
למה הזנה ודישון לא יכולים להיות  
?כמו הגנת הצומח



ניטור רציףהדברה משולבת מבוססת על 

והטיפול מבוסס על מה שקורה בשדה באותה  
.  נקודת זמן



אגף : נתונים)מי תהום בישראל דישון יתר כפי שמתבטא בזיהום 
(איכות המים ברשות המים
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אנליזות עלים רגילות לא נותנות מענה לניטור  
המצב התזונתי של הצמח



פי  )טיפולי דישון חנקני שונים , בניסוי דישון בזית

כ לא מראים הבדלים בריכוז  "בדר( ויותר2

גם לאחר שנתיים ושלוש שנים , בבדיקות עלים
.של ניסוי



:מה נותנת לנו בדיקה של מוהל הצמח

רמת המינרלים הנקלטת באותו זמן-

לגדילההזמיניםרמת המינרלים -

רמת רגישות גבוהה לחוסרים ועודפים-

שהבעיות מתחילותלפניניטור חוסרים ועודפים -

למחלות( עודף וחוסר)קשר ישיר בין רמות של מינרלים -

ולמזיקיםצמחים

בבני אדםבדיקת דםכמו -

Plant sap analysis–בדיקת מוהל הצמח 



מדדים שונים כולל כל המיקרואלמנטים  20בבדיקה נמדדים 
.החיוניים לתהליכים שונים בצמח ולעמידות למחלות



סימני מחסור וניידות של מינרלים בצמח

-NPK בצמח  נעים בצמח בקלות ומגנזיום

בעלים  ולכן מחסורים יובחנו תחילה 

הצמח מקריב את העלים הבוגרים . הבוגרים
לטובת קודקוד הצמיחה

בצמח  אינם נעים בקלות מיקרואלמנטים וסידן -
.בעלים הצעיריםולכן מחסורים יובחנו תחילה 

וגם  העלים הבוגרים בכל דיגום נדגמים גם 

.  העלים הצעירים

י היחס ביניהם"מחסור או עודף נקבעים ע



עודף דישון ממינרל מסויים גורם לבעיות קליטה של מינרלים  
:אחרים ולרגישות ומחלות ומזיקים

מגנזיום  , עודף אשלגן מפחית קליטה של סידן-

ומיקרונוטריינטים

עודף בזרחן מפחית קליטה של ניטראט וגופרית-

עודף ניטראט גורם לרגישות למחלות ומזיקים-

מדכאים את המיקרוביאולוגיה של הקרקעNPK-עודפים ב-

...דשנים עולים כסף-

זיהום מי תהום-



השאיפה היא להגיע ליחס הנכון בין 
הנוטריינטים בשלבי הגידול השונים

:בדיקות מוהל הצמח מאפשרות

הפרש הזמן בין בדיקה לבדיקה הוא בין  . של המצב ההזנתי של הצמחניטור רציף -

שבועיים לשלושה שבועות

ולהשתפר משנה לשנהללמוד את הגידול מאפשרות -

לפני שנראית עקהתיקון מחסורים ועודפים בצמח -

ביבול ובאיכותשיפור -

סטימולנטים-קומפוסט וביואיזון הקרקע והצמח מאפשר פעולה יעילה יותר של תה -

עמידות למחלות ומזיקיםאיזון המינרלים משפר -

טכנולוגיה מוכחת בשדה-

בעלויות דישוןחיסכון-
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