חיפה בשטח
עלון המידע לחקלאי של חיפה כימיקלים

מס’  | 3ספטמבר 2013

דברי פתיחה
חקלאים יקרים,

חיפה כימיקלים
מאחלת
לכל לקוחותינו
ושותפינו לדרך

שנה טובה
שנת שגשוג,
פריחה והצלחה!

הקיץ עבר בהכנות אינטנסיביות לקראת שתילות הסתיו
שנערכות זה שבועות מספר ,בתקווה גדולה לשנה
מוצלחת .אני מקווה שאגרתם כוחות ונחתם לקראת עונת
הסתיו .כמו תמיד  -סביר להניח שתהיה מלאת אתגרים גם
היא ,ואנו בטוחים שנצלח אותם ביחד אתכם .להזכירכם,
החבר’ה שלנו בשטח חיים את החקלאי ועבודתו.
בחודשים שעברו שמנו דגש על עבודה מעשית רבה
בתחום הדשנים מבוקרי השחרור :גידולי שדה ופלחה כמו
בצל ,שום ,גזר ,חיטה ותפו”א הם גידולים קלאסיים לדשנים
אלה ולכל אחד מהם פתרון חכם ,חדשני ומשתלם כלכלית .לא פחות חשוב ,דשנים אלה גם עוזרים
בשמירה על הקרקע והסביבה .אין לי ספק שבבוא היום נתון זה יהפוך למשמעותי לחקלאי במערכת
השיקולים לבחירת סוג הדשן .טעימה מהעבודות הללו תוכלו למצוא כאן.
לאחרונה גם תוגברה הפעילות בערבה ,אזור שידע עליות ומורדות במחירי התוצרת החקלאית ועובר
שנים לא פשוטות .לפיכך יצרנו פתרונות חדשים ואנו משתדלים לתת מענה לצרכים של כל חקלאי
באזור המיוחד הזה .מי שרוצה לשמוע ולהתעדכן ,מוזמן להרים טלפון .הביקור עלינו  -הקפה עליכם.
זוהי המהדורה השלישית והאחרונה לשנה זו של ‘חיפה בשטח’ ,והחלטנו להביא בה כתבה קצת
אחרת המוקדשת לצד הטכני של הדשן .מלאכת המסת הדשן והכנת תמיסה היא משימה פשוטה
ואלגנטית עם העזרים הקיימים היום ,וחשוב לנו מאוד שתהיו מודעים לכך .זכרו שכל תמיסת דשן
מוצלחת מתחילה בשק אחד של דשן-כל ,וחקלאי פיקח.
בנימה זו נאחל לכם שנה טובה ומוצלחת ,שנת יבולים טובים.
יוסי סופר
אגרונום אזור דרום

צור איתנו קשר:
צפון :ישי וקסמן  | 054-6756675מרכז :שחר דיין 054-5616260
דרום :יוסי סופר  | 054-5616122משרד שוק ישראל 074-7373716

סקירת עזרי המסת דשנים
אחד המחזות הנפוצים שנראו בעבר במשקים חקלאיים הוא פועל או החקלאי בעצמו ,העומד ליד מיכל דשן ובידו מוט ערבוב ,והנ”ל שופך שקי דשן
למיכל ומערבב את התמיסה .מאז ,החקלאות התקדמה ואיתה גם האמצעים להכנת תמיסת דשן .אחת הסוגיות הנפוצות בתחום הדשנים המוצקים היא
כיצד להמיס דשן בצורה יעילה ומהירה ,ומהם העזרים העומדים לרשות החקלאי .בחרנו להביא הפעם סקירה קצת שונה שאינה אגרונומית אלא טכנית,
כדי להציג מגוון רחב של עזרי המסת דשנים.

אדקטור  -נחיר ערבול

כאביזר קבוע במקום מקורה עם גישה לחשמל .בעת
ההמסה מומלץ שלא למלא במים את מיכל הדשן
עד לנפח הסופי כיוון שתמיסה עלולה לגלוש החוצה,
ובסוף התהליך להשלים את הנפח הנדרש .למפוח
קיים קיט מתאים להמסת דשן הכולל צינור שרשורי
גמיש ,צינור  PVCקשיח עם מחלק בקצהו ,ומחברים
מתאימים.

יצרןSpraying Systems Co. USA :

לצפייה בסרטון הדגמה סרוק את הקוד

לצפייה בסרטון הדגמה סרוק את הקוד

מפוח אויר

כללי אצבע להמסה נכונה:
• יש למלא לפחות שליש מיכל במים נקיים
לפני שפיכת הדשן.
• את שקי הדשן יש לשפוך בהדרגתיות
למיכל תוך המשך מילוי המים והפעלת
אמצעי ההמסה.
• הקפד על הרכב דשן נכון וריכוז מתאים
במיכל .מומלץ להתייעץ עם אגרונום חיפה
בתכנון תמיסת הדשן.
• יש לוודא המסה מלאה במיכל לפני הזרמה
ומינון התמיסה למערכת ההשקייה.
• בחורף מומלץ לדלל את תמיסת הדשן
ב 20% -ולחזור על פעולת ההמסה עם
אמצעי מתאים אחת לשבועיים.
• מומלץ לרוקן ולשטוף את מיכל הדשן בין
העונות או לפני שימוש בדשנים עם תואמות
כימית מוגבלת.

משאבת סחרור  -מנוע בנזין

יצרןHydro Air USA :
תיאור :מפוח אויר חשמלי מפלסטיק פוליפרופילן
הספק  1.6כ”ס 1200 W ,מתח  ,220 Vיכולת דחיסה
עד גובה -נוזל כ  2.7מטר (נתוני יצרן) ,ספיקה מרבית
 156קוב אויר  /שעה.
עקרון פעולה :המפוח מזרים אויר חם בלחץ דרך צינור
ייעודי אל מיכל הדשן ,מערבל ומחמם את התמיסה.
גדלים מומלצים :בנוסף לגודל המצוין כאן קיימים
מפוחים תעשייתיים חד  /תלת פאזים עשויים
אלומיניום עם ספיקה דומה אך בעלי יכולת עבודה
בעומסים גדולים ושעות הפעלה רבות.
כדאי לדעת :המפוח הינו אביזר חשמלי בעל כושר
המסה גבוה ויעילות רבה .מידותיו קטנות והוא קל
לשינוע ,נוח ופשוט להפעלה .ניתן גם להתקינו

משאבת סחרור  -מנוע חשמלי

יצרןUSA Pacer Pumps :
תיאור :משאבת סחרור צנטריפוגלית מפלסטיק
פוליפרופילן או פוליאסטר משוריין .בעלת כושר יניקה
עצמי .הנעה ע”י מנוע בנזין Briggs & Stratton
 5.5כ”ס ,ספיקה מרבית כ  800-900ליטר/דקה.
עקרון פעולה :המשאבה שואבת ומסחררת תמיסה
מהמיכל וחזרה אליו ,ובכך נוצר אפקט של ערבוב
והמסת הדשן.
גדלים מומלצים :כניסה/יציאה ‘’ - 2מנוע  5.5כ”ס,
כניסה/יציאה ‘’ - 3מנוע  6.5כ”ס.

יצרןUSA Pacer Pumps :
תיאור :משאבת סחרור צנטריפוגלית מפלסטיק
פוליפרופילן או פוליאסטר משוריין .בעלת כושר יניקה
עצמי .הנעה ע”י מנוע חשמלי חד/תלת פאזי  3כ”ס,
 2900סל”ד ,ספיקה מרבית כ  300-400ליטר/דקה.
עקרון פעולה :המשאבה שואבת ומסחררת תמיסה
מהמיכל וחזרה אליו ,ובכך נוצר אפקט של ערבוב
והמסת הדשן.
גדלים מומלצים :כניסה/יציאה ‘’ ,2כניסה/יציאה ‘’.3
סוג המנוע משתנה בהתאמה לכל קוטר לפי דרישת
הלקוח.
כדאי לדעת :המשאבה יכולה לשמש לצרכים חקלאיים
שונים במקומות עם גישה לחשמל.

לצפייה בסרטון הדגמה סרוק את הקוד

משאבת סחרור  -מנוע הידראולי

יצרןUSA Pacer Pumps :

תיאור :משאבת סחרור צנטריפוגלית מפלסטיק
פוליפרופילן או פוליאסטר משוריין .בעלת כושר
יניקה עצמי .הנעה ע”י מנוע הידראולי בחיבור ישיר
לטרקטור או מכונה חקלאית עם לחץ שמן ומחברים
מתאימים .ספיקה מרבית כ  800-900ליטר/דקה.
עקרון פעולה :המשאבה שואבת ומסחררת תמיסה
מהמיכל וחזרה אליו ,ובכך נוצר אפקט של ערבוב
והמסת הדשן.
המשך בעמ’ 4

å

תיאור :נחיר ערבול מפלסטיק פוליפרופילן עמיד
בסביבת תמיסות דשן ,דומה בצורתו ופעולתו ליחידה
ונטורית סטטית.
עקרון פעולה :האדקטור מתחבר בהברגה פשוטה
למופה ולצינור המים הממלא את מיכל הדשן .מבנהו
המיוחד גורם להגברה של לחץ המים הנכנס ו’מגדיל’
את הספיקה היוצאת עד פי  .5אפקט זה מאפשר
שאיבה וערבול חזק של נפח התמיסה שמסביבו.
גדלים מומלצים :תבריג ‘’1,1/2’‘ ,3/4’‘ ,3/8’‘ ,1/4
כדאי לדעת :האדקטור הוא התקן פשוט וקבוע המקל
מאוד על תהליך המסת הדשן כבר בעת מילוי המים
במיכל ,ובמערכות מסוימות אף מספיק להמסה
מלאה .מומלץ להתקין על צינור קשיח ,ולהצמיד ככל
האפשר לקרקעית מיכל הדשן על מנת ליעל את
ההמסה.

כדאי לדעת :מידותיה ומשקלה הקטנים של
המשאבה הופכים אותה ליחידה נוחה לתפעול
בשטח ללא חשמל וקלה לשינוע.

מולטיגרו  -גישה חלופית ,יעילה וחסכונית לדישון גידולי שדה חורפיים

ניסוי שנערך בשום במרכז עמק יזרעאל הראה
כי בשימוש במולטיגרו ניתן לצמצם במידה
משמעותית את מינון החנקן ,עד כדי 50%
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דישון גידולי שדה באמצעות מולטיגרו  -דשן
שחרור מבוקר לחקלאות תופס תאוצה
בעולם בשנים האחרונות .חיפה כימיקלים
היא אחת החלוצות בתחום ומטמיעה את
השימוש בדשן זה בגידולים חדשים .בשל
השימוש הנרחב במולטיגרו בארץ ובעולם
וההצלחה המוכחת בשטח ,ישנה התמקדות
בעבודה עם מוצר זה.

הגידול בארץ .בעונת החורף האחרונה ניתן
דגש בבדיקת תוכניות דישון שונות באמצעות
מולטיגרו בגידולי חורף באזורים שונים
בישראל .להלן תקציר חלק מעבודות אלה:

תוצאות ניסוי מולטיגרו בשום
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מולטיגרו ( 14יח’ חנקן לדונם)

משקי ( 24יח’ חנקן לדונם)

טיפול

תוצאות ניסוי מולטיגרו בבצל
יבול (טון לדונם)
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איכות היבול עלתה וזאת ע”י קבלת  9%אחוז
ראשים קטנים מכלל היבול בטיפול המולטיגרו
לעומת  19%ראשים קטנים בטיפול המשקי.
המשך בעמ’ 4

מולטיגרו

å

שיפור ממשק ההזנה בעזרת המולטיגרו ,תוך
פיתוח תמידי של המוצר בעבודת שטח וניסויי
שדה ,הוא כלי עיקרי לייעול המשק החקלאי.
בעשור האחרון נערכו ניסויים רבים בכדי
להגיע להתאמה מרבית של המוצרים לתנאי

מהפרקטיקה המקובלת ,מבלי לפגוע ביבול
ואף להעלותו (לא מובהק סטטיסטית).

5

מולטיגרו ( 14יח’ חנקן לדונם)

דשן בשחרור מבוקר לחקלאות

מיישמים פעם אחת  -מגדלים כל העונה!

טיפול

משקי ( 39יח’ חנקן לדונם)

המשך מעמ’  :2סקירת עזרי המסת דשן

å

גדלים מומלצים :כניסה/יציאה ‘’ ,2כניסה/יציאה ‘’,3
לשני הגדלים מחברים הידראולים זהים.
כדאי לדעת :מידותיה ומשקלה הקטנים של
המשאבה הופכים אותה ליחידה נוחה לתפעול
בשטח ללא חשמל וקלה לשינוע .מומלץ אף לקבע
אותה למכונה חקלאית עם מיכל קבוע שתשמש
כעגלת חלוקת דשן לנקודות שונות בשטח.

עלות תוכנית הדישון (דשן  +יישומו בשדה)
קטנה ב 50%-מהתוכנית המשקית .ניסוי
שנערך בבצל בעמק בית שאן הראה כי
בשימוש במולטיגרו ניתן לצמצם משמעותית
את מנות החנקן לכדי  14יח’ וליישמו ביסוד.
היבול במולטיגרו היה גבוה במקצת מהיבול
המשקי (לא מובהק סטטיסטית) .עלות
תוכנית הדישון קטנה ב 30%-מהתוכנית
המשקית.

משאבה טבולה

יצרן :יצרנים שונים
תיאור :משאבת סחרור טבולה חשמלית חד/תלת
פאזי ,גוף פלסטי /מתכתי בעלת כושר יניקה עצמי.
משמשת גם כמשאבת ריקון מאגרי מים  /ביוב
וצרכי משק שונים .הספיקה משתנה לפי גודל
המשאבה בד”כ כ  7עד  40קוב/שעה.
עקרון פעולה :המשאבה שואבת ומסחררת תמיסה
בתוך המיכל ,ובכך נוצר אפקט של ערבוב והמסת
הדשן.
גדלים מומלצים :יציאה “ 3’‘ - 1בספיקות משתנות.
כדאי לדעת :בניגוד לאביזרים החיצוניים המתוארים
כאן ,משאבה טבולה נמצאת בתוך המיכל ועובדת
בסביבה נוזלית .מומלץ להגביה מעט את המשאבה
מקרקעית המיכל בזמן ההמסה .כמו כן כדאי
להוציא אותה מידי פעם לצורך ניקוי ובדיקה.
המידע המוצג בסקירה זו התקבל באדיבות היבואנים.
המידע הינו בגדר המלצה כללית בלבד ,ואינו בא להחליף
מידע מקצועי או קטלוג טכני .כל שימוש במידע הוא
באחריותו הבלעדית של המשתמש .בכל שימוש באחד
מהאמצעים המתוארים ,יש להתייעץ עם היבואן/המשווק
ולפעול עפ”י הנחיותיו המדויקות.

תודתנו נתונה לחברת ‘ש .גוזמן ובניו בע”מ’ וחברת
‘הידרה שירותי הנדסה בע”מ’ על עזרתם בהכנת
הכתבה .תודה מיוחדת לרן ניסים ממושב אחיטוב
על עזרתו בעבודת השטח.

המשך מעמ’  :3מולטיגרו  -גישה חלופית ,יעילה וחסכונית לדישון גידולי שדה חורפיים

ניסויים נוספים שנערכו בתפו”א (גידול מרכזי
בשימוש מולטיגרו) באזור השרון וניסוי חיטה
שנערך ברמות מנשה הצביעו על יתרון
כלכלי ועדיפות מבחינת יבול כללי.
במהדורות הבאות נציג עבודות נוספות
בגידולים שונים.

יתרונות המולטיגרו:
• יישום בודד של כלל הדשן בדישון יסוד חוסך
דישוני ראש תכופים ועליה נוספת על השטח
עם כלים חקלאיים.
• אין צורך בדישון אווירי או קרקעי בהתאם
לתחזית הגשמים.
• מונע את הצורך בדישון טכני באמצעות
השקיה אחרי הגשם.
• הזנה מיטבית לצמח ע”י שחרור מבוקר של
יסודות הזנה.

• הקטנת מנת החנקן לפחות ב ,30%-מקטין
את הוצאות השינוע ופיזור הדשן.
• מקטין משמעותית את זיהום האוויר והמים
בשל ניצולת דשן טובה ע”י הצמח ושימוש
בכמויות חנקן מופחתות.
• מוזיל את עלות תוכנית הדישון בהשוואה
לתוכנית הדישון קונבנציונלית.

נוסחאות מולטיגרו זמינות בשקי ענק ( 800ק”ג):
שם הנוסחה

גידול

נוסחה

מולטיגרו גזר\בצל

גזר ,תבלינים (קיץ) ,בצל

42-0-0

מולטיגרו תפו”א

תפו”א

43-0-0

מולטיגרו שום

שום

43-0-0

מולטיגרו חיטה

חיטה ,תבלינים (חורף)

44-0-0

בהזמנות מעל  5טון ניתן לשלב בנוסחאות המולטיגרו זרחן במחיר אטרקטיבי ,וע”י כך ליישם
את הזרחן והחנקן הדרוש לגידול במהלך בודד.
לפרטים נוספים והתאמת תכנית דישון פנה אל אגרונום חיפה.

 Haifa Calסידן חנקתי (קלציום ניטרט)
להזנה איכותית ומושלמת של סידן במחיר מנצח
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