
ענבים בבקעה עם 
דשן-כל  

בשנים האחרונות נעשה שימוש בהצלחה   
בדשן-כל 25-5-25. מגדלי ענבי המאכל ובפרט 

מגדלי הזנים המקדימים בבקעה, ניצבים בשנים 
האחרונות בפני אתגרי גידול מחמירים וכן צורך 
ממשי בייעול הדישון לנוכח תופעות עומס פרי 

ושנים ברוכות. 
דשן כל 25-5-25 הוא הגרסה “הפשוטה” יותר 

של הנוסחה המוכרת של דשן כל 23-7-23 עם 
יסודות קורט, המקובלת מאוד בגידולי מטעים 

הן להדשייה והן לריסוסי עלווה. בדומה למרכיבי 
הנוסחה האחרונה אך ללא יסודות קורט, נוסחה 

זו הותאמה בעיקר להדשייה במטעים בשל 
תכונותיה, ויושמה בהצלחה בכרמי הבקעה. 

כורמים מרוצים מספרים על מוצר נוח ליישום 
בריכוז דשן גבוה שמקיף את כל תקופת הדישון 

מהתעוררות עד שלב הבוחל. 

בשל תכונות הנוסחה נרשמה גם התעניינות 
ושימוש מעשי בשאר גידולי המטעים ובכללם 

תמרים ומטעי נשירים.

חיפה בשטח
קלים מי כי פה  חי של  דע לחקלאי  המי ן  מס’ 1  |   ינואר 2013עלו

דברי פתיחה
חקלאים ושותפים יקרים,

דף המידע “חיפה בשטח” שמגיע אליכם לראשונה, הוא 

יוזמה חדשה שמטרתה שיתופכם במידע מקצועי, כמו 

גם מידע על מאמצי פיתוח ושיפור השירות של חיפה 

ללקוחותיה.  צוות משרד ישראל ב”חיפה”, רואה בכם 

שותפים מלאים לעשייה שלנו, ולפיכך שמנו לעצמנו 

כאתגר נוסף את הצורך והרצון לשתף אתכם במידע זה.

השנה האזרחית שהסתימה זה עתה, היתה שנה מאתגרת.  יחד ראינו שינויים בענפי 

הגידולים השונים ברמת התחרותיות בארץ ובעולם, וכן בצורך התמידי בהתייעלות ממשק 

הגידול. החקלאי הישראלי והתעשייה הישראלית דומים מאוד בהיבטים אלה - שניהם חייבים 

להצטיין, לצבור ידע ומומחיות, להדגיש יתרונות יחסיים ולהפגין יזמה ויצירתיות כדי להיות 

רווחיים ותחרותיים.  

תהליך שיפור השירות, בו אנו משקיעים זמן ומשאבים, קיבל דגש בפעילות השנה החולפת, 

והוא אחת ממשימותינו העיקריות גם לשנת 2013.  מטרתנו - לתת מענה טוב יותר 

לעניינים לוגיסטיים, ולשפר את השירות שנותנים אנשי הצוות האגרונומי ושירות הלקוחות 

של משרד ישראל.  

נדבך נוסף בפעילות חיפה הוא, כמובן, פיתוח מוצרים חדשים, ולשמחתנו השנה נוכל לחלוק 

אתכם מספר פיתוחים מעניינים שהגיעו לבשלות.  מידע נוסף יפורסם בגיליונות הקרובים.

כשותפים שלנו לדרך ולמאמצים אלו, נשמח לקבל מכם משוב והצעות לשיפור בכל תחום 

שהוא רלוונטי לדעתכם.  תרומתכם זו תסייע לנו בתהליך המאתגר.

להתראות בשטח, 

עדינה ברייר

מנהלת משרד ישראל

צוות משרד ישראל

יחד עם כל בית “חיפה” 

מאחל לכם שנת 2013 

פורייה, שנת שיתוף פעולה 

ויבולים מוצלחים.

חדשות מן הדרום - מולטיגרו בגידולי שדה  
עונת גידולי השדה החלה עם סיום מזרעי הסתיו. 
השנה, התרחב השימוש במולטיגרו, דשן בשחרור 
מבוקר, בשטחי גידול של גזר, תפו”א, שום וחיטה.  
מולטיגרו הינו דשן מגורען בציפוי פולימרי, המיועד 

לחקלאות שטח פתוח, חממות ובתי רשת. על 
הטכנולוגיה ועל יתרונות דשן זה תוכלו לקרוא 

בכתבה על משתלות מקצועיות בעמוד הקודם. 

ביישומים חקלאיים, מאפשר השימוש במולטיגרו 
הפחתה של כמויות הדשן, ומונע את הצורך 

ביישומים חוזרים ובעלייה נוספת על השדה עם כלי 
עיבוד.  כך נמנע הידוק נוסף של הקרקע, ומושג 

חסכון משמעותי באנרגיה, שעות מנוע וכוח אדם 
יקרים.  בנוסף, אין צורך בהשקיות טכניות לאחר 

אירועי גשם לצורך הזנה, ולחקלאי יש “שקט נפשי“ 
בידיעה שבקרקע יש יסודות הזנה המשתחררים 

בצורה מבוקרת ומזינים את הגידול ברציפות, בכל 
זמן.  יתרונות אלה מהווים שיקולים משמעותיים 

שמשפיעים על החלטת המגדל לגבי הבחירה של 
סוג הדשן ויישומו.  “אני יושב בבית והדשן בשדה 

עובד בשבילי” אומר גד”שניק ותיק.  “לא צריך לרוץ 
לפתוח מים אחרי גשם”.

במבחן התוצאה, מולטיגרו הוכח כיעיל מאוד: 
יישום של 60-80% מכמות הדשן שניתן באופן רגיל 
)במקרה של דישון תפו”א - התמקדות בחנקן( מניב 

רמות יבול יפות שאינן שונות מהרמות המקובלות.
במדד של מספר פקעות לצמח והתפלגות גודל 

פקעות נרשמו תוצאות טובות, ואף נצפתה מגמה 
של עלייה באחוז החומר היבש:

מולטיגרו, המוצנע בקרקע ומספק הזנה ללא תלות במערכת השקיה, מהווה גם פתרון 
יצירתי.  “יש לנו מערכת מים מורכבת שמקיפה מספר גידולים, וביניהם גם שדות אורגניים. 

כל החלקות מושקות במים נקיים, ומולטיגרו הוא פתרון אלגנטי ופשוט” אומר גדי מגד”ש 
רוחמה, רכז גידול תפו”א ומשתמש ותיק במוצר.  ”גם השנה נמשיך לדשן במולטיגרו, ואני 

בטוח שהתוצאות תהיינה טובות”.

אירועי הגשם המבורכים שהיו עד כה, גורמים לאיבוד ניכר של דשנים, בעיקר דשני החנקן 
השטיפים.  גם שאר יסודות הדשן מתדלדלים בקרקע לנוכח כמויות המים הגדולות, ויש 

לקחת זאת בחשבון במתן דשן היסוד לקראת עונת הגידול הבאה, או אף במהלך עונת הגידול 
הנוכחית, במקרים בהם נמדדים ערכים נמוכים בבדיקות הקרקע או נצפה צימוח חלש. 
מומלץ להתייעץ אתנו לכיול כמויות הדשן והערכת המצב בשטח לפני שתילה או זריעה.

נוסחת דשן-כל 25-5-25: 
קלה ופשוטה להמסה וליישום  •

נוחות תפעול )שקי 25 ק”ג( מוצר מתאים לדודי   •
דישון בשטחים קטנים 

חומרי גלם איכותיים, למניעת המלחה או   •
השקיית יתר - משתלם מאוד כלכלית ליח’ דשן 

אפשרות בכל שלב בגידול לשלב באותו   •
המיכל דשנים חנקניים  

או תוספת אשלגן   

אפשרות לשלב יסודות  •
קורט לפי צורך   

 

נתוני יבול טון/דונם

נתוני יבול ואחוז חומר יבש בפקעות - קיבוץ רוחמה
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מולטיגרו בשטח מעורב בגוש השורשים

זן SBS בפצאל עם דשן-כל 25-5-25

צור איתנו קשר:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: שחר דיין 054-5616260, דרום: יוסי סופר 054-5616122 
074-7373716 054-5616144,  משרד שוק ישראל   המגזר הערבי: מוחמד גונדייה 



מגנזיום וסידן בהדשיית פיצוי גישה חדשנית בהזנת שתילי עצי פרי
באזורי ההתפלה  

התפלה הינה שם כולל לתהליך טיהור מים שאיכותם ירודה בשל תכולה גבוהה של מלחים, 

ושאינם ראויים לשתייה או שימוש חקלאי )כגון מי-ים או מי תהום מליחים(. עם השימוש 

ההולך ומתרחב במי התפלה ברשת אספקת המים הארצית, נוצר צורך להתאים את הרכב 

יסודות ההזנה בתמיסות דשן, בעיקר בגידולים אינטנסיביים בחממה ובתי רשת. התאמה זו 

נדרשת כיון שבתהליך ההתפלה מסולקים מן המים גם יסודות הזנה חיוניים כמו גופרית, 

חנקן, מגנזיום וסידן.  מחסור אקוטי בשני האחרונים, מורגש משמעותית.

שילוב של מי התפלה ברשת המים 

גורם לכך שאיכות המים המשתנה: 

“מהילת” המים גרמה לירידה בריכוזי 

יסודות ההזנה שבעבר נמצאו ברמות 

גבוהות. כתוצאה מכך, נצפו תופעות 

פיזיולוגיות של מחסורים בגידולים כמו 

נוריות, כלניות, נץ-חלב, ענפי קישוט 

ירוקים, גיפסנית וירקות. הבעיה חמורה 

אף יותר בקרקעות בינוניות-קלות, להן 

יכולת מוגבלת בספיחה והחזקה של 

יסודות הזנה. בעוד שסידן )Ca( מוסף 

למים באופן מלאכותי בתהליך

ההתפלה ביחס של 30 מ”ג/ליטר, כדי שיהיו מתאימים לשתייה ובריאות אדם, המגנזיום 

)Mg( אינו מוסף כלל. כך, ערבוב מי התפלה במי ההשקיה ביחסים שונים יוצר מים באיכויות 

שונות. ירידת ערכי המוליכות החשמלית )EC( הדליקה “נורה אדומה” אצל מגדלים שהחלו 

להבחין בתופעות חסר. לדוגמה, מים שנדגמו באזור השרון )עולש - בארותיים( 

ב EC של ms/cm 0.5, הכילו 45 מ”ג/ל סידן ו 17 מ”ג/ל מגנזיום ובהשוואה, הערכים בעבר 

היו בממוצע EC של ms/cm 1.1 והכילו כ 40 מ”ג/ל מגנזיום ויותר מ-90 מ”ג/ל סידן. 

המצב המתואר הוא מדגם נקודתי ומשתנה על בסיס יומי בין אזור לאזור. קשה לחזותו או 

להעריכו בצורה כמותית מדויקת. ניטור נקודתי קבוע על קו ראשי של ישוב )מד EC( או ראש 

מערכת במשק, הוא פתרון אפשרי אך יקר מאוד, ודורש התקנה, תחזוקה וכיול מקצועיים. 

בפועל בשטח, פיצוי על רמות הסידן והמגנזיום מיושם בצורה כמותית - בתוספת שבועית או 

במינון הזרקה קבוע, תוך התחשבות בכמות היסודות שיש במים והערכה גסה של תנודתיות 

“מיקס” מי ההשקיה וההתפלה שמזינים את רשת המים האזורית.

את ההרכב המתואר בטבלה 1 חשוב ליישם באותו מיכל, ומומלץ שלא לערב חומרים אלה 
במיכל הדישון העיקרי המכיל חנקן-זרחן-אשלגן בשל תואמות כימית מוגבלת.  הזרקה 

לאותו קו השקיה עם תמיסת הדשן העיקרית במינון כמותי או פרופורציונלי אפשרית ומומלץ 
להתייעץ עם אגרונום חיפה לפני יישום וקביעת מינון ההזרקה והתאמה מירבית לצרכי הגידול, 
מצב השטח מערכת הדשן ושילוב עם נוסחת הדשן העיקרית )נוסחאות מומלצות הן מסדרת 

דשן-כל המכילות חנקן בפרופורציה מתאימה(.  

טבלה 1: דוגמה למיכל תמיסת מגנזיום + סידן להזנה פרופורציונלית קבועה או כמותית שבועית לפי החלטת המגדל. 
היחס בליטר תמיסה הוא 1:2 סידן: מגנזיום המכסה את דרישות פיצוי המחסורים לרוב הגידולים. תרכובת זו תורמת 

גם חנקן ויש לכלול זאת בתכנית הדישון הכללית. 

תילי עצי פרי
ש

ת 
הזנ

מולטיקוט
דשן איכותי בשחרור 

מבוקר למשתלות 

מקצועיות, צמחי עציץ 

ומצעים מנותקים

כללי אצבע ליישום בשטח: 

בדיקות מים: מומלץ לרכוש מד מוליכות   •
פשוט, לבדוק ולתעד בצורה יומיומית 
את ערכי ה EC במי הקו - כך תתקבל 

אינדיקציה לאורך זמן. במקרים של קריאת 
EC נמוכה - יש לקחת בחשבון פיצוי סידן 

ומגנזיום ולהתייעץ איתנו. 

בדיקות קרקע - לבקש הפרדת המגנזיום   •
והסידן כדי לחשב בנפרד ולעקוב לפחות 

שלוש פעמים בשנה. 

יש לגלות ערנות למחסורים בזמן הגידול   •
ו/או תופעות המשויכות למחסורי סידן 

מגנזיום. זיהוי מאוחר יגרום לאבדן יבול 
ואיכות ולא יאפשר תיקון מחסורים.

משאבי קרקע הם עזרים נוספים שמומלץ   •
 EC לעשות בהם שימוש לצרכי בדיקת

ואנליזות מגנזיום וסידן, ולקבל תמונת מצב 
עדכנית בשטח. 

לאחרונה הסתיים ניסוי במוצר חדש - דשן מולטיקוט 17-7-14 לשתילי עצי פרי, המיועד 

למשתלות מקצועיות. מולטיקוט מיוצר בישראל ומשווק שנים רבות לחו”ל, בעיקר לאירופה 

וצפון אמריקה. לאור הניסיון שנצבר עם המוצר והצלחתו בגידולי משתלה, הוחלט להעתיק את 

הנוסחה המנצחת גם לארץ.

דשני מולטיקוט הינם דשנים מבוקרי שחרור )CRFs- Controlled Release Fertilizers( אלה הם 

דשנים מגורענים המצופים במעטפת פולימרית. הציפוי מונע התמוססות מיידית של הדשן 

עם יישומו בקרקע או במצע הגידול, ומבטיח שחרור הדרגתי ורציף של יסודות ההזנה במשך 

תקופת זמן המוגדרת מראש.  הנוסחאות המשמשות לגננות ושתלנות ביתית ומקצועית הן 

במשכי שחרור שבין 4 ל 16 חודשים. 

בין היתרונות העיקריים בשימוש במולטיקוט ניתן למנות יעילות גבוהה בקליטת הדשן וכפועל 

יוצא - הפחתה משמעותית בכמות הדשן הניתנת לצמח בהשוואה לדשנים מסיסים ונוזליים או 

דשנים מגורענים רגילים המתמוססים מהר יחסית. השחרור המבוקר מאפשר יישום חד פעמי 

למשך עונה או מחזור גידול שלם, וכך גם מצטמצמת עבודת הדישון. יתרון משמעותי נוסף לדשן 

המולטיקוט הוא ההזנה הרציפה לאורך כל שעות היממה, ללא תלות בתזמון ההשקיה. מחיר 

הדישון במולטיקוט לרוב זול משמעותית מתוכנית דישון קונבנציונלית המבוססת על הדשייה.

מולטיקוט 17-7-14 בציפוי של 8 חודשים, מכיל חנקן, זרחן ואשלגן ובנוסף מועשר במגנזיום 

ויסודות קורט )ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן( הדרושים לשתיל לקבלת צימוח בריא. 

בניסויים שנערכו בשנה החולפת בשתי משתלות בצפון ישראל בעצי זית מחמישה זנים וכנה 

677 לנשירים, נראו בברור יתרונות הדישון במולטיקוט על פני הדישון הרגיל: הפחתה של 50% 

במינון בהשוואה להדשייה במשתלה, אורך ועובי הגבעול המרכזי היה גדולים באופן מובהק 

מהטיפול המשקי, ונפח העלווה היה מפותח בהתאמה. השימוש במולטיקוט 17-7-14 אפשר 

את קיצור משך הגידול במשתלה והרכבה במועד מוקדם יותר מהמקובל.

בתקופה הקרובה יחל שיווק מסודר של המוצר בשקי 25 ק”ג, והוא יעמוד בשורה אחת עם

“אחיו הגדול” - המולטיגרו - מוצר בטכנולוגיה זהה המיועד לשימוש בחממות, בתי רשת 

ושטחים פתוחים ומקובל מאוד בגידול ענפי קישוט ירוקים וירקות חממה. 

השוואה בין ביקורת מול טיפול במולטיקוט בכנת 677 לנשירים

כנת 677 ביקורת כנת 677 בדישון מולטיקוט

דוגמה להשתנות רמות סידן ומגנזיום 
לאורך היום - מושב עזריאל, יוני 2011

בדיקות משאבים בקרקע חולית -
חממת נוריות, מושב מאור עמק חפר 
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