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איתן אשורי ממושב צרופה פוגש אותנו 
בחממות הפלפל שכרגע עוברות חיטוי קרקע. 

בעוד שבועות מספר יתחילו שתילות הפלפל 

ותתחיל עונת גידול אינטנסיבית שתמשך עד 

יוני לפחות. 

"אני דור שני למשפחת חקלאים, והגעתי 

למושב בשנת 1959" מספר איתן, חקלאי 

נמרץ ונחוש, וחבר ותיק במועצת מגדלי 

הירקות, אשר נבחר לאחד מבין 100 המגדלים 

המובילים בארץ ע"י משוב חקלאות. בנו 

איציק, הוא בן ממשיך לחקלאות ומסייע 

בניהולו השוטף של המשק "אנחנו כאן, עושים 

חקלאות - וחקלאות יפה" מדגיש איתן. 

ספר קצת על דשן אצלך.

"תמיד השתמשתי בדשנים מסיסים, כי אני 

מאמין בהם וביעילות שלהם, וככה אני רגיל 

לעבוד. יש לי 65 דונם מעובדים של  חממות 

ובתי צמיחה ובהם אני מגדל פלפל, בעיקר 

ליצוא, אך גם לשוק המקומי. התוצאות שלי 

טובות, אין לי בעיה מיוחדת עם הגידול או 

הדשן."

מהחממות אנחנו עוברים לחדר הדשן, 

שבו נמצא מיכל הדשן המרכזי. ליד המיכל 

מותקנת דרך קבע משאבה המסחררת את 

תמיסת הדשן, בעיקר בעת המסת דשן והכנת 

תמיסה. "שיטה ישנה וטובה" אומר איתן, 

ומוסיף "אבל אני משתמש בעיקר באדקטור 

)נחיר המסה( שעוזר מאוד בהמסה." 

"הפרי שלי לא נופל באיכותו משום פלפל 

שמגדלים בשום מקום אחר בארץ", מוסיף 

איתן כשאנחנו מדברים על יצוא ואיכות פרי. 

"ביצוא אין משחקים. כשיש לך פרי טוב 

באיכות גבוהה זה מותג, וחייבים לשמור 

על המותג הזה ועל תוצאות עקביות. אני 

גם משלב הדברה ביולוגית, מה שמוסיף 

לאיכות התוצרת ומייחד אותה. דשן הוא 

אחד המרכיבים העיקריים במערכת". לגבי 

סוג הדשן, הסיפור הוא פשוט: "בהתחלה אני 

נותן דשן-כל 20-20-20 ומריץ את החממות 

בשבועיים - שלושה הראשונים. לאחר חנטה 

וכניסה לניבה, אני עובר לדשן-כל 20-2-30 

ואיתו עובד רוב העונה."

חקלאים יקרים, 

ישנה מגמה הולכת ומתפתחת של התייעלות 

משקית. החקלאי הישראלי מוציא את לחמו 

בסוף היום מפדיון התוצרת, אבל גם לחיסכון 

בהוצאות יש משמעות כלכלית לא מבוטלת. 

אצטט את  אחד החקלאים שאמר לי השבוע 

"אני מרוויח בעיקר מהחיסכון", אין ספק, 

שבמציאות הקיימת כל שקל קובע את 

רווחיות הגידול. ירידת מחירי הדשן בתקופה 

האחרונה שינתה את תפיסתם של לא מעט 

חקלאים, שנוכחו לדעת שעם ראש פתוח 

ועזרי המסה פשוטים - אפשר גם אחרת, 

ושהדשנים המסיסים הם שחקן משמעותי 

מאוד בתחשיב ההוצאות. 

עשינו כברת דרך גדולה בתחום הטכני:    

היום אנחנו יודעים לתת פתרונות המסה 

למשקים בכל גודל, החל ממשקים קטנים 

ובינוניים המסתייעים בעזרי המסה שונים ליד 

מיכל הדשן, וכלה במשקים גדולים החולשים 

על מאות ואלפי דונמים, כדוגמת משק דמקה 

עליו תוכלו לקרוא בהמשך, שמשתמש 

במיכלית המסה וחלוקת דשן בעלת נפח גדול.  

בעלון הנוכחי בחרנו להביא כתבה על מגדלי 

חוף הכרמל - טעימה קצרה ממפגשים 

עם חקלאים טובים שעושים חקלאות יפה 

ומדשנים בדשני חיפה, ואנחנו שמחים     

להציג אותם. 

לסיום, ברכתנו שלוחה למשקי הדרום ועוטף 

עזה, שעברו תקופה לא פשוטה בכלל, ואף 

עבדו תוך סיכון חיים ממשי. אנו מקווים 

שהתאוששתם קצת, ושהצלחתם ליישר קו 

בעיבודים ומשתלי הסתיו. נראה שבמידה 

מסוימת זוהי תמצית החקלאי הישראלי - 

עקשן, חסר פשרות, ותמיד מתמודד עם 

'אקשן' כזה או אחר ואף פעם לא מוותר. 

מאחל  שנה טובה, שנת יבולים מוצלחים.

שחר דיין, אגרונום מרכז-בקעה

סיור בחוף הכרמל  | 
אחד המקומות המעניינים בארץ בגידול ירקות הוא חוף הכרמל. יצאנו לסיור קצר,              
גם כדי לאכול פלפלים טעימים, לפגוש אנשים מעניינים ונחמדים, וגם כי הם שכנים          

של חיפה כימיקלים. 

תמיד השתמשתי 
בדשנים מסיסים, 

כי אני מאמין 
בהם וביעילות 

שלהם, וככה אני 
רגיל לעבוד       

איתן אשורי וישי וקסמן
בחממות הפלפל

“

“

שחר דיין וישי וקסמן



איך חיפה משתלבת אצלך במשק? 

"ישי וקסמן )אגרונום אזור הצפון של חיפה 

כימיקלים( עזר לנו מאוד בבחירת הנוסחאות 

והליווי האגרונומי, והצלחנו להתייעל ולחסוך 

כסף עם הדשן המוצק. זו מלחמת הישרדות 

מעונה לעונה, ומי שלא יתייעל לא ישרוד." 

מרדכי אוקרט ממושב מגדים מקבל את 
פנינו בבית האריזה הגדול מול חממות הפלפל. 

קרטוני ירקות ממותגים תחת השם "גד"ש 

מגדים" מאוחסנים ליד מיכל ריסוס שהוסב 

לעגלת המסה וחלוקת דשן. 

"העגלה הזו מחזיקה משק של 70 דונם 

מעובדים בחלקות מתחלפות מתוך 140 

דונם", מספר מרדכי בדרכנו לטעום פלפלים 

מהחממה המטופחת. "אני מגדל בעיקר פלפל, 

אבל גם חציל וקצת מלפפון, לשוק מקומי 

בעיקר. אני משתדל לגדל כל השנה כדי 

שתהיה לי תוצרת מסביב לשעון, ואת הפלפל 

אני מושך עד מאוחר יחסית". 

על העניינים הטכניים במשק ממונה דוד, בנו 

של מרדכי, שמצטרף אלינו כשאנחנו מבקשים 

להוציא את העגלה החוצה לצילומים. על 

הדרך, מספרים השניים על תהליך העבודה 

עם הדשן: "ממלאים כ-500 ליטר מים ותוך 

כדי שופכים את שקי הדשן פנימה, ומפעילים 

את המשאבה המותקנת על המיכל. למשאבה, 

הפועלת בעזרת מנוע דו פעימתי, יש ספיקה 

גבוהה. הערבול וההמסה מהירים מאוד, ותוך 

20 דקות יוצאים לשטח, כמובן אחרי מילוי 

הנפח הסופי של המים במיכל ל-1500 ליטר". 

הרבה חקלאים מודאגים מהזמן שלוקח להכין 

תמיסות בנפח גדול.

"אני לא מחשיב את העבודה או הזמן שלוקח 

להכין מיכל מלא, כיוון שהתהליך פשוט וקל 

ולא גוזל הרבה זמן ממילא. מסיימים מהר 

ויורדים לשטח למלא דשן בנקודות השונות."

"אני משתמש בדשן-כל לסוגיו", מסביר מרדכי, 

"ועברנו מדשן נוזלי למוצק בגלל היתרונות 

הכלכליים והחיסכון המשמעותי. משתמשים 

בעיקר בדשן-כל 17-10-27 ודשן-כל 20-2-30 

שמצוינים לגידול ירקות. גם דשן-כל 20-20-20 

בשתילות חדשות וחנקת אשלגן לחיזוק הפרי 

ולסוף מחזורי גידול. הדשן עושה את העבודה 

יופי, אבל זה בעיקר בזכותי, כי אני מגדל טוב" 

קורץ בצחוק מרדכי.  

“

אני לא מחשיב 
את העבודה או 

הזמן שלוקח 
להכין מיכל מלא, 

כיוון שהתהליך 
פשוט וקל ולא 
גוזל הרבה זמן 

ממילא       

מרדכי ודוד אוקרט

“

“



חגי כלפה ממושב צרופה, הוא התחנה האחרונה 
בסיור שלנו, ואותו תפסנו על הטרקטור, מכסח 

חלקות של פלפל במנהרות ומכין את הקרקע 

לניקוי ושתילה מחדש. 

"אני מגדל 35 דונם ירקות - בעיקר מלפפון, פלפל 

וחצילים, במנהרות בחממות וגם בשטח פתוח ליד 

כרם מהר"ל, ויש גם 25 דונם בננה", מספר חגי. 

"אני נחשב חקלאי קטן יחסית, וזה הסבב השני שלי 

בתחום החקלאות שהתחיל בתחילת שנות ה-90". 

"בגידול הירקות עברתי מדשן נוזלי למוצק, ואני 

משתמש בדשן-כל 17-10-27 ודשן-כל 20-2-30,

וגם בחנקת אשלגן, בעיקר בסוף הגידול למטרות 

חיסכון. הדשן המסיס מתאים לי כי יש לי דודי 

דישון קטנים ומכלי דשן גדולים עם משאבות 

מינון. בעבר גם הרכבתי לבד, אבל יש נוסחאות 

מורכבות טובות שעושות יופי את העבודה. 

בחצילים בשטח פתוח לדוגמא, אני מיישם היום 

דשן-כל 23-7-23 על בסיס אוריאה, והתוצאות 

מצוינות. גם ישי עזר לחדד ולשדרג את נוסחאות 

הדשן שלי."

איך אתה ממיס דשן?

"בהמסת הדשן השתפרתי, ומערבוב ידני עם 

לחץ מים, היום אני משתמש באדקטור וזה סוגר 

את הסיפור." 

שמחים לראות שעשית מהלך יפה במשק.

"אני מרגיש שיש לי עוד מה ללמוד. אתה יכול 

לכתוב שלכולנו יש עוד מה ללמוד ולהשתפר."

מנסים להתמודד עם האתגרים הגדולים. 

דמקה מעסיקה מעל ל-100 עובדים ישראלים 

ותאילנדים.

ראיון קצר עם אלדד קרוק. 

למה מיכלית דשן? 

"המטרה העיקרית במיכלית הדשן היא פשוט 

לצאת לעצמאות בכל הנוגע לממשק הדישון: 

לשלוט בכמויות, באיכות התמיסה ובזמינות 

החומר. היום, אם חסר לי דשן, אני מכין לבד 

בלי תלות באף גורם שיכין לי את הדשן. 

"השורה התחתונה היא כמובן חיסכון 

והתייעלות, במיוחד בהיקפים כמו שלנו. במילים 

אחרות, אני יודע מה אני שם, ויש לי את החופש 

המשך בעמוד הבא

שחר דיין ויוסי סופרמיכלית גדולה בערבה  |

דמקה במדבר היא חברה משותפת למשפחות 

פורת וקרוק שלושה דורות במושב עין יהב. 

בדמקה מגדלים בעיקר פלפלים ליצוא, כמו 

גם בצל, חצילים ומלונים בעיקר לשוק מקומי.

החברה מפעילה בית אריזה משוכלל ומבצעת 

את מערך השיווק בעצמה. בנוסף שותפים 

לדרך קבוצת מגדלים מהערבה, שביחד 

במשקים גדולים גדל הצורך בשיפור שיטת הכנת הדשן והמסתו. בחברת דמקה למדו להכין תמיסות דשן - ובכמויות גדולות.
זו הדרך היעילה לכסות שטחים מעובדים בהיקף נרחב. כתבה קטנה על מיכלית גדולה.

חגי כלפה



במה מדשנים אצלכם?

"בתחילת העונה חשוב לתת נוסחה על בסיס 
אמון חנקתי, אז אנחנו משתמשים בדשן-כל 

20-9-20 )ללא מיקרו( שיוצר במיוחד לצורך 

זה. אח"כ אנחנו משתמשים בנוסחאות         

דשן-כל שונות". 

לשנות ולשדרג את התמיסה לפי רצוני, 

ובשורה התחתונה, זה משתלם.  בזמנים 

כאלה, אין מקום לפינוק והוצאות מיותרות על 

משהו שאנחנו מסוגלים לעשות לבד." 

מהם שלבי התפעול בדרך לתמיסה בנפח 
גדול? 

"בהתחלה אנחנו ממלאים מים עד כמחצית 

המיכל, שיהיה נפח מים מספיק לשפוך לתוכו 

המשך מיכלית גדולה בערבה

את הדשן. בשלב הזה מפעילים את המשאבה 

החשמלית, ובמקביל ניתן להפעיל גם את 

ההידראולית, על מנת לקצר את התהליך. את 

הדשן מוסיפים בהדרגה עד השלמת הכמות 

הרצויה, בד"כ 1 טון, ומשלימים את נפח המים 

שנותר עד 5000 ליטר.  כך מכינים תמיסה 

בריכוז סופי של 20%.  חשוב לציין, שהמערכת 

פשוטה לשימוש ולתפעול, ודורשת כח אדם 

מינימלי, ומאוד אמינה טכנית". 

מיכלית - מפרט טכני 
5000 ליטר, נירוסטה נפח: 

עד 1 טון דשן מסיס קיבולת המסה מומלצת: 

2 משאבות, חשמלית והידראולית, מותקנות על המיכלית אמצעי המסה וערבול: 

אדקטורים )נחירי המסה( המותקנים בקרקעית המיכל ומשמשים כמגבירי לחץ   
ומערבלים בעת סחרור התמיסה 

הספק 300-400 ליטר/דקה, משמשת לערבול והמסה במרכז הכנת הדשן  משאבה חשמלית: 

הספק 900-1000 ליטר/דקה,  משמשת לערבול והמסה אך גם לחלוקת  משאבה הידראולית: 
תמיסת הדשן בשטח

1 - 2 פועלים  כ"א נדרש לתפעול: 

יוסי סופר )חיפה כימיקלים(, חברת דמקה תכנון: 

אגריזון, ציוד ומיכון חקלאי בע"מ   ביצוע: 

סרטון הדגמה - שימוש במיכלית

המערכת פשוטה 
לשימוש ולתפעול, 

דורשת כח אדם 
מינימלי, ומאוד 

אמינה טכנית            

רני עמירן ממשק דמקה 
ויוסי סופר בתפעול המיכלית

אלדד קרוק

“

“



  

Pioneering the Future

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: שחר דיין 054-5616260, דרום: יוסי סופר 054-5616122

עם דשני חיפה אתה יכול להיות בטוח שהגידולים שלך מקבלים רק דשנים המבוססים על חנקת אשלגן, ונהנים מכל היתרונות של 
הזנה מדוייקת המותאמת לתנאי הגידול בארץ. הדשנים מבוססי חנקת אשלגן מספקים כל מה שהצמח צריך: 100% יסודות הזנה 
ללא כלור או נתרן. הודות ליתרונות היחודיים של חנקת האשלגן, הדשנים נקלטים במהירות, מזינים את הצמח ביעילות, ואינם מותירים 

שאריות בקרקע.

גם אתה יכול:
דשנים המבוססים על חנקת אשלגן
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בקרו אותנו בביתן בתערוכת                    בגן הלאומי מעין חרוד, 4.11.2014


