 
להולנד ליומיים מרוכזים של הרצאות 

במגוון תחומים.

ביוסטימולנטים הם טרנד עולמי. 
חיפה נכנסת לתחום זה באופן מקצועי 

ומדוד, ועורכת מגוון רחב ביותר של 
ניסויים ובדיקות בכל רחבי העולם. 

תוכלו למצוא בגליון את תוצאות אחד 
הניסויים, שנערך בכרם יין בספרד.

ואחרון חביב מאוד: קראו על טקס 
הסרת הלוט במרכז לחקר הזנת הצומח 

שבחווה החקלאית בדימונה, מקום 
שבו חיפה גאה לקחת חלק בטיפוח דור 

עתיד של חוקרים ואנשי חקלאות.  

אוהד אבירם
מנהל משרד ישראל – קבוצת חיפה

כיום על החקלאי להיות יעיל ומחושב בכל הוצאותיו, כדי להבטיח כדאיות כלכלית של כל גידול. מכיוון שמחיר 
הדשנים עלה באופן משמעותי בשנה וחצי האחרונות, מרכיב הדשן בסך כל הוצאות הגידול עלה דרמטית. כדי 

להוזיל את תוכנית הדישון מבלי לפגוע בכמות היבול ובאיכותו, על החקלאי לדשן באופן מדויק יותר. הנוסחה 
החדשה נותנת מענה לדישון מדויק יותר, מבלי להתפשר על איכות, ואף לתגבר ביסודות הזנה שלרוב לא 

מתייחסים אליהם מספיק – מגנזיום וגופרית. נוסחת דשן-כל™ 30-10-10+2MgO+S+ME מכילה 2% תחמוצת 
מגנזיום, 5% גופרית ומיקרואלמנטים, ומצטרפת למשפחת דשן-כל™ על בסיס אוריאה עם מיקרואלמנטים 
)שכוללת גם את הנוסחאות 20-20-20, 23-7-23, 19-10-28 ו-21-3-31(. נוסחה זו, העשירה בחנקן ממקור 

אוריאה, באה להחליף את דשן האוריאה הרגיל, וכאמור, מספקת הזנה עשירה הכוללת את כל יסודות ההזנה 
הדרושים לצמח, למעט סידן. הנוסחה מתאימה מאוד לאקלים הישראלי ברוב ימות השנה. 

הנוסחה מתאימה בגידול ירקות בקרקע, בשטח פתוח וכן בחממות, מנהרות ובתי רשת. אנו ממליצים 
להתחיל את מחזור הגידול עם דשן המכיל רמות זרחן גבוהות כגון 20-20-20 או 12-43-12, ולאחר מכן ליישם 
דשן-כל™ 30-10-10 בשלבי התפתחות הצמח ועד לשלב התפתחות הפרי, שבו יש להעלות את רמת האשלגן. 

במידה ובבדיקות קרקע בתחילת מחזור הגידול נמצאו רמות זרחן ואשלגן גבוהות, ניתן לדשן בנוסחה זו 
במהלך רוב מחזור הגידול, אך מומלץ מאוד לבצע ניטור של רמות הזרחן והאשלגן באמצעות בדיקות קרקע 

או משאבי תמיסת קרקע. 
הנוסחה מתאימה גם לעצי פרי בשלב הלבלוב עד שלב גדילת הפרי כאשר צריכת החנקן גבוהה וצריכת האשלגן 

נמוכה. במרבית המקרים מומלץ לדשן ב- 2 עד 3 יח' בדשן עתיר זרחן כגון דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 או 
חומצה זרחתית, בשלב מוקדם מאוד של העונה )התעוררות בנשירים, תחילת לבלוב בירוקי עד(. במקרים בהם 

רמות האשלגן בינוניות - גבוהות וניתן דישון זרחני כאמור, דשן-כל™ 30-10-10 מהווה פתרון מצוין לדישון המטע.  
בגידולים רבים נעשה בדרך כלל שימוש בנוסחאות עתירות זרחן ואשלגן, כגון דשן-כל™ 20-20-20 ו- 23-7-23, 

בתחילת מחזור הגידול. אם לפי בדיקות קרקע, מים ועלים אין צורך ברמות גבוהות של זרחן ואשלגן, כדאי 
להחליף נוסחאות אלו בדשן-כל™ 30-10-10 ולספק אותה כמות חנקן, על פי היחס הבא:

1 ק"ג 30-10-10 = 1.5 ק"ג 20-20-20     •  1 ק"ג 30-10-10 = 1.3 ק"ג 23-7-23  •
טיפ למגדל: ניתן לשלב דשן-כל™ 30-10-10 עם דשן-כל™ 12-9-35 ביחסים שונים. שילוב כזה מאפשר קבלת 

יחס חנקן:אשלגן גמיש מאוד, תוך שמירה על רמות קבועות של זרחן ומיקרואלנטים. לדוגמה בהכנת מכל 
דשן 1,000 ליטר עם 8 שקי 25 ק"ג:

אם אין צורך בדישון זרחני משמעותי, ניתן להחליף בחנקת אשלגן רגיל או חנקת אשלגן עם מיקרו רגיל.
אם יש בחלקה שני מכלי דישון עם משאבות דישון נפרדות, מומלץ להכין כל נוסחת דשן בנפרד, ולהזריק 

מינונים שונים משני המכלים כדי לספק כמויות ויחסי NPK שונים לכל חלקה ובכל שלב בעונת הגידול.  
ניתן לשלב דשן-כל™ 30-10-10 עם דשני זרחן כגון Haifa MAP ו-Haifa MKP כדי לספק רמות גבוהות יותר   

של זרחן ואשלגן.
הערה חשובה: בדומה לכל דשן המכיל אוריאה בריכוז גבוה, הנוסחה אינה מומלצת לשימוש בקרקע חולית, 
 .18ºC מצע מנותק והידרופוניקה. כמו כן לא מומלץ להשתמש בנוסחה כאשר טמפ' הקרקע אינה עולה על

בבתי גידול ותנאי סביבה אלו מומלץ להשתמש בנוסחאות דשן ללא אוריאה!

אנו גאים לבשר לכם על נוסחת דשן חדשה שתיכנס בקרוב לסל
 המוצרים שאנו מספקים בישראל. זוהי נוסחה "ותיקה" בקבוצת

 חיפה, וכבר נמכרת במקומות רבים בעולם. עתה אנו מוצאים
 לנכון לשווק אותה גם בישראל, כדי לענות על צרכי השוק. 

בכתבה זו נספר לכם על מאפייני הנוסחה ויתרונותיה, וכיצד ניתן להפיק ממנה 
את המרב, לדשן באופן אופטימלי גידולים שונים ולחסוך כסף ודישון עודף.

 נעים )וכדאי( להכיר:
דשן-כל™ חדש 30-10-10

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות האגרונומים של משרד ישראל.

ריכוז יסודות בתמיסה מס' שקי דשן-כל™  מס' שקי דשן-כל™   N:P2O5:K2O יחס  
)N-P2O5-K2O 12-9-35  )גרם\ליטר  30-10-10    

60-20-20  0  8  3:1:1  
56-20-26  1  7  4:1.5:2  
50-20-30  2  6  5:2:3  
40-20-45  4  4  2:1:2  
30-18-65  7  1  3:2:6  
24-18-70  8  0  1:1:3  



עם פתיחת מים מומלץ לדשן בעיקר חנקן אך גם זרחן ואשלגן   •
במנות קטנות, וזאת בהתאם לאופי ובדיקות קרקע. במרבית 

המקרים מומלץ לדשן בנוסחת דשן-כל™ החדשה 30-10-10. בכל 
הגידולים הרגישים שצוינו לעיל יש לדשן רמות נמוכות של חנקן 

בשלבים המוקדמים של התפתחות הפרי, בין 2-5 יח' חנקן לדונם, 
כלומר 9-22 ק"ג לדונם דשן-כל™ 23-7-23 או 7-17 ק"ג לדונם 

דשן-כל™ 30-10-10.

בשלבים מתקדמים של התפתחות הפרי מומלץ לדשן עם חנקת   •
אשלגן, ובכך להגדיל משמעותית את היחס אשלגן:חנקן לטובת 

האשלגן לצורך מילוי הפרי. יש לזכור כי החנקן זמין מאוד לעץ 
וכאמור עודפי חנקן יכולים לפגוע באיכות הפרי. מומלץ להתחיל 

בחנקת אשלגן, כ-10 עד 25 ק"ג לדונם )4.6 – 11.5 ק"ג תחמוצת 
אשלגן, 1.3 – 3.25 יח' חנקן(. 

כתלות ברגישות הגידול לחנקן ניתן לדשן בשלבי הגידול המאוחרים   •
של הפרי בדשן Haifa SOP )אשלגן גופרתי(. זהו דשן אשלגני שאינו 

מכיל חנקה או כלוריד, ומשתמשים בו במטעים כאשר מעוניינים 
לספק רק אשלגן. ניתן לדשן בשלבים מאוחרים של גידול הפרי וגם 
בזמן הקטיף. מומלץ לדשן Haifa SOP לאחר סיום הדישון בחנקת 

אשלגן, כ- 10-20 ק"ג לדונם )5-10 ק"ג תחמוצת אשלגן(.

בזנים בהם מעוניינים להפחית את דישון החנקן לפני הקטיף,   •
מומלץ לדשן עם דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 כפי שתואר לעיל, 

ולהתחיל לדשן Haifa SOP מס' שבועות לאחר החנטה ועד סיום 
הקטיף. לאחר הקטיף מומלץ לדשן עם דשן-כל™ 23-7-23 או      

30-10-10 על מנת להשלים את כל מנות החנקן והאשלגן.

לסיכום, במטעים רגישים, בהם לתוכנית הדישון תפקיד קריטי 
בהצלחת הגידול, מומלץ לתכנן מראש ולבצע את הבדיקות 

המתאימות לפני החלטה על תוכנית הדישון. צוות האגרונומים של 
חיפה כאן לרשותכם בכל שאלה.

דישון מטעים רגישים והקשר ל-Haifa SOP )אשלגן גופרתי(
מה הם מטעים רגישים? רגישים למה? מדוע יש להתייחס אליהם באופן שונה? כיצד Haifa SOP יכול לשפר את כלכליותם? 
מטעים רגישים אלו הם מינים הרגישים למשטר הדישון, ולרוב חוסר או עודף מתון יחסית יכול לגרום לנזק כלכלי למגדל ע"י 

פחיתה משמעותית ביבול או איכותו, קיצור חיי מדף ונזקים אחרים שמורידים מרווחיות המטע. במאמר נסקור את מיני המטעים 
השונים הרגישים לתוכניות דישון וניתן נקודות שונות למחשבה והצעות לדישון.

בין מיני המטעים הרגישים למשטר דישון ניתן למנות: 

תפוח צבעוני – רגיש לעודפי חנקן הפוגעים בקבלת צבע           *
וגורמים לעודף צימוח. עודף כלורידים מוריד יבול וכושר אחסון. 

אגס – עודפי חנקן מגבירים צימוח וגטטיבי ויחס לא אופטימלי               *
בין צימוח לנשיאת פרי. מגביר רגישות לעקות ביוטיות.

מנגו – רגיש לעודפי חנקן הפוגעים בקבלת צבע ומורידים את איכות   *
הפרי עד כדי פסילתו לחלוטין. מנגו רגיש למליחות, ובמקרים רבים 

מושקה במים המכילים כלוריד ונתרן מעבר לרצוי. על כן מומלץ שלא 
לדשן בדשנים המכילים יסודות אלו כגון אשלגן כלורי.

ליצ'י – בדומה למנגו רגיש לעודפי חנקן ומליחות. עודף דישון חנקני   *
יאחר קבלת צבע רצוי ועודפי מליחות יראו בבירור על העלים.

עקרונות תוכניות הדישון למטעים אלו מבוסס על פעולות בסיסיות 
הידועות לכל מגדל, גם אם לא מבצעים באופן סדיר כגון: הכנת תוכנית 
דישון לכל חלקה )מין/זן( ושימוש במגוון הדשנים העומד לרשותו גם אם 

חדשים לו: 

מומלץ מאוד לבצע בדיקות עלים במועד המתאים לכל מין וזן ע"מ   •
לתכנן את כמות מנות הדשן הרצויות. במקרים רבים יש משמעות 
למגמה רב שנתית מאשר לערך בעונה בודדת. כמו כן יש להשוות 

ליבול שהתקבל מהחלקה באותה עונה. בדיקות עלים מספקות מידע 
לגבי השינוי )הגברה או הפחתה( שיש לבצע בדישון כל יסוד בהשוואה 

להמלצות הדישון הבסיסיות, ולאתר חוסרים העלולים לפגוע ביבול. 

מומלץ לבדוק את איכות מי ההשקיה מספר פעמים במהלך העונה   •
וזאת על מנת לחשב את כמות יסודות ההזנה המתקבלת עם המים, 

בעיקר בהשקיה בקולחין, ולהעריך את כמות המלחים הנכנסים 
למטע. מדד זה בעל חשיבות רבה לגבי חישוב מנת שטיפת המלחים 
מבית השורשים. במקרים בהם יש רמת חנקן )על כל צורותיו( העולה 

על דרישות הגידול, מומלץ להפחית בחנקן למינימום וליישמו רק 
בתחילת העונה, אם בכלל.

במקרים בהם יש חשד להמלחה או עודפים\חוסרים ביסודות הזנה,   •
מומלץ מאוד לבצע בדיקות קרקע בתחילת ואמצע העונה. כלי זה 

יסייע בחיזוי בעיות מליחות )בעיקר כלור ונתרן(, עודפי יסודות הזנה 
וזמינות יסודות משניים כגון סידן, מגנזיום וגופרית. 

דישון זרחני מומלץ ליישם מוקדם בעונה על מנת לעודד התפתחות   •
שורשים. מומלץ לדשן עם דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 בדישון טכני בודד 

בשלב ההתעוררות או הלבלוב במנה של 5-8 ק"ג לדונם )2-3 יח' זרחן(. 
במידה וזרחן לא דושן באופן סדיר במהלך השנים מומלץ לדשן את 

הרמה הגבוהה )8 ק"ג לדונם(. במידה ומדושן באופן סדיר, מומלץ לדשן 
רמה נמוכה )5 ק"ג לדונם(. דשן זה יספר 0.5-1 יחידות חנקן בקירוב.



הקאופרטיב הספרדי Galan de Membrilla הממוקם ב-Ciudad Real מגדל 45,000 דונם של גפני יין. בשנים האחרונות הבחינו המגדלים כי חלה 
ירידה עקבית ביבול גפן יין אדום מזן Tempranillo בחלקות בנות 15 עד 20 שנה, עד כדי ירידה מתחת לסף הכלכליות של החלקות. החלקות סבלו 

מעיכוב בצימוח ובכושר נשיאת הפרי, והיבול פחת מ-5 טון לדונם לפני כעשור, לפחות מ-2.5 טון לדונם בארבע שנים האחרונות. השנה אף היו תנאי  
מזג אוויר חמים באופן קיצוני, אשר גרמו לפחיתה של עד 30% בזן זה, ובחלקות צעירות הפחיתה אף הגיעה לכדי 40%.

כדי להתמודד עם עקות האקלים ובמטרה להעלות את היבולים, יושמו שני מוצרי ביוסטימולנטים מסדרת ™HaifaStim כתוספת לדישון: בוסטר 
)Booster( – חומצות אמינו משולבות עם מקרו ומיקרו אלמנטים ו-ויטל )Vital( – מיצוי של אצות ים.

טיפולי ™HaifaStim ניתנו בשטח של 20 דונם והושוו לטיפול ביקורת ששטחו היה זהה והוא כלל טיפול במוצר מסחרי המבוסס על מיצוי אצות ים,  
במינון של 500 סמ"ק לדונם. כל החלקות קיבלו אותו משטר דישון והגנת הצומח המקובל באזור.

לאחר היישום הראשון הוחלט ליישם גם את הטיפול השני, זאת בעקבות התגובה הטובה של הגפנים בכלל, והתאוששות הצימוח בפרט.
תוצאות התצפית הראו כי בחלקה שקיבלה טיפול משקי חלה פחיתה של 26.5% עקב עקת החום, לעומת פחיתה של 11.8% בלבד בחלקה שקיבלה 

טיפול ™HaifaStim בהשוואה ליבול השנה הקודמת. כמו כן, ערך הבריקס )˚Brix( שהתקבל בטיפול ™HaifaStim היה גבוה משמעותית בהשוואה 
לטיפול הביקורת ולממוצע הכללי בחלקות הקואופרטיב.

יש לציין כי בשנת 2022 חלה ירידה בממוצע היבול של הקאופרטיב בזן זה בכ-23.5% בשל תנאי החום הקיצוניים.
לסיכום, הוכח כי שילוב של מוצרי ™HaifaStim, בוסטר וויטל שיפרו את היבול באופן יחסי, ומנע פחיתה משמעותית ביבול. בעקבות הניסוי המוצלח, 

הוחלט בקואופרטיב להכניס את מוצרי ™HaifaStim לפרוטוקול הגידול. 
כדי להכין את הגפן למצבי עקה שעלולים להתפתח במהלך העונה, יש חשיבות ליישום מוקדם של הביוסטימולנטים.

שני המוצרים המוזכרים בכתבה זמינים למגדלים בישראל:
HaifaStim™ Booster )בוסטר( - ביוסטימולנט המכיל שילוב של חומצות אמינו, פפטידים, מגנזיום ויסודות מיקרו, אשר מעודדים את הפעילות   •

המטאבולית של הצמח.
HaifaStim™ Vital )ויטל( - מיצוי של האצה החומה Ascophyllum Nodosum המשפר את פעילות מנגנוני הצמח השונים במהלך כל עונת הגידול,   •

ממריץ מנגנונים פיזיולוגיים וייצור מטבוליטים משניים בתנאי עקה א-ביוטית ומעלה את כמות היבול ואיכותו.

™HaifaStim להתמודדות עם עקות בגפן יין – תצפית בספרד
קבוצת חיפה מוכרת היטב בחקלאות העולמית כספקית מובילה של דשנים מסיסים ודשנים בשחרור מבוקר. 

בשנים האחרונות הורחבה פעילותנו והוספנו לסל המוצרים שלנו גם תכשירי הזנה ממקורות טבעיים – ביוסטימולנטים. 
מוצרי חיפה-סטים )™HaifaStim(, קו מוצרי הביוסטימולנטים שלנו, רחב ומגוון מאוד. כדי לאפשר למגדלים להפיק ממנו את המרב 

אנו במשרד ישראל נעזרים בצוותי האגרונומים של קבוצת חיפה מאזורים שונים בעולם בלימוד היישום הנכון של מוצרים אלו. 
הפעם אנו משתפים אתכם בניסוי מוצלח שנערך בספרד, אשר בחן את השפעתם של שניים ממוצרי ™HaifaStim על יבול גפן יין.

טיפול תאריך 
300 גרם/דונם בוסטר + 100 גרם / דונם ויטל בהדשיה  21.6.22
600 גרם/דונם בוסטר + 150 גרם / דונם ויטל בהדשיה  7.7.22

Brix˚                              
יבול

   
מקסימום מינימום  מקסימום  מינימום  טיפול      

% פחיתה                                2021                                2022  2022  2021   
12.70  12.60  13.10  12.80  26% 2,500 ק"ג/דונם  משקי    
13.60  13.21  13.10  12.80  12% 3,000 ק"ג/דונם   

3,400 ק"ג/דונם
 HaifaStim™  

13.20  12.80  13.36  13.05  24% 3,900 ק"ג/דונם  5,100 ק"ג/דונם  ממוצע בחלקות הקואופרטיב   



כנס חממות מתקדמות בהולנד

קבוצת חיפה מוכרת מאוד בקרב מגדלי ישראל והעולם כיצרנית מובילה של דשנים מיוחדים לחקלאות מתקדמת, אך במקביל לפעילות 
החקלאית-תעשייתית, קבוצת חיפה פעילה מאוד גם בתרומה לקהילה, בעידודו של מוטי לוין, מנכ"ל הקבוצה, שרואה בכך חשיבות רבה. אחד 

הפרויקטים שאנו גאים בו במיוחד מקשר בין תחום התמחותנו, הזנת הצמח, לתרומה לקהילה בתחום חינוך חקלאי של הדור הבא. בסוף דצמבר 
חנכו קבוצת חיפה ועיריית דימונה מרכז לחקר חקלאות מדייקת עבור החווה למדעי הסביבה והחקלאות בדימונה. הקמת המרכז, בהנהלתה של 

אפרת שחר, נעשתה ע"י קבוצת חיפה ובביצועו של יוסי סופר, אגרונום אזור הדרום בצוות משרד ישראל.
המרכז כולל ארבע חממות נגישות, כאשר בכל חממה נושא לימוד אחר: הדשיה מדייקת, קיימות ואיכות סביבה, דישון מדויק עם דשנים בשחרור 

מבוקר וחממת הידרופוניקה הכוללת את מרבית שיטות הגידול בצורה זו כגון NFT, מגשים צפים ועוד. לכל חממה כיתת לימוד נגישה.
המרכז ללימודי הזנת הצמח נבנה תוך מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים ונגיש באופן מלא לבעלי מוגבלויות. ילדים מגיל הגן ועד י"ב 

מבצעים עבודות חקר חקלאי, וערוך לביצוע עבודות גמר לבגרויות. 
קבוצת חיפה מאמינה שחשיפת החקלאות המודרנית ורווית הטכנולוגיה לדור הצעיר תעודד עיסוק בתחום זה, מעבר למטרות החינוכיות.

קבוצת חיפה היא חברה בינלאומית ולה נוכחות רחבה מאוד במדינות רבות בכל העולם. הפריסה העולמית מקנה לנו 
ידע מקיף בנושא דישון והזנה של גידולים רבים. כדי להפיץ במהירות ידע אגרונומי מעשי בתוך החברה, הקימה חיפה 

צוותי חשיבה ופעולה שעוסקים בגידולי מטרה שונים ובתנאים שונים. אחד מצוותים אלו מתמקד בפתרונות דישון 
בחממות מודרניות, ונקרא )Modern Greenhouse Task Force (MGTF. בחודש נובמבר 2022 ארגן צוות MGTF כנס 

בינלאומי שעסק בהיבטים הקשורים לדישון בחממות מתקדמות. 
בכנס השתתפו 120 מפיצים, מגדלים ואנשי חיפה מ-30 מדינות שונות ברחבי העולם, והוא כלל שני ימי הרצאות, שבהן הוצגו הפרקטיקות 

והמחקרים העדכניים ביותר בתחום החממות המתקדמות. בין הנושאים שעלו היו היבטים שונים של דישון, תאורה, טיפול במים, מצעי גידול ועוד.
הכנס התקיים ב- World Horti Center, מרכז לחדשנות בחקלאות שנמצא בסמוך לרוטרדם, הולנד. ה-World Horti Center הוא מוסד מוביל 

בתחום החדשנות בחקלאות בכלל ובתחום החממות בפרט. המקום משמש מרכז למחקר אגרונומי, והוא גם מרכז חינוכי שאליו מגיעים תלמידים 
מרחבי הולנד כדי להכיר פרקטיקות אגרונומיות חדשות, לחקור אותן ולהתנסות בהן. לא היה מתאים יותר ממקום זה, שהוא חוד החנית במחקר 

על חקלאות מתקדמת, לארח את הכנס.
צוות MGTF, בראשות טל שני ונבו נאמן )מחלקת דשנים מסיסים(, רונלד וולקה ומרקו מולנאר )חיפה צפון-מערב אירופה(, היה אחראי על ארגון 
הכנס ואגרונומים חברי הצוות העבירו את רוב ההרצאות, בנוסף על מרצים מן החוץ. רן יקיר וישי וקסמן, אגרונומים של חיפה ישראל, הציגו בפני 

המשתתפים פרקטיקות מתקדמות הנהוגות בישראל ורלוונטיות למקומות נוספים בעולם.

קבוצת חיפה בשיתוף עיריית דימונה השיקו
מרכז חינוכי לחקר הזנת הצומח הראשון מסוגו בנגב



נוסחת דשן-כל™ החדשה מספקת הזנה עשירה למטעים ולירקות בקרקע,
תחליף משתלם לאוראה פשוטה.

הזנה בחנקן, זרחן ואשלגן  • מיקרואלמנטים בריכוז גבוה   • תוספת מגנזיום וגופרית 

שחקן חיזוק 
לנבחרת המנצחת

חדש!

לפרטים נוספים ולהתאמה של תכנית דישון פנה אל האגרונומים של חיפה -
,  054-6172979 יקיר  רן  ובקעה:  מרכז   ,  054-6756675 וקסמן  ישי  צפון: 
דרום: יוסי סופר 054-5616122 , פיתוח וניסויים: אביאל צור 054-4826799


