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דברי פתיחה
חקלאים יקרים,

2013 מסתמנת כשנה מאתגרת.  עונה מורכבת עוברת 
על מרבית הגידולים, וגם השנה אף אחד לא הבטיח לנו 

גן של שושנים )מדושנות בדשני חיפה(. יחד אתכם עברנו 
גם את הסערות ומזג האויר המשונה של האביב, ואנחנו 

שמחים לראות התאוששות יפה, כניסה טובה לגידולי הקיץ 
ודיבורים אופטימיים על הכנות לסתיו.  

זוהי המהדורה השניה של “חיפה בשטח”, והפעם החלטנו 
להקדיש אותה לתחום חדשני בתעשייה שלנו - הדשנים 

מבוקרי השחרור. בניגוד לתפיסה החקלאית הרווחת 
ש”מה כבר יכול להיות חדש בדשן”, בתחום זה יש הרבה עבודה וחדשנות בכל ענף גידול - מגד”ש 

ומטעים שנחשבים ליישומים פשוטים יחסית, וכלה בגידולי הירקות והפרחים שנחשבים מורכבים 
יותר ותחומי הנישה של גידולים מיוחדים כמו הכתבה על משק גפני שתראו בהמשך. 

בשטח תוכלו לזהות את סדרת המוצרים מבוקרי השחרור בשם “מולטיקוט” ו”מולטיגרו” שהם 
מותגים בינלאומיים מובילים, וחיפה גאה להיות אחת מהחברות שנושאות את בשורת החדשנות 

והחלוציות בענף הזה. 

בעלון הנוכחי תקבלו טעימה על קצה המזלג של התחום המעניין הזה, ובשטח - האגרונומים של 
חיפה שוקדים על תצפיות וניסויים רבים ותתפלאו לשמוע שלאו דווקא מהפן המסחרי של העניין, 

אלא בהיבט של מחקר דישון והזנה, ייעול המשק ובעיקר - למידה בלתי פוסקת. מניסיוננו כיום 
אפשר לומר בודאות שחקלאי שרוצה לשדרג, לייעל ולחסוך - לבטח יפגוש בדרך את המולטיקוט.    

קיץ נעים ומוצלח לכולם. 

שחר דיין 
מנהל שיווק ואגרונום שוק ישראל 

חבל על הזמן...

יישום חד-פעמי של מולטיקוט מבטיח הזנה 
רציפה ומאוזנת במהלך תקופת הגידול.

• דישון ללא תלות במערכת השקייה
• פתרון לבעיות שטיפת דשן

• חסכוני וידידותי לסביבה
<< מולטיקוט זמין במגוון נוסחאות, 

    ובמשכי שחרור שבין 4 ל-8 חודשים.

הגדלת יבול וגודל פרי בקליף מזן אור עם 
דשן-כל ומולטיגרו נטולי כלור*

כלור הינו יסוד הדרוש לצמח בכמות מזערית. הכלור מצוי 
בקרקע בצורת אניון כלוריד )-Cl(, וכך הוא גם נקלט על ידי 

הצמח. רוב הקרקעות בארץ מכילות כלור בעודף מתון עד קיצוני, עודף שגורם לבעיות מליחות, 
לפגיעה בצמח ולפחיתה ביבול. רמות הכלוריד במי ההשקיה בארץ נחשבות לגבוהות כבר במי 

המקור. בשנים האחרונות, ישנה מגמה להעביר מטעים בכלל ופרדסים בפרט להשקיה במי קולחין 
ברמות שונות, אשר מעלות עוד יותר את ריכוז הכלוריד במי ההשקיה. הדישון המקובל בפרדסים 

עושה שימוש בדשנים בהם מקור האשלגן הוא אשלגן כלורי )אשלג(, אשר מעלה אף יותר את ריכוז 
הכלורידים. בניסוי בקליף מזן “אור” שנערך בקיבוץ נען בין השנים 2008-2013 נבדקה השפעת 

השימוש בדשנים נטולי - כלור דשן-כל ומולטיגרו.

דשן-כל הינו דשן מורכב מסיס מיועד להדשיה**. הדשן זמין במגוון נוסחאות, ומכיל חנקת אשלגן 
כמקור האשלגן. מולטיגרו הינו דשן מגורען בשחרור מבוקר המיועד ליישום בקרקע )גידולי שדה, 

מטעים וחממות(. בטיפול דשן-כל ניתנו רמות זהות של יסודות הזנה בהשוואה לטיפול המשקי 
על פי המלצות הגידול.  בטיפולי מולטיגרו נבדקו שני מינונים שונים, 70% ו-50% מהמינון המשקי 

המומלץ. בניסוי נבדקה השפעת תוכנית הדישון על משקל היבול, גודל הפרי הבודד, תכולת יסודות 
הזנה בעלווה וצימוח העץ. תוצאות הקטיף הראו כי כל הטיפולים ללא כלור )דשן-כל ומולטיגרו( 

העלו יבול באופן מובהק,  וכי התקבל פרי גדול יותר בהשוואה לטיפול המשקי. לא נמצאו הבדלים 
בריכוזי יסודות ההזנה בעלים בין הטיפולים השונים. 

מבחינת כדאיות כלכלית נמצא שתוכניות הדישון האלטרנטיביות עם דשן-כל ומולטיגרו, היו יקרות 
מתוכנית הדישון המשקית ב-15 עד 85 ₪ לדונם אך הפדיון למגדל גדל ב-1,600 עד 1,800 ₪ לדונם, 

בהתאמה.  ניסוי זה מדגיש שוב את היתרונות בשימוש בדשנים המכילים חנקת אשלגן כמקור 
לאשלגן ואת התרומה של הורדת ריכוז הכלורידים במי ההשקיה להגדלת היבול והפדיון למגדל. 
כמו כן, הוכח כי ע”י שימוש בדשן מבוקר שחרור מסוג מולטיגרו ניתן להפחית את מנת הדשן ב 

30% עד 50%, ואף להגדיל את היבול. 

השימוש בנוסחאות מולטיגרו בפרדסים מניבים הולך ומתרחב בשנים האחרונות, וקיימות מספר 
נוסחאות בשוק. האגרונומים של חיפה ישמחו לעמוד לרשותכם לפרטים נוספים.

*העבודה המלאה פורסמה בעלון “עת הדר” לחודש מאי )גיליון מס’ 95(.
**הדשיה - מתן דשן עם מי ההשקיה.
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מה חדש בחיפה   
בזכות העבודה עם חקלאים ביותר ממאה מדינות 

בתנאי גידול שונים, צברה חיפה ידע אגרונומי 
עשיר. בחרנו לשתף אתכם במספר דוגמאות 

מעניינות מהעולם לשימושים חכמים במוצרי חיפה:

דישון כרמי יין באירופה - בשל הרצון לשמור על 
הטעם הייחודי של היינות המסורתיים, מגדלי 

הענבים ליין באירופה שמרנים מאד, וכל שינוי של 
שיטות העיבוד המסורתיות נתקל בחשדנות רבה. 

בשנים האחרונות, בגלל השינויים האקלימיים 
והתחרות הגוברת מצד אזורי ייצור חדשים, 

החלו המגדלים להשתמש בהדשייה. עם המעבר 
לפרקטיקה זו גילו המגדלים כי בעזרת יישום 

מדויק של דשנים איכותיים מורכבים מסיסים במים 
)“דשן-כל” או “פוליפיד” בשמו הבינ”ל( דרך מערכת 

הטפטוף, ניתן לשלוט על ההרכב הכימי של הענב 
ולקבל תכונות מיטביות של מיצוי ענב היין.  

יערנות מתקדמת באוסטרליה ובדרום אמריקה - 
בכל שנה גדל שטח היערות בעולם הניטע עם 

דשנים מבוקרי שחרור. הניסיון מראה כי ביערנות 
יש לדשן מבוקר שחרור יתרונות רבים מול פיזור 

דשן רגיל: הדשן לא מושפע מאירועי גשם ואינו 
נשטף, אינו צורב שורשים, אחוזי הקליטה טובים 

יותר, שלב ההתבססות מתקצר ואיכות 
השתיל עולה משמעותית. השימוש בדשן

מבוקר שחרור גם נותן מענה
לבעיית כוח האדם הנדרש

לדישון של שטחי ענק. 

שימוש בדשנים בשחרור מבוקר לגידול שדה - 
במקומות רבים בעולם נמוכה יעילות השימוש 

בדשני חנקן בגידולי תבואה עד כדי 30%. פירוש 
הדבר הוא, שמכל 10 ק”ג חנקן המיושמים בקרקע, 

3 ק”ג מגיעים לצמח ו 7 ק”ג מתבזבזים בתהליכי 
שטיפה והתנדפות לאוויר וכך מזהמים את הקרקע 

ואת גופי המים. עם התעוררות המודעות לנזקים 
הסביבתיים, חוקקו במספר מקומות בעולם חוקים 

המחייבים את החקלאים להשתמש בדשנים 
“חכמים” יותר כמו דשנים בשחרור מבוקר כדוגמת 

המולטיגרו. מלבד מניעת הזיהום הסביבתי, הוכח 
שהחקלאים מרוויחים כלכלית מהשימוש בכמות 

קטנה יותר של דשנים יעילים יותר. שיטה זו 
מתבססת והולכת בגידולי שדה כמו תירס בצרפת 

ומקסיקו, ירקות בדרום-אפריקה, אורז בדרום 
מזרח אסיה, תפו”א וחיטה בישראל ועוד. 

מולטיקוט
דשנים מבוקרי שחרור

להזנה מתמשכת במשתלות מקצועיות

מולטיגרו לפני הטמנה

דובי רבר, ביישום מולטיגרו



מולטיגרו 34-0-7:
שיטה חדשנית לדישון מטעים צעירים  

כנס מדריכים

בשנים האחרונות מתרחב השימוש בדשן מולטיגרו 34-0-7 במטעים צעירים. נוסחה זו 

פותחה בארץ, ונבדקה במספר גדול של ניסויי שדה בגידולים שונים. הנוסחה מיועדת 

להזנת המטע הצעיר בשנות התפתחותו הראשונות, לפני הנבה מסחרית. בשנה הראשונה 

המולטיגרו מיושם בבור הנטיעה, ובשנים הבאות מוצנע מתחת לנקודות הטפטוף הקרובות 

לעץ . שיטה חדשנית זו מתבססת על שני מוצרים: דשן במשך שחרור של שמונה חודשים 

המיועד ליישום בנטיעות/דישון בתחילת העונה )אביב, מרץ-יוני( ודשן במשך שחרור של 

ארבעה חודשים, המיועד לנטיעות מאוחרות בחודשים יולי-ספטמבר. שימוש בדשנים אלו 

מקנה יתרונות רבים על פני הדישון המקובל בהדשיה לאורך עונת ההשקיה:

חסכון משמעותי בכמויות הדשן - הפחתה של עד 70% מכמות הדשן והקטנה של    •
הוצאות הדישון.

יעילות מקסימלית - דישון נקודתי ומדויק בהתאם לגיל העץ ומיקום ההשקיה.  •

“ראש שקט” לחקלאי - יש דשן בקרקע למשך זמן רצוי.  •

דישון רציף לאורך העונה ללא תלות במערכת ההשקיה, ביישום יחיד ומרוכז .  •

ניתן ליישם לפני תחילת העונה )פברואר-מרץ( בזמינות עובדים נוחה יותר.   •

לקביעת מינון הדשן הרצוי, יש להיעזר בטבלה:

בתחילת אפריל התקיים יום עיון מיוחד למדריכי 
חקלאות במלון השרון בהרצליה.  מטרת יום העיון, 

שנערך ביזמת חיפה כימיקלים - משרד ישראל, היתה 
שיתוף מידע עדכני, הצגת חדשנות בתעשיית הדשנים 
ודיון מעמיק בנושאי הזנת צמחים וסוגיות קרקע ומים. 

ביום זה הציגו מיטב המרצים של חיפה כימיקלים - 
מנהלי השיווק של תחומי הדשנים השונים יואב רונן 

)דשנים מסיסים( וד”ר אמיר פולק )דשנים מבוקרי 
שחרור(, האגרונומים של שוק ישראל שהציגו 

נושאים “חמים” מהשטח וכן ואגרונום ראשי של 
חיפה כימיקלים, רון זליגמן שהרצה על נושאי הזנה 

בהיבט הכימי.  כמו כן ניתנו הרצאות באדיבות מרצים 
חיצוניים - ד”ר ערן רווה, דובי רבר וציון דר שהציגו 

נושאי מחקר מעניינים בתחומי התמחותם. 

תודות לכל המשתתפים והמרצים על יום מוצלח 
במיוחד, החבר’ה גילו עניין רב ונהנו, ואף העלו שאלות 
ועוררו שיח פורה לגבי סוגיות שייבדקו בשטח בעתיד 

ע”י המערכת המחקרית - אגרונומית של חיפה, על 
מנת לייצר ידע ולשפר את מערכות הדישון וההזנה. 

נתראה בכנסים הבאים !

משק אורה ואפרים גפני בכפר הס שבלב גוש 
תל-מונד, הוא אחד המשקים הותיקים בארץ 

בתחום גידול הפרחים וענפי קישוט ירוקים. אחד 
הגידולים המעניינים במשק גפני הוא קאלות 

צבעוניות אשר אורה ואפרים הם מחלוצי התחום, 
ובעבר ערכו גופי ההדרכה ניסויים רבים במשק. 

כוח עזר משמעותי הצטרף למשק לפני כחמש 
שנים - הבן מואב, 33, מהנדס ביוטכנולוגיה בוגר 

הטכניון וחקלאי פיקח ונמרץ. כבן למשפחה ותיקה 
בענף הפרחים למואב היה ניסיון קודם רב בתחום, 

ועם חזרתו בתום הלימודים החליט ליישם את 
היתרון היחסי של תחום השכלתו ולפתח את נושא 

הגידול והריבוי מתרביות רקמה. 

“מגדל הפרחים הישראלי ניצב בפני אתגרים 
מידי עונה, והענף הופך קשה משנה לשנה מכל 
הבחינות” אומר מואב. “כל גידול רווחי ומשתלם 
שלומדים לגדל פה, זולג בסופו של דבר לחו”ל 

למקומות שיותר משתלם כלכלית לגדל, כך 
נסגרים ענפים ונעלמים גידולים”. 

למגדל הישראלי, אם כן, נותרו אופציות מעטות 
על מנת לשמור על תחרותיות וכדאיות כלכלית: 
לשווק לשוק המקומי או לשמור על איכות מוצר 

גבוהה מאוד כיצואן - אפשרויות אלה מותירות 
מרווח צר לשרידות כלכלית כיוון שבחו”ל כבר 

עשו שיעורי בית ולמדו לגדל בצורה טובה, וחקלאי 
שהתרגל לאיכות חיים מסוימת כיצואן, לא תמיד 
בנוי למסחר בשוק המקומי.  האופציה האחרונה, 

והמשמעותית מכולן היא להתמחות בנישה חדשה 
שלמגדלים אחרים אין יתרון יחסי בממשק הגידול, 
וכאן נכנס משק גפני לתמונה עם הקאלות - גידול 

שתופס תאוצה מחודשת ויודע לפדות מחיר יפה 
בשווקי הפרחים בעולם. 

ענף הקאלות לריבוי וגידול עבר מספר ‘גלגולים’ 
בארץ בשיתוף גופי המחקר וההדרכה וכמובן 

משפחת גפני שהיתה מעורבת ותרמה זמן 
ועבודה. בשנתיים האחרונות עובד משק גפני 

בצמוד למטפח קאלות צבעוניות מניו-זילנד, אשר 
תרם רבות מנסיונו העשיר והוביל מהפך בתפיסת 

העבודה מבחינת ריבוי הפקעות והכנתן לשיווק 
לחקלאים על מנת שיוכלו לשתול פקעת טובה 

לגידול פרח יפה ואיכותי בעל פוטנציאל תחרותי. 
תרבית רקמה היא פרקטיקה מאוד מקצועית 

שתכליתה גידול אבר צמחי או צמח שלם מפיסת 
רקמה המכילה את המידע הגנטי של הצמח. 

במקרה של הקאלה הצבעונית - מגדלים פיסת 
רקמה צמחית בתנאי מעבדה מבוקרים עד 

לקבלת צמחון קטנטן בעל שורשונים. את הצמחון 
מגדלים שנתיים במצע מנותק סטרילי ומחומם עד 

לקבלת פקעת בגודל מסחרי המיועדת למכירה 
לחקלאי ישראל.  כל פקעת כזו אמורה להניב 
6-10 פרחים במגוון צבעים: צהוב, כתום, ורוד, 

שחור ולבן. 

“חיפשתי פרקטיקת גידול מושלמת מבחינת מצע, 
דישון והשקיה” מספר מואב בזמן שאנו מסיירים 

בחממה המטופחת שהקים לצורך הפרויקט. 
“רעיון שילוב דשן מבוקר שחרור עלה כיוון שזו 
שיטה מקובלת בחו”ל ומתאימה למצע הגידול 

שאני משתמש בו. כמו כן, זה היה פתרון אידיאלי 
לגידול בצורה מבוקרת ורגישה כיוון שהפקעות 
הצעירות מאוד רגישות ומפונקות בשלבי חייהן 
הראשוניים וצריך להקפיד על כל פרמטר של 

הדישון וההשקיה, במיוחד בתנאים של הארץ. 
כמובן שאת השיטה שלהם שכללתי פה והתאמתי 

לצרכי הגידול שמתאימים לאקלים ולמערכות 
שלנו” מוסיף מואב. 

מהר מאוד נכנס המולטיקוט לעבודה בשנת הגידול 
הראשונה בפתיחת הפרויקט.  טלפון שקיבלתי 

ממואב הוביל לביקורים תכופים ושיתוף פעולה עם 
דשני חיפה עם דגש על המולטיקוט - סדרת מוצרי 

דשן מגורען בציפוי של 100% המאפשר שחרור 
מבוקר של 4 חודשים ועד 16 חודשים )במוצרים 

המקובלים במשתלות בחו”ל(.  בארץ משתמשים 
במוצרים של 4 עד 8 חודשים כיוון שהללו 

מתאימים למשך עונת הגידול הישראלית.  בנוסף, 
על מנת שתמונת הגידול במצע תהיה מדויקת 

ככל האפשר, התווספו למערכת אוגרי טמפרטורה 
מקצועיים שסופקו ע”י חיפה והוכנסו למצע הגידול 

ובאויר החממה. כך אפשר גם להעריך את מידת 
יעילות הדשן בהתאמה לטמפ’.    

מואב, מהו הערך המוסף של השימוש במולטיקוט?

“יישום מולטיקוט במצע הגידול מאפשר לי הפחתה 
משמעותית במנות הדשן שאני מיישם דרך מע’ 

הטפטוף. המולטיקוט משתחרר בצורה מבוקרת - 
לא גורם להמלחה או דישון יתר ומשמש לי כ’דשן 

רקע’. הנתון הזה חשוב מאוד במיוחד בתקופות 
הקרות שבהן כמעט ולא משקים כי אין התאיידות, 

והשקייה טכנית לצורך מתן דשן זה מצב לא 
אידיאלי מהרבה סיבות. בתקופות היותר חמות 

מה שנותר הוא להשלים את הדישון במנות קטנות 
של דשן מסיס עם ההשקיה, במקרה זה ‘דשן-כל’ 

שלכם, עם הנוסחה שאני לא מגלה )אומר בחיוך(”. 

בסופו של יום, איך אתה מגדיר את העבודה עם 
המוצר?   

“מבחינת דישון אמשיך להשתמש במוצר הזה ללא 
ספק, ואולי אשדרג לנוסחאות אחרות. המוצר נוח 
מאוד ליישום ואחסנה ואני בטוח ביעילותו.  ישנם 

עוד הרבה פרמטרים לשפר ולעדכן כמו סוגי 
מצעים, שיפור הבקרה בחממה, הגדלת המקום 

וכו’, ובכולם יהיה מעורב
המולטיקוט. אני מאמין שלנוכח הניסיון       
שצברתי איתו - יהיה מוצלח גם בהמשך”. 

מילה לסיום. 

“תבוא לבקר יותר. כל פעם אתה נותן               לי 
רעיון חדש”.   

יח’ חנקן לדונם )ק”ג/דונם( 
לפי עומד )עצים לדונם(

עומד העצים

משך שחרור 
)חודשים(**

שנה 
ראשונה

שנה שניה

שנה שלישית

כמות ליישום 
)גר’/עץ(

נטיעה - בור 
השתילה

8

4

8

4

8

4

8

4

67

2

1

4

2

6

3

7

5

90

3

2

4

2

6

4

8

5

200

5

3

8

5

11

7

14

9

100

50

180

100

250

150

300

200

לאחר נטיעה - 
תחת הטפטפת

מוצרי מולטיגרו מומלצים לכל סוגי המטעים לרבות פרדסים, מטעי נשירים וסובטרופים. 

מולטיגרו מיושם מתחת לטפטפת

ביקור חיפה בחממה

מואב גפני בחממת הריבוי

מולטיקוט בגידול קאלות צבעוניות - סיפור שמתחיל בפקעת  


