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דקושילד 
דקושילד הינו תכשיר המסנן קרינה, מכיל סידן פחמתי בטחינה דקה, אשר מיועד לספק הגנה
 מפני השמש לעצי פרי ולצמחים במהלך הגידול. כמו כן, התכשיר מעלה את שיעורי הצמיחה, 

ומשפר את בריאות הצמח.

יתרונות דקושילד

מצמצם את שיעור כוויות השמש על הפרי והצמח  •
מעלה את אחוז הפירות הראויים לשיווק   •

משפר את היכולת למיין את הפירות בהתאם לצבעם  •
מאושר על ידי ארגון ה-EcoCERT וה-IMO כתכשיר אורגני  •

קל לשימוש כתמיסה נוזלית  •
אינו נשטף בגשם  •

נשטף בקלות במערך בית האריזה באמצעים רגילים  •
משמש מגדלים מובילים ברחבי העולם  • 

פעולת דקושילד

דקושילד מיוצר למיקסום פיזור האור על גבי הפרי או הצמח תוך מזעור הקליטה של הקרינה האולטרה-סגולית המזיקה. פיזור האור 
מספק הגנה מפני קרינת אולטרה סגול, כוויות שמש והתחממות יתר, תוך שהוא מאפשר לכמות מספקת של אור לחדור אל העלים 
ולתמוך בתהליך הפוטוסינתזה. דקושילד קולט, מסנן ומעביר את קרני השמש על מנת למקסם את ההגנה על הפרי. דקושילד יוצר 

שכבת מגן על הפרי והצמח שמאפשר הורדת טמפרטורה והגדלת היעילות של הצמח לניצול מי ההשקייה.

המלצות לשימוש

•  יש לקרוא ולפעול לפי הוראות הההכנה והשימוש המופיעות על תווית התכשיר.
•  יש לאחסן את התכשיר בטמפרטורה של 2OC ומעלה.

•  גידולים המושקים במי נגר אינם מתאימים לשימוש בדקושילד. 

ריסוס

יש להשתמש באמצעי ריסוס המסוגלים לייצר טיפות מזעריות, ולדאוג לך שריסוס התכשיר מתבצע על גבי 
האזורים בצמח/פרי שבהם צפויות להופיע כוויות שמש. יש לשנות את תצורת הריסוס לפי גודל וצורת הצמחים. 
יש לוודא כי המיכלים מנוקים באמצעות הרבה מים לאחר הריסוס, שכן עלולים להיווצר משקעים כאשר מיכל 

הריסוס אינו נקי.

ניקוי והסרה

ניתן לשטוף את הדקושילד בקלות, תוך שימוש באמצעי שטיפה קיימים בבית האריזה. 

שילובים מותרים

יש לעקוב אחר ההנחיות הרשומות בתווית התכשיר לגבי שילובים מותרים עם חומרים אחרים. 
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פלפל
היתרון של דקושילד לפלפלים

דקושילד בשימוש מושכל בהשקייה מפחית את נזקי העקה והחום הנגרם לפלפלים. 
עקת חום עלולה לפגום בצבע הפלפל ולגרום לכוויות על פרי. פלפלים הסובלים מעקת חום 
ומהשקיה ירודה, עלולים לגדול בצורות חריגות ולתת יבול עם פרי קטן. דקושילד מסייע בצמצום 

נזקי השמש הנגרמים לפרי, וזאת על ידי הפחת הטמפרטורה של הפרי והצמח.

מבחן נזקי שמש – פלפלים ירוקים
הנחיות יישום לפלפל:

צמחים בשתילה  •
1 ליטר תכשיר לכל 100 ליטר מים.  

יש לחזור על היישום בתוך 1-2 שבועות ממועד השתילה.  
עצי פרי וצמחי נוי  •

20 ליטר תכשיר לכל 250-750 ליטר מים לכל 10 דונם.  
התכשיר ממזער נזקים הנגרמים מתופעות קיצוניות.   

יישום ראשון יש לבצע בפריחה מלאה, ולחזור על היישום 3 שבועות   
לאחר היישום הראשון. יישום חוזר בתכשיר לאחר כל קטיפה יגן  

על הפרי עד לתום הקטיף.   
סה"כ נפח תכשיר לאורך העונה לכל 10 דונם: כ-120 ליטר.  

עגבניה
היתרון של דקושילד לעגבניות

דקושילד בשימוש מושכל בהשקייה מפחית את נזקי העקה והחום הנגרמים לעגבניות. עקת חום עלולה לפגום בצבע הפרי ולגרום 
לכוויות בעגבניה. ביבול עגבניות הסובלות מעקת חום ומהשקיה ירודה עלולות להופיע צורות חריגות של העגבניה ופרי קטן. 

דקושילד מסייע בצמצום נזקי השמש הנגרמים לפרי, וזאת על ידי הפחת הטמפרטורה מעל גבי הפרי והצמח.

מבחן נזקי שמש – עגבניות:
הנחיות שימוש לעגבניות:

שתילה   •
1 ליטר תכשיר לכל 100 ליטר מים.   

יש לחזור על היישום בתוך 1-2 שבועות ממועד השתילה.  
פירות וצמחים   •

20 ליטר תכשיר לכל 250-750 ליטר מים לכל 10 דונם.  
התכשיר ממזער נזקים הנגרמים מתופעות קיצוניות.   

יישום ראשון יש לבצע בפריחה מלאה, ולחזור על היישום 3 שבועות  
לאחר היישום הראשון. יישום חוזר בתכשיר לאחר כל קטיפה יגן  

על הפרי עד לתום הקטיף.  
סה"כ נפח תכשיר לאורך העונה לכל 10 דונם: כ-120 ליטר.  


