
דישון  סחלב ים

וולפסוןדובי 
אגף הפרחים

 משרד החקלאותמ�שה

מ"שה



ראשי פרקים
למה לדשן �
במה לדשן �
עקרונות  דישון סח לבים�
איך להוסיף דשן �
)כמויות חיש וב(כמה לדשן  �



?למה לדשן
 ההזנ ה לה ם הו א זקוקחומרילספק לצמח את �
 הה זנה משמ שים לבני ת אברי ה צמח חומרי�

ולתהליכי  ההת פתחות השונים 
מטרת הדישון להזין  את הצמח מבלי לגרום לנזק�
יש מינים שאין לדשן בזמן תרד מה �



?במה לדשן



תצורות דשנים
 אבקה או גרגירים�דשנים מוצקים �

 צבעוניות       תמיסות �דשנים נוזליים �
או חסרות צבע



דשן על בסיס אצות
SEAWEED EXTRACT 

ממקור אורגני�
:מכיל �

N-P-K ו קורטיסודות �
" מעודד צמו ח טב עי"�
 אמ ינ וחומצות�

וצימוחמגדלים טוענים כי הדשן מעודד פריחה �
 לצמחי בונסאימומלץמאד �





דשן על בסיס אצות
SEAWEED EXTRACT 

המקור לא חוזר על עצמו �
מפוקפקיםי מקורות " עלרובמסופק �
 של יסודות ההזנ ה  מדויקתאין  א נליז ה �



:סוגי היסודו ת
)מאקרואלמנטים (עיקרייםיסודות  �

)מיקרואלמנטים (קורטיסודות  �



סימון כימי של היסוד ות 

N - Nitrogen 
P - Phosphorus

K - Potassium

Ca - Calcium

Mg - Magnesium

מאקרו אלמנטיםמאקרו אלמנטיםמאקרו אלמנטיםמאקרו אלמנטים

חנקן

זרחן

אשלגן 

סידן

מגנזיום 

   Fe - Iron 
S - Sulfur

Zn - Zinc

Mn - Manganese

Cu - Copper

Mo - Molybdenum

B - Boron

מיקרו אלמנטיםמיקרו אלמנטיםמיקרו אלמנטיםמיקרו אלמנטים

ברזל

גפרית 

אבץ 

מנגן

נחושת

מוליבדן

בורון



עקרונות דישון סחלבים
  וחמיםבטבע רוב הסחלבים חיים באזורים גשומים�
)לשלשת, שאריות צמחים(הצמחים נ חשפים לחומר אורגני �
) אורגני או כימי(י דישון "אפשר לעודד גידול בעצי צי ם ע �
חנקן מעודד צימוח�
זרחן מעודד פריחה�
אשלגן מחזק את מבנה הצמח�
צורכים חנקן לפירוקם) קליפות(מצ עים אורגנים �
מדשנים ר ק צמחים ב ריאים ובתקופת פעילות�
" פיקים"כדאי לדשן בכל השקיה על מנת למנוע �
כדאי לשטוף את המצע למנוע  הצטברות מלחים�



הגורמי ם המש פיעים  על דישון 
הנוהגהתכונההגורם

לחות יחסית
עוצמת האור
טמפרטורה

תנועת האוויר
סוג המצע
סוג המצע

שלב הגידול 
איכות המים

הפחתהגבוהה
הגברהגבוהה
הגברהגבוהה
הגברהרבה

הפחתה
הגברהאורגני
הפסקה, הפחתהתרדמה
הגברהירודה

מנוקזפחות 

אין ל דשן צ מחים  במצב  ירוד 



קריטריונים לאיכות מים
� pH

חומציות
� EC = Electrical Conductivity

מוליכות חשמלית

�Chemical Composition (Cations = Anions)
ואניונים קטיונים , הרכב כימי

�SAR = Sodium Adsorption Ratio
יחס ספיחת נתרן

�SSP = Soluble Sodium Percentage
אחוז אשלגן מסיס

�RSC = Residual Sodium Carbonate (Na2CO3)
נתרן קרבונט שאירתי



pH 
[OH-] pH [H+]

10-0 14 10-14

10-1 13 10-13

10-2 12 10-12

10-3 11 Alkaline10-11

10-4 10 10-10

10-5 9 10-9

10-6 8 10-8

10-7 7 Neutral 10-7

10-8 6 10-6

10-9 5 10-5

10-10 4 10-4

10-11 3 Acidic 10-3

10-12 2 10-2

10-13 1 10-1

10-14 0 10-0

בסיסי

ניטר אלי 

חומצי 



 המצע על זמינותpH השפעת 
Nitrogen
Phosphorus 

Potassium
Sulfur

Calcium
Magnesium

Iron
Manganese

Boron 
Copper/Zinc

Molybdenum

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0



ערכות בדיקת שדה



מחסורים ביסודות הזנה

הזנה מלאה Nללא חנקן  Pללא זרחן  Kללא אשלגן  Caללא סידן  Mg מגניוןללא 

Principles in orchid nutrition, Davidson 1960: פ"ע



מחסור בחנקן



מחסור בזרחן



מחסור במגנזיום



עודף דשן



 גרברה-ת דישון ולצמה

Growing
Stage

Nitrogen
NO3

Phosphorus
P2O2

Potassium
K2O

Vegetative* 40-80 40-80 40-80

Development** 100-150 30-50 100-150

Flowering 100 50 200
 



?איך להוסיף  דשן
במים�
הצימוחבעונת  , השקי יהבכל �
להוסיף ש טיפות �
כל השקי ה  רביעית ללא דש ן �



?כמה לדשן



Nutrient uptake curves of 
greenhouse tomatoes

Nutrient uptake (kg/he/year)

fruiting



תגובה/ מינון 



 כ מו מונופודיאלים בסחלבי ם  1-1-1הזנה מ אוזנת
Phalaenopsis

 שבועות לאח ר  שתיל ה בצ מח י ם  1-5-14-6עידוד שור שי ם 
עם  מער כת  שורש י ם פע י לה וברי אה 

הצמ ח התפת ח עד ל ממד יו לפני  2-3-1עידוד פרי חה 
בצ מחי ם  ה מושפ עים  מתנא י  , הפרי חה 
לעבו ר לדשן זה  ע ם ה ש ינוי : סביבה

שי מוש  ,  עידוד צי מוח  לאחר  הפ רי ח ה1-1-2גדילה 
עד לתקופת מנוחה  או לה תפתחות

שי מוש N-P-Kיחסי  מטר ה 

נוהגי דישון שונים בסחלבים



"ק לסיות "המלצות 
סחלבים דורשים דישון קבוע לגדילה ופ ריחה �

תקינים 
י ש  לדשן במנ ת חנקן גבוהה יותר " בארק"במצע �

15-5-5 או 30-10-10: כמו
"  בארק"סחלבים תלויים או כאל ה ש א ינם במצע �

20-20-20:  לד שן בדשן  מאוזן כמואפשר
: י דשן זרחני כגון"  לעודד פריחה ע ניתןבאביב �

 10-30-20
:מקור



מחקרים חדשים

צריכת הזרחן של סחלבים נמוכה יחסית�
י זרחן רק היכן שיש מחסורים"אפשר לשפר פריחה ע�
19-4-23המלצות דישון למים עשירי מינרלים �
13-3-15המלצות דישון למים דלי מינרלים �

Orchid 2003פ פרסום ב "ע



השפעת הט מפרטורה על 
)לליטר מים' גר(מסיסו ת הדשן 

Fertilizer Temperature (oC)
0 5 10 20 25 30

Ammonium Sulfate 700 715 730 750 770 780
Urea 680 780 850 1060 1200 1330
Potassium - Chloride 280 300 310 340 355 370
Potassium - Sulfate 70 80 90 110 120 130
Potassium - Nitrate 130 170 210 320 370 460

 



אמונים סול פט: אפיון דשן
Chemical formula: (NH4)2SO4 
Elements: SO4 N-NH4 S 
 72  21   24   (% of weight) 
Form: Crystallized - Granular 
Color Ivory - light 
Volume weight 1.06 gr./ml 

 

Temperature oC 0 5 10 20 25 30 
Solubility 700 715 730 750 770 780

 

EC 1.62 ds/m2

pH 5.4
 

טמפר טו רה 
מסי סות

:נוסחה כימי ת 
יסודות

)פ מש קל"ע( %   
מגורענת : תצורה
שנהב לבן: צבע

:משקל נפחי



PPMחישוב חלקי מיליון 
SO4   N-NH  S

72  21 24
:לדוגמא

 )21% =(חנקן '  גר210ג יש " ק1ב 
)ג"ק= ( ליטר 1,000ק מי ם יש "ב מ

' גר1,000 קילוגרם יש 1ב 
.)1,000X1,000( חלקי מליון 1=  ליטר 1,000גרם ב  1

 חלקי מיליון210=   ליטר 1,000 גרם ב 210
:כלומר

ק מים ת ניב " מ1ג אמוניום סולפט ב " ק1המסה של 
) ליטר1ב '  גר1גם ( חלקי מיליון חנקן 210 

 אמוןגופרת



 flowersחישוב דישון לפי 

המלצת החברה

הערותח"מגרם בליטרליטרסמ"קאחוז
N9%510000.000454509-9-9 דשן סחלבים

דשן סחלבים

המלצת החברה

N4%410000.000161604-6-7 דשן פורחים
P6%410000.000242404-6-7 דשן פורחים
K7%410000.000282804-6-7 דשן פורחים

)גרניום(דשן לפורחים  



 20-20-20אפיון דשן 
Elements: N P K
(% of weight) 20 20 20 + Micro elements
Form: Crystallized
Color Pink red
Volume weight 0.95 gr./ml

 

Temperature oC 20 25 30 40 50
Solubility 40 45 50 55 60

 

EC 0.9 ds/m2

pH 5-6
 

טמפר טו רה 
מסי סות

יסודות
)פ מש קל"ע( %   
מגורענת : תצורה
א דום-ורוד: צבע

:משקל נפחי



Paphiopedilumהמלצות דישון 

5030Phosphorus

3015Magnesium

5030Calcium

10060Potassium

10060Nitrogen 

Maximum 
ppm

Minimum 
ppm

Element

Mineral Nutrition for Slipper Orchid Growers, Wellenstein :פ"ע 2003

N

P

K



תודהתודהתודהתודה


