
תוסף הזנה נוזלי לצמח
עשיר בחומר אורגני

מתאים לריסוס עלוותי 
 

תכולה בכל 1 ליטר: 11% חומצות פולביות, 7.2% חומצות
אמינו, 1.5% מיצוי אצות.

 

מינון מומלץ 
ריסוס עלוותי**: יש לרסס בריכוז של 3%-1% מנפח

התרסיס ולחזור על הפעולה מספר פעמים.
הגמעה למערכת ההשקיה: 4-2 ליטר לדונם.

משקל סגולי: 1.11 (0.03 ±) ב-25 מ. צלזיוס
התגבשות: מתחת ל-0 מ. צלזיוס

:pH

תוספת למוליכות החשמלית: 0.05
הוראות שימוש: יש לנער היטב לפני השימוש.

מומלץ להשתמש במוצר במלואו עם פתיחת האריזה
ולא יאוחר מ-30 יום מפתיחתה.

המוצר מכיל חומר אורגני ובעל ריח אופייני.
 

יישום: הגמעה, טפטוף או ריסוס עלוותי.
אספקה: צובר / קובייה 1 קוב / ג'ריקן 10 ליטר.

אחסון: יש להימנע ממגע עם חומצה, מחשיפה ישירה לשמש
ולטמפרטורות גבוהות. תיתכן הופעת גבישים בעת אחסנה
בטמפרטורות נמוכות. תופעה זו אינה פוגמת באיכות המוצר -

הגבישים נמסים במים.

 

לייעוץ ולמידע נוסף - האגרונומים המקצועיים שלנו
פרוסים ברחבי הארץ ועומדים לשירותך!

sales@deshen.org | 1800-071-411 

חברת דשן הצפון מציעה חבילת שירות מקיפה
לבריאות הצמח, הכוללת פתרונות הזנה מדויקים
ומותאמים לסוגי הצמחים השונים, תמיכה וייעוץ
אגרונומי ושיווק מוצרים נלווים. איכות המוצר, טיב
השירות ומענה לכל בקשה באופן המקצועי ביותר הם

נר לרגלינו.

ביו-בוסט
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יישומים:
 

הגמעה- הוספה של חומר אורגני מגוון ישירות לסביבת השורשים,
במטרה לשפר את תאחיזת המים והמינרלים ולספק הזנה לאוכלוסיית

המיקרואורגניזמים שבקרקע. 

ריסוס עלוותי- מתן BOOST, דחיפה ישירה לצמח. 
מיצוי אצות מכיל מיקרו ומאקרו אלמנטים ממקור צמחי, הזמינים

לצריכת הצמח ויכולים להיקלט בצורה יעילה דרך העלווה. 
חומצות פולביות מסייעות בהובלת יסודות המיקרו והמאקרו אל תוך

הצמח ותנועתם בו. 
חומצות אמינו יכולות להקלט בצורה מהירה דרך העלווה ומהוות אבני

בניין זמינות ליצור חלבונים בצמח.

*המוצר נמצא כרגע בשלבי פיתוח אחרונים. 
בניסיון שנערך בחממה, נצפה יתרון גדול לשימוש במוצר בתנאי

עקה.
בימים אלו מתקיימות תצפיות שטח (כרם ופלפל) טרום מסחריות,

הבוחנת את יישומי המוצר - בהגמעה ובריסוס עלוותי.
 

** ריכוז מומלץ לריסוס עלוותי: עד כה נעשו בדיקות פיטוטוקסיות

בכרם יין, בריכוזים של 3%-1% ללא הופעת צריבות.
 

***המוצר מיושם כחלק מפרוטוקול הגידול הדינאמי של דשן
הצפון.
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