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מצפון
תפתח העונה
המזרעה
רוחמה

מצפון תפתח העונה
שחר דיין וישי וקסמן
נסענו לראות קצת עצים בשלכת ולדבר על מולטיגרו ועוד כמה דברים .בדרך פגשנו
אנשים שאוהבים את העבודה שלהם וגם את הצפון .באזור הזה של הארץ רק שילוב
כזה עובד יפה.
שלום לכולם,

בקצה השרשרת הזאת נמצא האגרונום,
שמגיע לשטח ותופר חליפה אישית לכל
מגדל  -פתרונות טכניים ,המלצות דישון
והתמודדות עם בעיות גידול .כפי שאתם
מבינים ,בשק אחד של דשן מרוכזים המון
עבודה ושיתוף פעולה של אנשי חיפה רבים,
שמנסים בכל שלב לחשוב כמו חקלאי.
משיתוף הפעולה הזה נולדו מוצרים כמו
חנקת אשלגן עם מיקרו כפול או הבונוס
החדש עם תוספת האבץ והמנגן .כך גם
יצרנו בשנתיים האחרונות פתרונות ייחודיים
למגדלים בערבה ,והיד עוד נטויה.
בתעשייה שלנו ,חשיבה חקלאית פירושה
להיות מחובר לשטח כל הזמן ,ולנהל
תקשורת קבועה עם המגדלים .רק כך ניתן
לזהות את הצרכים ולתת את המענה הטוב
ביותר .הגישה לחקלאי הופכת למקצועית
ואמיתית ,וזוהי ,למעשה ,העבודה שלנו.
צוות משרד ישראל מאחל לכם חורף קל
ומזכיר לכם שבכל הנוגע לדישון אתם לא
צועדים לבד  -כי חיפה אתכם בשטח.

שחר דיין ,אגרונום מרכז-בקעה

“

אחד מעקרונות הליבה שלנו הוא Farmer's
 ,Mindכלומר " -לחשוב כמו חקלאי" .לא
מדובר פה בסיסמה בלבד ,אלא בדרך
פעולה שמנחה אותנו בכל התחומים :בהיבט
הייצור ,אנחנו מרכיבים נוסחה או מיישמים
טכנולוגיות חדשות כדי להתאים דשן ספציפי
לגידול ולאופי העבודה של המגדל; מבחינת
הלוגיסטיקה ,אנחנו חושבים כל הזמן איזה
שק יהיה נוח לשימוש העובד בשטח ,ודואגים
שפרטיו יהיו ברורים בזמן העבודה; וכמובן,
אנשי פיתוח המוצר דואגים כל הזמן להתאים
את הדשנים לצרכים של הזנים החדשים
ולתנאי הסביבה.

אני יודע שיש
לי דשן באדמה
ל 8-חודשים
“
אפיק קניגשטיין

בדרך לבית הלל עוברים על פני פלטות
שלמות של מטעי נשירים .חלקם בשלכת
חלקית או מלאה ,והנוף מלא במטעי אפרסק,
נקטרינה ושזיף .קצת מפתיע לעין הלא
מיומנת לראות פרדסים בשיא הניבה בתוך
הנוף הנשיר ,שממתין לפריחה ולבלוב" .נכון
שזה לא האזור הקלאסי לגידול הדרים",
מסביר לנו אפיק קניגשטיין ( ,)30דור שני
למשפחת פרדסנים מבית הלל ,ומושבניק
ברמ"ח אבריו" .העץ הוא אותו עץ ,אבל הגידול
קצת אחר וגם איכות הפרי שונה".

עיקרי במשק .בין פריסת רשתות נגד ברד על
עצים עמוסי פרי יפהפה ,לקטיף קלמנטינות (אי
אפשר לאכול פחות משלוש )...אנחנו מקבלים
הסבר מפורט על כל ניהול הדשן במשק" .יש לי
משק גדול לנהל וכל חיסכון בזמן או בעבודה,
מבורך" ,אומר אפיק" .אני מעדיף לרכז מאמץ

ממה נובע ההבדל?
"האקלים השונה ממרכז הארץ יוצר טווח
זמן ארוך יחסית לקטיף .יש אפשרות לקטיף
מאוחר ,אפילו עד תחילת מרץ ,מה שיוצר לנו
חלון שיווק קצת שונה ליצוא ולשוק המקומי.
לזן 'אור' שאנחנו מגדלים יש איכות גבוהה
מבחינת קליפה ,ולקטיף המאוחר יש יתרון של
גודל פרי".
במשק קניגשטיין יש  250דונם הדרים וכ50-
דונם נשירים .אפיק לוקח אותנו לפרדס ה'אור'
שנמצא בשנת ניבה ראשונה ,אנחנו מדברים
על מולטיגרו ,דשן מגורען מבוקר שחרור כדשן

של יישום דשן במהלך חודש אחד בשנה.
המולטיגרו התאים לנו והוא פתרון טוב :קל
ליישם אותו ,ובסה"כ מדובר על הצנעה פשוטה
מתחת לטפטפת בעזרת מעדר".

"חוץ מריסוסים קבועים של בונוס ודשן-כל
 23-7-23עם מיקרו בפרדס ,אנחנו מדשנים
במולטיגרו כבר  4שנים .התחלנו עם הנוסחה
 8( 34-0-7חודשים) לנטיעות צעירות .את
הנוסחה הזו מיישמים בבור הנטיעה ,ובשנות
הגידול הבאות היישום הוא מתחת לטפטפת
משני צידי העץ .לגידול מסחרי אנחנו מזמינים

נוסחאות בייצור מיוחד לפי בדיקות עלים
והתייעצות עם אגרונום חיפה .השנה לדוגמה,
אנחנו משתמשים במולטיגרו 29-0-20
( 8חודשים) .מרכזים עבודה ביישום אחד ,ואני
יודע שיש לי דשן באדמה ל 8-חודשים".
את השכן אהרון משה ( )43מכפר יובל
אנחנו תופסים באמצע ריסוק גזם במטע
שזיף 'לריאן' .רכס רמים ממערב ,וגבול לבנון
שנמצא במרחק זריקת אבן מזכירים לנו כמה
השכנים הצפוניים קרובים ,ובזמנים קצת קשים
החקלאי נמצא ממש באזור לא סימפטי "אבל
למי שעובד וחי פה כל החיים אין פחד" ,אומר
אהרון בחיוך ומדומם את הטרקטור" .זה לא
רק לשמור על שטח מדינת ישראל ,ולעשות
חקלאות באזור קו הגבול ,בשבילנו זה לא
פחות מדרך חיים" 150 .דונם של נשירים,

"יישמנו מולטיגרו  34-0-7לנטיעות צעירות של
אפרסק ,והתוצאות מאוד יפות .היה מוצלח
ביותר" ,מספר אהרון" ,אבל זה לא הדישון העיקרי.

כל השנים השתמשנו בדשן בהרכבה עצמית
על בסיס אשלגן כלורי ואוריאה .רצינו לשפר
את גודל הפרי ואיכותו ,ובשנה שעברה התחלנו
הרכבות על בסיס חנקת אשלגן ,וזה נתן
תוצאות טובות .זו היתה שנת בוחן ללא ספק,
ולנוכח התוצאות ניישם את אותה הפרקטיקה
בצורה מסחרית גם בשנים הבאות".

איך דשני חיפה משתלבים במשק ?
"מבחינת הדישון ,המעבר למוצרי חיפה היה
מוצלח ביותר והשתלם גם כלכלית .רואים
שיפור בצימוח ובגודל הפרי ,וכמובן משתמשים
גם לריסוסי עלווה ,כמו דשן-כל  23-7-23עם
מיקרואלמנטים .בנוסחה הזו אנו משתמשים
להדשייה במטעים צעירים או עידוד לבלוב ,וגם
דישון סתווי .אבל עיקר השינוי התרכז במעבר
לחנקת אשלגן".

“

ספר קצת על הפרקטיקה של הדישון בפרדס.

אפרסמון וליים מעבדים אהרון ואחיו במשק
המשפחתי 15 .שנה עבד במו"פ צפון כטכנאי
ניסויים עד שפרש ונהיה חקלאי במשרה מלאה.
השיחה עוברת מפוליטיקה וענייני גבולות לכיוון
של פרקטיקות דישון מתקדמות.

עיקר השינוי
התרכז במעבר
לחנקת אשלגן
אהרון משה

“

מולטיגרו בכל
נטיעה חדשה
“

“

עמרי סבר

בתחנה האחרונה שלנו בסיבוב הצפוני מחכה
עמרי סבר ( ,)32בן קיבוץ יפתח ורכז
השקייה ודישון של מטעי הקיבוץ 1100 .דונם
של מטעים מטופחים ומסודרים לתפארת של
נקטרינה ,אפרסק ,תפוח ,אגס וגם נאשי (אגס
אסיאתי) ,מגובים במערכות השקיה ודישון
מתוחזקות היטב ,ומרכז מו"פ ותצוגה למטעים
(בשיתוף נטפים) .כל אלה הם האימפריה
הקטנה שלו" .תכתוב שעבודה בשטח זה הכי
חשוב בשבילי" אומר עמרי" ,אחרת אני לא
מצטלם".
בדרך לצילומים במטע תפוח הגראני סמיט,
עמרי מרחיב על השימוש במולטיגרו .גם כאן,
הנוסחה  34-0-7מככבת בנטיעות" .כמו שאתה
רואה ,המטעים פה מנוהלים ברמה מקצועית
מאוד .אחת המטרות המרכזיות היא להביא את

העץ למצב מיטבי בשנת הניבה שלו ונשיאת
הפרי .עץ שבשנת הנטיעה שלו מקבל 'פור'
בצימוח ונבנה ומתפתח כמו שצריך ,מגיע
בשנת הניבה המסחרית שלו ליבול מסחרי
מרשים".
"ככלל ,הפרקטיקה של שימוש במולטיגרו בבור
הנטיעה מאוד משתלמת וזה גם נראה טוב
בעין .בכל נטיעה חדשה הדשן הזה הוא אחד
מהדברים הקבועים שאנחנו עושים פה".
"בשונה ממטעים בחו"ל שנקטפים מהשנה
הראשונה אבל בשיטת גידול אחרת ,פה צריך
לחכות כמה שנים ".מסביר עמרי" .ההמתנה
הזו צריכה להיות מגובה בדישון והשקיה ,ובזמן
אמת הגידול צריך להוכיח את עצמו .המולטיגרו
הוא אחד האמצעים להשגת המטרה".

המזרעה

רוחמה
שחר דיין ויוסי סופר

בקיבוץ רוחמה שבדרום ,מדשנים במולטיגרו כבר
למעלה מ 10-שנים ,כדי לגדל תפוחי-אדמה באיכות
טובה ,וכדי לשמור על איכות הסביבה .זו כבר סיבה
טובה לרדת לדרום להתרשם מהמזרעה החדשה.
המשך בעמוד הבא

עמרי סבר

המשך המזרעה רוחמה

גדי הדר מרוחמה ( )60מגדל תפו"א מאז שהוא
זוכר את עצמו .כבר בתור ילד בשנות ה50-
אסף בידיים תפו"א לתוך שקי יוטה" .היום לגדל
זה כבר חצי היי-טק ,ומיכון מתקדם מאוד קובע
איך נגדל" ,אומר גדי" .כיום אנחנו מעבדים
כ 1000 -דונם בסתיו וכ 2000 -דונם באביב,
ומגדלים מעל  15זנים למאכל ולתעשייה".
איך הכלי החדש עוזר?
"מזרעת תפו"א החדשה שרכשנו היא דוגמה
לשיפור במיכון .מותקן עליה מיכל בנפח גדול,
שהוכן בהזמנה מיוחדת ,להצנעת פס של דשן
מוצק תוך כדי זריעת הפקעות .הטכנולוגיה
החדשה הזו מאפשרת הפחתה בכמות הדשן
שבד"כ מיושם בפיזור .במקביל ,המזרעה מאוד

קלה ונוחה לתפעול  -הכל נשלט ע"י מחשב
בתוך הטרקטור .יש לי אפשרות גם להתאים
את הכמויות הרצויות בכיול פשוט ,ותוך כדי
עבודה גם לבצע ניסיונות בכמות דשן משתנה".
למה זה תורם?
"הנושא של איכות הסביבה מאוד קריטי לנו .יש
מעט מודעות בארץ לשטיפת חנקות למי תהום
ובזבוז דשן ,אבל אנחנו מודעים לנושא מזמן
ומטפלים בו .הטכנולוגיה של המולטיגרו כדשן
שחרור מבוקר נותנת מענה לכל הצרכים כיום:
שמירה על הסביבה והקרקע ,יעילות בהזנה
וגם חיסכון בדשן .אחרי שנים רבות של נסיונות
עם משרד החקלאות וחוקרים מוולקני ובעזרת
מיכשור מתקדם של חישה מרחוק ,הצלחנו
להפחית ב 30% -מכמות החנקן המיושמת ,
עם עלייה באיכות של החומר היבש .כל זאת,
כמובן ,בהתחשבות בבדיקות קרקע ויישום של
קומפוסט .המזרעה החדשה היא שלב נוסף
בהתייעלות ושיפור הגידול".

בשונה משנים קודמות שבהן יישמנו דשן חנקני
בשחרור מבוקר בלבד ,השנה החלטנו לדשן
בנוסחאות מולטיגרו המכילות גם זרחן ואשלגן,
בעיקר בגלל איכות היישום עם המזרעה ,שיודעת
למקם את הדשן קרוב לפקעת בצורה מאוד יעילה",
מסביר גדי" .ידוע כבר שנים רבות על תגובה טובה
יותר של הגידול וצריכת חנקן משופרת בנוכחות
של זרחן זמין .עם הנוסחאות החדשות נבדוק את
ביצועי הצמח ברמות דישון משתנות".
"בתערוכה האחרונה למיכון תפו"א בגרמניה,
כל יצרני המזרעות הציגו מתקנים מתקדמים
לפיזור דשן מוצק בהצנעת פס .זה הכיוון החדש
של המזרעות ,ואפשר להבין את זה  -באירופה
וארה"ב הפנימו כבר מזמן את כל הנושא של
חיסכון בדשן ושמירה על הסביבה ,ואפילו
מחויבים בכך על פי חוק".
"אנחנו ותיקים מאוד ביישום מולטיגרו
ונותנים אותו גם בפלחה  -אבל זו כבר כתבה
לעיתון הבא".

גדי הדר

מזרעת תפו"א  -מפרט טכני
יצרן:

 Grimmeגרמניה

משקל כללי:

כ 5 -טון

קיבולת:

כ 3 -טון פקעות תפו"א לשתילה ,ארגז פתוח
יכולת זריעה של כ 8 -דונם למילוי אחד

רוחב זריעה:

ערוגה אחת כפולה ( 2גדודיות)

מיכל דשן:

מתאים לשק ענק (ביגבג)  800ק"ג
מספיק ל 2-סבבי זריעה

מכשור מיוחד:

יכולת הצנעת דשן בפס הזריעה
 3מצלמות לבקרת איכות זריעה
כיול נשלט מחשב

כ"א נדרש לתפעול :מפעיל אחד

סרטון  -תפעול מזרעה

חדש

בתוספת
בונוסבץ ומנגן
א

בתוספת אבץ ומנגן

בפרדס זהב
להדרים -עלווהשווה
בונוס
דשן עלוותי  13-2-44לריסוסי
•
•
•
•
•

הגדלת הפרי
מניעת קמטת והסדקות הפרי
הפחתת הסרוגיות
דיכוי אוכלוסיית הכנימות
מניעת מחסורי אבץ מנגן בזנים עתירי יבול
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  ,054-6756675מרכז :שחר דיין  ,054-5616260דרום :יוסי סופר 054-5616122

חיפה כימיקלים בע”מ

טל074-7373737 :

מיילinfo@haifa-group.com :
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