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 במחסור לצמחערכת הצלה 

 

צמח, הותיק של וצעיר או הקורה לעיתים שצמח אחד חולה במטע או בכרם. הדבר יכול לקרות נוכח גילו ה

סימנים על הגזע, התנוונות כאשר ניכרים סימני מחסור כמו עצירה בגדילה, יבול מופחת, נשירת עלים, 

 הענפים וסימנים נוספים.

ולעיתים,  פותרים לחלוטין את הבעיההניסיונות לטפל בצמח החולה עם חומרים להגנת הצמח לא תמיד 

 נוכח אי הצלחת הטיפול, התופעה עלולה להתפשט גם לצמחים סמוכים.

כלכלית ומקצועית בנקיטת פעולה מאחר ומדובר בצמח שהושקעו בו לא מעט זמן ומשאבים, ישנה חשיבות 

הבודד או במספר  צמחלטיפול ב ערכהדשן הצפון פיתחה במיוחד עבור כך, חברת  לטיפול ולהצלת הצמח.

 במערכת השורשים. הוא. במידת הצורך, ניתן לטפל בחלקה שלמה, כאשר ראשית הטיפול, בחלקה צמחים

 

 שלבי הפעולה להצלת צמח במחסור:

ס"מ  15ליד הטפטפות ובמרחק של בסמוך לגזע, באמצעות חפירה עדינה  - אבחון בית השורשים •

 ס"מ. 5לעומק של 

שורש ולנסות להשוות השערות של שורשים פעילים, בעיקר  קיומם של בדיקתהיא  מטרת שלב זה

 בריאים בחלקה. לצמחים באופן יחסיאותם 

ודיים של עם ייעזרת חומריב ת,ידניחיטוי השטח בצורה  –בחינת בית השורשים לאחר  חיטוי השטח •

 דשן הצפון.

ראשית, פורסים  –)לאחר המתנה של כשעה עד שלוש שעות מהשלב השני( פיזור חומרי הזנה  •

 (,מדכא מחלות) קומפוסט סופרסיבימניחים  ,יריעה מתחת לשלוחת הטפטוף. על גבי היריעה

 הומיות בתוספת אוראה()חומצות  50/50 רומי, מוסיפים דשן מסוג פיתוח ייחודי של דשן הצפון

עוטפים ביריעה את התערובת ומכסים בעשבים או בחיפוי דק . לאוורור התערובתחומרים נוספים ו

 אחר, על מנת לשמור על הלחות. 

 צילום: אולה ויינר. בתמונה: ד"ר ערי גוברין במהלך הדגמת התהליך.
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  התוצאה:

בעזרת ריסוסי  בצמחשורשים יחדרו לתוך היריעה וניתן יהיה להמשיך לטפל , מספר שבועות לאחר הטיפול

 מבית דשן הצפון. ,7-7-7אסקו עם מוצרים כמו הזנה 

ניכרת תגובה מהירה לטיפול בקרב רוב הצמחים וקיימת סבירות גבוהה מאוד ליבול עוד באותה השנה או 

 בשנה שאחריה.

 

 :המחבר הערות

על מנת לשמור  להשקות את הצמח בצורה ידניתבימים חמים ובמידה וכל החלקה לא מושקית יש  .א

 יריעה העוטפת את החומרים.בובמיוחד  ,עליונים של הקרקעהס"מ ה 10 -בעל לחות 

שווי כספי. השווי מורכב ב מוערך צמחכל , מאחר וגישה זו מבוססת על שיקולי עלות ותועלת .ב

השקעה של  ,. במרבית המקריםעתידים לקצוריבול אותו מהו צמחלממספר השנים המתוכננות 

 צמחהאלטרנטיבה של כריתת ה כדאית, מאשרעשרות שקלים באופן חד פעמי  מהווה השקעה 

 שעתיד לתת יבול רק בעוד מספר שנים.יותר, צעיר  בצמחוהחלפתו 

 

 שימוש עצמי. לובעברת הידע השירות בפיתוח  ,החקלאים פעולה פורה עם ףותילש פועלתדשן הצפון 

 עשייה.החברה, לקבל מידע נוסף ולהתחיל בניתן לפנות לכל אחד מהאגרונומים של 

 

 ד"ר ערי גוברין

 אגרונום

  דשן הצפון
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 תיאור שלבי הטיפול

 צילום: דנה מינצר.

 פריסת אלבד –שלב ראשון 
 

 
 

 פיזור קומפוסט –שלב שני 
 

 
 

 אזומייטפיזור  –שלב שלישי 
 

 
 

 "50/50פיזור דשן מסוג "רומי  –שלב רביעי 
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 ערבוב החומרים –שלב חמישי 
 

 

 חיפוי האלבד –שלב שישי 
 

 
  

 בעשבייהכיסוי  – שביעישלב 
 

 

 בחומצות פולביותהשקייה  –שלב שמיני 
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