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חיפה

בערבה

יוסי סופר
חקלאים יקרים,
כבכל שנה מתקיימת בעין חצבה התערוכה
החקלאית הגדולה בארץ ,ומושכת מספר רב של
חקלאים מכל רחבי הארץ .בתערוכה משתתפות
חברות חקלאיות רבות ובהן גם חיפה כימיקלים
כמובן .לכבוד התערוכה ,החלטנו להקדיש גיליון
זה למגדלי הערבה ,ובכתבת השער אנו מביאים
זווית נוספת מחיי החקלאים בחבל ארץ מיוחד זה.
חיפה כימיקלים היא מהחברות המובילות בעולם
הדשנים המיוחדים ,ומפורסמת באיכות מוצריה.
כחברה מובילה ,אנו מקדישים מאמצים ומשאבים
רבים כדי לשפר את הדשנים הקיימים ולפתח
דשנים חדשים .אנו שמחים להציג בפניכם
מוצרים חדשים שיצטרפו לסל המוצרים שאנו
משווקים בארץ:
לאחר עבודה רבה סיימנו בהצלחה את הליך
רישוי מוצרי המיקרואלמטים ,ואנו גאים להציג
בפניכם בגיליון זה קו מוצרים חדש .קו זה
כולל דשנים מסיסים של היסודות ברזל ,אבץ
ומנגן ותערובת יסודות שונים בכלאציה .אודות
המוצרים ,המלצות דישון ומידע טכני נוסף תוכלו
למצוא בכתבה מפורטת בגיליון זה.
למוצרי מולטיגרו ™ המוכרים ,הוספנו נוסחאות
מועשרות בחיפה טורבו ™ .חיפה טורבו ™ הוא
דשן גרגירי המכיל חנקן ,זרחן ואשלגן ,בתוספת
מגנזיום ,ברזל ואבץ .גם על מוצר זה תוכלו
לקרוא בגיליון זה של חיפה בשטח ™.
אנו רוצים להפנות את תשומת לבכם למספר
שדרוגים שאנו מתכוונים לבצע בנוסחאות
המולטיגרו למטעים ,שמפורטים בסוף הגיליון.
לסיום ,בפתחה של העונה אנו רוצים לברך
את מגדלי המטעים בעונה מוצלחת ורווחית,
וכרגיל  -נפגש בשטח.

יוסי סופר
אגרונום אזור הדרום

עבור רוב הישראלים הערבה היא אותם כמעט
 200קילומטרים המפרידים בין צומת הערבה
בדרכך לאילת .עבור כל מי שעוסק בחקלאות
בארץ ,מדובר בסוג של אימפריה .אימפריה
שצמחה לאט לממדי ענק ,בתנאים שנראים
למתבונן מהצד בלתי אפשריים .אימפריה
שחוותה עליות מטאוריות ונפילות מסוכנות.
אימפריה שהפכה לגורם משמעותי בשוק
החקלאי הישראלי ,ביצוא ובאספקה לשוק
המקומי .כבר מספר שנים שרבים מחקלאי
הערבה עוברים לדשן בדשנים מוצקים של חיפה
כימיקלים ,מגמה שהולכת ומתרחבת" .דשן-כל"
של חיפה נראה כבר כמעט בכל משק ,ונראה
שבשקט בשקט ,מתחוללת מהפכה באימפריה.

ירדנו לשמוע את החקלאים שהחליטו לעשות
שינוי ולראות איך הם עשו זאת .כמו שזה נראה,
חיפה בהחלט בשטח.
בבוקר אנו פוגשים את איתי גל ,דור שני
בחקלאות במושב עין-יהב בערבה תיכונה.
"ההורים (יגאל ומיקי) עברו לכאן מחולדה ב,'72-
כעשור לאחר הקמת המושב" ,כשעוד הייתי ילד
קטן" איתי נזכר כאשר אני מבקש ממנו לספר
קצת על ההיסטוריה המשפחתית" .בזמנו לא היו
חממות ,והתושבים גידלו עגבניות ,פלפל ,בצל
ומלונים רק בשטחים פתוחים .המשקים במושב
התבססו על עבודה עצמית של בני המשפחה,
ולאחר מכן שולבו מתנדבים מחו"ל שגרו בבתי
המשפחות" אומר איתי כשעל פנינו חולף טרקטור

עם עגלה עמוסה תאילנדים .כיום ,כל כוח העבודה
מתבסס על פועלים זרים ,בעיקר תאילנדים" .את
הישראלים שעובדים בחממות וקוטפים יום אחרי
יום כבר לא מייצרים .חבל שלא כולם מבינים זאת,
ומערימים עלינו קשיים בלתי הגיוניים".
בכניסה למשק אנו נעצרים על יד מכלית המסה
בנפח חמישה קוב שאיתי בנה" .המעבר לדשן
מוצק הביא לחסכון משמעותי בהוצאות הדישון.
זאת בנוסף על יתרונות אחרים שאני מקבל מצורת
העבודה הזו :עצמאות מלאה באספקת הדשן,
אפשרות להכין כמות דשן בהתאם לחלקה ועוד".
בדרכנו לחלקות של המשק אנו חולפים על פני

דונמים רבים של חממות ומנהרות" .תמיד ידעתי
שאחזור לעשות חקלאות בערבה ,גם לאחר
השחרור מהצבא ,כשעזבתי את המושב ,וכשעסקתי
בתחום העיתונות בת"א" .ב '95-חזר איתי לעין יהב
עם אשתו רינה ,וב 2001-איחדו הוא ואביו יגאל
את המשקים כדי להתייעל ,וכיום חולקים בית
אריזה וציוד חקלאי .איתי אחראי על הגידול בעוד
יגאל אחראי על הציוד המכני .כאשר רוב המשקים
מגדלים פלפל ,משק גל נראה בעבר קצת חריג ,אך
כיום ישנה מגמה של הגוונת גידולים בכל הערבה.
אנו נכנסים למנהרה של מלפפון בייבי ,ותוך כדי
אכילה איתי מסביר" :כדי לשרוד ,כל הזמן חייבים

לחשוב בדרך יצירתית ,מה הגידול או הזן הבאים ,איך
אפשר לחסוך ולייעל .כיום דונם פלפל עולה לחקלאי
כ ₪ 32,000-לעונה .תכפיל בכמה עשרות או מאות
דונמים לכל משק ,ובפחות מ 8-טון לדונם ,או פחות
מ ₪ 4-לק"ג ,אתה בבעיה רצינית .כך הגענו לגידולים
קצת פחות קונבנציונליים כגון מלון חורפי ,מלפפון
בייבי וסוגים שונים של קישוא .חידוש נוסף :אנחנו
אוספים ממגדלים אחרים את הפרי הקטן ומשווקים
אותו באריזות אישיות .אריזה בודדת מכילה מספר
ירקות קטנים יחסית ובאיכות גבוהה ,ומתאימה
להכנת סלט עשיר לאדם או לזוג .כך ,מוצר שבעבר
היה פסול לשיווק ,יכול לפדות מחיר פרמיום".

בין אין-ספור מנהרות ובתי רשת אנו פוגשים את
רוני קפון ,חקלאי ממקימי עין-תמר .המושב הוקם
ע"י האיחוד החקלאי ב  ,1982בשכנות למושב נאות
הכיכר ,וכיום שוכן במרחק מה ממיקומו המקורי.
"לקח זמן להכשיר את השטח לישוב הקבע ,בגלל
מי תהום גבוהים ומוקשים שהיו מפוזרים בשטח"
מסביר רוני .במקרה זה ,הביטוי "לחרוש בשדה
מוקשים" מקבל משמעות אחרת ומתאר יפה את
הקשיים בהם נתקלו התושבים בימיו הראשונים של
היישוב .רוני מגדל חצילים ,מלון ,אבטיח ופלפל,
בשטח של  350דונם .רק לאחרונה עבר רוני לדשן
מוצק ,אותו הוא ממיס בעגלת המסה חדשה בנפח
של  3000ליטר .את תמיסת הדשן מחלק רוני בין
מכלים המוצבים בחלקות" .אני מקבל את הדשן
בשקי ענק במשקל  500ק"ג ,ומשתמש גם בשקי
 25ק"ג .ההמסה פשוטה ממה שחשבתי ,ולומר את
האמת ,אני אחד האחרונים שעשה את השינוי .רוב
המגדלים כאן עברו מזמן לדשן המוצק .לקח לי
זמן ,אבל גם אני רואה שהיתרונות בהכנת הדשן
באופן עצמאי עולים על החסרונות .קודם כל ,מדובר
בירידה משמעותית בהוצאות על דשן .החיסכון
מכסה את עלות עגלת ההמסה .בנוסף ,הגמישות
בהכנת תמיסה בנוסחה ונפח המתאים לכל חלקה
מאפשר לי מרחב תמרון הרבה יותר גדול מבעבר".
ביום בו ירדנו לערבה הארץ סערה .גשמים ירדו
מהצפון עד לצפון הנגב ,והיו הצפות במספר ישובים.
לעומת זאת בערבה ,ארץ "השמש הנצחית" ,לא
נראה ענן אחד בשמיים .אפילו מזג האוויר בחבל
הארץ המיוחד הזה מבליט את אופיו יוצא הדופן ,את
האנשים המיוחדים שחיים ועושים בו חקלאות ואת
הצורך לחשוב אחרת כדי לשרוד.

חיפה מיקרו™  -מיקרואלמנטים
אנו בחיפה פועלים רבות על מנת להביא את הדשנים האיכותיים ביותר לחקלאי הישראלי .אנו שמחים
להודיע על השקת קו מוצרי מיקרואלמנטים חדש בארץ .דשנים אלו כוללים מיקרואלמנטים יחידים  -ברזל,
אבץ ומנגן ,וכן תערובת המכילה את היסודות הנזכרים ,בתוספת נחושת ומוליבדן .כדי להבטיח זמינות
לצמח ,נוסחאות חיפה מיקרו ™ מכילות מיקרואלמנטים בצורת כלאטים מסיסים .כלאטים אלה יציבים
בטווח  pHרחב ,המתאים לתנאי הגידול בארץ.

יתרונות חיפה מיקרו ™
•
•
•
•
•

זמינות מרבית לצמח
נוחות בשימוש  -הדשן בצורת אבקה מסיסה ,קלה לשינוע ,אחסון ויישום
נוסחאות הדשן מתאימות לשילוב עם כל דשני חיפה כימיקלים ,למעט חומצה זרחתית.
נוסחאות חיפה מיקרו ™ אידאליות להעשרה של נוסחאות דשן-כל כאשר נדרשת תוספת של מיקרואלמנטים.
ניתן לשלב נוסחאות חיפה מיקרו שונות בהכנת תמיסת דשן בודדת בהתאם לצרכי הגידול.

נוסחאות חיפה מיקרו ™
מוצר

סוג הכלאט

חיפה מיקרו ברזל 6%

Fe-EDDHA

חיפה מיקרו מנגן 13%

Mn-EDTA

חיפה מיקרו אבץ 14%

Zn-EDTA
Fe-EDTA 7.4%
Mn-EDTA 3.7%
Zn-EDTA 1.1%

חיפה מיקרו קומבי
תערובת מיקרו אלמנטים:
ברזל ,מנגן ,אבץ ,נחושת ומוליבדן

Cu-EDTA 0.8%
* Mo - 0.5%

* מוליבדן מצוי בתערובת כאמוניום מוליבדאט
נוסחאות חיפה מיקרו ™ משווקות באריזות  5ק”ג ו  25ק”ג.

המלצות דישון
גידול

		

מינון מומלץ (גרם/דונם ליישום בודד*)

ברזל 6%

מנגן 13%

אבץ 14%

קומבי

ירקות

400-600

150-250

100-200

400-600

ירקות עלים

150-300

80-150

50-100

150-300

צמחי תבלין

250-400

150-250

100-200

250-400

עצי פרי

400-600

150-250

100-200

400-600

ריכוזים במי ההשקייה
בהוספת  1ק”ג מוצר לתמיסת דשן בנפח  1000ליטר ,והזרקה של  1ליטר תמיסה לקוב מי השקיה ,יתקבלו
הריכוזים הבאים במי ההשקיה (מ”ג/ליטר או ח”מ):
נוסחה

תוספת הזנה במי ההשקייה (מ”ג/ליטר)

חיפה מיקרו ברזל 6%

 0.06 ppmברזל

חיפה מיקרו מנגן 13%

 0.13 ppmמנגן

חיפה מיקרו אבץ 14%

 0.14 ppmאבץ

חיפה מיקרו קומבי

 0.074 ppmברזל 0.037 ppm ,מנגן 0.011 ppm ,אבץ,
 0.008 ppmנחושת 0.005 ppm ,מוליבדן
המשך בעמ’ 5

המשך מעמ’  :4חיפה מיקרו ™  -מיקרואלמנטים

מחסורי מיקרואלמנטים  -סימני היכר
ברזל
קרקעות ישראל מאופיינות בריכוזים גבוהים של ברזל ,אך זמינותו לצמחים נמוכה ,וכדי למנוע מחסורים יש להוסיף
ברזל בדישון .מחסורי ברזל יתגלו בעיקר בגידולים רגישים כאבוקדו ומנגו ,בקרקעות בסיסיות וגירניות ,ובתנאים של
אוורור לקוי עקב השקיה עודפת או חוסר ניקוז.
סימני המחסור האופייניים הם הצהבה של שטח העלה שבין העורקים ,בעוד שהעורקים נותרים ירוקים .המחסור
נצפה תחילה בעלים צעירים ,ועם החמרת המחסור  -מתפשט לכל העלים.

מחסור ברזל בתפוח

מנגן
ניידות המנגן בצמח מוגבלת ,ולכן מחסור יראה מנגן יתגלה בעלים צעירים שהגיעו לגודלם המלא .סימני מחסור
ייראו בדרך כלל לאחר מזג אוויר קר ורטוב ,בעיקר בתחילת האביב .זמינות המנגן פוחתת בקרקעות בסיסיות /
גירניות ובקרקעות אורגניות עקב שיקוע ,ובקרקעות חוליות בשל שטיפה.
מחסור מנגן בשזיף

אבץ
הסימנים האופייניים למחסור באבץ הם עלים צעירים קטנים מהרגיל ומחודדים ,פרקים קצרים מאד ,פריחה
חלשה ונשירה מוגברת של חנטים .מחסורי אבץ יראו לרוב בתחילת האביב ,כאשר הצימוח נמרץ בעוד
טמפרטורת הקרקע הנמוכה מאטה את קצב הקליטה .מחסורים עשויים להיות קשורים גם לעודף דישון זרחני,
בד”כ מתוספת זבל עופות במינון גבוה ,וכן בקרקעות גירניות ובגידולים רגישים (תפוח ,שקד ,פקאן).
מחסור אבץ באפרסק

לייעוץ אנא פנו לאגרונום חיפה כימיקלים באזורכם.

מולטיגרו טורבו  -שדרוג נוסחאות המולטיגרו
אחד היתרונות הגדולים של חיפה כימיקלים הוא
העובדה שמדובר בחברה בינלאומית ,המשווקת את
מוצריה בכ 80-מדינות ,ומחזיקה צוות אגרונומים
הפרוס למעשה ברוב העולם .בתחומים חקלאים
רבים ישראל משמשת כמעבדת פיתוח למוצרים,
טכנולוגיות ושיטות עבודה .עובדה זו נכונה גם
עבורנו בחיפה ,אך אצלנו הידע זורם בקלות
ובמהירות גם לכיוון השני .ידע שנצבר ע"י הצוות
המקצועי של חיפה בעולם עושה דרכו גם לישראל,
ואנו חולקים אותו עם המגדלים בארץ .דוגמא טובה
לכך הוא מוצר חדש הנקרא "חיפה טורבו." ™ K-
חיפה טורבו ™ K-הוא שמו של דשן גרגירי ("גרנולרי")
חדש המבוסס על חנקת אשלגן שאנו מייצרים כבר
מספר שנים בחו"ל ומהווה חידוש של ממש בשוק
הדשנים העולמי .דשן זה מכיל את כל היסודות
הראשיים (חנקן ,זרחן ואשלגן) ביחס מאוזן ()1:1:1
בתוספת מגנזיום ויסודות מיקרו (ברזל ואבץ) .הדשן
מתאים ליישום קרקעי ,בפיזור או הצנעה.

בישראל אנו משלבים את הטורבו במשפחת
המולטיגרו (דשנים בשחרור מבוקר לחקלאות)
כ"סטרטר" .סטרטר הוא מרכיב במולטיגרו
אשר אינו מצופה במעטפת פולימרית ,וזמין מיד
לצמח .חלקו של "הסטרטר" נקבע בכל נוסחת
מולטיגרו על פי צרכי הגידול ,והשימוש בטורבו
מהווה שדרוג משמעותי לדשן זה.

• מולטיגרו המכיל טורבו כסטרטר מתאים
לדישון גידולי שדה כגון תפו"א ,שום ובצל
מבצלצולים ,ולמטעים מניבים.
• ניתן להכין נוסחת מולטיגרו המכילה טורבו
בכל יחס  NPKהדרוש למגדל.

נוסחאות מולטיגרו המכילות טורבו:
•  4( 39-2-2חודשים)  -נוסחת מולטיגרו לשום,
ובצלצולים.

יתרונות שילוב הטורבו כסטרטר בנוסחאות
המולטיגרו הם:

•  4( 30-15-2חודשים)  -נוסחת מולטיגרו
לשום ,ובצלצולים בתוספת זרחן.

• אינו מכיל אוראה ועל כן עמיד יותר לשטיפה,
וזמין באופן טוב יותר בטמפ' נמוכות.

•  6( 30-15-2חודשים)  -נוסחת מולטיגרו
לתפו"א בתוספת זרחן.

• כל גרגר טורבו מכיל למעשה את כל היסודות
הדרושים לצמח בשלבי הגידול הראשונים,
ועל כן יעילותו גבוהה.
• שימוש בטורבו ביחס  1:1:1כסטרטר דומה
לתוספת "דשן-כל"  20-20-20בתחילת
הגידול ,אך ללא צורך ביישום נפרד.

•  18-3-28בתוספת מיקרואלמנטים מוגבר
( 8חודשים)  -נוסחת מולטיגרו למטעים.
לייעוץ אנא פנו לאגרונום חיפה כימיקלים
באזורכם.

הודעות למגדלי המטעים
במסגרת שיפורים שאנו עושים במוצרנו ,אנו שמחים לבשר כי שידרגנו את נוסחאות מולטיגרו ™ למטעים:
• לנוסחת מולטיגרו™  8 ( 34-0-7חודשים) המיועדת לנטיעות ומטעים צעירים (לא מניבים) הוספנו זרחן
ומיקרואלמנטים .הנוסחה החדשה + 30-6-7 :מיקרו ( 8חודשים).
• לנוסחת מולטיגרו™  8( 20-3-30חודשים) המיועדת למטע ופרדס מניב הוספנו חיפה טורבו™ כסטרטר,
ומיקרואלמנטים .הנוסחה החדשה + 18-3-28 :מיקרו ( 8חודשים).

עונה מוצלחת ופורייה.

Fe

Fe

Cu

Zn

Mn
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גדולים במיקרואלמנטים
חיפה מיקרו™ כלאטים מסיסים
נוחות מרבית בשימוש

מתאים לשילוב עם
מגוון דשנים

זמינות מלאה לצמח

חדש
חיפה בשטח  -אתכם כבר  50שנה
האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך ,ולחלוק איתך את הידע המעודכן,
המקצועי והמניב ביותר .לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:

צפון :ישי וקסמן  ,054-6756675מרכז :אבישי שניידר  ,054-5616221דרום :יוסי סופר 054-5616122

www.haifa-group.com
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