


דשני חיפה כימיקלים



?מה זה חנקת אשלגן





?למה דשני חיפה כימיקלים



?למה דשני חיפה כימיקלים לאבוקדו

נזקי מליחות בעלי אבוקדו



דישון אבוקדו

(דונם\ג"ק)מינון יסוד
)%  ערכים בעלים 

(מחומר יבש
הערות

להתחשב במי קולחין30-352-1.8חנקן

"0.1<0-5זרחן

"1<25-35אשלגן

אין התייחסות0.25<-מגנזיום

לא רלוונטיכלאטג "ק2-4ברזל

מ"ח30–25ריסוסי עלווהאבץ

30<ריסוסי עלווהמנגן



משמעות השקיה במי קולחין

,  מי קולחין מכילים מינונים לא מבוטלים של יסודות הזנה

.אשלגן וחנקן, ובעיקר זרחן

.יש להתחשב בכמות כל יסוד המגיע עם המים

:דוגמא

(P)מ של זרחן "ח5במי השקיה למטע מסוים יש 

(P)גרם זרחן צרוף 5כלומר בקוב יש 

קוב לדונם לערך800-מטע בוגר מושקה ב

0.005(Kg/m3) X 800 (m3) = 4 Kg P

4 (Kg P) X 2.3 = 9.2 Kg P2O5



...הלכה למעשה

לא  , למרות שיש כמות חנקן לא מבוטלת במים-חנקן 

.נהוג להפחית מרמת הדישון החנקני

בדרך כלל לא נהוג לדשן בזרחן כלל בגליל  -זרחן 

בדיקות עלים רב שנתיות במראות עליה בערכי . מערבי

!המלצה לא לדשן זרחן( 0.14-0.12%)זרחן בעלים 

10מ אשלגן במי ההשקיה ייתן "ח10כל -אשלגן 

100-50%המלצה לדשן –! (K2O)ג תחמוצת אשלגן "ק

(אשלגן לדונם' יח30-15)





דשנים מסיסים



דשנים מסיסים לאבוקדו

נוסחה
יחס 

N:P2O5:K2O
מאפיינים

27-0-271:0:1
דשן המכיל כמויות שקולות של  : הנוסחה הקלאסית לאבוקדו

.  היחס המקובל לדישון אבוקדו, חנקן ואשלגן

23-7-23+ME3:1:3
מומלצת  , נוסחה מועשרת בזרחן ובמיקרואלמנטים

. לקרקעות עניות בזרחן

20-20-20+ME1:1:1

זרחן ברמה גבוה , נוסחה המכילה את כל צורות החנקן

מומלצת לשיקום מטעים המצויים  , *מאוד ויסודות מיקרו

. במצב הזנתי ירוד

13-0-461:0:3.5חנקת אשלגן 

מתאים לערבוב עם מרבית , המקור האידיאלי לאשלגן

ניתן  . לרבות כל סוגי הברזל, הדשנים המקובלים

.או כבסיס לתערובת דשנים, ליישום בנפרד

0-61-00:1:0חומצה זרחתית 
לניקוי מערכת הטפטוף ולהחמצת מי  , להעשרה בזרחן

.ההשקיה



השוואה לדשנים מקובלים

8-0-8כגון 1:0:1יחס מקובל הוא 

27-0-27כל -דשן–דשן מקביל של חיפה כימיקלים 

(מכיל חנקת אשלגן ואוראה)

:חנקן צריך' יח30עבור 

8-0-8ג "ק375

או

27-0-27כל -ג דשן"ק110



שימוש בדשנים המכילים אוראה

(  8-0-8, 15-0-15)דשנים המקובלים לדישון אבוקדו ה

.אמון חנקתי ואמון גופרתי, מכילים אשלגן כלורי

.פחות רגישים להשקיה•

.השקיה עודפת שוטפת כלוריד ולא תשטוף אמון•

.צורות החנקן הן חנקה ואוראה27-0-27כל -בדשן

ניתן לשלוט על עומק חדירת החנקן –ל שטיפות "שתי הצורות הנ•

.לקרקע

מומלץ לדשן בשליש האחרון של  : השקיהיש להקפיד על •

.ולא להשקות בעודף, ההשקיה

.אוראה הופכת לאמון תוך מספר שעות•





דשנים בשחרור מבוקר–מולטיגרו 

?מהו דשן בשחרור מבוקר

דשן בשחרור מבוקר הינו דשן גרגירי  

המצופה במעטפת פולימרית ומשחרר את 

פ  "יסודות ההזנה לגידול באופן מבוקר ע

תוכנית ההזנה שנקבעה מראש על פי  

.דרישות הצמח



שורשים עוטפים את גרגירי המולטיגרו

קליטה ישירה מהגרגר, צפיפות שורשים סביב הגרגירים



יתרונות

.שחרור יסודות הזנה ברציפות ולאורך זמן בהתאם לדרישות•

(תהום-צמצום זיהום מי)הדשן אינו נשטף מבית השורשים •

דישוןאין צורך להתקין ולתחזק מערכת •

(בוץ)אין צורך בהשקיות טכניות או דישון קרקעי •

.הפחתה בכמויות יישום, שימוש חסכוני יותר בדשן•

כאשר אין צריכה או השקיה  –מנגנון האטת שחרור בחוסר צריכה•

שחרור הדשן יואט משמעותית, תכופה

מולטיגרו אבוקדו צעיר



מולטיגרו לאבוקדו צעיר

תזמון
נוסחת דשן 

*מומלצת

משך 

שחרור  

(*חודשים)

*

כמות  

ליישום 

(עץ/'גר)

חנקן לדונם ' יח

לפי עומד  ( דונם/ג"ק)

(עצים לדונם)

הכנת השתילים
17-7-14  +

יסודות קורט
830

עומד העצים

6790200

שנה ראשונה
30-6-8 +

יסודות קורט
12

180448

2506611שנה שניה

3157814שנה שלישית




