דישון ירקות בדשן-כל
יוסי סופר
עם פתיחת העונה ,אנו מבקשים להזכיר מספר דגשים והמלצות לדישון ירקות .סדרת דשן-כל כוללת מגוון רחב של דשנים מסיסים ,כולם
מבוססים על חנקת אשלגן וחומרי גלם נוספים נטולי כלור או נתרן .בכתבה נציין את ההבדלים בין המוצרים השונים ,ונעמוד על יתרונויו של
כל מוצר .נספר גם על סרגל חדש שהוצאנו ,לחישוב כמויות דישון.
אנו ממליצים לבצע לפני השתילה בדיקות קרקע לקביעת תכולה של יסודות הזנה ומליחות ,כדי להתאים את נוסחת הדשן ואת הכמות ליישום.
על-ידי תכנון ויישום של דישון בהתאם לבדיקות קרקע ,ניתן לחסוך כסף רב ולמנוע זיהום מיותר!

תחילת עונה  -משתילה עד תחילת פריחה
מומלץ לדשן בדשן-כל  20-20-20בגידול
בקרקע ,או בדשן-כל  18-18-18במצע
מנותק או קרקעות קלות .נוסחאות אלה
מבטיחות התפתחות תקינה של הצמח
בהמשך עונת הגידול.

אמצע העונה  -מפריחה עד קטיפים
מאוחרים
משלב הפריחה מומלץ לעבור ליחס 2:1:3
( )N:P2O5 : K 2Oבקירוב ,כאשר מטרת הדישון
הוא גם לפתח צמח ועלווה בריאים ,וגם לממש
את מלוא הפוטנציאל של הצמח מבחינת כמות
פרי .הנוסחאות המומלצות הן:

• דשן-כל * :17-10-27+MEהנוסחה
האופטימלית כאשר יש להשלים את כל
היסודות לצמח.
• דשן-כל  :20-2-30+MEנוסחה דלת זרחן.

• דשן-כל  :16-3-35+MEלגידולים הדורשים אשלגן
גבוה (עגבניות שרי) ,ואין צורך בתוספת כמות
גדולה של זרחן.
• דשן-כל + 16-8-32+MEי 1500ח"מ מנגן :לגידול
ירקות בקרקעות המצריכות רמות מנגן גבוהות.
• דשן-כל  :15-5-30+2MgO+1.5MEמכיל בנוסף
גם מגנזיום ויסודות מיקרו ברמה גבוהה .מתאים
לדישון של ירקות ,תבלינים ופרחים בקרקע
ובמצעים מנותקים ,בעיקר בחודשי החורף.
• דשן-כל  :12-9-35+2MgO+1.7MEמשמש
בעיקר לשילוב עם סידן ומגנזיום (כקלציום
ניטראט ומגניסל) הניתנים ממכל ניפרד .מתאים
ביותר לחלקות המושקות במים מותפלים.
• דשן-כל  :23-7-23+MEמתאים בעיקר לדישון
ירקות בשטח פתוח באקלים חם ,כאשר רמות
האשלגן גבוהות.
• דשן-כל  :14-7-28+1MgO+0.5MEמכיל ריכוז
אמון גבוה ( 45%חנקן אמוניאקלי).

סרגל לחישובי דישון
הסרגל הפשוט לשימוש מספק נתונים שונים של ריכוז המסה ,מס' ק"ג או ליטרים לקבלת יחידת
חנקן ,כמות היסודות הנוספים בתמיסת ההזנה יחס צורות החנקן ,תוספת  ECלמי ההשקיה ,ועוד.
לקבלת סרגל ,יש ליצור קשר עם אגרונום חיפה.

עד מאה 20-20-20

חיפה בשטח
עיתון החקלאות של חיפה כימיקלים

מס’  | 9ספטמבר 2015

* הסימון  MEמציין מיקרו אלמנטים בריכוז 1000
ח"מ ברזל 500 ,ח"מ מנגן 150 ,ח"מ אבץ,
 110ח"מ נחושת ,בכלאציה  EDHAו 70-ח"מ
מוליבדן כגופרה.

סוף עונה  -קטיפים אחרונים
בסיום העונה (קטיפים אחרונים) ,יש להתמקד
בהתפתחות הפרי בלבד ופחות בצימוח
וגטטיבי .ניתן להמשיך ליישם דשן-כל כמו
באמצע העונה ,או לעבור לשימוש בדשנים עם
יחס חנקן:אשלגן של  2:1או יותר ,וכן להפחית
משמעותית את רמת הזרחן .חנקת אשלגן
בתוספת מיקרו-אלמנטים או בלעדיהם הינה
פתרון דישון מצויין לסיום העונה .בקרקעות
כבדות ניתן להפסיק את הדישון כ 3-4שבועות
לפני הקטיף האחרון .בקרקעות קלות ובמצעים
מנותקים מומלץ להמשיך לדשן עד שבוע או
שבועיים לפני סיום הקטיף.
ושתהיה עונה מוצלחת לכולם!

דשן-כל ™ :ארבעים שנות צמיחה
דשן-כל  20-20-20הוא שם נרדף לדשן מסיס ,והבטחה וליבול איכותי .עם וותק
של  40שנה בשטח ,דשן-כל  20-20-20הוא מוצר מנצח ,שנותן פתרון הזנה מיטבי
לירקות ועצי פרי ,כמו גם לשימושים ביתיים.
• הנוסחה המקורית • דשן איכותי ,מבוסס חנקת אשלגן • מכיל  100%יסודות הזנה
דשן-כל זמין במגוון נוסחאות נוספות ,להתאמה מיטבית לגידולים שונים ולתקופות
שונות בעונת הגידול.

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 :אבישי שניידר  ,054-5616221דרום :יוסי סופר 054-5616122

www.haifa-group.com

Pioneering the Future

מולטיגרו לגידולי שדה
דישון ירקות בדשן-כל

מולטיגרו

דשן בשחרור מבוקר לגידולי שדה
חקלאים יקרים,
החקלאות הישראלית מפורסמת בכל העולם
בזכות חדשנות ויצירתיות המצעידות אותה קדימה.
בתחומים חקלאיים רבים ישראל הייתה ועודנה
פורצת דרך ,ומהווה דוגמה לחקלאים במדינות
אחרות .חדשנות פירושה לחשוב באופן שונה
ומקורי ,להעז לשנות ,ואף לקחת סיכונים.
גם בתחום הדשנים הציגה החקלאות הישראלית
חידושים לא מעטים ,ולחיפה כימיקלים חלק
חשוב בהם .את מהפכת הטפטוף וההשקיה
היעילה שהגיעה מישראל ,השלים פיתוח שיטת
ההדשייה של חיפה  -הזנה דרך מערכת ההשקיה,
המצריכה שימוש בדשנים מסיסים לחלוטין .כל
זאת בזכות תהליך חדשני לייצור חנקת אשלגן
לשימושים חקלאיים שפותח לפני כ 45-שנה .אל
חנקת האשלגן נוספו עוד דשנים מסיסים באיכות
פרימיום ,נקיים מיסודות מזיקים כגון כלור ונתרן,
ותערובות דשנים מורכבים להדשייה וריסוס עלוותי,
המפורסמים בעולם כולו .דשן-כל  20-20-20של
חיפה הוא הדוגמא המוכרת ביותר.
לפני כ 20-שנה נכנסה חיפה כימיקלים גם
לתחום הדשנים בשחרור מבוקר  -חוד החנית של
טכנולוגיות הדישון .עם ניסיון עשיר בכל הקשור
בהזנה לחקלאות מתקדמת ,ובפיתוחים טכנולוגיים
מתקדמים ,הפכה חיפה כימיקלים למובילה
בתחום .שילוב של מוצר ייחודי ,ידע רב ,היכרות
עם צרכי החקלאים ונכונות להתאים פתרונות
דישון לדרישות ספציפיות ,מביא למגדל דשן
המציע יתרונות ברורים ,וכל זאת  100%תוצרת
כחול לבן .חדשנות ,כבר אמרנו?
בגיליון זה נסקור מספר חידושים מבית חיפה
כימיקלים שעשויים לעניין את המגדל הישראלי.
האחד בתחום דשנים בשחרור מבוקר לגידולי
שדה ,והשני  -סרגל חישוב חדש המשמש ככלי
עזר פשוט ונוח לחישוב מנות הדשן הדרושות
למגוון הדשנים המסיסים של חיפה כימיקלים.
לסיום ,נאחל שנה חדשה טובה ופורייה למתחילים
את עונת שתילות הירקות בחממות ,לזורעים
בשדות ,למי שעומד לסיים את עונת הקטיף
במטעים ,ולכל מי שחקלאות מתקדמת ומדויקת
היא חלק ממנו.
נפגש בשטח ,כרגיל.

ישי וקסמן ,אגרונום צפון

ישי וקסמן וגדי שיפטן
בגיליון זה חרגנו ממנהגנו ,ובמקום לבקר אצל המגדלים ,הזמנו אותם לביקור ,בראיון
עם גדי שיפטן ,מנהל מוצר דשנים בשחרור מבוקר .שימוש בדשנים בשחרור מבוקר
בגידולי שדה מהווה חידוש והתקדמות משמעותית בתחום שהיה סטטי במשך שנים
ארוכות .דשנים אלה נכנסו לשימוש בגידולי שדה בארץ רק לפני שנים ספורות ,אך
הם צוברים תאוצה ,ויש עניין גובר בתועלת שהם מציעים למגדל .לכן ,החלטנו להציג
בפניכם את הנושא על יתרונותיו לגד"שניק הישראלי.

מה זה דשן בשחרור מבוקר?

למה לדשן במולטיגרו?

דשן בשחרור מבוקר הינו דשן קונבנציונלי
כגון אוראה ,חנקת אשלגן ואחרים ,והמצופים
במעטפת פולימר המקנה להם את צבעם
היחודי ,ובה נקבים מיקרוסקופיים המאפשרים
פעפוע (דיפוזיה) של הדשן אל הקרקע ומערכת
השורשים .כאשר הדשן מצוי בסביבה לחה כגון
קרקע רטובה ,מים חודרים לתוך המעטפת,
ממסים את הדשן שבתוכה ויוצרים תמיסה
רוויה .מכיוון שריכוז המלחים בתוך הגרגר גבוה
מן הריכוז שמחוצה לו ,הדשן מפעפע דרך
הנקבים אל הקרקע ,עד להתרוקנות הגרגר.
נוסחת הדשן נבחרת ע"פ דרישות הצמח
לאורך הגידול ולרוב אנו משתמשים בתערובת
של מספר חומרי גלם לבניית הרכב הדשן.

מולטיגרו מספק יסודות ההזנה במיקום,
במועד ובכמות הדרושה לצמח ,וזאת ביישום
בודד בעת הכנת השטח .כאשר מדשנים
במולטיגרו ניתן לרוב להפחית את מנת הדשן
המקובלת ב 20%-עד  ,40%וזאת הודות לכך
שאין חשש לשטיפת דשן בעקבות מהשקיית
יתר או גשמים.

מה מבדיל בין שחרור מבוקר לשחרור איטי?
לא כולם מכירים את ההבדל בין דשנים
בשחרור איטי לדשנים בשחרור מבוקר .דשן
בשחרור איטי הינו על-פי-רב אוראה בתוספת
חומרים מעכבי ניטריפיקציה ,אשר משהים
את הפיכתה לזמינה לצמח .ההשהיה נמשכת
שבועות ספורים ,ותלויה בגורמי סביבה רבים
כגון לחות וטמפ' ,חומציות הקרקע והרכבה ,וכן
מהפעילות המיקרוביאלית בקרקע .זו האחרונה
מושפעת מגורמים שונים ורבים ,וקשה מאוד
לחזות את מהלכה לאורך זמן .במולטיגרו,
לעומת זאת ,קצב שחרור יסודות ההזנה
מושפע רק מטמפ' הקרקע ,שמשפיעה מאוד
גם על קצב גידול הצמח .הודות לכך ,ניתן
לחזות במהימנות את קצב השחרור  .חשוב
להדגיש שמעטפת הציפוי נותרת בשלמותה
עד סוף תהליך שחרור הדשן ,ושומרת על
שחרור יציב ורציף.

הדישון במולטיגרו הינו יעיל ביותר ,כיוון
שהשורש מזהה את גרגר הדשן המצופה
כמקור נייח ליסודות הזנה ומתפתח באופן
מסיבי סביבו ,לעיתים קרובות במגע ישיר.
יסודות ההזנה שמשתחררים מגרגר הדשן
מגיעים ישירות אל השורש .מנגנון זה מונע
איבוד דשן ,חלחול חנקות אל מתחת לשכבת
בית השורשים וזיהום מי תהום ,מה שעושה
את השחרור המבוקר לשיטת דישון ידידותית
ביותר לסביבה.
השחרור המבוקר מפריד בין הדישון וההשקיה,
וכך חוסך השקיות בגידולי חורף כאשר הקרקע
רטובה .מולטיגרו חוסך בעלויות פיזור דשנים
מהקרקע או מהאוויר וגם אין דחיפות ליישם
את הדשן עקב תנאי מזג-אוויר (לעומת הצורך
לפזר אוראה לפני גשם ,למשל).
נוסחאות מולטיגרו מכילות גם זרחן ,דבר
שמקנה מספר יתרונות משמעותיים:
• יחידת הזרחן הזולה ביותר בשוק כיום!
• מקור הזרחן במונואמוניום פוספאט ()MAP
המכיל גם חנקן אמוניאקלי .שילוב של שני
היסודות ,זרחן וחנקן בגרגר אחד ,מיעל את
קליטתם המשותפת.
• חוסך את יישום הזרחן נפרד.

גם בחיטה ,תפוח-אדמה וגזר נצפו יתרונות
לשימוש במולטיגרו .עבור לגידולים אלה
הכנו נוסחאות ייעודיות המכילות חנקן
בלבד או בתוספת זרחן ואשלגן ,בהרכבים
שיעילותם הוכחה בניסויים ,בתצפיות
בחלקות מסחריות ,וכפרקטיקה המיושמת
כיום בהצלחה על-ידי המגדלים.

יתרון נוסף לחקלאי בכך שחיפה כימיקלים
מייצרת את דשני מולטיגרו במפעלה בארץ ,מה
שמקצר את זמני האספקה ומאפשר גמישות
מרבית בהכנת נוסחאות דשן שונות .הרבה
מהניסיון בשימוש במולטיגרו נאסף בארץ ,וצוות
האגרונומים שלנו זמין בשדה לכל לקוח.

האם יש ניסיון בשטח?
אילו מוצרים מתאימים לגד"ש וזמינים
למגדלים בישראל?

בניסויים רבים שנערכו בארץ ובעולם זיהינו
יתרון משמעותי לשימוש במולטיגרו בבצל
ובשום .במקרים רבים עלות הדישון במולטיגרו
דומה לעלויות הדישון המקובל אצל המגדל,
ותמיד נמצא כי נמדד שיפור ביבול (אם כי לא
תמיד מובהק):
• בניסוי בשום בתענכים שנערך ב 2013-נמצא
כי גם בהפחתה של יותר מ 40%-במנת
החנקן ( 13.5יח' לדונם כמולטיגרו) ביישום
בודד בזמן הכנת השטח לזריעה ,היבול לא
נפל מהביקורת ( 23יח' חנקן לדונם) ואף
עלה עליו.
• בניסוי בבצל בעמק בית שאן ב 2013-נמצא
כי דישון ב 14-יח' חנקן לדונם כמולטיגרו
ביישום בודד הניב יבול גבוה יותר בהשוואה
לדישון המשקי הניתן במנה הגבוהה ביותר
מפי שניים.
• לאור הניסויים הנ"ל נערך ניסוי בבצל בחוות
עדן בחורף  2013-14בו לא נמצא הבדל
מובהק בין דישון ב 30-יח' חנקן בטיפול
המשקי ,לבין חצי מכמות זו כמולטיגרו
(יש לציין כי טיפול המולטיגרו היה גבוה
מהביקורת) .עבודה זו פורסמה בעיתון מבזק
ירקות ,גיליון  ,273אוקטובר .2014

נוסחאות מולטיגרו לגידולי שדה הזמינות
כמוצרי מדף הן:
• לחיטה 44-0-0
• לשום

43-0-0

• לתפו"א 43-0-0
• לבצל

42-0-0

הנוסחאות נמכרות בשקי  800ק"ג.
• בתצפית בחלקת שום מסחרית בעמק חרוד
בשנת  ,2013הקטנת מנת החנקן מ 23-יח'
לדונם בדישון משקי ל 17-יח' לדונם
כמולטיגרו ביישום בודד הביאה לעלייה ביבול
ב 10%-לערך.
• בתצפית בחלקה מסחרית שנערכה ב2014-
 2015בגליל התחתון בשום נקי מוירוס נמצא
כי למרות שניתנו מנות דשן דומות 15 ,יח'
חנקן כאוראה בשלושה יישומים לעומת 13
יח' חנקן במולטיגרו ביישום בודד ,היבול
במולטיגרו היה גבוה באופן מובהק ב20%-
לערך מהביקורת .הוספת  20ק"ג חנקת
אשלגן לדונם בפיזור על פני השטח בתחילת
שלב ההתבצלות הגדיל את היבול ב30%-
לערך בהשוואה לביקורת.

בהזמנה של  5טון ומעלה ,ניתן לקבל כל
הרכב  NPKרצוי .כפי שצוין לעיל ,ניתן לשלב
דשן זרחני ( )MAPודשן אשלגני (חנקת
אשלגן) בנוסחאות מולטיגרו.

מה היתרון של מולטיגרו על פני דשנים
מבוקרי שחרור אחרים?
מולטיגרו הוא מוצר איכותי ביותר המוצע
במגוון נוסחאות ובזמני אספקה קצרים ,והוא
נתמך בידע מקיף ובניסיון רב .הידע והניסיון
הם המאפשרים לנו להתאים נוסחאות
והנחיות יישום לצורכי הגידול ,כדי לתת
חלופה משתלמת לדישון הרגיל.

