בימים אלה אנו נמצאים לקראת זריעת אגוזי אדמה.
מאחר וטמפרטורת המינימום הנדרשת לזריעה היא  14-16מעלות צלסיוס בקרקע ,הזריעות
מתחילות מסוף מרץ-תחילת אפריל.
במהלך הזריעה מקובל ליישם בפס הזריעה ,בנוסף לזרעים ולתמיסת הביקטור ,גם תמיסת כלאט
ברזל משוכלל במינון של  1 – 3ק"ג לדונם .מהלך זה מקובל בעיקר באיזור הנגב המערבי ,איזור
הגידול העיקרי לאגוזי אדמה בישראל .בנוסף לכך ,במהלך עונת הגידול מקובל ליישם עוד 3-8
יישומים של כ  300גר' לדונם של כלאט ברזל משוכלל אחת לשבוע .יישום מינונים כה גבוהים הוא
ייחודי לאיזור הנגב המערבי וזאת בעיקר בגלל קרקע הגידול .בעוד שקרקע הלס רכה ותחוחה מה
שמאפשר לעוקץ נושא הפרי ) (gynophoreלחדור לקרקע בקלות הרי שתכולת הגיר שבה
וההשקיות התכופות המעודדות תנאי חוסר איוורור מאיצים תהליכי כלורוזה ויישום כלאט הברזל
מתקן תופעה זו ומונע את פחיתת היבול הפוטנציאלי.
כיום ,יש בשוק מגוון מוצרים המתיימרים לתקן מחסורי ברזל ביעילות גבוהה .איך נבחר כלאט ברזל
לתיקון כלורוזות באגוזי אדמה?
בכלאטי ברזל משוכללים יש מס' מדדי איכות.
ראשית ,המולקולה .רוב כלאטי הברזל בשוק מורכבים מ Fe-EDDHAאו  .Fe-EDDSAמולקולה זו
נחשבת ליציבה ברמת חומציות ( )pHשל עד  .pH=10פרוגת מורכב בעיקר ממולקולת Fe-
 EDDHBEDמולקולה היציבה גם ב.pH=11
שנית ,ריכוז הצורה הפעילה של המולקולה .רוב הכלאטים מכילים תערובת של שתי צורות
המולקולה .אורתו-אורתו ואורתו-פארה .הצורה המרחבית הראשונה היא הזמינה יותר לגידול .רוב
מותגי כלאטי הברזל לא מצהירים על תכולת הצורה הזמינה .חלקם מצהירים על תכולה מקסימלית
של  80%צורה פעילה .פרוגת הוא היחיד שכל תכולת הכלאט המשוכלל שלו קיימת כאורתו-אורתו,
הצורה הזמינה ביותר לגידול.
שלישית ,כל כלאטי הברזל מצהירים על תכולה של לפחות  6%ברזל אולם בחלק נכבד מהם לא
מוצהר אחוז הברזל הנמצא בכלאציה .בפרוגת כל הברזל נמצא בכלאציה עם מולקולה אורגנית
והברזל זמין לגידול לאורך זמן.
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