
הזנה עלוותית
הזנה עלוותית - שיטת יישום דשן המתבססת

על קליטת מינרלים דרך עלי הצמח.
 

פרקטיקת דישון חשובה המאפשרת להנגיש
לצמח מינרלים חיוניים וביוסטימולנטים, אותם
הוא מתקשה לעיתים לקלוט דרך השורש, זאת

נוכח ה-pH הבסיסי ברוב קרקעות ישראל.

להזנה עלוותית מספר יתרונות בולטים:

סולימיקס אביב 21-21-21
מכיל 21% חנקן, 21% תחמוצת זרחן, 21% תחמוצת אשלגן.

מועשר במיקרו אלמנטים (ברזל, מנגן, אבץ, נחושת, מוליבדט). 
דל כלור.

 

מינון מומלץ:  1%-0.5%

הזנה עלוותית - דשן מוצק

קליטה מהירה בצמח – הדשן נקלט באתרי

המטרה וזמין לביצוע פעולות ביולוגיות חיוניות.

אידאלי לתיקון מחסורים מהירים (ללא

תהליכי הטמעות כפי שיש בהזנה מהקרקע).

הזנה אולטימטיבית כאשר הקליטה דרך מערכת

השורשים של הצמח מוגבלת.

קליטה גבוהה ויעילה של מיקרו אלמנטים.

EXTRA סולימיקס אביב
מכיל 21% חנקן, 21% תחמוצת זרחן, 21% תחמוצת אשלגן.

מועשר במיקרו אלמנטים (ברזל, מנגן, אבץ, נחושת, מוליבדט),
תמצית אצות, חומצות אמינו וחומצות הומיות ופולביות. 

דל כלור.
 

מינון מומלץ:  1%-0.5%

Folly 13-2-44
מכיל 13% חנקן, 2% תחמוצת זרחן, 44% תחמוצת אשלגן.

מכיל תוסף המשפר את אופן ההיאחזות ואת פריסת הדשן על שטח
העלה. דל כלור.

 

מינון מומלץ:  1% לטיפול במחסורים/הגדלת גודל הפרי. 
8%-5% להתעוררות.
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מוזמנים לפנות אלינו
 

sales@deshen.org במייל
בטלפון של מרכז ההזמנות 1800-071-411

או לסוכן השטח באזורכם.
 

שמחים לעמוד לרשותכם !

 
להזנה עלוותית יעילות גבוהה במיוחד כאשר מיישמים
בשולי העונה, טרם התחממות או התקררות הקרקע.

 
חומצות אמינו - חיוניות לצמח עבור בניית חלבונים.

חומצות אמינו העוברות ישירות בעלווה מייעלות
משמעותית את תהליך ייצור החלבונים בצמח מבחינה

אנרגטית.
 

,Ascophyllum Nodosum תמצית אצות - מופקת מאצת
עם ההרכב ייחודי המכיל יסודות מאקרו ומיקרו, חומצות
אמינו והורמונים צמחיים כמו אוקסין, ציטוקנין וג'יברלין. 

לפי עדויות המחקרים, לשימוש באצה זו מיוחסים יתרונות
כמו שיפור המערכת החיסונית של הצמח, עידוד צימוח

וחלוקת התאים והעלאת אורך חיי המדף של הפרי.
 

חומצות הומיות ופולביות - תורמות לשיפור קליטת
המינרלים בעלה ולאופן תנועתם בצמח.

כדאי לדעת

אספקה: דשן נוזלי - צובר / קובייה 1 קוב / ג'ריקן 10 ליטר
דשן מוצק - שקי 25 ק"ג

 
הוראות שימוש: יש לבצע ריסוס מדגמי על צמח או על עץ בודד לפני ריסוס החלקה כולה, בייחוד

בשלב החנטה והפריחה. אין לרסס צמחים בעקת מים או בימי יובש וחום. מומלץ לרסס עלים לאכילה
לפני הגשם.

 
מתאים לשימוש עבור כל סוגי הגידולים ובמיוחד למטעים בתקופת ההתעוררות, לירקות ולצמחי נוי.

 
הערות: הזנה עלוותית נועדה לתת מענה בנוסף להזנה הרקרעית, בהתאם לצורך, היא אינה מהווה

לה תחליף.

אסקו 7-7-7 , 7-3-3 , 7-0-7
מכיל 7% חנקן, תחמוצת אשלגן וזרחן משתנות בהתאם להרכב. 

מועשר בחומצות אמינו, חומצות הומיות ופולביות, תמצית אצות ומיקרו
אלמנטים. דל כלור.

* בוננזה 7-3-3 מכיל בנוסף 0.5% מגנזיום וריכוז מוגבר של מנגן.
 

מינון מומלץ:  5%-3%

הזנה עלוותית - דשן נוזלי

Mg + מיקס מסילות
מכיל 0.5% חנקן, 0.4% מגנזיום, 0.8% ברזל, 0.4% מנגן 0.2% אבץ.

 

מינון מומלץ:  2%


