
מוצרים חדשים מבית גן מור  



.ומוליבדן בפורמולציה המיועדת לקליטה מהירה בצמחבורון, אשלגן, התכשיר מבוסס על זרחן•

:ריסוס עלוותי בסופר סט במועדים המתאימים ישפיע על התהליכים הבאים•

יעודד ויקדם את יצירת הפרחים•

ישפיע על הארכת צינור הנחשון ושיפור איכותו•

ישפר את יכולת הקליטה וההאבקה של צלקת הפרח•



2019כפר בלום , תצפית לשיפור חנטה במשמש
רעננה: הזן

.הטיפול בוצע בשלב של פקע ורוד

.סומנו ונספרו הפרחים, בשיא הפריחה נדגמו עשרה ענפים לחזרה

.כשבועיים לאחר גמר הפריחה נספרו מספר הפירות לענף וחושב אחוז החנטה
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2019איילת השחר , תצפית לשיפור חנטה בעגבניות תעשייה

9780: הזן

21/3/19: מועד השתילה

5/5/19: 1טיפול 

16/5/19: 2טיפול 

6/6/19: 3טיפול 

.ערוגה מכל טיפול' מ1חזרות של 3נקטפו . 17/7/19: מועד הקטיף
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טבלת הוראות שימוש



להגדלת פרי בפירות וירקותביוסטימולנט

אוקסיןשל פרקורסורים3.5%פוליסכרידים26%אשלגן  13%

התכשיר אינו מכיל הורמונים

.ייחודי המיועד להגדלה של קוטר ומשקל הפרי והעלאה של תכולת הסוכרביוסטימולנטהינו פרימקס•

:התכשיר נקלט במהירות בצמח ומשפיע על היבול במספר אופנים•

.מעודד חלוקה והרחבת תאים•

.משפר את מרקם הפרי•

. מאריך את חיי המדף•



2019יסוד המעלה , תצפית להגדלת פרי בשזיף
.הניסוי בוצע בשני זני שזיף הנקטפים במועדים שונים

:מועדי הטיפולים

".  ראש גפרור"של פנולוגיטיפול ראשון בוצע במצב 

27/3/19בזן המאוחר 20/3/19בזן המוקדם 

בזן המאוחר16/4/19בזן המוקדם                                10/4/19: 2טיפול 
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2019יסוד המעלה , תצפית להגדלת פרי בשזיף
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טבלת הוראות שימוש

מספר טיפוליםמינון להגמעהמינון לריסוסגידול

יום מתחילת החנטה10-15מידי 'ד/ק"סמ0.3%200-400-0.2%ירקות בבתי צמיחה

יום מתחילת החנטה10-15מידי 'ד/ק"סמ0.35%250-500-0.3%ירקות בשטח פתוח

טיפולים במהלך גדילת הפרי2-3'ד/ק"סמ0.5%400-600-0.3%וסובטרופיםהדרים 

טיפולים במהלך גדילת הפרי2-3'ד/ק"סמ0.4%250-500-0.25%גפן ומטעים נשירים, זיתים



דשן נוזלי המכיל חומצות אמינו צמחיות

14%: חומצות אמינו6%: חנקן כללי

.יגביר פעילות אנזימתית וייצור חלבוניםבאמינוסטארשימוש •

.מעודד פוטוסינתזה וייצור הורמונים בצמח•

.מגביר צימוח וגטטיבי•

.עקת חום ועוד, שטחים מוצפים, יובש, מסייע להתמודדות עם מצבי עקה כגון קרה•

.ולקראת מצבי עקה אקלימיתהליבלובבתחילת , מומלץ לשימוש במטעים צעירים•

:הנחיות ליישום

0.5%-0.3%: בריסוס-

בשלושה יישומים עוקבים, ליישום' ד/'ל1-2: בהגמעה-



.בעלווהמחסוריםלתיקון מיקרואלמנטיםתערובת מושלמת של •

.שונים לטווח רחב של תנאים וצורות יישוםכילאטיםתערובת של שלושה : ברזל•

.לכל מינרל המשפרים את הקליטה והתנועה בצמחכילאטיםשני סוגי : מוליבדן ונחושת, בורון, אבץ, מנגן•

.נח לשימוש ולשילוב עם תכשירי הדברה. התכשיר מגיע בצורת אבקה מסיסה בקלות•

:הנחיות ליישום

0.35%-0.25%: בריסוס-

'ד/ג"ק1-2: בהגמעה-



Ascophyllumתמצית אצות ים מסוג  Nodosum

Ascophyllumאלמוג ים הינו תוצר של מיצוי של אצת ים מסוג • Nodosumהגדלה על חוף האוקיינוס האטלנטי.

.תערובת של חומרי צמיחה והזנה הנמצאים באופן טבעי באצה ונקלטים בצורה מיטבית בצמח•

:כגון, אלמוג ים ממצה את מלוא הפוטנציאל של ההורמונים הצמחיים ובכך משפיע על מנגנונים מגוונים בגידול•

.מעודד חלוקת תאים-

.ממריץ תהליכים מטבוליים בצמח-

.מעודד התפתחות מערכת השורשים-

.משפר את הפריחה והחנטה-

.  משפר את גודל הפרי והמוצקות-



Ascophyllumתמצית אצות ים מסוג  Nodosum



Ascophyllumתמצית אצות ים מסוג  Nodosum
1%: מוליבדן1%: בורון

החנטה , ומוליבדן המשפיעים על תהליכי ההפריהבורוןהשיאון משלב את היתרונות של האלמוג ים בתוספת •

.והמטבוליזם של חומצות האמינו בצמח

.פריחה ותחילת חנטה, בדגש על שלב תפיחת פקעים, היישום בדומה לאלמוג ים•


