
דשן-כל ֱאדֹום - דשן חדש לערבה

המלצות דישון לירקות באזור חוף הכרמל
דישון נכון, הכולל בחירת הדשן המתאים ויישום בכמות המותאמת לדרישות הצמח, הינו מפתח להצלחת הגידול וליבול איכותי. בגידול ירקות, יש 

צורך בדישון אינטנסיבי וזאת בשל מאגר קטן יחסית של יסודות הזנה הקיים בצמח, קצב התפתחות מהיר מאוד, ונשיאת כמות גדולה של פרי. 
להלן כמויות הדשן המומלצות על-ידי חיפה כימיקלים לדישון ירקות שונים באזור חוף כרמל. ההמלצות הן כלליות. להכנת תכנית דשן בהתאמה 

מדויקת לגידול ולחלקה, וליווי הגידול במשך העונה, פנה אל אגרונום חיפה כימיקלים.

פלפל בבתי צמיחה

גרם דשן-כל לדונם ליוםשלב הגידול

20-20-2017-10-2720-2-30

--500התבססות ופריחה

14701250-חנטה וגדילת פרי

20701750-הבשלה וקטיף

23502000-קטיף עד סיום עונה

מלפפון בבתי צמיחה

דישון כמותי: גרם דשן-כל לדונם ליוםשלב הגידול

20-20-2017-10-2720-2-30

--500-675קליטה והתבססות )שבועות 2-1(

1300-16501100-1400-עד קטיף ראשון )שבועות 7-3(

2100-23501800-2000-קטיף )שבועות 14-8(

חציל בבתי צמיחה

 דישון יחסי: גרם דשן מוצק לקוב / דישון כמותי: גרם דשן-כל לדונם ליוםשלב הגידול
ליטר תמיסת דשן לקוב מי השקיה*

20-20-2017-10-2720-2-3020-20-2017-10-2720-2-30חודשיםימים

--350 / 1.8--0.5ספטמברשתילה – 25

500 / 6002.5 / 1.471.25-2.9-אוקטובר25- 45

600 / 7003 / 1.75-3.5 – 22 – 2.4-נובמבר - דצמבר45- 135

750 / 9003.8 / 1.471.25-4.4-ינואר – סוף גידול135 – סוף הגידול

*מחושב ע"פ המסת 200 ק"ג דשן בקוב מים.



דשן-כל ֱאדֹום - דשן חדש לערבה

עגבניה בבתי צמיחה

תוספות - גרם לדונם ליוםק"ג דשן-כל לדונם ליוםתקופת הגידול

 20-20-2017-10-27*20-2-30Haifa Calמגניסל

----0.75 שתילה עד תחילת פריחה

1.751.5360-500190-380-פריחה קומה 3-1

2.32630-785340-500-פריחה קומה 6-4

2.92.51000-1200875-1000-מילוי פרי וקטיף

דגשים:
•  ההמלצות הנ"ל כלליות ומהוות נקודת מוצא להכנת תוכנית דישון. יש להתאים את המינונים לכל חלקה בהתאם לבדיקות קרקע, עומס יבול,       

    מזג-אוויר ומראה הצמחים.

 •  מומלץ לבצע שתי בדיקות קרקע בעונה ע"מ לקבוע את תוכנית הדישון המתאימה. במקרים רבים בקרקעות בהן מגדלים מחזורים עוקבים של
     ירקות יש כמות רבה של מלחים וחומרי הזנה עד כדי גרימת נזק לצמח. ביצוע בדיקות קרקע יכול להפחית משמעותית את עלות הדישון ולשפר 

   את בריאות הצמח ואיכות התוצרת.

 •  גידול ירקות נמשך לרוב גם בחודשי החורף, ולעיתים שילוב של השקיה ומי גשמים החודר לאזור בית השורשים, וצריכת מים נמוכה ע"י הצמח   
    גורמים לרטיבות יתר, ופגיעה בקליטת יסודות הזנה שונים. על כן יש להקפיד על השקיה נכונה במהלך החורף.

הכנת תמיסת דשן
•  לפני הכנת התמיסה, יש לוודא כי המכל והמסנן נקיים.

•  יש למלא את המכל במים כ1/4 עד 1/3 מנפחו במים נקיים )עדיף מים שפירים(.

•  יש להוסיף את הדשן תוך כדי הוספת מים ולהעזר באמצעי המסה שונים. 

•  במהלך הכנת תמיסת הדשן מומלץ להוסיף שק אחד לכל תוספת של 100 ליטר מים.

•  יש להמיס סה"כ כ-200 ק"ג )8 שקי דשן במשקל 25 ק"ג כ"א( לנפח סופי של 1,000 ליטר.

•  אם צפוי מזג אוויר קר במיוחד, מומלץ להכין תמיסה מדוללת )150 ק"ג /  6 שקים ל-1,000 ליטר מים(.

•  מומלץ לנקות את המסנן לפני כל הכנה של מכל דשן חדש.

 הנחיות הדישון המובאות כאן הנן הנחיות כלליות בלבד. קביעת כמויות מדויקות ואופן יישום הדשן צריכה להיעשות בהתייעצות עם המדריך החקלאי או עם אגרונום 
"חיפה כימיקלים". המידע וההמלצות מובאים בכוונה טובה ובתום לב. "חיפה כימיקלים" לא תהיה אחראית לכל הפסד או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מיישומם.

בע”מ כימיקלים  חיפה 
www.haifa-group.com

Pioneering the Future
האגרונומים שלנו לשירותך:

 צפון )חוף הכרמל(: יש וקסמן 054-6756675, 
מרכז: אבישי שניידר 5616221-054, דרום: יוסי סופר 054-5616122


