
דשן מעודד צמיחה רב תכליתי
להגברת פוריות הקרקע

AMINO Garden דשן מעודד צמיחה המכיל מגוון 
של חומצות אמינו המספקות רכיבי הזנה זמינים 
בקרקע ונקלטים באופן מיטבי ע"י שורשי הצמח, 
 Undaria pinnatifida מסוג  ים  אצות  בתוספת 
הגדלות לחופי ניו זילנד. הדשן עשיר בחנקן אורגני 
להזנת הצמח, וברכיבים מעודדי צמיחה הפועלים 
האמינו  חומצות  הצמיחה.   לשיפור  הצמח  על 
מהוות את הבסיס של תאי הצמח. הם משפרות 

את חוזק דפנות התאים ופעילות האנזימים.

AMINO Garden מכיל 100% רכיבי הזנה טבעיים, מוצר 
אקולוגי ובטוח לשימוש בצמחי בית, גינה, ומרפסת.

AMINO Garden מספק לצמח שילוב של חומצות אמינו 
גידול עיקריים, מסייע בתמיכה במנגנוני  איכותיות בשלבי 
החיסון וההגנה של הצומח, מאפשר לצמחים לשמור על 

יכולת התאוששות ושגשוג בתנאי עקה.

AMINO Garden מזין מיקרואורגניזמים הפועלים בקרקע 
ומאפשרים ספיגת חומרים מזינים טובה יותר לצמח, וכן 

גורם להתפתחות מערכות שורש נרחבות ובריאות.
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לצמחים בריאים 
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AMINO

להזנת פרחים,
צמחי נוי, עצי פרי, 
ירקות וצמחי תבלין
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דשנים מעודדי צמיחה פועלים לעידוד ושיפור התפתחות הצמח 
בכל שלבי הגדילה, לצימוח שורשים, עלים ופרחים מוגבר, לחיזוק 

עמידות הצמח בתנאים קיצוניים ולאיכות פרי טובה יותר.
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הוראות שימוש:
מערכת ההשקיה:

להוסיף 1 ליטר אמינו גרדן למיכל 
דישון בנפח של 20-25 ליטר, למלא 
ולערבב  במים  הדישון  מיכל  את 
משאבת  את  לכוון  יש  היטב. 

הדישון לשאיבה בריכוז 0.2%.
בהגמעה )ע"י משפך(:

מ"ל(  20( פקק   1 היטב   לערבב 
מים ליטר   1 עם  גרדן  אמינו   של 
 ולהשקות בקרבת שורשי הצמחים.

ליישם אחת לשבוע-שבועיים.
שתילים חדשים וזרעים יש להתחיל 
השתילה, לאחר  שבועיים   לדשן 

כאשר השתיל נקלט בקרקע.

 אינו סותם טפטפות או מסננים
 לנער היטב לפני השימוש

לשימוש בהתאם להנחיות.
מכיל: חומצות אמינו, חנקן, סידן, 

בורון, אשלגן, גופרית
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אודות יבול:
דשנים  ומשווקת  מייצרת  יבול  חברת 
ומוצרי הזנה מאצות ים וחומרים טבעיים 
עוסקת  החברה  ולחקלאות.  לגינון 
בפיתוח ובשיווק פתרונות דישון חדשניים 
ולצרכי  המשתנה  לעולם  המותאמים 
ובעתיד.  בהווה  החקלאית  התעשייה 
לגידול  תורמים  המגוונים  החברה  מוצרי 
צמחים עמידים ומניבים יותר ולשמירה על 

הביטחון התזונתי בישראל ובעולם.
מוצרי חברת יבול מתאימים לטיפול בכל 
סוגי הצמחים לחקלאות, לגינות מרפסת, 
למדשאות  וציבוריות,  פרטיות  לגינות 

ולשמירה על הצומח ואיכות הסביבה.

הסיפור שלנו: 
אצת ה-Undaria pinnatifida - )אונדריה פינטיפידה( ידועה 
השכיחות  מהאצות  אחת  והיא  וואקמה,  בשם  העולם  בכל 
מסורתי  באופן  בעולם.  המזון  בתחום  לשימוש  ביותר 
שנה  בכל  צורכת  ויפן  מיסו,  במרקי  באצה  משתמשים 

כ-200,000 טונות רובם מיובאים מסין וקוריאה.
אצת אונדריה פינטיפידה הגיעה לראשונה לניו זילנד בשנת  
האצה  מסע.  ספינות  של  נטל  מי  באמצעות  כנראה   ,1980
למעודדת  אותה  הופכים  הייחודיים  וערכיה  מאד  פוריה 
בים,  טבעי  באופן  גדלה  האצה  עוצמתית.  אורגנית  צמיחה 
נקצרת ונאספת למפעל. מיצוי האצות מיוצר בתהליך אורגני, 
ללא התערבות של חומרים כימיים ובטמפרטורת החדר, על 

מנת לשמור על חומר אורגני איכותי מירבי במוצר המתקבל.

 יתרונות השימוש
באצת אונדריה פינטיפידה: 

בו  האופן  על  רבה  מחשבה  מקדישים  יבול  בחברת  אנחנו 
יותר.  טובה  דרך  שיש  ומאמינים  בריאים  צמחים  מגדלים 
החברה משקיעה באופן תדיר בביצוע ניסויים ותצפיות עם 
ולפתח  יעילותם  את  לבדוק  בכדי  ובעולם,  בארץ  מוצריה, 

שיטות טיפול ומוצרים חדשים בגידולים רבים ומגוונים.
בפרקטיקות  שגרתי  באופן  נכללים  צמיחה  מעודדי  דשנים 
את  משפרים  האורגנית,  ובחקלאות  מתקדמות  חקלאיות 
כמות  את  משפרים  עקה,  בתנאי  במיוחד  הצמח  עמידות 
ההזנה  יסודות  זמינות  בשיפור  ומסייעים  היבול  ואיכות 

המצויים בקרקע ובקליטתם בצמח.
אנו מעודדים שילוב דשנים מעודדי צמיחה טבעיים של חברת 
יבול בתוכניות הטיפול והגידול של צמחים כדי לשפר ולייעל 
את ביצועי הצמח בכל שלבי הגדילה, החל מהשתילה ועד 

היבול.
בהסתמך על תוצאות המחקר והפיתוח, אנו ממליצים לשלב 
המערכות  את  לעודד  בכדי  הטיפול  בתוכניות  מוצרינו  את 
האקולוגיות הטבעיות של הצומח והאדמה. התגמול בשימוש  
במוצרים הם בשיפור הצמיחה בכל שלבי הגדילה, עמידות 

הצומח בתנאי עקות ואף בקבלת יבול איכותי יותר.
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