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פתרון חדש ומשתלם לדישון 
גידולים בקרקע

מוצר חדש!
HaifaStim™ Humic Amino

שילוב דשנים וביוסטימולנטים - 
ניסויים ותצפיות בשטח

הזנה עלוותית במטעי נשירים 
ובכרמים



עונה אחר עונה, חיפה משפרת את פתרונות הדישון, ומתאימה אותם לצורכי המגדל הישראלי. 
לקראת האביב, אנחנו מציעים לך, המגדל, שתי נוסחאות דשן-כל™ חדשות:

19-10-28 ו-21-3-31.  הנוסחאות מיועדות לדישון ירקות ומטעים בקרקעות בינוניות וכבדות, 
ולריסוסי עלווה בכל הגידולים. הנוסחאות מספקות הזנה מושלמת ביחסי NPK אופטימליים, 
ובמחירים אטרקטיביים במיוחד. כמחצית מן החנקן בנוסחאות אלה הוא חנקן אמידי )חנקן 

שמקורו באוריאה(. הנוסחאות מועשרות ביסודות מיקרו בריכוזים גבוהים.    

פתרון חדש ומשתלם לדישון גידולים בקרקע 

הדשיה )דישון באמצעות מערכת ההשקיה( 
נוסחאות דשן-כל™ 19-10-28 ו-21-3-31 

מתאימות לשימוש בקרקעות כבדות ובינוניות.  
בשל תכולה גבוהה של חנקן אמידי )אוריאה(, 

הן לא מתאימות לדישון בקרקעות חוליות 
ובמצעים מנותקים, כיון שיש חשש לשטיפה 
של האוריאה אל מתחת לבית השורשים או 

המצע לפני שהיא הופכת לחנקן זמין לשורש. 

מומלץ להשתמש בנוסחאות אלה מאמצע 
האביב ועד סוף הסתיו, כאשר טמפרטורת 

 .10°C הקרקע מעל

לדישון בקרקעות חוליות, במצע מנותק, 
ובטמפרטורות נמוכות מומלץ להשתמש

בנוסחאות על בסיס אמון חנקתי - 17-10-27, 20-2-30 ונוספות.  

מומלץ להכין תמיסת דשן בריכוז 20% )200 ק"ג ל-1,000 ליטר תמיסה מוכנה(. הטבלה מראה ריכוזי יסודות   •
ההזנה ביחידות ח"מ המתקבלים מכל ליטר תמיסה בריכוז 20% המוזרק לקוב מי השקיה.

אפשר לשלב את נוסחאות דשן-כל™ 19-10-28 ו-21-3-31 במכל אחד עם כל נוסחאות דשן-כל™, עם   •
 .™ -Haifa MKP™i, ועם נוסחאות חיפה-מיקרו דשנים מסיסים כגון חנקת אשלגן, Haifa MAP™i ו 

אפשר להוסיף חומצה זרחתית, אך יש להקפיד שה-pH של התמיסה יהיה גבוה מ-4. אין לשלב באותו מכל   •
עם Haifa Mag™i ,Haifa Cal™i או דשנים אחרים המכילים סידן או מגנזיום. 

הזנה עלוותית 
דישון עלוותי הוא דרך יעילה להשלמה של הדישון הקרקעי. הודות לשיעור גבוה של חנקן אמידי בנוסחאות -

כ 50% מכלל החנקן, ולהרכב מאוזן המשלב יסודות מקרו ויסודות מיקרו חיוניים, שתי הנוסחאות החדשות
מתאימות במיוחד ליישום עלוותי. מומלץ 

לדשן בנוסחאות אלה ירקות חממה, ירקות 
שטח פתוח ועצי פרי מניבים. הטבלה מפרטת 

ריכוזים מומלצים לריסוס.

דשן-כל™ 19-10-28
מספק יסודות הזנה ביחס אופטימלי לגידול 
ירקות )2:1:3( לאחר שלב ההתבססות ועד 

סיום מחזור הגידול.  דישון בנוסחה זו מומלץ 
כאשר רמת הזרחן בקרקע נמוכה עד בינונית, 
ולא ניתן דשן זרחני ביסוד. הנוסחה מתאימה 

גם לקרקעות עם תכולת גיר בינונית עד 
גבוהה, בהן זמינות הזרחן לשורש נמוכה. 
נוסחה זו מקבילה לדשן-כל™ 17-10-27 

)נוסחה המבוססת על אמון חנקתי(.

דשן-כל™ 21-3-31 
אשלגן  : נוסחה דלת זרחן בה נשמר יחס חנקן

אופטימלי. הנוסחה מתאימה לשימוש לאחר 
שלב ההתבססות עד סיום מחזור הגידול. 

מומלץ לדשן בנוסחה זו כאשר רמות הזרחן 
בקרקע גבוהות, או אם ניתן דישון זרחני 

ביסוד ותכולת הגיר בקרקע נמוכה.  נוסחה 
זו מקבילה לדשן-כל™ 20-2-30 )נוסחה 

המבוססת על אמון חנקתי(.

21-3-31  19-10-28 נוסחה 

21%  19%  )N( חנקן כללי

8.8%  8.1%  )N-NO3( חנקן חנקתי

0.6%  2%  )N-NH4( חנקן אמוניאקלי

11.6%  9%  )N-NH2( חנקן אמידי

3%  10%  )P2O5( זרחן

31%  28%  )K2O( אשלגן

1000 ח"מ 1000 ח"מ   )Fe( ברזל

500 ח"מ   500 ח"מ   )Mn( מנגן

150 ח"מ 150 ח"מ   )Zn( אבץ

110 ח"מ  110 ח"מ    )Cu( נחושת

70 ח"מ 70 ח"מ   )Mo( מוליבדן

         ריכוז תמיסת הריסוס )1%(
שלב גידול גידול 

 
 21-3-31  18-10-28    

0.5-1%  0.5% גדילת הפרי  ירקות   

1%  0.5-1% לאחר חנטה  עצי פרי   

 21-3-31  19-10-28   

42  38 חנקן 

6  20  )P2O5( זרחן

62  56  )K2O( אשלגן

0.2  )Fe( ברזל

  0.1  )Mn( מנגן

0.03  )Zn( אבץ

 0.022   )Cu( נחושת

0.014  )Mo( מוליבדן

באנו לחדש!
בהמשך לגיליון מס' 16, בו הצגנו מוצרים 
ויישומים חדשים, אנו גאים להציג בפניכם 
עוד חידושיים שהוספנו לסל המוצרים של 

חיפה בישראל. כמו כן, אנו חולקים אתכם ידע 
שצברנו בניסויים ותצפיות רבים אותם ביצענו 

בשנים האחרונות, במטרה להביא לחקלאי 
הישראלי את הדשנים הטובים, המתאימים 

והמשתלמים ביותר.

בגיליון זה אנו מציגים בפניכם שתי נוסחאות 
™ חדשות על בסיס אוריאה.   דשן-כל

הנוסחאות מתאימות לדישון קרקעי ועלוותי 
של ירקות ועצי פרי וזאת על מנת לתת 

למגדל אלטרנטיבה אטרקטיבית מבחינה 
כלכלית, בלי להתפשר על איכות הדשן, 
ובידיעה שמאחורי המוצר עומדת חברה 
המספקת, בצד הדשנים האיכותיים, גם 
שירות ויעוץ אגרונומי בכל רחבי הארץ.

מוצר נוסף שאנו שמחים להשיק בישראל 
אינו דשן במובן הקלאסי, אלא מוגדר 

 HaifaStim™ ,כביוסטימולנט.  המוצר החדש
Humic Amino, ייחודי בכך שהוא משלב 
חומרים פעילים ממקורות שונים, ובריכוז 

גבוה. פעילות המוצר ויעילותו נבחנו במספר 
רב של ניסויים ותצפיות. אודות חלקם תוכלו 

לקרוא בגיליון שלפניכם.

לטובת קוראינו מגדלי הנשירים, מצורפות 
המלצות לדישון עלוותי במהלך העונה. אנו 

מקווים שתפיקו מהן תועלת.

בברכת עונה מוצלחת ונפגש בשטח, 

ישי וקסמן
אגרונום חיפה - אזור צפון 



ביוסטימולנטים הם חומרים אורגניים שמעודדים 
פעילות מנגנונים פיזיולוגיים שונים בצמח. 

קיים מגוון רחב של חומרים המוגדרים 
כביוסטימולנטים, ובכלל זה מיצויים של 

קרקעות וחומרים אורגנים צמחיים שונים כגון 
קומפוסטים, זבלים ואצות. גם פטריות וחיידקים 

הניתנים כתוסף לקרקע ומועילים לצמח, 
נחשבים ביוסטימולנטים. 

תכשירי ביוסטימולנטים שונים משמשים למטרות 
שונות, ובשלבים שונים של הגידול. ניתן ליישם 

ביוסטימולנטים בהדשייה, בהגמעה, בריסוס 
עלוותי ועוד. כל סוג של ביוסטימולנטים מתאים 
ליישום בשלב גידול מסוים, בו השפעתו מרבית. 

בעת השימוש בביוסטימולנטים יש להתחשב 
בסוג הקרקע או מצע הגידול, אקלים, אופן 

היישום )הגמעה בריכוז גבוה, הדשיה, ריסוס 
עלוותי או פיזור קרקעי(, תוכנית הדישון הכללית 

ושיקולים רבים נוספים. חשוב לדעת כי יישום 

בשלב גידול לא מתאים, במזג אוויר לא מתאים או 
בשילוב לא נכון עם מוצרים אחרים, יפגע ביעילות 
התכשיר, ובמקרים קיצוניים אף יגרום נזק לצמח 

ופחיתה ביבול. 

בשנים האחרונות חיפה ביצעה מספר רב של 
ניסויים ותצפיות, בחוות המחקר ואצל מגדלים 

ברחבי הארץ, כדי לבחור את המוצרים היעילים 
והמתאימים ביותר לשימוש בתנאי הארץ. הידע 
שצברנו מאפשר לנו להמליץ באופן מושכל על 
השימוש במוצר ראשון בסדרת ביוסטימולנטים 

שאנו משיקים בישראל, מוצר שהראה יתרון 
מובהק על פני מוצרים אחרים הקיימים בשוק. 

המוצר החדש, HaifaStim™ Humic Amino, ייחודי 
בכך שהוא משלב חומצות הומיות ופולביות ממיצוי 
לאונרדיט, וחומצות אמינו ממקור צמחי. ריכוזן של 

החומצות בתכשיר הנוזלי גבוה מאד. התכשיר 
מייעל פעילות מנגנונים פיזיולוגיים בצמח, וכן 

מעודד התפתחות אוכלוסיות של חיידקים ופטריות 
קרקע, המועילים לצמח באופן עקיף. 

לשילוב שני מקורות ביוסטימולנטים השפעה 
סינרגית על התפתחות השורשים ובריאותם, ועל 

קליטת יסודות הזנה חיוניים לצמח:

שיפור קליטת יסודות הזנה ע"י השורש. מומלץ   •
להדשות בתחילת העונה ולפי הצורך )ראה 

המלצות בהמשך( ביישום נפרד מדשנים אחרים. 
בהדשייה אין לשלב במכל אחד עם נוסחאות 

דשן-כל™, דשנים מסיסים או חומצה זרחתית. 
כמו כן אין לשלב עם דשני סידן ומגנזיום. 

הקטנת הפגיעה של עקות. הודות לשיפור   •
 HaifaStim™ Humic Amino פעילות השורשים

מקטין פגיעה אפשרית מעקות מליחות, יובש, 
וקרה. 

מומלץ ליישם HaifaStim™ Humic Amino במשולב 
עם דשן-כל™ 12-43-12 להטבלת שתילי ירקות 
ולהגמעת שתילים של עצי פרי, כטיפול מקדים 

לשתילה. כמו כן מומלץ להשתמש בתכשיר 
להדשייה של גידולים שונים בתחילת העונה. 

הדשייה
יש ליישם 3-4 ליטר לדונם לעונה, בשלושה 
עד ארבעה יישומים עוקבים, עדיף בתחילת 

העונה. בקרקעות דלות בחומר אורגני, ובגידולים 
אינטנסיביים וכאשר מעוניינים לעודד השרשה, 

יש ליישם מינון גבוה יותר.

הטבלת שתילי ירקות
 HaifaStim™ Humic Amino יש להכין תמיסת  •
בריכוז 0.5% )חצי ליטר לכל 100 ליטר מים( 

במכל רחב מספיק, שניתן להכניס לתוכו את 
מגש השתילה במאוזן. לתמיסה זו יש להוסיף 
דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 בכמות של 1 ק"ג 

לכל 100 ליטר.  

יש לטבול את מגש השתילה עד לגובה פני   •
המגש. יש להקפיד שפני השטח של מצע 
השתילה רטובים לגמרי )מבריקים(, ומבלי 

שהתמיסה תיגע בעלוות השתילים. 

יש להוציא את המגש מהמכל, ולתת לעודפי   •
התמיסה להתנקז מהמגש. 

אם לא שותלים מידית אלא מחזירים את   •
המגשים לעגלה, יש להחזיר מהמגש העליון 
כלפי מטה כדי למנוע טפטוף נגר על עלוות 

השתילים במגשים התחתונים.

הדשייה של שתילי עצי פרי לפני נטיעה
ניתן להגמיע באופן ידני, בתמיסה המכילה   •

5 סמ"ק HaifaStim™ Humic Amino ו-10 גרם 
דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 לליטר, עד 

היווצרות נקז.

 HaifaStim™ בהדשייה יש לערבב 10 ליטר  •
Humic Amino ב 100 ליטר מים, ולהזריק 

50 ליטר מהתמיסה לקוב מים בהשקיה 

האחרונה במשתלה, לפני העברת השתילים 
לנטיעה בקרקע.

מומלץ לדשן בהשקיה אחרונה גם דשן-כל™   •
סטרטר 12-43-12 אשר הוכן במכל נפרד. יש 
להמיס 20 ק"ג ב-100 ליטר מים ולהזריק 50 

ליטר לקוב מי השקיה.

מומלץ להצמיא מעט את השתילים לפני   •
ההשקיה האחרונה, כדי לשפר את ספיגת 

התמיסה במצע הגידול.

מומלץ להמתין לפחות 12 שעות מהשקיה   •
אחרונה עד נטיעה בקרקע ופתיחת מים 

בחלקה.

מומלץ להתייעץ עם אגרונום חיפה 

לפני שימוש בתכשיר.

כחברה מובילה בתחום הדישון בישראל 
ובחו"ל, אנו שוקדים על הבאת מוצרים חדשים, 

המציעים ערך מוסף גבוה למגדל הישראלי. 
לאחר בדיקה ובחינה מקיפה של מוצרי 

ביוסטימולנטים שונים, אנו שמחים להשיק 
מוצר ייחודי, המשפר יבול וצימוח באופן מוכח.

מוצר חדש! 
 HaifaStim™
Humic Amino

המוצר משווק באריזות 5 ליטר ו-20 ליטר.

אנליזת המוצר

16.0% w/w תמצית הומית כללית 

9.0% w/w חומצה הומית 

6.0% w/w חומצה פולבית 

5.0% w/w חומצות אמינו חופשיות 

7.0% w/w  )K2O( תחמוצת אשלגן

1.14 gr/cm3   )20 C º( :צפיפות

10.46  pH (0.1% sol. (

0.21 dS/m  EC at 20 C º (0.1% sol. (



שילוב דשנים וביוסטימולנטים
ניסויים ותצפיות בשטח

השימוש בביוסטימולנטים מוכר לחקלאים, ויתרונותיו ידועים. לעומת זאת, יישום משולב של ביוסטימולנטים ודשן הוא פרקטיקה חדשה ופחות מוכרת. 
הודות לסינרגיה בין הביוסטימולנטים לדשן, יישום כזה מגביר את התועלת שבכל אחד מן החומרים. ביישום נכון, השילוב יכול להביא שיפור משמעותי 
בהתפתחות הצמח וביבול, אך כאשר היישום אינו מותאם לשלב הגידול או לתנאים בשטח, ההשפעה פחותה בהרבה, ולעתים אף עלול להיגרם נזק. 

בכתבה זו נסקור מספר ניסויים ותצפיות בהם בחנו את השילוב של ביוסטימולנטים ודשן.

בניסוי בעגבניות תעשייה שבצענו בגד"ש יגור, שתילי עגבנייה הוטבלו ממש 

לפני השתילה בתמיסות דשן בריכוזים שונים, ובביוסטימולנטים שונים. 

בניסוי זה בדקנו ריכוזים שונים של דשן-כל™ סטרטר 12-43-12

)1%, 1.5%), ביוסטימולנטים )HaifaStim™ Humic Amino 0.7%(, ושילוב של 

שני החומרים )דשן-כל 1% + ביוסטימולנטים 0.7%). בטיפול הביקורת 

השתילים לא הוטבלו לפני השתילה. לאחר השתילה כל הטיפולים קיבלו 

אותו משטר דישון, שכלל 12 יחידות תחמוצת זרחן ו-30 יחידות חנקן. כבר 

לאחר שבועיים מהשתילה,  נראו הבדלים מובהקים בין הטיפולים ובין 

הביקורת. הצמחים המוטבלים היו גדולים ב-20% )ביוסטימולנטים בלבד( 

עד 50% )טיפולי דשן בלבד( מצמחי הביקורת. חודש לאחר השתילה נמצאו 

הבדלים של 15% )ביוסטימולנטים בלבד( עד 45% )טיפולי דשן בלבד( 

במספר ההסתעפויות מהגבעול המרכזי. ביבול הסופי נמצא כי הטיפול 

ששילב דשן וביוסטימולנטים נתן את התוצאה הטובה ביותר, והגדיל את 

היבול מ-12 טון לדונם בטיפול המשקי לכמעט 14 טון, זאת למרות שטיפול 

זה לא היה הטוב ביותר במדידות במהלך העונה. 

בתצפית בבננה בחוף כרמל, שתילי בננה הוגמעו בהשקיה אחרונה 

במשתלה, כ-18 שעות לפני שתילה, בתמיסת דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 

בריכוז 1% ו- HaifaStim™ Humic Amino בריכוז 0.5%. במעקב אחר הגדילה 

נראה צימוח נמרץ במידה משמעותית בהשוואה לטיפול המשקי, גם 

שלושה חודשים לאחר השתילה.

בתצפית חסה בבית רשת בחבל התענכים, שתילים הוטבלו בתמיסת 

דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 בריכוז 1% ו- HaifaStim™ Humic Amino בריכוז 

0.5%, סמוך לפני שתילה. לאחר שלושה שבועות, ניתן היה לראות הבדל 

מובהק בגודל הצמחים שהוטבלו ובהתפתחותם, בהשוואה לצמחים שלא 

הוטבלו. הדישון לאחר השתילה היה זהה בשני הטיפולים.

בתצפית תות שדה בשרון, שתילי תות הוגמעו לאחר שתילה בתמיסת 

דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 בריכוז 1% ו- HaifaStim™ Humic Amino בריכוז 

0.5%. כשבועיים לאחר שתילה כבר נראו הבדלים מובהקים בהתפתחות 

הצמחים.

הטבלת שתילי ירקות והגמעת שתילי עצים מומלצות בעיקר בשתילות 

בשטח פתוח כאשר פוריות הקרקע נמוכה לפי בדיקות קרקע, בקרקעות 

בסיסיות וחרסיתיות בעלות pH גבוה, וכן בקרקעות חוליות העניות בחומר 

אורגני ובזרחן. 

משקי

משקי

משקי

משקי

דשן + ביוסטימולנטים

דשן + ביוסטימולנטים

דשן + ביוסטימולנטים

דשן + ביוסטימולנטים

חשוב: אין לערבב יחד דשן-כל™ סטרטר 12-43-12 
וביוסטימולנטים HaifaStim™ Humic Amino במכל דשן אחד, 

בשל חשש ליצירת משקעים במכל הדשן.



כנס מדריכי ירקות בחיפה

הזנה עלוותית במטעי נשירים ובכרמים

 במטרה לחשוף את הפעילות שלנו ולשתף בידע מקצועי, ערכנו 
בחודש דצמבר כנס למדריכי הירקות של שה"מ. פתחנו את היום 
בחוות אהרונסון, מרכז המו"פ שלנו.  נתן פלדמן, סמנכ"ל השיווק 

של חיפה, נשא דברי ברכה והציג את פעילות חיפה במקום. גד 
שחר, האגרונום הראשי סיפר על ההיסטוריה של החווה, ולאחר מכן 

ערכנו סיור בחלקיה השונים. גל נוח, אגרונום המו"פ של החברה, 
הסביר למדריכים על המיכשור המותקן בחממת המחקר והיכולות 

שהוא נותן לנו, ועל הניסויים בחממה. יוסי סופר, אגרונום חיפה 
בדרום, הציג מגוון של אמצעי המסה המאפשרים הכנה של תמיסות 
בשטח, בהתאם לנפח התמיסה הנדרש, ולאמצעים הזמינים למגדל. 

המשך הכנס התקיים במשרדי מטה חיפה במת"ם. אנשי מחלקת 
השיווק הציגו את מוצרי החברה הקיימים בישראל ומתאימים 

למגדלי הירקות, על מוצרים ויישומים חדשים, ועל תוכנת הדישון 
החדשה של חיפה, שתעלה לאוויר בקרוב.

כל הנוכחים הסכימו שהכנס היה מוצלח מאוד, והביעו רצון לחזק 
את שיתוף הפעולה המחקרי, לטובת החקלאים.

הערות ריכוז  דשן  מועד הריסוס  מטרת הריסוס 

1. ריסוס בפקע סגור מעודד התעוררות.  7.5% .1 בונוס  1. פקעים סגורים לגמרי,    התעוררות 
2. ריסוס בתפיחת פקעים משפר את אחידות הפריחה.  5% .2      4-7 ימים לפני ריסוס שמנים.  

3. אין לרסס להתעוררות בפקע ורוד! 2. לאחר תפיחת פקעים.     

מומלץ לרסס על מנת להמריץ צימוח וגטטיבי במהלך העונה.  0.5-1%  21-21-21 במהלך כל העונה  הגברת צימוח וגטטיבי 
ניתן לרסס כל 10-14 יום. )מכיל מיקרו(     

מומלץ לשלב עם 21-21-21 לנפח סופי של 1% או לדשן לסירוגין.  1% מגניסל   במהלך כל העונה  חיזוק העלווה 
  )Haifa-Mag(   

ניתן ליישם 1-3 ריסוסים מלפני הפריחה ועד סופה.   21-21-21 פריחה  הגדלת פוריות העץ 
הדישון מומלץ במיוחד בזנים בעלי פריחה שופעת וחנטה נמוכה.  1% )מכיל מיקרו(    

מומלץ ליישם 2-3 ריסוסים עוקבים כל 10-14 יום.  1-2% בונוס 12-9-35  מחנט בגודל 10-20 מ”מ  הגדלת פרי 
12-9-35 מומלץ גם לחיזוק העלווה.  1-1.5% עד 2/3 מגודל מלא.   העלאת איכות פרי 

בגלעיניים מומלץ ליישם 2-3 ריסוסים עוקבים כל 10-14 יום  1% קלציום ניטראט  בגלעיניים מחנט בגודל 10-20  בגלעיניים - הקטנת 
בזנים רגישים.   )Haifa-Cal( מ”מ עד מחצית גודל מלא.  תופעת הסדוקות קליפה  

בתפוח יש ליישם 4-6 ריסוסים עוקבים. בתפוח 8-10 שבועות לפני קטיף.    בתפוח - מניעת גומה מרה  

מומלץ ליישם 1-2 ריסוסים כל עוד העלווה חיונית בתחילת הסתיו.  1-2%  21-21-21 לאחר קטיף, בתחילת הסתיו  הגדלת פוריות 
מומלץ לשלב עם חיפה-מאג. )מכיל מיקרו(   בעונה הבאה  

השקיה מתונה תמנע צימוח נמרץ שלא לצורך.     

אין לרסס לפני תחילת נובמבר עקב חשש לפריחה סתווית.  7-8.5%  27-0-27 מתחילת נובמבר  שילוך עלים 

לטובת מגדלי המטעים הנשירים, אנו מצרפים טבלה המסכמת את המלצות חיפה לריסוסי הזנה.

בהצלחה בעונה!



נוסחה 
דלת-זרחן

דשן-כל™  19-10-28  |  דשן-כל™  21-3-31
פתרונות משתלמים להדשייה בקרקע

בואו

לפגוש אותנו 

ביום פתוח ערבה

ביתן
A20-21 הנוסחאות מומלצות לדישון ירקות ומטעים בקרקעות בינוניות וכבדות*, ומתאימות 

גם לריסוסי עלווה בכל סוגי הגידולים. 

מומלץ להשתמש בנוסחאות אלו כאשר טמפרטורת הקרקע גבוהה מ- 10°C. כאשר טמפרטורת הקרקע נמוכה יותר,   *
מומלץ להשתמש בנוסחאות דשן-כל™ על בסיס אמון חנקתי )17-10-27, 20-2-30(.

סרוק לקבלת הנחיות שימוש 

נוסחאות על בסיס אוריאה - דישון איכותי במחיר אטרקטיבי  •
נוסחאות עשירות, המספקות את כל יסודות ההזנה החיוניים לצמח  •

מכילות חנקת אשלגן - מקור האשלגן האיכותי ביותר  •
מועשרות ביסודות מיקרו בריכוז גבוה  •

מסיסות לחלוטין במים  •

האגרונומים שלנו לשירותך. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: אבישי שניידר 054-5616221, דרום: יוסי סופר 054-5616122

חיפה בשטח

www.haifa-group.com

חדש!

לירקות לאחר 
התבססות


