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תפוח-עץ
היתרון של דקושילד לתפוח-עץ 

הנזק הנגרם לפירות ולצמחים כתוצאה מקרני השמש עלול להפחית את שיעורי הייצור ואת 
היצע התוצרת הזמינה לצרכן. דקושילד פותח במיוחד כדי לספק הגנה מפני נזקי השמש, תוך 

שהוא מסייע לפרי לנצל היטב את קרינת האולטרה-סגול מן השמש.

מבחן 1 – תפוחי פוג'י )2010( 

אחוז ההיצע ביחס להיצע מלא

שימוש קרקעי | 20-30 ליטר תכשיר לכל 800-1000 ליטר מים לכל יישום לכל 10 דונם של גידולי פרי.

שימוש אווירי | 20-30 ליטר לכל 50-200 ליטר מים יישום לכל 10 דונם של גידולי פרי. 

הנחיות שימוש – רימונים
יישום ראשון יש לבצע לאחר שהפרי הגיע ל-15 מ"מ ולאחר שנעשה שימוש בכל התרסיסים המדללים.  •

היישום השני יתבצע לאחר נפילת הפרי מן העץ, לאחר סגירת חלון הדילול הכימי, 2-3 שבועות לאחר השימוש הראשון.  •
יישומים חוזרים ניתן לבצע בכל עת טרם הקטיף, על מנת להגן על הפרי מכוויות שמש,   •

לפני אירוע חום, או במרווחים של שבועיים-שלושה.  

מנגו
היתרון של דקושילד למנגו

משקל מופחת, פגמים בקליפת המנגו ועקת עלים עלולים לפגוע באיכות המנגו כאשר הפרי חשוף למידה רבה מדי של שמש וחום. 
עקת חום שמש היא תופעה המקשה מאוד על גידולו המסחרי של המנגו. שימוש נכון בדקושילד מסייע בהפחתת השפעת השמש על 
המנגו לאורך עונת הגידול. יישום מיידי בתכשיר לאחר תחילת הצמיחה של הפרי, יצמצם את הנזקים הנגרמים למנגו בכעד 100%. 
ניתן לשפר את משקל המנגו באופן דרמטי באמצעות תוכנית יישום מקיפה. פגמים בקליפת המנגו, כגון השחמה וכוויות שמש יופחתו 

בזכות יכולתו של דקושילד להחזיר את קרני השמש ולהוריד את הטמפרטורה הפנימית והחיצונית של הפרי.

מבחן נזקי שמש – מנגו

מבחן 2 – תפוחי ברייבורן )2011(

אחוז ההיצע ביחס להיצע מלא

20 ליטר תכשיר לכל 800-1000  •
ליטר מים במהלך כל שימוש  
לכל 10 דונם של גידולי מנגו.  

יישום ראשון יש לבצע כ-3-10  •
ימים לפני אירוע חום שמש.  

יישומים נוספים יש לבצע כל  •
12-30 יום על מנת להבטיח  

הגנה איכותית.  
יישום אחרון יש לבצע כ-20 ימים  •

לפני הקטיף.  
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בונגרו
בונגרו הנו תכשיר מווסת צמיחה מקבוצת הצטוקנין הסנטטי המסוגל לווסת את הגידול, 

להביא להגדלת היבול, הגדלת הפרי, להקדמת הבשלה ושיפור איכות הפרי.

מתאים לטיפול בגידולים הבאים:

אגסי ספדונה   •

תפוחים מזן רויאל, גאלה, סטארקינג   •

אבוקדו מזן פינקרטון ואטינגר   •

אפרסמון  •

מנגו מזן טומי ומאיה  •

דקוטאב
דקוטאב הינו תכשיר אורגני וטבעי לקטילה ודחייה של   •
חרקים, כנימות ואקריות בכלל ובכנימת עש הטבק 

בפרט. 

התכשיר מיוצר בטכנולוגיה ייחודית של מיקרוקפסולציה   •
לשחרור איטי של החומרים הפעילים. 

התכשיר מבוסס על שמנים אתריים.   •


