
הנחיות לשימוש:
למהול את הדשן לפי הטבלה במי ברז או 	 

.PH 5.5-7 במים מזוקקים בעלי
לדשן בכל השקיה בריכוז המומלץ.	 

*  בגידולים באדמה הכוללים שימוש במי ברז יש 
להפחית המינון המומלץ בכ 25%.

בכל השיטות: 
השקיה עם מים ודשן בכמות המאפשרת יציאת 

 נקז של לפחות 10% מנפח ההשקיה.
אחת ל-3 השקיות לתת מנת מים ודשן גדולה 
שתאפשר יציאה של 20% נקז מתחתית העציץ. 

באונטי1
נוזלי  דשן  הוא  דשנים"  "זלמנסון  של  באונטי1 
מורכב למערכות הידרופוניות ולמערכות השקיה 

ו \או לדישון ידני.
דשן זה מספק את כל צורכיו הבסיסיים של הצמח 
עמידה  מסועפת  השרשה  מהיר,  צימוח  ומבטיח 

ויעילה במיוחד, עלווה מרהיבה ויבול מוגבר.
הפתרון  את  המהווה  אחד  רכיב  למעשה  זהו 
ביותר להזנת צמחים במערכות  והחדשני  היעיל 
הידרופוניות ומצעים מנותקים - קוקוס, פרלייט ועוד.
מכיל יסודות מקרו ומיקרו החיוניים לכל סוגי הצמחים, 

לאורך כל שלבי חייהם ולאורך כל עונות השנה.
מוצר אחד המכיל את יתרונות המוצרים הבאים: 
A+B של חברות מהולנד וצפון אמריקה בתוספת  
של סידן מגנזיום ו 6% מיקרו אלמנטים בכלאציה 
אלו  תוספות   )Chilated Micronutrition(

מאפשרות תוצאות מדהימות -חידוש ישראלי!
כל הדשנים בסדרה תוכננו כדי להפיק יבול מרבי 
בגידולים אינטנסיביים למטרות מסחריות - גידול 
צמחים  תבלין,  עשבי  פרחים,  ירקות,  פירות, 

המשמשים לרפואה ועוד.
להשקיה  ו/או  השקיה  למערכות  מתאים  הדשן 
הידרופוניות  למערכות  במיוחד  מתאים  ידנית. 
מאוד   יעיל  גם  אך  אדמה,  ללא  שתילה  ולמצעי 

שבועות לשימוש בכל סוגי האדמה.
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דשן נוזלי
מורכב

מכיל חנקן )N(, זרחן )P( , אשלגן )K(, סידן 
החנקן: 90% חנקה ו 10% אמון. 0.75% סידן. 

0.9% מגנזיום.

חנקן: מקורו בחנקת אשלגן, סידן חנקתי, תכולה
ומגנזיום חנקתי.

זרחן: מקורו בחד אשלגן זרחתי )MKP( הרכב כימי
וחומצה זרחתית.

אשלגן: מקורו בחד אשלגן זרחתי וחנקת אשלגן.
סידן: מקורו בסידן חנקתי.

מגנזיום: מקורו במגנזיום חנקתי.

H3PO4 + KH2PO4 + Mg)NO3( 2נוסחה כימית
+ Ca )NO3( 2 + KNO3

1.22 גרם\סמ"ק.משקל נפחי

pH.)2.8 - 3.5( תמיסה חומצית

מתונה, קורוסיבית לברזל, אך אינו תוקף קורוסיביות
פלדות אל-חלד ופלסטיק.

מוליכות
חשמלית

בתוספת של 1 ליטר דשן למ"ק מים צפויה 
המוליכות החשמלית לעלות בערך של כ -0.45.

ריכוז המיקרו-
אלמנטים

 planty 6% מכיל תוספ ת של bounty -1 דשן
הדשן מכיל: ברזל 660 ח"מ, מנגן 280 ח"מ, 

אבץ 92 ח"מ, נחושת 30 ח"מ, מוליבדן 6.8 ח"מ 
במיכלי פלסטיק או פלדת אל חלד.

יש לאחסן בצל.אחסון

תאור:


