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חיפה בשטח



אורן סבח, מגדל מלפפון נמרץ וחייכן, 
נצר למשפחת מגדלים מהישוב, לוקח אותנו 

לסיבוב הסברים וטעימות בחממות. בדרך 

לחממות הוא מספר לנו על סבא דוד שעלה 

ב-51' מעירק.  לאחר תקופה קצרה בקרית 

שמונה, הגיעה המשפחה למעברת אחיטוב. 

האב שוקרי סבח עבד עוד כילד בפרדסים 

של חדרה. לאחר מכן כל משפחה במושב 

רכשה נחלה של מספר דונמים ולרוב גידלו 

בה ירקות בשטח פתוח. בתחילת שנות ה-70' 

האב שוקרי היה בין הראשונים שבנו חממות 

בישוב, דבר אשר אפשר גידול ירקות גם בחורף. 

בתחילת שנות ה-80' נעקר הפרדס המשותף, 

דבר אשר אפשר הגדלה של שטח החממות 

ובסופו של דבר שטח החממות של המושב  

צמח לכ-3,000 דונם לערך סה"כ.

כמה זמן בעסק?

"כל החיים" מחייך אורן, ומספר שכבר מגיל 4 

הוא זוכר עצמו מסתובב בשדות ועוזר במשק 

המשפחתי. "התחלתי לעבוד באמת מגיל 10, 

כאשר הייתי חוזר מבית הספר ומיד הולך  

לעבוד עם ההורים".  

למה דווקא במלפפון?

”לא היה לנו שום יתרון באיכות העגבנייה 

שגדלנו על פני משקי הדרום, וכך גם לגבי 

הפלפל בהשוואה למגדלי ערבה וחוף כרמל. 

לאט לאט הורדנו את הגידולים האלו ונשארנו 

רק עם המלפפון. התנאים המקומיים התגלו 

כמתאימים מאוד לגידול, כגון קרקע כבדה 

וטמפ' נוחות, וחוסר תחרות משמעותית 

עם אזורים אחרים", מסביר אורן ומגיש לנו 

מלפפונים לטעימה.

חקלאים יקרים,  

המגדל הישראלי נדרש היום ליכולות רבות 

ומגוונות, הרבה יותר מבעבר.  מניהול המשק 

ועובדיו, דרך היבטים אגרונומיים הדרושים 

לגידול ריווחי ואיכותי, ועד לטיפול בשיווק 

יעיל של התוצרת. הימצאות ידע שימושי בידי 

המגדל, והיכולת לממשו על מנת להגדיל 

וליעל את כושר הייצור והפדיון, מהוות אמצעי 

חשוב בהמשכיות המשק ורווחיותו.

אנו בחיפה פועלים בהתמדה על מנת להפיץ 

את הידע הרב והניסיון העשיר שברשותנו 

שנרכשו ביותר מ-40 שנות פעילות בכל 

העולם במגוון רחב מאוד של גידולים ושיטות 

יישום, ומתעדכן בצורה רציפה. חלקו הגדול 

של הידע רלוונטי מאד גם למגדל הישראלי 

ואנחנו שמחים לחלוק אותו בכל זמן.

חשוב לציין כי הידע הרב שצברנו במרוצת 

השנים נגיש תמיד לכל מגדל בעולם באתר 

האינטרנט שלנו, שם תוכלו למצוא המלצות 

דישון, מאמרים מקצועיים במגוון נושאים 

אגרונומיים, תוצאות ניסויים שערכנו, בלוגים 

של אגרונומים וחקלאים ועוד. בנוסף, פיתחנו 

מחשבוני דישון לטלפונים חכמים, אותם ניתן 

להוריד בחינם בחנויות האפליקציות.

וכמובן, חיפה גם בשטח. לצד המידע הרב 

ברשת, אנחנו לא שוכחים את הצד האנושי, 

ומעניקים ייעוץ וסיוע מקצועי יומיומי בטלפון 

ובפגישות בחממות, במטעים ובשדה. 

האגרונומים של חיפה עומדים לרשות 

המגדלים. מבחינתנו, כל האמצעים להפצת 

ידע כשרים.

לסיום, נאחל הצלחה לאבישי שניידר, 

שהחליף את שחר דיין בתפקיד אגרונום 

אזור המרכז והבקעה, ולשחר נאחל הצלחה 

בדרכו החדשה.

ישי וקסמן, אגרונום צפון
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מושב אחיטוב ידוע כבירת מגדלי המלפפון המספקים מעל 70% מתצרוכת המלפפון בארץ. 

רבים מהמגדלים בישוב משתמשים בדשני חיפה.

ישי וקסמן ואבישי שניידר

אני רוצה לדעת 
מה אני שם 

בתוך מכל הדשן, 
להרגיש, להריח 

את הדשן.       
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תוך כדי נסיעה בים החממות אורן מסביר 

לנו על גידול המלפפון, המהפכה השקטה 

שעשה השתיל המורכב בענף והזנים השונים. 

"אנו שותלים וקוטפים כל העונה. יש שלושה 

מחזורים כל שנה, דבר המאפשר הספקת 

מלפפון קבועה לשוק. בחורף מחזור הגידול 

ארוך יותר ונמשך חמישה חודשים, בעוד 

שבקיץ המחזורים קצרים יותר, ונמשכים 

כחודשיים וחצי לערך. מכיוון שלא כדאי לאכסן 

מלפפון, הפרי שקוטפים עכשיו, יהיה כבר מחר 

בבוקר על המדפים בחנויות. אם פקששת 

בקטיף, למחרת אתה יכול לזרוק את הפרי 

מכיוון שגדל לגודל גדול מידי לשיווק".  

איך אתה מדשן?

"משטר הדישון במלפפון מאוד דינמי. בגדול 

דשן-כל 17-10-27 נותן לי יחס NPK מצוין, 

ומכיוון שיסודות המיקרו כבר מצויים בפנים, 

זה חוסך הרבה כאב ראש, וגם חסכוני יותר 

 NPK בהשוואה לאלטרנטיבות. תיקונים ביחס

הרצוי אני עושה עם חנקת אשלגן ואוראה. את 

המכל הזה הכנתי הבוקר" הוא מראה לנו מכל 

דשן שלצדו ערמה קטנה של שקי דשן ריקים.

למה דווקא דשן מוצק?

"מכיוון שקצב הצימוח מהיר כל כך ומושפע 

ממזג האוויר, תוכנית הדישון צריכה להיות 

מאוד גמישה. שימוש בדשן מוצק מאפשר 

לי להכין תמיסת דשן בנפחים שונים ולשנות 

במהירות מנוסחה אחת לשנייה, דבר שחשוב 

במיוחד בקיץ כאשר הגידול רץ".

זה לא עושה לך עבודה קשה להכין תמיסת 
דשן לבד?

בשלב זה אורן מחייך אלינו, קצת מופתע 

מהשאלה "כל יום אנחנו מרימים עשרות אם לא 

מאות של ארגזי מלפפונים, אז מה זה כמה שקי 

דשן. אנחנו רגילים לעבודה פיזית, ויחד עם קלות 

המסה בעזרת האדקטור )נחיר המסה המתחבר 

לצינור מילוי המים וממיס את הדשן לחלוטין תוך 

כדי מילוי המכל(, והמסיסות הטובה של הדשן, זה 

משהו שאני בכלל לא סופר".

האם הילדים ימשיכו בחקלאות?

לשאלתי, החיוך של אורן קצת מתכווץ והמבט 

הופך עצוב משהו. "משנה לשנה המצב בארץ 

הופך לקשה יותר לחקלאי הישראלי. השנה הזו 

קשה לנו במיוחד. השילוב של השמיטה עם מזג 

אוויר בעייתי הופך את הגידול לגבולי מבחינת 

רווחים וגרוע מכך. אם לא יהיה שינוי בהתייחסות 

המדינה לחקלאים שלה, אני מעדיף שילדי ימצאו 

תחומי עיסוק אחרים".

לשינוי הזה אורן לא מחכה בחיבוק ידיים. בשילוב 

עם מגדלים נוספים ומועצה אזורית עמק חפר 

הם פועלים לפתיחת מו"פ חקלאי שייתן מענה 

לנושאים גידוליים שונים באזור ומרכז מבקרים 

שכבר פועל ומארח קבוצות ובודדים, ובעיקר 

ילדים ונוער מהמועצה, חינם אין כסף, במטרה 

לשמר את הרוח החקלאית של האזור גם 

בדורות הבאים.

שיהיה בהצלחה.

אורן סבח

אורן סבח ואבישי שניידר

שימוש בדשן 
מוצק מאפשר 

לי להכין תמיסת 
דשן בנפחים 

שונים ולשנות 
במהירות מנוסחה 
אחת לשנייה        

אורן סבח
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חדש

פרדסנים מנוסים כבר מכירים מצויין את 

היעילות שבריסוסי עלווה בבונוס למטעים 

בוגרים, ואת דשן-כל 23-7-23 לפרדסים 

צעירים, אבל לחיפה נוספו פתרונות דישון רבים 

ומתקדמים להדרים שמביאים איתם תוצאות 

טובות ויעילות יותר מבעבר.

היתרונות הברורים לשימוש בחנקת אשלגן 

או בדשנים מורכבים המבוססים על דשן 

איכותי זה ידועים זה זמן רב וכוללים הפחתה 

משמעותית של עומס המלחים הניתנים 

לעץ  )בעיקר כאשר העומס גבוה ממילא 

עקב שימוש במים מושבים( ועל כן תגובה 

מצוינת בצימוח ופרי.  עד לפני זמן לא רב 

מחירו הגבוה והעבודה הכרוכה בדשן מוצק 

הרתיע מגדלים מלהשתמש בהם. אולם היום, 

לאחר הורדה משמעותית של מחירי חנקת 

האשלגן ודשני כל המבוססים חנקת אשלגן, 

ובשילוב על פיתוחם של עזרי המסה ההופכים 

את פעולת המסת הדשן לקלה ופשוטה, יש 

לפרדסן אלטרנטיבה אמיתית, איכותית, ומאד 

משתלמת לדישון הפרדס.

בכתבה זו נסקור עבור הפרדסנים שבינכם את 

דשני חיפה המתאימים לפרדס, מדישון עלוותי, 

דרך דשנים שונים להדשיה במערכת ההשקיה 

וכלה בדישון קרקעי חד פעמי במולטיגרו )דשן 

בשחרור מבוקר(.

דשנים לריסוס עלוותי הניתנים על פי צורך 

במועד ומינון מדויקים עושים פלאות בפרדס, 

זאת יודע כל פרדסן )והרי כיום בארץ אין פרדס 

בלי "בונוס"...(. לפניכם דשנים מומלצים לריסוס:

בונוס )12-2-44( - חנקת אשלגן לריסוס עלוותי   •
המכיל תוספים שונים המקלים על חדירת 

יסודות ההזנה לעלה והמשך הזנה לאורך זמן 

לאחר מועד הריסוס. מומלץ לריסוס לצורך 

הגדלת פרי, דילול חנטים ותיקון מחסורי אשלגן 

או חנקן.

בונוס אבץ ומנגן )12-2-43( - מוצר חדש בו   •
הוספו לבונוס המקורי 0.4% מנגן ו-0.2% אבץ 

כגופרות. מומלץ לשימוש כתחליף לבונוס 

)אותן הנחיות שימוש(, כאשר ידועים מחסורים 

ביסודות הנ"ל או למניעתם כטיפול שיגרתי.

דשן-כל 23-7-23 - דשן מורכב המכיל גם   •
יסודות מיקרו כקלאטים המיועד לעידוד צימוח 

בפרדס צעיר. מתאים גם לשיפור צימוח 

בפרדסים בוגרים. ריכוז מומלץ כ-2%.

דשן-כל 21-21-21 - דשן מורכב המכיל רמה   •
גבוהה של יסודות מיקרו בקלציה. מתאים 

בעיקר לריסוס בתחילת העונה להספקה של 

כל היסודות הדרושים. ריכוז מומלץ כ-1%.

דישון הדרים
ישי וקסמן

המשך בעמוד הבא

מגניסל - דשן המיועד לתיקון מחסורי מגנזיום.   •
מומלץ לריסוס בריכוז 1-1.4% בתחילת העונה. 

מתאים גם להדשיה.

דשנים מסיסים להדשיה על בסיס חנקת אשלגן 

יכולים לשפר באופן דרמתי את מצב הפרדס. 

המלצותינו לפניכם:

חנקת אשלגן )13-0-46( - דשן אשלגני וחנקני   •
הנקלט בצורה מצוינת בעצי ההדר, המקטין 

את השפעות הכלוריד וניתן לשלב עם כל סוגי 

הדשנים האחרים לקבלת יחס NPK רצוי.

 - חנקת אשלגן עם מיקרו כפול )       13-0-45+2(  •
מכיל כ-0.2% ברזל, 0.1% מנגן, 0.03% אבץ, 

0.022% נחושת ו-0.014% מוליבדן.

דשן-כל 20-20-20 - מומלץ לשיפור פרדסים   •
המצויים במצב הזנתי ירוד והסובלים מדישון 

לקוי לאורך זמן.

דשן-כל 23-7-23 - מומלץ לדישון פרדסים   •
באזורים בהן קליטת יסודות ההזנה בעייתית.

דשן-כל 25-5-25 - מומלץ לדישון כאשר דרוש   •
תוספת זרחן במהלך הגידול.

דשן-כל 27-0-27 - דשן אטרקטיבי במיוחד,   •
המכיל רק חנקן ואשלגן ביחס 1:1 על בסיס 

חנקת אשלגן. 

ניתן לשלב עם דשני-כל הנ"ל גם חנקת אשלגן 

 NPK או דשנים מוצקים נוספים ע"מ להגיע ליחסי

שונים בהתאם לתוכנית הדישון הרצויה.
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חדש דשנים בשחרור מבוקר )מולטיגרו( נועדו ליישום 

חד פעמי של כל מנת הדשן בקרבת כל עץ 

בפרדס, החוסכות מהמגדל את עבודת הדישון 

במהלך העונה. קיימות שתי נוסחאות המתאימות 

למטע צעיר ושלוש נוסחאות למטע מניב ביחסי 

NPK שונים בהתאם לדרישות המגדל ובדיקות 

עלים. כמו כן ניתן לייצר נוסחאות מיוחדות על פי 

דרישת המגדל ללא עלות נוספת.

המשך דישון הדרים

מולטיגרו 34-0-7 - הנוסחה הפופולרית כיום   •
למטעים צעירים, בשנים 1-3. נועד ליישום 

בבור השתילה או הצנעה בקרבת העץ. משך 

שחרור כ-4 ו-8 חודשים.  

מולטיקוט 17-7-14 - דשן בשחרור מבוקר   •
המיועד לנטיעה צעירה ליישום בבור השתילה 

בקרקעות עניות. משך שחרור של 8 חודשים.

מולטיגרו 20-3-30, מולטיגרו 23-4-23,   •
מולטיגרו 29-0-20: נוסחאות לדישון מטע בוגר 

ביחסי NPK שונים. משך שחרור כ-8 חודשים.

סרוק קוד QR זה על מנת 
לראות אמצעי המסה שונים.

בסוף אפריל השתתפה חיפה בתערוכת אגריטך 2015 והפתיעה עם ביתן גדול, מרכזי, ומאד ייחודי. עיצוב הביתן הלא שיגרתי 
ועושר התכנים שהוצגו בו משכו אלפי מבקרים מכל העולם. המבקרים נהנו ממגוון אטרקציות, תכנים מקצועיים שהוצגו בצורות 

מתקדמות, ונפגשו עם צוות מורחב של מומחי חיפה.

בביתן חיפה, שכותרתו היתה "בית לחדשנות" הוצגו מגוון החידושים והפיתוחים של חיפה בתחום הדשנים המיוחדים למגוון 
שיטות יישום. בנוסף, חשפה חיפה את מרכז המחקר והנסיונות החדש שלה שנמצא בחוות אהרונסון ההיסטורית בעתלית.
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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


