דיווח מהסיור שהתקיים בדצמבר 2016

מכל הבא לגן

סיור לימודי בנושא

גידול ותחזוקת מדשאות
כתב אהרון ברגר ,אגרונום
בשבוע הראשון של חודש דצמבר התקיים
סיור לימודי מעשי בנושא גידול ותחזוקת
מדשאות .הסיור התקיים במסגרת המרכז
הארצי ללימודי מקצועות הגינון של הארגון
לגננות ולנוף בישראל.
המשתתפים בסיור ,כ 40-במספר ,הגיעו
ממגוון תחומים :מהנוי הכפרי-קיבוצי,
מעיריות ,ממוסדות וגננים פרטיים.
הסיור התחיל באירוח בפארק הרצליה
בניצוחם של ורד  -מנהלת הפארק  -וקובי -
איש הפיקוח והמעשה .לאחר הסבר קצר על
המקום ,קובי לקח את המשתתפים לסיור
במדשאות והסביר על שימוש בתעלות ניקוז
מים ובגבעות מדושאות.
התחנה הבאה בסיור הייתה במשתלת
גידול דשא (דשא יצהר) רז ונאווה הציגו
זני דשא ,דרכי גידול וטיפול לקבלת איכות
גבוהה של מוצר שמשווק ללקוחות השונים,

המשתתפים התרשמו מקומביין דשא ייחודי
שהגיע לאחרונה לארץ ומקלף שטיחי דשא
אחידים שנוחים לפריסה בשטח.
לקראת צהריים הגענו למלון דן קיסריה ,שם
בחנו את הנושא של ערבוב זנים שונים ,זן
דשא סנטנה אנה שמשמש את מגרש הכדורגל
במקום ,ובאזור הבריכה  -ראינו מדשאות
מזנים שונים שמשמשות לצל ובאזורי דריכה
רבים.
לאחר ארוחת צהריים במלון ,היגענו למשטח
הגולף קיסריה ,שם אוין ובועז הדריכו אותנו
ברזי המשחק ,הראו לנו את מרכיבי המיכון
המעניינים המשמשים את כלל מרכיבי הדשא
בגולף  -גרינים ,ראף ופיירוויז .לבסוף התנסו
המשתתפים במשחק .בועז  -אחראי על
ההשקיה במקום  -נתן למשתתפים הסבר על
מערכת השקיה ייחודית ,בו קיימת שליטה
מרחוק על זוג ממטירים.

התחנה האחרונה בסיור היתה באצטדיון
נתניה בהדרכתו של מנהל המקום יבלו,
שנתן למשתתפים הסבר מקיף על תחזוקת
מגרש כדורגל ,שמארח  3קבוצות ויותר
במהלך עונת הכדורגל .התרשמנו משלל
מרכיבי המיכון המשמשים את המקום -
מכסת ,משזרעת ,מדשנת ,אוספת ,מכונת
סימון ומכונת קנטים ,בו משתמש עובד יחיד
שמתחזק את המקום.
במסגרת הסיור ,שהגיע לסיומו לפנות ערב
בנקודת ההתחלה בהרצליה ,נערכו דיונים
בנושאים מקצועיים כגון אוורור ודילול
מדשאות ,שיקום שטחים שחוקים ,דישון וכד'.
תודה לכל המארחים והמשתתפים.

הסיור הבא יערך בתאריך.15/03/2017 ,
26.4.2017

פרטים באתר הארגון לגננות ולנוף בישראל
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