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מלון
היתרון של דקושילד למלון

נזקי חום ושמש הנגרמים לצמח ופרי המלון עלולים להפחית את היבולים ב-50%, ולגרום 
לאיכות פרי ירודה ועקב כך לפגיעה ברווחיות. דקושילד מיועד לצמצום השפעת השמש על 
צמח המלון ופירותיו על ידי הפחתת עוצמת החום ותמיכה בתהליך הפוטוסינתזה הטבעי שלו. 
דקושילד מחזיר חלק מקרני השמש הפוגעות בפרי ובעלים, מביא להפחתה בעוצמת החום 
הפוגעת בפרי, מסייע לחדירת האור ותומך בתהליך הפוטוסינתזה של הצמח. כחלק אינטגרלי 
מתכנון הגנת היבולים, דקושילד מסוגל לשפר את יעילות השימוש במים, לחזק את פוטנציאל 

היבול, ולשבח את איכות הפרי.

השפעת התכשיר על תוצרת המלונים:

מבחן נזקי שמש – מלונים:

שתילה
1 ליטר תכשיר לכל 100-150 ליטר מים לכל 10 דונם מייד לאחר השתילה. 

יש לחזור על היישום בתוך 2-3 שבועות ממועד השתילה.

שימוש סטנדרטי בשדות מלונים
25 ליטר תכשיר לכל 500-700 ליטר מים לכל 10 דונם.

יישום בפריחה מלאה, יישום חוזר לאחר הקטיף הראשון.
סה"כ נפח תכשיר לאורך העונה לכל 10 דונם: כ-100 ליטר.
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פרי הדר
היתרון של דקושילד לפרי הדר

עץ ההדר עלול להיפגם כתוצאה מנזקי חום ושמש. תנאים אלו עלולים לפגוע בחזות הפרי 
ולהחליש את ערכו הקמעונאי ולפגום ביכולתו של העץ להפיק פירות איכותיים. כאשר העץ 
סובל מעקת חום, תהליך הפוטוסינתזה מאט או מפסיק כליל, וכתוצאה מכך נגרמת ירידה 

בייצור הפרי ובמשקלו. 
כאשר הפרי סובל מנזקי שמש, נגרמים אובדן צבע, סימני כוויות בולטים, וירידה כללית באיכות. 

גורמים אלו פוגעים בהיצע הפירות והמיצים, וגורמים נזק כלכלי למגדל. 
השימוש בדקושילד לאורך העונה מפחית את נזקי השפעת קרני השמש על הפירות והעצים.

מבחן נזקי שמש – קלמנטינה
הנחיות שימוש – פירות הדר

25 ליטר תכשיר לכל 800-1000 ליטר מים ליישום   •
לכל 10 דונם של גידולי פרי.   

יישום ראשון יש לבצע בטרם גדל קוטרו של הפרי ל-20 מ"מ.  •
יש לבצע יישומים נוספים כל שלושה שבועות.  •

סה"כ נפח תכשיר לאורך עונת הגידול: 100 ליטר.  •

רימונים
היתרון של דקושילד לרימונים

עץ הרימון עלול להיפגם כתוצאה מנזקי חום ושמש. תנאים אלו עלולים לפגוע בחזות הפרי ולהחליש את ערכו הקמעונאי ולפגום 
ביכולתו של העץ להפיק פירות איכותיים. כאשר העץ סובל מעקת חום, תהליך הפוטוסינתזה מאט או מפסיק כליל, וכתוצאה מכך 
נגרמת ירידה בייצור הפרי ובמשקלו. כאשר הפרי סובל מנזקי שמש, נגרמים אובדן צבע, סימני כוויות בולטים, וירידה כללית באיכות. 
גורמים אלו פוגעים בהיצע הפירות והמיצים, וגורמים נזק כלכלי למגדל. השימוש בדקושילד לאורך העונה מפחית את נזקי השפעת 

קרני השמש על הפירות והעצים.

מבחן נזקי שמש – רימונים:
הנחיות שימוש – רימונים

20 ליטר תכשיר לכל 800-1000 ליטר מים ליישום לכל 10 דונם של גידולי פרי.  •
יישום הראשון, כאשר קוטר הפרי מגיע לכ-18 מ"מ או לפני אירוע חום קיצוני.  •

•  ליטר לכל 800-1000 ליטר מים ליישומים חוזרים )מדי 14-21 יום(.
יישום ראשון יש לבצע את לפני שהטמפרטורה מגיעה ל- 29 מעלות צלזיוס.  •

נפח תכשיר כולל לשימוש לאורך העונה: כ-150 ליטר.  •


