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עידו נחום יודע
מה עגבניה צריכה

יחיעם גץ שולט
בחממה של חיפה

העגלה הגדולה
ממושב מחולה

תבליני נהר הירדן  -חבר'ה
עם עגלה שמבינים בדשן
שחר דיין

חקלאים יקרים,
אנו מקפידים להזכיר כל הזמן שהעיסוק
בדשן והמסתו אינו משימה מסובכת כלל
ועיקר :לא משנה באיזו דרך  -מדובר בסופו
של דבר במלחים המיושמים לתוך מיכל
ומתמוססים בו .בגיליון הקודם הראינו מגוון
עזרים להמסה בשטח ,וכעת בחרנו להביא
בפניכם את הדרגה ה'מתקדמת' יותר של
ציוד השטח להמסת דשן  -מיכל חלוקת
הדשן למשקים המרכזים שטחי עיבוד
נרחבים.
המשק שתכירו בכתבה זו במושב מחולה
ומשקים נוספים ברחבי הארץ ,הם דוגמא
למגמה ההולכת ומתחזקת של חשיבה
טכנית מתקדמת ,תפיסה עצמאית של כל
ממשק הכנת הדשן במשק ,חדשנות ,ועיקרון
חשוב ביותר  -התייעלות וחיסכון .ואם כבר
הוזכר נושא זה ,בעת האחרונה חלו שינויים
לטובה במחירי הדשן ואנו מקווים שכולם
מודעים לכך וערוכים בהתאם .לכל שאלה
או התלבטות בנושא תמחור הדשן אנו
לשירותכם.
לסיום ,באזור שלי יחלו בקרוב ריסוסי
התעוררות בנשירים ,ואני מזכיר לכם את
הבונוס וחנקת-האשלגן המסייעים בפריצת
הפקעים והתבססותם .בהמשך העונה בטח
ניפגש במטעים בצפייה ליבול ראוי.
מאחל חורף קל ונוח.
ישי וקסמן,
אגרונום אזור צפון

"אנחנו מגדלים כל השנה מסביב לשעון כ400-
דונם של תבלינים במנהרות ,חממות ושטח פתוח",
מספר פורי מהשותפים בחברת 'תבליני נהר
הירדן' שפוגש אותי בבוקר חורפי בפתח המשק
במושב מחולה ,בצפון בקעת הירדן" .הגידולים
העיקריים שלנו הם בזיל ומנטה ליצוא במנהרות
וחממות ,אנחנו מהראשונים בארץ בתחום הזה.
בנוסף ,אנחנו מגדלים גם רוקט ,קורנית ,מרוה,
כוסברה ,שמיר ,רוזמרין ,עירית ,מליסה ועוד .יש
לנו כ 20-נקודות דישון בשטח (ראשי מערכת)
וצריכת הדשן שלנו גבוהה .כדי להתייעל ולהיות
עצמאיים בתחום הזה החלטנו לפני כשלוש שנים
לצאת למהלך של הכנת דשן עצמית מדשנים
מוצקים .לשם כך בנינו עגלה לחלוקת דשן
המשרתת את כל השטחים המעובדים".

וככה נולדה לה העגלה.
"התעניינו בעגלה כזו כבר מזמן ,ואפילו ביקרנו
חקלאי באזור השרון עם מערכת דומה למה
שרצינו לבנות .משם הדרך היתה קצרה ,ואפילו
השתמשנו בחומרים שהיו זמינים במשק.

בהתחלה זו היתה עגלת פיברגלס של  2קוב
והפיילוט היה מוצלח מאוד .מאוחר יותר שדרגנו
גם את גודל העגלה וגם את נפח וסוג המיכל".
אני חובר לגלעד ,האחראי לתפעול הכנת
הדשנים במשק ,בדיוק בעיצומו של מילוי מיכל
עגלת החלוקה .תמיסת הדשן נשאבת מתוך
מאצרה נייחת של  5קוב המשמשת כמיכל
המסה עיקרי" .בשטחים שלנו אין מערכת
חשמל או מקור כוח שיספיק להפעלת משאבה
חזקה" מסביר גלעד" ,והיינו צריכים למצוא
פתרון להכנת דשן בכמות מאסיבית .באזור של
הכנת הדשן שאנחנו קוראים לו גם 'מרכז דשן'
יש לנו מרחב עבודה מסודר עם חשמל ,נגישות
טובה למיכלים ,מקום אחסון לדשן ואפשרות
לעבוד עם מלגזה .תנאים כאלה מאפשרים
ממש "מפעל דשנים" קטן ,ותפוקת דשן גדולה.
הגדרנו רף גבוה ומאוד מקצועי בהיבט הזה
והגענו אליו תוך זמן קצר".

כמה זמן לוקח כל התהליך?
"הכנת הדשן במאצרה של  5000ליטר לוקחת
כשעה ,ומתבצעת בעזרת משאבת סחרור
חיצונית .בעזרת אותה משאבה ,ממלאים את
המיכל של עגלת החלוקה .המילוי מהיר מאוד,
ולאחריו אני יוצא מיד לשטח לסבב חלוקת דשן
ומילוי המיכלים הקטנים של ראשי המערכת
בשטח .אבל למה לדבר הרבה ,בוא נעשה
סיבוב ותראה בעצמך".

פורי ויהודה ריינס

ספורות מתחילה מלאכת מילוי המיכל .משאבה
הידראולית המחוברת לקצה העגלה ,אחראית
לשאיבת התמיסה וריקונה למיכל.

כמה זמן לוקח למלא מיכל כזה?
תוך כדי מילוי המיכל של עגלת החלוקה מצטרף
אלינו יהודה ריינס ,אחד השותפים בחברה
וממייסדי מחולה" .הבקעה היא מקום מיוחד
לגור בו ולעשות חקלאות" אומר יהודה" ,ועל
עבודה וציונות אני לא ארצה לך עכשיו ,אבל
אחת הסיבות לכך למהלך של דשן מוצק היא
כדי להימנע מגניבות ,חבלות ואבדן של דשן יקר
בכל פעם .לא פעם יצאנו לשטח בבוקר ומצאנו
מיכלים מנוקבים או מרוקנים והיינו צריכים
להזמין דשן נוזלי יקר שוב ושוב .כיום אנחנו
חוסכים הרבה כסף ,מייצרים דשן באיכות גבוהה
מחומרי גלם טובים וגם ממלאים כמה שצריך
במיכלים בשטח לפי רצוננו ונוחיותנו .דרך אגב,
קפה כבר קיבלת?"

קיבלתי.
"נו אז אתה יכול עכשיו לרדת לשטח".
בשלב הזה גלעד מתניע את הטרקטור ויוצא
לכיוון החממות הדרומיות של השטח החקלאי.
אנחנו מגיעים לשורת מנהרות עבירות של מנטה
ובזיל ,בקצה השטח ממתין מיכל  1500ליטר
ריק ורעב לדשן .אנו עוצרים לידו ,ותוך שניות

"המשאבה ההידראולית שמחוברת לעגלת
החלוקה חזקה מאוד .הספיקה שלה משתנה
בהתאם לסוג הטרקטור ולחץ השמן שלו.
בד"כ מילוי מיכל של  1500ליטר לוקח  5דקות
מקסימום ,אבל אני ממלא רק  1000ליטר.
זה מספיק לתקופה יחסית ארוכה בחורף
לשטח הזה".

די מהר במושגים של שטח ,לא?
"צ'יק צ'ק ,זאת כל המטרה .יש פה עוד מיכלים
למלא וסיבוב חלוקה הוא מהיר יחסית .תוך 45
דקות בערך מילאתי  4מיכלים ב 1000-ליטר כל
אחד ,וחזרתי למשק".

זה הזמן לשאול ,מה אתה ממיס?
"דשן-כל  17-10-27עם מיקרו למצעים
מנותקים .לאדמה מקומית מכינים דשן מחנקת
אשלגן ,ומרכיבים נוספים לפי הצורך ,העונה וסוג
הגידול .הדשנים המוצקים שינו את כל תפיסת
הדישון שלנו".

היה שווה ,לא?
"ב"ה ,שימשיך ככה".

ביקור במשק עידו נחום  -אנשים יפים שמגדלים עגבניות יפות
שחר דיין
"אמרת עגבניה  -אמרת דשן" אומר עידו נחום,
בשעה שאנו נוסעים לשטח ,להתרשם מחממות
העגבניה" .דע לך שמגדל עגבניה לומד במשך
הזמן לדשן ויוצר לעצמו את פרוטוקול הדישון.
לכל סוג עגבניה יש דרישה ואופי מיוחדים ,ועם
השנים אתה מפתח תפיסת דישון משלך ומקבל
'יד ותחושה' .מושגים שכל מגדל ותיק אמור
להכיר".

המיוחד במשק עידו נחום הוא
המגוון העצום של זני עגבניה.
ספרתי בעצמי כ 15-זנים בסיבוב אחד בלבד,
וזה רק קצהו של המשק ,מן הותיקים בארץ,
המעבד כ 500-דונם שמתפרשים על פני 3
מושבים :מבטחים ,עמיעוז וישע" .ההתמחות
שלנו היא זני צ'רי ועגבניות אשכול ליצוא ,אך גם
עגבניות לשוק מקומי ושאר זני נישה מיוחדים.
הנה דוגמה" ,מראה לי עידו מארז ממותג בצורת
לב עם זן צ'רי בשם 'וויטני' .הפרי מזכיר בצורתו
לב ,צבעו אדום עז והטעם  -מיותר לציין ,סוכריה
בצבע אדום" .אין שנה בלי בחינת זנים מיוחדים",
מוסיף עידו" ,יש לנו שטח ייעודי של כ 2-דונם בו
אנחנו מריצים כל בדיקה ומבחן זנים שרק נרצה.
דישון והשקיה הוא גם סוג של מבחן שבשנים
מסוימות אנחנו עושים".

איך שולטים על שטחים בהיקף כזה?
"כל מערכות ההשקיה והדישון שלי נשלטות
מחשב ,וכמובן שיש לי את האפשרות גם
להכניס עזרים כמו טנסיומטרים או רגשים
אחרים .אני מעדיף את השיטה הישנה -
לחיות את הגידול ,להסתובב בעצמי בחממות
ו'להרגיש' את הצמחים .אחרי כל כך הרבה
שנים בגידול עגבניות ,אני יודע בדיוק מה
העגבניה צריכה בכל שלב .ככה אני מחליט
באיזו רמה לדשן כל שטח ,כיוון שיש שטחים
בגילאים שונים לפי זמני שתילה" .אבי
המשפחה ,ארבעה בנים (עידו אחד מהם) ושני
נכדים מחזיקים את השטח ,ומנהלים כ25-
עובדים תאילנדים .עידו הוא המנהל הדומיננטי
בענייני דישון והשקיה.

קרקע תקופתיות כדי לכוון דישון נכון .יש לנו
מספיק זרחן בקרקע ,ואם צריך  -מוסיפים
נקודתית לחלקה .הנוסחה הנוכחית מאוד
מתאימה לנו במובן הזה .מעבר לכך ,אנחנו
משתמשים בחנקת אשלגן ,מגניסל ועוד כמה
דשנים פשוטים יותר שבעזרתם משנים מעט
את נוסחת הדישון לפי שלב הגידול .בגדול -
דשן-כל עושה את עיקר העבודה".

ולמה דשן-כל?
"קודם כל הנוחות שבנוסחה מרכזית ועיקרית
שמכסה את רוב תקופת הגידול .זה נוח ,אין
תקלות או טעויות וההרכב מתאים לנו לכל
עונות השנה .שנית ,ניתן להעשיר את הנוסחה
בקלות יחסית עם דשנים אחרים במידת הצורך.
על נוחות התפעול והאיכות תכתוב בעצמך ,אני
לקוח ותיק כבר שנים" צוחק עידו.
בהמשך הסיור אנחנו מתפלפלים בנושאי
דישון והשקיה "תראה איזה עומס פרי יש על
השיח" ,מראה לי עידו צמח עגבניה ומציג
אשכולות גדושי פרי" .צמח במצב כזה צריך
תמיכה מאוד משמעותית של הזנה .גודל הפרי,
הטעם ,המרקם ועוד הרבה גורמים תלויים באיך
שמדשנים את הגידול" מסכם עידו.

"דשן-כל  20-2-30עם מיקרואלמנטים הוא
הפלטפורמה העיקרית שלי" אומר עידו ומראה
לי את המחסן הגדול שליד בית האריזה.
במחסן ,עומדים כמה משטחים של דשן-כל
("עוד כמה ימים הם יתחסלו") ולידם אמצעי
המסת דשן בלחץ מים" .הקרקעות אצלנו
בינוניות ברובן וכמובן שאנחנו נעזרים בבדיקות

עידו ,האדם עושה את העגבניה ,או הדשן?
"קודם כל האדם" אומר עידו בחיוך ונותן לי
לטעום זן אחר של צ'רי ,בטעם מתוק חמצמץ
מושלם.
"אחר-כך הדשן .הרבה דשן".

שיטת ה ,NFT-שהחלה
בשלהי שנות ה 60-ושוכללה
עם השנים היא סוג של
הידרופוניקה או גידול על
מצע מימי ,כאשר הצמחים
גדלים בתוך תעלה ייחודית
בה מוזרמת ומסוחררת
תמיסת הזנה במערכת
סגורה .התמיסה מבוקרת
ונבדקת באופן תמידי
והשליטה באיכות התמיסה
כמעט מוחלטת .בארץ
קיימים מספר משקים
המגדלים מסחרית תבלינים
וירקות עלים בשיטה זו.

יחיעם גץ
 ,33נשוי ,2+מתגורר בקיבוץ הזורע ,תואר שני בחוג לקרקע ומים עם התמחות בייעול
השקית הדרים .בעבר רכז מו"פ באזור עמק יזרעאל .יחיעם נצר למשפחת חקלאים
ותיקה המעבדת כרמי גפנים ליין במושב כרם בן זימרה .החל לעבוד בחיפה כימיקלים
במרץ  2013ומאז ,עושה חיל בממלכתו שבמפעל  -חממת מחקר ופיתוח.

אז מה אתה עושה?
"אני אחראי על ה Bio R&D-של פיתוח הידע האגרונומי של החברה .במילים פשוטות -
לענות על שאלות בכל תחום הקשור לדישון והזנת צמחים ,ולייצר ידע .לתשובות מגיעים,
כמובן ,באמצעות ניסיונות ותצפיות עם צמחי בוחן שנבחרו מראש .השיטה היא לתת
לצמח 'לדבר' ולבחון את הביצועים על סמך ההזנה שניתנה לו".
"כשהתחלתי לשדרג את מערכות החממה לצרכים השוטפים של המו"פ ,היה צורך אמיתי
במערכות גידול בעלות מצע אינרטי ,כדי שניתן יהיה 'לבודד' ולבחון יסודות הזנה בצורה
טובה ולקבל תוצאות אמינות ככל האפשר .ככה הגענו למכלי גידול עם חול שטוף בגודל
חלקיקים מיוחד ,וכמובן  -שולחנות הNFT-ו( )Nutrient Film Techniqueשהוקמו לפני
מספר חודשים .מעבר לכך  -כל מערכות ההשקיה ,הדישון ובקרת האקלים מבוקרות
מחשב ונשלטות מרחוק".

מה היתרונות בשיטה זו?
"צמחי הבוחן גדלים בצורה אחידה וזהה ,הצימוח מהיר והמערכת מאוד אינטנסיבית.
רואים תוצאות מהר  -ברמה של ימים או מספר שבועות ,וכשמסתיים מחזור גידול אחד,
מיד תופס את מקומו מחזור נוסף בניסוי או תצפית אחרת .שואלים שאלה ומקבלים
תשובה בטווח זמן קצר מאוד יחסית ,וברמת דיוק מצוינת".

והידע לאן?
"את התוצאות אני מעבד ומקטלג במאגר הידע הטכני והאגרונומי של חיפה ,ומפיץ בתוך
המערכת .למעשה לכל אגרונום חיפה בכל מקום בעולם יש נגישות למידע מגוון ועדכני
 השוואה בין סוגי תרכובות ודשנים ,רמות דישון לגידולים שונים ,מחסורי הזנה וזיהויים,פיתוח ו"מבחן דרכים" לדשנים חדשים ,וכל זה רק טעימה קטנה ממה שהולך פה".

איך אתה מחליט מה לבדוק?
"האגרונומים המסחריים שמסתובבים בשטח באים עם שאלה מסוימת ,או עניין ספציפי
בסוג גידול או שיטת דישון .את השאילתה הזו אני מתרגם לניסוי הזנה או תצפית  -ובא
עם תשובה או הכוונה לפתרון הסוגיה .זה סוג של שירות מאוד נדרש בהיבט הזה ,במיוחד
בחברה כמו שלנו שהידע הוא כלי עבודה של ממש".

יחיעם ,אמנם צעיר הבנים בחיפה כימיקלים  -אבל כבוד!
"נו ,אני משתדל ,אתה יודע".

מיישמים פעם אחת ,מגדלים כל העונה

מולטיקוט
דשנים בשחרור מבוקר
להזנה מתמשכת

מולטיגרו

מולטיגרין

מולטיקוט

יישום חד-פעמי של מולטיקוט מבטיח הזנה רציפה ומאוזנת במהלך תקופת הגידול.
• דישון ללא תלות במערכת השקייה
• פתרון לבעיות שטיפת דשן
• חסכוני וידידותי לסביבה

>> מולטיקוט זמין במגוון נוסחאות ,ובמשכי שחרור שבין חודשיים ל 16-חודשים.
משרד ישראל074-7373716 / 720 :
האגרונומים שלנו לשירותך:
צפון :ישי וקסמן 054-6756675
מרכז :ש ח ר ד י י ן 0 5 4 - 5 6 1 6 2 6 0
דרום :יוסי סופר 054-5616122

חיפה כימיקלים בע”מ
www.haifa-group.com

Pioneering the Future

