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חקלאים על הגבול 
דישון עצי פרי נשירים
פעולות שיווק במהלך החורף



את שמעון שושן, מגדל עצי פרי נשירים 
מזרעית שעל גבול הצפון אני פוגש בחלקת 
התפוחים שנמצאת בשיא פריחה מדהימה 
בסוף חודש מרץ. שמעון ואשתו שוש גרים 

בישוב משנת 1974. הישוב הוקם בשנת 1967 
יחד עם הישובים שתולה ונטועה, ישובים 

הצמודים לגבול הלבנון. מטרת הישובים הייתה 
יישוב אזורי ספר באזור הצפון, ביסוס החקלאות 

באזורים אלו והגדלת האוכלוסייה במושבים 
הוותיקים יותר. 

כיום המשק מתבסס על מטע, לול וצימרים, 
כאשר שמעון ושוש מחזיקים את כל אלה 

בעצמם. שמעון מספר כי בשנים הראשונות 
כלל לא הייתה גדר מסודרת, ולא נדיר היה 
לראות או לשמוע רועי צאן לבנונים בקרבת 
היישוב. תקופות מתיחות היו לשגרה עבור 

התושבים, ואחת החלקות שלו אף ספגה שתי 
קטיושות במהלך מלחמת לבנון השנייה. 

"למגדלים בישובים הצמודים לגדר הגבול, יש 
תפקיד נוסף, והוא להראות נוכחות ולשמור 
על השטח" מסביר שמעון. "מגדל שכל יום 

מסתובב בחלקות יעיל לא פחות מאמצעים 
שונים של הצבא, והוא לא מתחלף כל 3 שנים. 

הגבול נהיה מאוד מתוח עבור המגדלים 
הצמודים לגדר, ובכל התראה אוסרים עלינו 
להיכנס לחלקות", אומר שמעון, ומצביע על 
בתי השכנים המשקיפים על החלקה מהצד 

השני של הגבול.

מה בכל זאת משאיר אותך פה, 
ובחקלאות בפרט?

"החקלאות היא הנשמה שלי. לעבוד עבודה 
פיזית כל יום במטע עושה לי טוב", אומר 

שמעון, צעיר בן 73, "ותראה את הנוף מסביב 
לישוב, במיוחד בעונה הזו".

מה לגבי דישון המטעים?
בתחילת העונה אני מרסס בונוס לשיפור 

התעוררות, ועובד הרבה עם חנקת אשלגן.  
דשן נוסף שהתחלתי להשתמש בשנים 

האחרונות הוא דשן-כל 27-0-27, כאשר אני 
רוצה לתת יחס מאוזן בין חנקן ואשלגן.

אנו ממשיכים דרומה, ופוגשים אריה שחר 
וגיורא שושן ממושב נעמ"ה, היישוב האחרון 
שהוקם בבקעה ב-1982. גיורא החל לגדל 

באדמות המושב עוד לפני הקמתו: "התחלנו 
לעבד את האדמות עוד לפני שהגיעו הקרוונים 

חקלאים יקרים,  

החקלאי הישראלי ידוע בעולם כחדשן, 
בתחום שנחשב לשמרני מאוד. תכונה חשובה 
המאפיינת את החקלאות והחקלאי הישראלי, 

היא העקשנות והיכולת לגדל בכל מקום ובכל 
תנאי, כמוצאי וממציאי פתרונות יש מאין. 

אין זה משנה מה תנאי גידול, אקלים קיצוני, 
קרקעות מלוחות וחוליות או מים באיכות 

נמוכה, הוא כבר ימצא מה ואיך לגדל בהם. 
מלבד האתגר האגרוטכני, קיים גם האתגר 

הביטחוני מראשיתה של החקלאות בארץ, אך 
לעומת התקדמות בחקלאות, נראה שבתחום 

זה לא הרבה השתנה.

אנחנו בחיפה ישראל, רואים בתמיכה בחקלאי 
הישראלי, ערך עליון. לאור השחיקה במעמדו 
של החקלאי בישראל והקשיים הרבים איתם 

הוא מתמודד, חיפה עומדת לצד המגדל ועושה 
ככל יכולתה לספק את הדשנים האיכותיים 

ביותר על בסיס חנקת אשלגן במחירים 
אטרקטיביים, ועוזרת במציאת פתרונות יישום 
והמסה לעזרת המגדל, בנוסף להנגשת מידע 

רלוונטי וברור.

הודות לפעילותינו וניסיוננו הבינלאומי, אנו 
מאגדים בחיפה מידע רב המשמש אותנו 

בפעילותינו עם החקלאים. מהפגישה האישית 
של האגרונום האזורי עם החקלאי, דרך מפגשי 

המגדלים הקבוצתיים והעיתון "חיפה בשטח", 
ועד המידע הרב שנמצא באתר האינטרנט 

שלנו. חיפה ישראל משדרגת בימים אלו את 
אתר האינטרנט ומעלה תכנית חדשים. ניתן 
ליצור קשר באתר, להוריד תכנים רלוונטיים 
כגון תכניות והמלצות דישון, חוברות הדרכה 

ונתונים שונים לגבי המוצרים. 

כמו כן, אנו מקדישים מאמץ ומשאבים, על 
מנת לספק שירות ברמה גבוהה. אנו בוחנים 
את פעילותינו באופן קבוע ומבצעים פעולות 

התייעלות בהתאם. 

ברוח זו, אני מבקשת לאחל הצלחה    
והמשך שיתוף פעולה פורה. 

עדינה ברייר
מנהלת שוק ישראל

חקלאים על הגבול 
ידוע כי מצב החקלאות בארץ אינו פשוט, וכי תדמית החקלאות הישראלית ידעה ימים יפים יותר. 

הקשיים איתם מתמודדים מגדלים בכל חלקי הארץ כוללים, בין השאר, את מחירי המים ושאר 
התשומות, זמינות ומחיר כוח העבודה, מיסים והטלים שונים. לחקלאות המתקיימת באזורי עימות, 
בצמוד לגבולות הארץ, קיים אתגר מורכב נוסף והוא המצב הביטחוני, אשר מחריף ונרגע בתנודות 

בלתי צפויות. אם בקום המדינה ראו המייסדים את יישובי הספר, כפי שנקראו אז, ככאלו שתפקידם 
הוא גם לחזק את חבלי הארץ המרוחקים בנוסף להיותם ספקי תוצרת חקלאית, הרי שהיום נכללים 

היישובים במושג הכוללני "פריפריה" ולא מקבלים את אותו היחס כבעבר. 

לכבוד גליון האביב של חיפה בשטח, המשיק לחג החרות ויום העצמאות, נחרוג ממנהגנו ונספר 
קצת פחות על דשנים ויותר על מגדלים החיים במרחק נגיעה מהגבול.  יצאנו לפגוש ולהבין כיצד 
הם מתמודדים עם האתגרים שמציבה בפניהם החקלאות ומיקום המשק, שלעיתים נמצא בסמוך 

לאזור עימות. 

ישי וקסמן, יוסי סופר ואבישי שניידר

שמעון שושן



הראשונים וישנו במושבים שבסביבה". אריה, 
שהצטרף ב-84' לאחר שהשתחרר משירות 

במשטרה, מספר: "בהתחלה גידלנו ירקות שטח 
פתוח כגון עגבניות, פלפל וחצילים, אבטיחים, 

וגם כרמי מאכל ותמרים. בסוף שנות השמונים 
ותחילת שנות התשעים חל מעבר לגידול 

תבלינים, ותחום זה התרחב על חשבון רוב 
גידולי הירקות. בשנים האחרונות, עקב קשיים 

בשיווק, ענף התבלינים בירידה, בעוד שהביקוש 
לתמר הישראלי עולה. אנו נתקלים בקשיים 

רבים בייצוא התבלינים לאירופה, בעיקר עקב 
חרמות מגופים קטנים וגדולים, ומחפשים 

שווקים חדשים כדוגמת השוק הרוסי. לעומת 
זאת, בשיווק תמרים לאירופאים אין שום בעיה. 
הם לא מוצאים אף אחד אחר שיכול להתחרות 

באיכות התוצרת הישראלית, ואז העקרונות 
שלהם מתגמשים בדרך פלא". 

מה הביא אותכם דווקא לבקעה?
"אני במקור מושבניק מברק שבחבל התענכים, 

ועבדתי בגידול בצל בערבה. לאחר השירות 
במשטרה רציתי לחזור לחקלאות, ומצאתי פה 
את מקומי, ביישוב צעיר שרק החל להתגבש" 

מספר אריה. גיורא התאהב בבקעה עוד 
משירותו הצבאי: "היה לי ברור שלאחר השחרור 

אהיה חקלאי באזור זה".
חלקת התמרים של גיורא ממוקמת ממש על 

הגבול. רק הכביש ודרך הטשטוש מפרידים 
בינה לבין הגדר. "בתקופה שהישוב עלה על 
הקרקע, המילה התיישבות לא הייתה מילה 

גסה. היה קונצנזוס לגבי יישוב הארץ. אל תשכח 
שבשנות ה-70' האזור כונה 'ארץ המרדפים', 

ורצו להגדיל את הנוכחות הישראלית הקבועה 
במקום. המדיניות הייתה שיש להתיישב עד 

הגבול, ולשמור על האדמות ע"י נוכחות מתמדת 

מה מייחד את האזור מבחינת          
שיטות הגידול?

"בגדול, זה קשור לאקלים וקרקע" מסביר אריה, 
"האקלים פה מצוין לגידול תמרים. חם מאוד 
בקיץ ונעים בחורף, ויציב יותר מצפון הבקעה 

או הערבה, כלומר פחות חשוף לקרות בחורף. 
מבחינת קרקע, היא מלוחה באופן קיצוני ויש 

לבצע שטיפות בכמויות מים גדולות לפני 
תחילת הגידול. זה נכון בעיקר בתבלינים, שהם 

רגישים יותר למליחות. כמו כן אנו מכניסים 
כמות גדולה של זבל או קומפוסט כדי לטייב 

את הקרקע, שענייה מאוד בחומר אורגני, 
ותכולת הגיר בה גבוהה מהרצוי. לגבי דישון, אנו 
משתמשים רק בדשנים מוצקים. בתבלינים אני 

משתמש בדשן-כל 17-10-27, שנותן תוצאות 
יפות מאוד, ובדשנים פשוטים יותר בתמר, שהינו 

גידול עמיד יותר למליחות."

אריה שחר וגיורא שושן



דישון עצי 
פרי נשירים

המושג "עצי פרי נשירים" מתייחס 
למגוון מינים וזנים בעלי דרישות הזנה 
שונות. מחזה נפוץ הוא שחקלאי אחד 
מגדל מספר מיני עצי פרי נשירים כגון 
תפוח, אפרסק, שזיף או אגס, ומכל מין 

נטועים זנים שונים, ולכל זן דרישות 
הזנה שונות. במקרים רבים המגדל 

מדשן באופן אחיד את כל הגידולים עם 
שינויים קלים בלבד, וזאת מטעמי נוחות, 

אך כמעט ללא כל קשר לצרכי העץ. 

בכתבה זו נוסיף ונחדד פרטים בנושא 
דישון המטעים. ניתן את הדגשים 

החשובים בהתאמת הדישון הנכון לכל 
מין וזן, זאת תוך שמירה על תוכנית 

דישון פשוטה ומובנת.

ישי וקסמן

ראשית, יש לקבוע מינוני יסודות ההזנה - חנקן, זרחן ואשלגן )NPK( לכל חלקה. מינון היסוד, הנמדד 
ביחידות ק"ג\לדונם, נקבע על פי המלצות כלליות )ראה טבלה( ותיקון על סמך בדיקות עלים, טיב המים, 

עומס יבול בשנה החולפת ועומס יבול צפוי.

להלן ערכי יסודות עבור מינים שונים: 

באילו דשנים אתם משתמשים?
"מכיוון שהקרקע קלה מאוד, כל ההתייחסות 

אליה היא כאל מצע מנותק. אנו משתמשים 

בדשני-כל המבוססים על אמון חנקתי )ללא 

אוראה(, בחנקת אשלגן, במגניסל ובקלציום 

ניטראט )סידן חנקתי(. נוח לי מאוד לעבוד 

עם הדשן המוצק. אני מכין את כמות הדשן 

הדרושה, והמעבר מנוסחת דשן אחת לשנייה 

הוא מהיר ופשוט". 

המשך בעמוד הבא

יסודות הזנה )ק"ג/דונם/עונה(    

)K2O( תחמוצת אשלגן  )P2O5( תחמוצת זרחן  )N( חנקן צרוף גידולים   

18-25  2-4  6-10 תפוח   

25-30  2-5  18-20 אפרסק / נקטרינה   

20-25  2-5  6-12 אגס   

20-25  2-6  10-15 שזיף   

20-25  2-6  10-15 משמש   

25-30  3-4  15-18 דובדבן   

לאחר שנקבע מינון הדשן, יש לבחור את סוג 
הדשן הרצוי. לחיפה כימיקלים מגוון נוסחאות 

של דשנים מורכבים ממשפחת דשן-כל™ 
ודשנים נוספים. לדישון מטעים אנו ממליצים 
על דשנים המכילים אוראה, ביחס מאוזן בין 

חנקן לאשלגן, עם מינון זרחן משתנה:
דשן-כל™ 20-20-20: נוסחה המכילה את כל 
צורות החנקן, זרחן ברמה גבוה מאוד ויסודות 

מיקרו, מומלצת לשיקום מטעים המצויים 
במצב הזנתי ירוד.

דשן-כל™ 23-7-23: הנוסחה המומלצת 

והחסכונית ביותר למטעים, מועשרת בזרחן 
ובמיקרואלמנטים.

דשן-כל™ 25-5-25: נוסחה המכילה NPK ללא 
יסודות מיקרו.

דשן-כל™ 27-0-27: נוסחה המכילה רק חנקן 
ואשלגן ביחס מאוזן, ללא יסודות מיקרו.

חנקת אשלגן 13-0-46: המקור האידיאלי 
לאשלגן, מתאים לערבוב עם מרבית הדשנים 

המקובלים, לרבות כל סוגי הברזל. ניתן ליישום 
בנפרד, או כבסיס לתערובת דשנים.

חנקת אשלגן עם מיקרו כפול: חנקת אשלגן 

אלי לוי

בשטח גדול ככל הניתן. האם יש דרך טובה 
יותר להיות נוכח בכל השטח מלבד לעסוק 

בחקלאות, כאשר אתה כל יום מסייר בחלקות?"

את אלי לוי ממושב נתיב השיירה אנו פוגשים 
בחממת מלפפונים, זמן קצר לאחר השתילה. 

אלי היה ממקימי המושב לאחר פינוי סיני 
ב-1982, ועד היום מחזיק משק חקלאי פעיל.

מה אתם מגדלים?
"בעבר גידלנו מלון, בטטות, תפו"א, אספרגוס 

ופרחים. כיום אנו מגדלים בעיקר זרעים לירקות 
כגון מלפפון, פלפל ועגבנייה. כשהתחלנו 

לגדל, הקרקע המקומית, שהיא בעצם דיונת 
חול, היוותה אתגר לא פשוט עבורנו. המשימה 
העיקרית בשנים הראשונות הייתה להתמודד 

עם פערי הידע הגדולים בגידול ירקות בתנאים 
המקומיים, בהשוואה לגידול ירקות בשאר 
הארץ. בשלב מסוים הבנו שיש להתייחס 

לקרקע הזו כאל מצע מנותק. מאז התקדמנו 
מאד, וכיום אנחנו יודעים לגדל מצוין בתנאים 

הקיימים. האזור מתאים מאוד לגידול זרעי 
ירקות, ובזה התמחינו. האתגרים השתנו 

והתרבו" אומר אלי, ומפרט: "מחירי התשומות 
עולים, מחירי התוצרת לא משתנים ואפילו 

יורדים, ומחירי המים והפועלים הפכו את עצם 
קיומו של המשק החקלאי לדבר לא מובן מאליו". 

איך המיקום של המשק, הצמוד לגבול 
עוין, משפיע עליך כחקלאי?

בעבר הדי רחוק, כלל לא הייתה גדר ביננו לבין 
הרצועה. בזמן ההוא הבעיה העיקרית הייתה 

גניבות חקלאיות. כיום, כאשר יש גדר, הבעיות 
הן מכוון הפצמ"רים והמנהרות. למרות כל 

הקשיים, הכלכליים והביטחוניים, אנחנו פה 
בשביל להישאר. כאן בנינו את החיים שלנו. 

משק חקלאי זה מפעל חיים שאי אפשר פשוט 
לסגור ולעבור למקום אחר."



מועשר במיקרואלמנטים בריכוז גבוה במיוחד 
חומצה זרחתית 0-61-0: להעשרה בזרחן, לניקוי 

מערכת הטפטוף ולהחמצת מי ההשקיה.
קיים מגוון מוצרי דשן-כל™ על בסיס אמון חנקתי 

)ללא אוראה(, פרטים על מוצרים אלה ניתן למצוא 
באתר האינטרנט של חיפה כימיקלים.

לאחר שמחליטים אלו דשנים מתאימים לעצי 
הפרי, מומלץ לפעול לפי העקרונות הבאים:

בתחילת העונה, בשלב הלבלוב, הפריחה   .1
והחנטה: מומלץ להזין את המטע בדשן 

מורכב המכיל את כל היסודות ביחס 1:1 בין 
חנקן לאשלגן.

בתחילת העונה מומלץ לדשן בזרחן עם הדשן   .2
המורכב. במידה והגידול תקין מומלץ להשתמש 

בנוסחאות דשן-כל™ המכילות יחס זרחן: 
חנקן נמוך כגון 23-7-23 או 25-5-25. במידה 

והמטע במצב הזנתי ירוד )עלווה חלשה, 

צימוחים קצרים ונפח העץ קטן משמעותית 
לגילו( מומלץ לדשן ב דשן-כל™ 20-20-20. 
במידה וגודל העץ תקין, ולפי בדיקות עלים 

רמת הזרחן תקינה או החלקה מושקית 
במים המכילים זרחן ברמה משמעותית, יש 

לשקול האם לדשן בזרחן.
מטעים רבים נטועים בקרקעות הידועות   

כמכילות זרחן ברמה גבוהה, ואינם מדושנים 
כלל ביסוד זה. לעיתים קרובות יש מחסורי 

זרחן בחלקות אלה, ואין להניח כמובן מאליו 
כי אספקת הזרחן תקינה.

בשלב גדילת הפרי מומלץ לעבור לחנקת   .3
אשלגן )עם או ללא יסודות מיקרו( ולהפסיק 

דישון מספר שבועות לפני הקטיף.
לאחר הקטיף מומלץ לחזור לדשן מורכב,   .4
ולהשלים את יחידות החנקן ואשלגן שלא 

ניתנו עד הקטיף.

מומלץ לבצע בדיקות עלים ולתקן את   .5
המלצות הדישון על פיהן.

ככל שהזן נקטף במועד מאוחר יותר, כך סביר   .6
שיגיע ליבול גבוה יותר, ויש להגדיל את מינוני 

יסודות ההזנה. יש להתחשב בכמות היבול 
שהתקבלה, בהשלמת הדישון לאחר הקטיף.

בזנים מוקדמים יש חשיבות רבה לדישון   .7
לאחר קטיף. מומלץ להתחיל את הדישון 

בחנקת אשלגן, ולהשלים את יסודות ההזנה 
לאחר הקטיף. הזנה מספקת לאחר הקטיף 

משמעותית ליבול של השנה העוקבת.
בתפוח צבעוני יש להפסיק דישון חנקני   .8

בתחילת חודש יוני, כדי להגיע לצבעי פרי 
אופטימליים לשיווק.

כדי להקל על המגדל, אנו בחיפה כימיקלים   
הכנו טבלאות דישון על פי מין ומועד 

קטיף. הטבלאות מפרטות את סוג הדשנים 
המומלצים בכל שלב גידול וכמות מינוני 
הדשן, ביסודות ובמשקל לדונם. במידה 
ותחליטו לדשן בדשנים ומינונים שונים, 

תוכלו למצוא הסברים אודות חישוב דשנים 
והוראות שימוש בסרגל דישון באתר חיפה.

לסיום, נאחל עונה פורה ומוצלחת!

המשך דישון עצי פרי נשירים

לצפייה במצגת נשירים
:QR סרקו את קוד

פעולות שיווק במהלך החורף

החורף, תקופה הרגועה יחסית עבור המגדלים הוא עבורנו, צוות חיפה כימיקלים בישראל, תקופה עמוסה ועסוקה עד מאוד. בזמן זה אנו "מכינים" את 
העונה: נפגשים עם מגדלים באופן אישי ובונים תוכניות דישון לגידולים השונים )בעיקר מטעים(, מקיימים ימים פתוחים והרצאות במסגרות שונות, מתכננים 

פעילויות למהלך העונה, וכל זאת בנוסף לעבודה השוטפת והביקורים הרגילים אצל החקלאים.
העונה היתה עמוסה במיוחד, וכללה מפגשי חקלאים רבים, מצפון הארץ ועד דרומה. ממגדלים דרוזים בצפון רמת הגולן, ומגדלי נשירים בדרומה, מגדלי 

נשירים ואבוקדו בגליל מערבי, למפגש מגדלים בבקעה וסימינרים רבים בערבה. כמו-כן, העברנו הרצאות רבות בנושאי דישון בימי עיון וקורסים של 
המגדלים, כמרצים אורחים. בנוסף למפגשים יזומים מצד חיפה, היו מספר התארגנויות של חקלאים, שבקשו שנערוך אצלם יום עיון בנושאי הגידול 

הרלוונטים להם, ואנו נענינו בשמחה. 
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חיפה בשטח. האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך, ולחלוק איתך את הידע  
המעודכן, המקצועי והמניב ביותר. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: אבישי שניידר 054-5616221, דרום: יוסי סופר 054-5616122

מגדלים המחפשים את הטוב ביותר עבור המטע שלהם, כבר יודעים: נוסחאות דשן-כל™ של חיפה
מציעות פתרונות דישון איכותיים, ובמחיר משתלם.

נוסחאות דשן-כל™ משלבות את היתרונות של דשן מוצק מסיס על-בסיס חנקת אשלגן

הדשן מכיל 100% 
יסודות הזנה, 

נקי מכלור ונתרן

ניתן להכין כמות מדויקת 
של תמיסת הדשן הנדרשת 

למטע, ללא עודפים

חיסכון בהובלה: אין 
צורך בשינוע כמויות 

גדולות של מים

גמישות בהתאמת נוסחת 
הדשן לדרישות המשתנות 

במהלך העונה

ניתן להוסיף כלאט 
ברזל לתמיסות הדשן

הכנס לאתר שלנו
מצגת אודות דישון מטעים נשירים ואבוקדו  •

חישוב דישון למטעים, כולל שימוש בסרגל דישון  •
עזרי המסה שונים, ועוד   •

נוסחאות דשן-כל™ מובילות למטעים: 23-7-23, 25-5-25, 27-0-27
ניתן לכלול בתכנית הדישון גם חנקת אשלגן, או חנקת אשלגן מועשר ביסודות מיקרו.
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שימו לב:
חפשו את

נוסחאות דשן-כל™ 

המקוריות של

חיפה כימיקלים


