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 החל לקראת סוף נובמבר ואנו מתחילים למנות מכסות צינון ושעות קור.החורף   שלום.כולם ל

פי התחזית לשבועיים הקרובים, מגמת הצבירה על  יושבים על הממוצע וזה טוב.נחנו א רגעכ

 ראו גרפים של מכסות צינון ושעות קור בעמוד הבאה. "תימשך יפה בע

מאד לעשות סניטציה בחלקות. מומלץ   בכל המקומות ניתן כבר לכסח את הנוף. -החלקות צב מ

זה ו מומלץ לרסס במונעי נביטהן כ לרסס בקוטל פטריות כלשהו.ו היטב משאריות השלףלנקות 

 הזמן להיפטר מעשבים קשי הדברה.

 גם לחשוף כמה כתרים בכל חלקה כדי לראות מה מצבם הבריאותי.מומלץ 

 לבצע את השתילה מיד עם הגעת השתילים. מומלץ רבים ישתלו בקרוב חלקות חדשות. דלים מג

לא מעדות הנחתום אלא )בבית דגן היה מוצלח בוע וחצי ששהתקיים לפני הכנס  – מגדליםכנס 

הניב עבודה רבה  המדדים להצלחה הוא שהכנסחד א .(תגובות המשתתפים ואיכות המרציםמ

 להודות שוך למרצים ולכל מי שנטל חלק בהצלחת הכנס. ואני מנצל את המכתב הזה .להמשך

 דשן גת בכנס המגדלים.הרצאתו של ערן בן יעקב ממקריות יענקודות 

ש י . יות לגידול אדמונית בישראל'חלהמלצות הדישון המקובלות והמפורסמות ב'הנבהמשך 

 דות הבאות. להדגיש את הנקו

ולרוב יהיה זול מהאלטרנטיבות  ,דשן מבוסס אוריאה הוא יעיל, נוח, לרוב זמין יותר לצמח

בקרקעות חוליות מאוד   .בגידול בקרקע רקשימוש הוא חשוב להדגיש שה  .(חנקןחישוב עלות הב)

 גרם נזק כתוצאה משחרור אמוניה.ייכול לה

דשן תואם שפיר )נטול  וא שהחנקן שלו הוא על בסיס אוריאה.י 'טוב' ללהשתמש בדשן נוז ומלץמ

דישון באופן זה   כאמור,  (.בסגול תחת הא' נקרא דשן אדום ) כלור( שמקור החנקן שלו הוא אוריאה.

עם אבל ניתן להזמין טוב  בד"כ ללא יסודות מיקרו. וצרימ 'טוב'דשן  גם מוזיל את עלות הדישון.

חומרים מיקרו, יסודות רזל, למתן ב להתקין משאבה נוספת שתשמש  חילופין,לאו  .מיקרויסודות 

 חומרים לחיזוק הצמח. ו למניעת מחלות

באמצעות , ונהעלפחות בתחילת ה ,את הגידולמקסימלית כשמנטרים,  הדישון תהיה יעילות 

  סדנא לשימוש במשאבי תמיסה וערכות בדיקה.-אולי בכנס הבא נעשה מיני משאבי תמיסה.

 טנסיומטרים. ואהכעת וישים מדד ההשקיה היחיד שנראה יעיל    -
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