
דשן הצפון - פרופיל חברה
דשן הצפון, אגודה שיתופית חקלאית, החלה את פעילותה בשנת 2012. החברה הוקמה על ידי 260 קיבוצים

המאוגדים בשבעה ארגוני הקניות, ומראשית ימיה פועלת להפחתת מחיר התשומות החקלאיות לחקלאי ארצנו

ושואפת להיות החברה המובילה בעולם בתחום בריאות הצמח וסביבתו. 

 

במפעל החברה, הממוקם בעמק המעיינות, מיוצרות מגוון תרכובות דשן חכמות המסווגות לדשן מוצק - מסיס או

גרנולרי - דשן נוזלי, ביוסטימולנטים ומיקרואלמנטים. התרכובות מיוצרות בהתאמה לאופן קליטת המינרלים

בצמח - מהקרקע או מהעלווה - והרכבן מבוסס על המלצות אגרונום מקצועי לאחר בחינת פרמטרים רבים, בהם

תנאי סביבת הגידול, דגימות עלים, קרקע ומים.

 

מראשית ימיה ועד היום, הצליחה החברה להפחית את מחירי הדשנים המשווקים לחקלאי ישראל ביותר מ־50%,

לעמוד ביעדים שהוצבו לה ולכבוש נתח שוק הולך וגדל בתחום שיווק הדשנים לחקלאות.

 

דשן הצפון פועלת למקסום התוצרת החקלאית במינימום עלויות ולקידום מודעות סביבתית. החברה

מפתחת פתרונות הזנה מדויקים ואופטימליים לצמח, בהם דשנים אורגניים ותוספי הזנה המשפרים את קליטת

המינרלים ואת תאחיזת המים בקרקע. 

 

החברה מייצרת יותר מ־2,000 סוגי דשן וחומרי הזנה, המשרתים יותר מ־2,500 לקוחות ומזינים יותר מ־3 מיליון

דונמים של שטחים חקלאיים - בארץ ובעולם. תרכובות הדשן מיוצרות לפי הזמנה כדי להימנע מייצור עודף

ולהפחית את השימוש בחומרי הדברה.

 

בה בעת, החברה עוסקת בפיתוח תוכניות מו"פ עתירות ידע ובמציאת פתרונות חדשניים בתחום החקלאות,

לייעול עבודת החקלאי בשטח ולהקלה עליו. לשם כך היא מפעילה מעבדת פיתוח טכנולוגית ובה מהנדסים

וכימאים, ובשיתוף האגרונומים הפזורים ברחבי הארץ, מקפידה לשמור על קשר ישיר ורציף עם חקלאי ישראל. 

עם הבנת צרכי השטח, ולאחר הכנת תכנית דישון ייחודית, הודות למערכת הבקרה המשוכללת ולקווי הייצור

והאריזה הגמישים במפעל, החקלאים מקבלים מענה מהיר ומדויק.

 

חלוצי החברה - גולן ארגמן, מנכ"ל, ענת דור־כהן, משנה למנכ"ל ואור קורן, סמנכ"ל השיווק והמכירות – מימשו

במהרה את חזון מייסדיה וממשיכים בהובלתה לאתגרים חדשים. לחברי ההנהלה רקע וידע רחב בחקלאות,

בדישון ובהשקיה, המיושם באופן יומיומי מול כל לקוחותיה.

 

כיום, דשן הצפון היא שחקן מרכזי בשוק הדשן בישראל. בכל שנה החברה חוסכת עשרות מיליוני שקלים לבעליה,

ויותר מכך לכלל חקלאי ישראל. 

 



הומיגרין ברק: תוסף הזנה נוזלי המיוצר בישראל ומכיל חומצות הומיות ופולביות בריכוז  גבוה. זכה בתואר

 המוצר הנמכר ביותר בדשן הצפון. 

רומי 50/50: דשן מוצק המשלב אחוזי חנקן גבוהים וחומצה הומית ומעניק הזנה אופטימלית לצמח. 

משפחת סולימיקס אביב: דשן מוצק להמסה בתוספת מיקרואלמנטים וללא כלור. מתאים במיוחד לגידולי

ירקות במצע מנותק ולגידולים הרגישים לכלור ולמליחות, במגוון הרכבי NPK הניתנים לשינוי.

אסקו 7-7-7: דשן נוזלי המיועד להזנה עלוותית, מועשר במיקרואלמנטים, בחומצות אמינו (לקליטה ולהטמעת

חנקן מהירה) ובחומצות פולביות, לשיפור קליטת ותנועת המינרלים בצמח.

 

 

 

 

מוצרים נבחרים

למידע נוסף על החברה ועל מוצריה, 

נציגינו פרוסים ברחבי הארץ ועומדים לשירותכם. הנכם מוזמנים ליצור קשר עם מרכז

sales@deshen.org ההזמנות בטלפון 1800-071-411 ובמייל

לעקוב אחר העדכונים באתר – www.deshen.org וברשתות החברתיות; חפשו 'דשן הצפון'

בפייסבוק, באינסטגרם וביו-טיוב והיו הראשונים לשמוע על הפיתוחים האחרונים בעולם

הדישון ועל האירועים הקרובים.

התואר מקבל חיזוק נוכח תוצאות תצפיות שנערכו על גידולים שונים, המציגות עלייה ניכרת במדדי הכלורופיל

של העלה בעת הוספת 'הומיגרין ברק' למשטר הדישון.


