








או  בהדשייהדשנים ליישום . א.ח\דשן כל–דשן מסיס 

.בריסוס עלוותי

(23-7-23, 20-20-20)דשני כל : דשנים לדוגמא

חומצה זרחתית, בונוס, חנקת אשלגן



?מהו דשן בשחרור מבוקר

דשן בשחרור מבוקר הינו דשן גרגירי  

המצופה במעטפת פולימרית ומשחרר את  

פ  "יסודות ההזנה לצמח באופן מבוקר ע

מראש על דרישות  תוכנית ההזנה שנקבע 

.הצמח





דשן בשחרור מבוקר למשתלות–17-7-14מולטיקוט 

.מכיל מגנזיום ויסודות מיקרו





דשן המיועד לנטיעות צעירות–34-0-7שימוש במולטיגרו 

חודשים8-ו4: שני מוצרים

יישום בבור השתילה



תזמון

נוסחת  

דשן  

*מומלצת

משך שחרור  

(**חודשים)

כמות  

ליישום  

(עץ/'גר)

חנקן לדונם  ' יח

לפי עומד  ( דונם/ג"ק)

(עצים לדונם)

17-7-14830הכנת השתילים
עומד העצים

6790200

שנה ראשונה

בור  -נטיעה 

השתילה

31-6-7

8100235

-לאחר נטיעה 

תחת הטפטפת

8180448

שנה שניה
82506611

שנה שלישית
83157814



!!דשן יבש לא ישחרר–להקפיד להצניע את הדשן 



.ספרותמידע מבוסס על סקירת 

!לא המלצות גידול

.בעיקר למעקב רב שנתי–מומלץ לבצע בדיקות עלים 

שלוש -לפחות פעם בשנתיים , מומלץ לבצע בדיקת קרקע

(.מעקב אחר זרחן ואשלגן)



NPKדשנים המכילים 

חשיבות להזנה בשלושת  –( פברואר עד יוני)אמצע העונה –בתחילת •

!בדגש על זרחן מפברואר עד אפריל( NPK)היסודות העיקריים 

20-20-20כל -דשן•

23-7-23כל -דשן•

+שילוב של חנקת אשלגן •

אמון  +חומצה זרחתית 

(?)מיקרו+ גופרתי 



.וחנקןאשלגןדגש על –מאמצע העונה עד המסיק •

!עודף חנקן פוגע באיכות שמן•

בעיקר חנקן ואשלגן 

23-7-23כל -דשן•

25-5-25כל -דשן•

27-0-27כל -דשן•

חנקת אשלגן •



הערהמיקרוN:P2O5:K2Oדשןמקור החנקן

אוראה

כן20-20-201:1:1

מתאים גם לריסוס  

עלוותי

כן23-7-233:1:3

לא27-0-271:0:1

לא25-5-255:1:5

מיועד רק לריסוס עלוותימוגבר21-21-211:1:1

חצי14-7-282:1:4אמון גופרתי
מומלץ לקרקעות  

בעלות אחוז גיר גבוה

אמון חנקתי

כן18-18-181:1:1

דל זרחןכן20-2-3010:1:15

דל זרחןכן22-3-227:1:7



שימוש במולטיגרו לדישון מטעים בוגרים הוכח כיעיל  

.ביותר במספר רב של גידולים

הגדלת הזמינות  \פחות אבודים)ניצולת הדשן גבוהה מאוד 

(.לשורש

.50%-70%-ניתן להפחית את רמות הדישון ל

חלקות  , מתאים במיוחד כאשר דישון במהלך העונה בעייתי

.'וכוחבלה בציוד השקיה \גנבות, קטנות



.ברביבים( ברנע)2009-כרם שניטע ב

מהדישון המשקי לאורך  50%-ו70%טופל במולטיגרו 

.שנים5

.חודשים8: משך שחרור הדשן



.לא נמצאו הבדלים בהיקף הגזע בין הטיפולים



(.ראשונותשנתיים )דו שנתי לא נמצאו הבדלים ביבול 



19-3-28מולטיגרו : נוסחה למטעים בוגרים

.מיקרואלמנטים+ 

תחת  )נקודות לעץ 4-יישום חד פעמי ב

(  .הטפטפות

ולא  , מטעים צעירים\לא מתאים לכרמים

!!מתאים לכרמי זית בעל



.יישום מתחת לארבע טפטפות משני צדי העץ



י  "ע( מנזלינו)עבודה שנערכה בזית מאכל 

.משרד החקלאות

.65גיליון , "עלון הנוטע"פורסם ב

( +  ג לקוב"ק30)3%שימוש בבונוס 

(קוב\ק"סמ250)0.025%סופר אלפנול

.ימים לאחר פריחה מלאה10-ריסוס כ



.חוברת בנושא דישון זית•

. המלצות דישון מפורטות•

.הנסמכות על ידע מכל העולם

.זמין באתר בחינם•




