
BLOOMBLAST
התוסף המושלם להגברת פריחה ויבול!

תוסף לדשני בסיס מורכבים )חנקן, זרחן ואשלגן(, 
מיועד לשלבי הפריחה של הפרי/ירק.

בשלבים אלו יש לצמח צורך בכמויות גבוהות 
את  להעלות  מבלי  ואשלגן,  זרחן  מהרגיל של 

רמת החנקן.
בין  ביותר  היעילים  ביחסים  מגיע  זה  דשן 
לצמח,  ביותר  הזמינה  בצורתם  ואשלגן  זרחן 
מחודשת  פריחה  הפקת  הפריחה,  להגברת 
וסבוכה, הגדלת היבול במספר ובגודל הפרח, 

הפרי או הירק.
שונים  במינונים  זה  בדשן  להשתמש  ניתן 
למערכות  מתאים  הדשן  לצורך,  בהתאם 
גן  לתערובות  מנותק,  למצע  הידרופוניות, 

ולאדמה מכל הסוגים.
ולכן קל מאד למדוד הכמות  נוזלי  הוא  המוצר 
מגיע  הדשן  בנוסף  מדוייקת,  בצורה  הדרושה 

.PH 5-5.5 :ברמת חומציות
ההזנה  יסודות  הרכב  אותו  את  מכיל  זה  מוצר 

באותם היחסים כמו בדשנים אבקתיים מיובאים.
ק"ג!   1,165  - שוקל  בלאסט  בלום  של  ל'   1
 N-0 gr. P-128 :כ היא  ההזנה  יסודות  תכולת 
gr .K-82gr כך ש-1 ליטר מהמוצר מכיל כ-300 

ג"ר של דשן אבקתי 0.39.25.
בגידולים  באדמה,  בגידולים  גם  מאד  יעיל   *
באדמה הכוללים שימוש במי ברז יש להפחית 

המינון המומלץ בכ 25%.
כל הדשנים של סדרת באונטי תוכננו כדי להפיק 
למטרות  אינטנסיביים  בגידולים  מרבי  יבול 
מסחריות - גידול פירות, ירקות, פרחים, עשבי 

תבלין, צמחים המשמשים לרפואה ועוד.
ניתן לשלב עם כלל הסדרות המצויות בשוק.
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מכיל זרחן ואשלגן )0.11.7(דשן נוזלי מורכב

זרחן : מקורו בחד אשלגן זרחתי )MKP(תכולה

וחומצה זרחתית.

אשלגן: מקורו בחד אשלגן זרחתי וחנקת.הרכב כימי

)P2O5( )K2O(נוסחה כימית

1.165 גרם\סמ"ק.משקל נפחי

pH5-5.5

צלול, צהוב ירקרק.צבע

בינונית.קורוסיביות

מיכלי פלסטיק או פלדת אל חלד.אחסון

לאחסן במיקום מוצל

הנחיות לשימוש:
למהול את הדשן לפי הטבלה במי ברז או 	 

PH 5.5-7 במים מזוקקים בעלי
להוסיף לדשני בסיס עם הופעת הניצן 	 

הראשון לפי המינונים המומלצים.
מינונים מומלצים נוספים:

0.75 מי"ל ל-1 ליטר מים שווה ערך לדשן 	 
0.39.25 , 70 ג"ר על 100 ליטר מים.

1.5 מי"ל ל-1 ליטר מים שווה ערך לדשן 	 
0.39.25 , 70 גרם על 50 ליטר מים.

אחת ל- 3 השקיות לתת מנת מים ודשן גדולה 
שתאפשר יציאה של 20% נקז מתחתית העציץ.
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