
וביוסטימולנטיםדישון עלוותי 



?כמה ולמה, איך, מתי-דישון עלוותי

?למה

גשמים  , מערכת השקיה-פרקטיקה נפוצה בעולם במקומות שבהם אין אפשרות לתת הדשייה•

.  מי תהום ועוד, מרובים

.עודף מים, טמפרטורת קרקע-בתנאים בהם הקליטה מהשורשים מוגבלת•

.אשלגן, מיקרו אלמנטים-כאשר נדרשת הזנה נקודתית במינרלים מסוימים•

.בורון, סידן-מינרלים בעלי ניידות מוגבלת•



?מתי

דישון עלוותי

.דרישות גבוהות לחומרי הזנה, קרקע נמוכות' טמפ-באביב•

.לפרחים( סידן, בורון)זימון מיקרו אלמנטים -במהלך הפריחה•

.לאחר שבירת הצבע של הפרי•

.לאחר הקטיף•

.כאשר נדרש תיקון מהיר של מחסורים•



?איך

דישון עלוותי

.ריסוס בשילוב עם חומרי הדברה•

.נפח גבוה•

.ריסוס בשעות היום•



?כמה

דישון עלוותי

.הנראה/בהתאם לרמת המחסור הנבדק•

.מינון בהתאם להמלצות התווית•

.חזרה על הטיפול במידת הצורך•

.הימנעות מיצירת עודפים ואנטגוניזם בין מינרלים•



בחירת המוצר המתאים

דישון עלוותי

.EDDHASנוספים כליאטים, EDTAהנפוץ הוא הכילאט-הכילאטסוג •

HGA ,Bicarboxilic-(complexing agents)חומרים קושרים • compound, Lignosulfonic acid.

(.'ל/'גר)w/vריכוז המינרל בתכשיר •

.הרכב המינרלים הנדרש•



בחירת המוצר המתאים

דישון עלוותי

כילאטיםמוצר מתחרהכילאטים+70קומבימינרל

7.5HGA+EDTA+EDDHAS7.4EDTAברזל

3.3HGA+EDTA3.1EDTAמנגן

2.5HGA+EDTA0.9EDTAאבץ

0.3HGA+EDTA0.7EDTAנחושת

0.10.5מוליבדן

0.70בורון



הגדרה

ביוסטימולנטים

.המשפיעים ומעודדים תהליכים פיזיולוגים בצמח, לרוב ממקור טבעי, מוצרים



ביוסטימולנטיםסוגים של 

ביוסטימולנטים

40%כ -חומצות אמינו•

20%–כ -ופולביותחומצות הומיות •

30%כ -מיצויי אצות•

פוליסכרידים•

Complexing agentsחומרים קושרים •

עם מינרליםביוסטימולנטיםשילוב של •



?כמה ולמה, איך, מתי-ביוסטימולנטים

?למה

.תוספת לדישון הסטנדרטי•

.יבול/שיפור פרמטרים מסוימים בצמח•

.מצבי עקה•

יישום החומר המתאים בזמן ובמינון המתאימים-אין חומרי פלא



?מתי

.ולמצב העץהפנולוגיבהתאם לשלב •

.בהתאם לתוצאה המבוקשת•

.בזמן תנאי עקה/אחרי/לפני•

ביוסטימולנטים



?איך

.בנפח גבוה וניתן ליישם בשילוב עם חומרי הדברה–בריסוס •

.אצות לשיפור יצירת שורשים, מדחיקי מלח ,והומיות פולביותחומצות -בהגמעה•

.ניתן לשלב עם דשנים•

ביוסטימולנטים



?כמה

.מינון בהתאם להמלצות התווית•

.חזרה על הטיפול במידת הצורך•

ביוסטימולנטים



מוצרי גן מור

ביוסטימולנטים

להגדלת פרי בפירות וירקותביוסטימולנט

אוקסיןשל פרקורסורים3.5%פוליסכרידים26%אשלגן  13%

התכשיר אינו מכיל הורמונים

תמצית אצות ים  Ascophyllum Nodosum

1%: מוליבדן1%: בורון

דשן סידן מתקן מליחות

7.5%סידן , 30%חומר אורגני 



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=47QTBN9HR7G

https://www.youtube.com/watch?v=47qTbn9hR7g
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סילנית ביקורת

בדיקות קרקע מושב עידן ערבה( EC)השפעת הטיפולים על המוליכות החשמלית 

מ"ס20-40עומק  מ"ס0-20עומק 

EC (dsi)
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(SAR)השפעת הטיפולים על יחס ספיחת הנתרן

סילנית ביקורת

SAR

מ"ס20-40עומק  מ"ס0-20עומק 



נתרן מגנזיום

Mg/L
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נתרן מגנזיום

Mg/L
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פתרונות גן מורהיעדהפנולוגיהשלב 

סופר  קורדון, סילנית, אלמוג ים , הומידן•קליטה מהירה והפחתות תמותה•צעיריםמטעים

פריחה ולבלוב
חנטה

צבירת עלווה

מיצוי אצות ים המעודדות ייצור הורמונים טבעיים בתוספת בורון  : שיאון

י  "ולמוליבדן תפקיד חשוב בהתפתחות הזרעים והנחשון ועלבורון. ומוליבדן

כך משתפרת החנטה ואיכותה

 הנחוצים בשלב יצירת העלווה והפרחיםמיקרואלמנטיםתערובת +: 70קומבי

התפתחות הפרי

גודל פרי:

צבירת סוכר, גודל

חיי מדף, קושיות, צבע: איכות פרי

הקדמת הבשלה•

תכשיר מיצוי אצות ים המעודד ייצור הורמונים טבעיים ומסייע  : אלמוג ים

.מוצק ובעל חיי מדף, בקבלת פרי איכותי

תכשירים המכילים סידן המסייע בשיפור איכות הפרי: סידן סופר/קלאון  ,

.קבלת צבע ומוצקות

 ואצות ים  מיקרואלמנטיםתכשיר המכיל שילוב של : 80קומבי



!תודה רבה


