עדיף להיות בטוחים .דשנים
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יבולים

מניסיונך ,עד
כמה משפיע
הדשן על
היבולים שלך?

אם לא היית חקלאי,
מה היית עושה?

פסקל
מוצר חדש מבית
"דשנים וחומרים כימיים"

האם לדעתך
יש עתיד
לחקלאות
בישראל?
איך
נעשית
חקלאי?

דשנים
לצמיחה
מתמדת

פסקל הוא דשן המורכב ממעכב
הניטריפיקציה גרין ביחד עם קיפ
ודשן אמוניקלי מסדרת גופר

מה אתה
אוהב בעבודה?
ומה לא?

לפרטים ורכישה פנו אל
האגרונום האזורי שלכם
צילום :שאטרסטוק

מהילדות בקיבוץ השדה
תמיד משך אותי .כמובן
שבאותם ימים היה זה
כבוד גדול לעבוד בגד"ש
של הקיבוץ ולהיחשב
"חקלאי".

הייתי עובד עם בעלי
חיים ,או אולי עוסק
בתחום טכני כל שהוא.
מה שבטוח ,זו הייתה
עבודה באוויר החופשי,
לא כלוא במשרד כל היום.

אוהב את הגיוון,
התחלה חדשה כל
עונה ,עבודה בטבע ועם
הטבע .לא אוהב את
הקושי שלנו להתפרנס
בכבוד מהמקצוע ואת
חוסר האכפתיות של
המערכות שמעלינו
לעתיד שלנו.

נמרוד צור ,בן  ,58נשוי ,4+מגבעת ברנר.
מייצר זרעים לירקות ,פרחים וגד"ש ,בחממות ובשדה פתוח

יבולים

דשנים
לצמיחה
מתמדת

ל ה ז מ נו ת 1–800–77–88–77

בחקלאות אינטנסיבית
כשלנו לדשן מרכיב
מכריע לאיכות ורמת
היבולים.

לצערי ,אם לא יתחולל
שינוי משמעותי בגישה
של המדינה לחקלאות,
העתיד לא נראה ורוד.

"גרין"  -מעכב ניטריפיקציה מבית
"דשנים וחומרים כימיים"  -מייעל
את הדישון החנקני וידידותי לסביבה
לדישון החנקני תרומה גדולה להזנת הצמח,
להתפתחותו התקינה ולשיפור היבול .לצד זאת,
ידועות היום גם השפעותיו על זיהום האוויר
ומי התהום .מעכב הניטריפיקציה החדש של
"דשנים וחומרים כימיים" שייצא בחודשים
הקרובים לשוק ,מקטין את כמויות החנקה
בקרקע ואת שחרור גזי החנקן לאטמוספרה,
ומגדיל את יעילותו של הדישון החנקני

נלחמים בנגעי הבוטריוספירה
עמ ' 3-2

ה

חנקן הוא היסוד הנצרך ביותר בצמח ,שני בצריכתו
לפחמן ,ומהווה כ 1-5%-ממשקל הצמח היבש.
מחסור ביסודות ההזנה מעיד על חולשה של הצמח
ויכול להוביל לפגיעה ביבול ובצמח עצמו .המחסור עשוי
להיווצר כתוצאה מפגיעה בקליטה ובהובלה של היסוד בצמח
או מזמינות נמוכה של היסוד בקרקע.
החנקן ,המיושם לרוב בריכוזים גבוהים בקרקע בהשוואה
ליסודות ההזנה האחרים ,מסופק לצמח באמצעות חומר אורגני
או כדשן מינרלי .החומר האורגני עובר מינרליזציה ומשחרר
לקרקע אמוניה שעוברת הידרוליזה וממנה נוצר אמון .בתהליך
המשך בעמ' 2

לקראת הקיץ :בוסטר לאבוקדו גליל
עמ ' 3

|

המשך מעמ' 1

החמצון המתרחש בסביבת הקרקע האמון יכול
להפוך לחנקה .החנקה נמצאה כמזהם המים
העיקרי באקוויפרים ובמאגרי מים עיליים
ברחבי העולם ,ובנוסף ,חנקה וחנקית יכולות
לעבור תהליכי חיזור (דנטריפיקציה) ליצירת
גזי חנקן מזהמים.
לכן ,מתרחבת בעשורים האחרונים מגמה של
צמצום וייעול השימוש בדשנים חנקניים וגובר
השימוש במעכב ניטריפיקציה ,שפועל לעיכוב
תהליך החמצון של אמון לניטריט ולמעשה
מקטין את היווצרות החנקה ואת שחרור גזי
החנקן לאטמוספירה.

שיפור בצימוח ובקליטת
יסודות ההזנה בגידולים
שימוש במעכב ניטריפיקציה מעניק יתרון
לגידולים גם בהחמצת סביבת השורש; קליטת
החנקן בצורת אמון גורמת לשחרור פרוטונים
מהשורש לסביבתו הקרובה (ריזוספירה),

צמחי אוכנמניות בניסוי
של ד"ר גיא תמיר  -מו"פ
ההר המרכזי.
משמאל :צמח אוכמניות
שטופל במעכב ניטריפיקציה.
מימין צמח שלא טופל
במעכב ניטריפיקציה.

המוביל להחמצה של סביבה זו .מחקרים הראו
שהחמצת סביבת השורש יכולה להוביל לעלייה
בזמינות הזרחן ויסודות הקורט ,בעיקר ברזל,
מנגן ואבץ.
מחקר משנת  2017הראה כי שימוש במעכב
ניטריפיקציה הגדיל את קליטת המנגן
בעצי הדר .במחקר שבוצע ב ,2018-נראה
כי שימוש בדשן אמוניקלי בשילוב עם
מעכב ניטריפיקציה שיפר את ריכוזי הברזל

והכלורופיל בעצי אבוקדו שסבלו ממחסור
בברזל כתוצאה מגידול בקרקע גירנית.
בתצפית ראשונית נראה שיפור בצימוח של
שיחי אוכמניות שגדלו בקרקע בעלת  pHבסיסי
קל ( )7.5כתוצאה מהוספת מעכב ניטריפיקציה
לדשן אמוניקלי.
אם כך ,השימוש במעכב ניטריפיקציה מייעל
את הדישון החנקני ביכולתו להגביר את
זמינות החנקן כאמון בסביבת השורש ולשפר

את הפוריות והצימוח בצמחים בעלי מחסור
ביסודות החנקן ,הזרחן ויסודות הקורט,
ובנוסף להקטין את פוטנציאל הזיהום
הסביבתי מחנקן.

גרין  -מעכב הניטריפיקציה
של "דשנים וחומרים כימיים"
בשוק העולמי קיימים סוגים שונים של
מעכבים .בימים אלו משיקה "דשנים וחומרים
כימיים" את מעכב הניטריפיקציה "גרין",
אשר נבדק בקפידה וייצא להפצה בחודשים
הקרובים" .גרין" ישולב בתוכניות הדישון
השונות לצד הדשנים המורכבים והחנקניים
הנפוצים .המגדלים יוכלו לספק לצמח את
"גרין" בנפרד ,או כתרכובת משולבת בדשן.
בין התרכובות החדשות ניתן יהיה למצוא את
גופר גרין ,דלתון גרין ונחשון גרין ,דשנים
אמוניאקליים שבהם נשמרת נוכחות האמון,
וכן את פסקל ,המשלב בתוכו שלושה דשנים:
גופר ,קיפ וגרין ואשר נבדק בשנים האחרונות
בניסוי באבוקדו של קיבוץ זיקים ביחד עם
מדריכים וחוקרים.

מעכב ניטריפקיציה בשילוב קיפ ודשן אמוניקלי,
מפחיתים נגעי בוטריוספירה באבוקדו
פסקל ,דשן חדש מבית "דשנים וחומרים כימיים" ,המשלב
מעכב ניטריפיקציה עם קיפ ודשן אמוניקלי מסדרת גופר ,הראה
השפעה חיובית על נזקי פטריית הבוטריוספירה באבוקדו

הבוטריוספירה בעצים .ההשערה היא שבשל
תהליך עיכוב הניטריפיקציה מצטבר אמון בקרקע
ומשמש כמקור עיקרי של חנקן לעץ .ויחד עם
החומצה הזרחיתית "קיפ" ,תוגבר עמידות הצמח
לפטרייה.
בסקר שנערך בזיקים בדצמבר  2018נמצא
שהטיפול המשולב של מעכב ניטריפיקציה וקיפ
הפחית בצורה ניכרת את רמת התייבשות ענפים
המשויכת לנגיעות בבוטריוספירה .ההפחתה
בהתייבשות הענפים בחלקות המטופלות במעכב
ניטריפיקציה וקיפ ביחד עם הזנה אמוניאקלית
כמקור לחנקן ,מתאימה להשערת המחקר
הטוענת שהזנה רציפה של מרכיבים אלה תחמיץ
את סביבת השורשים ,תזמן לשורש חומצה
זרחיתית בצורתה הפעילה והצמח יהפוך עמיד
יותר לבוטריוספירה.
בעקבות התוצאות החיוביות של הניסוי ,פיתחה
"דשנים וחומרים כימיים" את דשן פסקל ,הכולל
מעכב ניטריפיקציה ,קיפ ודשן אמוניקלי מסדרת
גופר.
הדשן קרוי פסקל בהשראתו של פסקל שודז'יק,
מגדל ותיק מצוות האבוקדו של זיקים ,השותף
לניסוי.

אבוקדו גליל  -בוסטר לעלים
והפירות גדלים
אבוקדו מזן גליל מקדים לתת פרי ותחילת הקטיף מתרחשת כבר באמצע חודש אוגוסט.
מכיוון שהזן מתאפיין בפרי קטן ,על המגדלים המעוניינים להגדיל את הפרי להיערך
להזנתו בבוסטר בחודשים יוני ויולי.
בוסטר  8-16-39+TE+FVשל "דשנים וחומרים כימיים" הוא דשן המיועד לריסוס עלוותי,
ומכיל דשנים כעלוומיד ,פיק ,חנקת אשלגן ומיקרו-אלמנטים .מומלץ לרסס את העלווה של
זן גליל בבוסטר בריכוז של .3%
תוצאות ניסוי שנערך במשך ארבע שנים במעגן מיכאל ,הראו כי הזנה בבוסטר
 8-16-39+TE+FVבריכוז  3%הגדיל את היבול הכללי לדונם ,ובעיקר את הפירות הגדולים
והבינוניים .הפרי גדל בשיעור של  7עד  26אחוזים ,בתלות בשנה .ההכנסה לדונם גדלה
בחלקות שרוססו בבוסטר בשיעור של  5עד  29אחוזים ,בתלות בשנת הניסוי.

עלייה בגודל הפרי בריסוס בוסטר באבוקדו
מזן גליל ,מעגן מיכאל2013 ,
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מחקר שהתקיים במטעי האבוקדו
בקיבוץ זיקים ,נבחנה השפעתה של
הזנה משולבת של גופר (אמון כמקור
חנקן) עם מעכב ניטריפיקציה וקיפ (מלח
אשלגני של חומצה זרחיתית) על קליטתם
של יסודות הזנה ,ועל השפעת פטריית
הבוטריוספירה ,הגורמת להתייבשות תפרחות
וענפים ,על העצים .נביא כאן ממצאים
ראשוניים אשר מצביעים על כיוונים חיוביים
התואמים את מטרות המחקר.
המחקר בזיקים נערך בהובלת ד"ר ליאו וינר
– מדריך וחוקר בשה"מ משרד החקלאות,
בשיתוף עם פסקל שודז'יק ודני נקש מצוות
מטע זיקים והאגרונומים אורי מזומן וגרשון
קליין מחברת "דשנים וחומרים כימיים".
בתהליך הניטריפיקציה הופך האמון בקרקע
לחנקה ,אשר נמצאה כמקור עיקרי לזיהום
מאגרי מים ומי תהום .הוספת מעכב
ניטריפקציה לדישון מתערבת בתהליך הטבעי

שקורה בקרקע על ידי החיידקים .התערבות
זאת באה לידי ביטוי בעיכוב התהליך של
מעבר אמון לחנקה .עיכוב זה מפחית את רמות
החנקה שעלולות להשטף ולזהם את מי התהום.
שמירת החנקן בצורת אמון באמצעות מעכבי
ניטריפיקציה אף מייעלת את הדישון ,מכיוון
שהיא מאריכה את משך הימצאות האמון
בסביבת השורשים ומגדילה את הקליטה שלו
בצמח.
הניסוי בזיקים ,כלל שש חלקות ביקורת
וארבע חלקות טיפול שבכולן גדל אבוקדו מזן
האס ,שהוא הזן הרגיש ביותר לבוטריוספירה.
הטיפולים התקיימו במהלך הדישון ושילבו
מעכב ניטריפיקציה ,קיפ וגופר הכולל חנקן,
המיושמים עם ההשקיה בצורה פרופורציונלית
לכמויות המים.
הבדיקות כללו בדיקות קרקע ובדיקות עלים.
בדיקות הקרקע בוחנות את מדדי החנקה,
האמון ואת כל הפרמטרים הקשורים למליחות.

בדיקות העלים קובעות את רמות חנקן ,זרחן,
אשלגן ,מגנזיום ,סידן ,ברזל ,אבץ ,מנגן ובורון.
השפעת מעכב הניטריפיקציה על ריכוז
יסודות ההזנה בעלים נבדקה גם בניסוי
שנערך ב 2018-במטעי אבוקדו האס של קיבוץ
נחשונים ונמצא כי רמת המנגן בעלים הוגברה
בעקבות הטיפול במעכב ניטריפיקציה לרמה
של  202.3ח"מ .בניסוי ,שגם אותו הוביל ד"ר
לאו וינר ,טיפול משולב של קיפ עם מעכב
ניטריפיקציה נתגלה כבעל ההשפעה הגדולה
ביותר והגביר את רמת המנגן בעלים ל244.1-
ח"מ ,כמות העולה בשיעור של  60%על ריכוז
המנגן בחלקת הביקורת.
בדו"ח המחקר שסיכם את אותו ניסוי
בנחשונים ("עבודות מחקר באזור המרכז,
דו"ח מחקר  ,)"2018כתב ד"ר וינר כי לאחר
עונה שלמה של טיפול משולב בחומצה
זרחיתית שיושמה בצורה של החומר המסחרי
קיפ ובמעכב ניטריפיקציה ,עלה היבול הכללי
מטון אחד ל 1,886-קילוגרם לדונם ,שהם
כ 500-קילוגרם מעל ליבול בחלקת הביקורת.
בניסוי הנוכחי בזיקים ,בנוסף להשפעת
מעכב הניטריפיקציה על יסודות ההזנה
בעלים ,נבדקה גם התפשטותה של פטריית

לקראת עונה
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