מבוא
מושגי יסוד לגינה שלך
גן בריא ,פורח ומלבלב הינו חלומו של כל אחד מאיתנו .כדי להגשים חלום זה ולהבין כיצד עושים זאת
נכון ,מוגש לכם מילון מושגים קצר אשר יסייע לכם ללמוד כיצד לטפל בגינתכם.

דישון והזנה:
כמו מזון לבני אדם ,כך גם מגוון הרכבי הדישון של מוצרי אקוגן מורכב מיסודות הזנה הדרושים וביחס
המתאים לסוגי הצמחייה השונים .היסודות העיקריים בהם הצמח צורך כמויות גדולות:
חנקן -הענקת צימוח וצבע ירוק בעלים.
זרחן -פיתוח מערכת שורשים בריאה להתבססות הצמח לאחר שתילה ולעידוד פריחה.
אשלגן -הענקת עמידות רבה בתנאי מזג אוויר קיצוניים-קור וחום ,עידוד פריחה והתפתחות פירות.
בנוסף מתווספים יסודות הזנה נוספים -מיקרואלמנטים -ברזל ,גופרית ,מנגן ,אבץ ועוד -המשמשים
לפעילויות שונות ואותם הצמח צורך ברמות קטנות.

לאקוגן מגוון פתרונות דישון:
 .1דשנים נוזליים :משפיעים מיידית לאחר הדישון דרך משאבות דישון ויישום ידני.
 .2דשנים מסיסיים מוצקים (כגון דשן כל  : )20-20-20המומסים על ידי מים לפני מתן לצמחים.
 .3דשנים בשחרור מבוקר :דשנים מתקדמים תוצרת “חיפה כימיקלים” .דשנים אלה מעניקים הזנה
מתמשכת למשך  4-8חודשים ומקטינים את תדירות הדישון .שימוש תקופתי בדשנים אלה יקטינו את
הצורך בכיסוח מדשאות ,בצורך בגיזום ענפים ויקטינו את צריכת המים.
 .4דשנים אורגנים גרגריים ונוזליים תוצרת הארץ .חדש !

מחלות ומזיקים:
לעיתים ניתן להבחין בנזקים שונים בחלקי צמח שונים המשנים
את המופע הטבעי .סימנים כגון סלסולי עלים ,אכילת חלקי עלים,
הופעה של חרקים על צימוח חדש ,התייבשות ענפים ,כתמים
לבנים ואדומים על עלים חדשים ,סימני נבירה בעלים ,שבילים
והתרוממויות קרקע מצביעים על פעילות של פגעים שונים בגינה.
נזקים אלה נגרמים על ידי חרקים שונים בשלב המעופף והזחל
ועל ידי פטריות הגורמות למחלות עלים ובשורשים .פגעים אלה
מתרבים בסביבת הצמח וגם על גביה ומושפעים מתנאי מזג
אוויר – טמפרטורות ,לחות ,רוחות ,קרינה .עידוד והחלשת
פעילותם מושפעת גם מהרגלי הטיפול שלנו בגינה -השקיית יתר,
תנאי הצללה ,הצטברות חומר אורגני מאי כיסוח תדיר במדשאות,
דריכה רבה ופגיעה במרקם הקרקע וכד’ .עיקר פעילות הפגעים
הינו בחודשים אפריל – אוקטובר עם התייצבות תנאי מזג אויר
חמים ,ולרוב הפגיעה תתרחש באותה תקופה בכל שנה.
השלב הראשון למציאת הפתרון הינו הגדרת הפגע ותאור הנזק.
תוכלו להעזר במגדיר הפגעים הקיצי המופיע בדף הבא ,וזאת על
מנת למצוא את הפתרון המתאים להדברתו.
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אנו מציעים פתרונות אורגנים למגוון בעיות בגינה

מגדיר מזיקים
כנימות עלה

כנימות מגן

כנימות רכות

מאפייני המזיק :חרקים בצבעים ירוקים,ורודים,
חומים או שחורים בגודל  2-4מ”מ מרוכזים בצימוח
הצעיר ,פעילים כל השנה .גורמים לפייחת (כתמים
שחורים) ,החלשה ,סלסול ,הצהבה ונשירת עלים.
טיפול מומלץ:
צמחי גינה :אקוגן מלתיון
צמחי בית :אקוגן תרסיס כנימות
אורגני :אקוגן נימפר ואקוגן ברק

מאפייני המזיק :חרקים עגולים בעלי כיסוי מגן
בצורת דיסקיות בצבעים שונים .פזורים בעיקר
בחלקים בוגרים של הצמח .פעילים כל השנה.
גורמים לעיוותים ופייחת (כתמים שחורים).
טיפול מומלץ:
צמחי גינה :אקוגן סייפן
צמחי בית :אקוגן תרסיס כנימות

מאפייני המזיק :חרקים עגולים בגודל  2-4מ”מ,
בצבעים שונים .פעילים בחלקים בוגרים של הצמח
במשך השנה ,גורמים לעיוותי עלים .פעילותם
מושכת נמלים ויוצרת פייחת (כתמים שחורים).
טיפול מומלץ:
צמחי גינה :אקוגן סייפן
צמחי בית :אקוגן תרסיס כנימות
אורגני :אקוגן נימפר ואקוגן ברק

כנימה קמחית

נמלים

זחלים

מאפייני המזיק :כנימה סגלגלה-לבנה בקוטר 4
מ”מ ,מכוסה אבקת שעווה לבנה ,פעילה כל השנה
בחלקים בוגרים .גורמת להחלשת הצמח ,סלסול,
הצהבה ונשירה של עלים.
טיפול מומלץ:
צמחי גינה :אקוגן סייפן
צמחי בית :אקוגן תרסיס כנימות

מאפייני המזיק :מזיקים בצבעים וגדלים שונים,
גורמים להרס חלקים במדשאה  -אכילת חלקים
תת קרקעיים ויצירת קינים.
טיפול מומלץ:
אקוגן אבקת נמלים
אורגני :אקוגן ברק.

מאפייני המזיק :העש הבוגר מטיל את ביציו
בחלק התחתון של העלים .הזחל הבוקע מכרסם
בחלקים הפנימיים של העלים .מופיעים בין אפריל
לאוקטובר.
טיפול מומלץ:
אקוגן סימשופר בשילוב אקוגן ספסן
אורגני :אקוגן ברק.

עש המנהרות בהדרים

זבוב הפירות הים תיכוני

כנימת עש הטבק

זבליות ומזיקי מדשאות

מאפייני המזיק :הזחל הקטן מייצר מנהרות בתוך
רקמת העלה הצעיר בצורה לוליינית אופיינית.
משאיר סימני הפרשה צהובים .העלה מתקפל
ומתייבש.
טיפול מומלץ:
אקוגן מוספילן  /אקוגן סייפן
אורגני :אקוגן ברק.

מאפייני המזיק :הזבוב הבוגר מטיל ביצים בתוך
הפרי כ 6-שבועות לפני ההבשלה .מהביצים
בוקעים זחלים לבנים בגודל  6מ”מ הגורמים
לרקבון הפרי.
טיפול מומלץ:
אקוגן סימשופר
אורגני :אקוגן ברק

מאפייני המזיק :חרק מעופף בגודל  15מ”מ,
צבעו לבן ,הזחלים ירוקים צהובים נמצאים בצידו
התחתון של העלה .פעיל ממאי עד אוקטובר.
טיפול מומלץ:
צמחי גינה :אקוגן סימשופר
צמחי בית :אקוגן תרסיס זחלים ומעופפים.
אורגני :אקוגן נימפר ואקוגן ברק.

מאפייני המזיק :תולעי תיל ,כנימות עשב רודוס,
שחרוריות ועוד .מזיקים הנמצאים בתוך השכבה
העליונה של הקרקע .ניזונים מהחלקים התת קר־
קעיים של המדשאה והצמחיה .גורמים להצהבות
ולהתנתקות שלוחות.
טיפול מומלץ:
אקוגן סייפן דלתאגרין

ערצבים

חלזונות ושבלולים

קמחון

חילדון

מאפייני המזיק :מעין חגב בגודל  6ס”מ ,צבעו
חום ,ניזון מחלקים תת קרקעיים של הדשא .יוצר
תלים קטנים במדשאה וחי בתוכה .פעיל ממרץ
עד אוקטובר.
טיפול מומלץ:
אקוגן ספסן.

מאפייני המזיק :אוכלים את העלים וחלקים
ירוקים בצמח .השבלולים ניזונים גם מחלקים תת
קרקעיים .פעילים מאוקטובר עד אפריל.
טיפול מומלץ:
אקוגן מתזון.

מאפייני המחלה :פטריה אשר מתאפיינת
בהופעת כתמים לבנים על העלה משני צידיו.
בשלב מאוחר יותר תמותת חלקים נגועים
והתקפלות השוליים .פרחים נגועים מתעוותים
או שאינם נפתחים .פעילות ממרץ עד ספטמבר.
טיפול מומלץ:
צמחי גן :אקוגן סיסטאן.
צמחי בית :אקוגן תרסיס מחלות.
אורגני :אקוגן גניקן.

מאפייני המחלה :מחלת עלים המתאפיינת
בהופעת כתמים אדומים ,חומים או כתומים
ונשירת עלים .נגרמת ע”י פטריה.
טיפול מומלץ:
אקוגן סיסטאן.
אורגני :אקוגן גניקן.
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מדשאות
כללי :המדשאה הביתית מאפשרת לנו רגעי מנוחה ורגיעה ,ומאפשרת מגע של קסם עם הטבע .שטחי
המדשאה מסביב לבית מקטינים את הרעש הסביבתי ,מקררים את סביבת הבית וקולטים אבק מהאוויר.
מופע ירוק ובריא של המדשאה מחייב אותנו להתמדה בביצוע הפעילויות הבאות:
 .1בחירת זן המתאים לרמת הפעילות הצפויה ובהתאם לתנאי הסביבה -הצללה ,שמש ,קרקע.
 .2הכנה נכונה של קרקע והקפדה על שתילה נכונה.
 .3ביצוע השקיה סדירה ויעילה בהתאם לתנאי הסביבה -רוחות ,תנאי הצללה וכד’.
 .4דישון בעיתוי הנכון בדשנים בשחרור מבוקר – ”אקוגן דשאירוק”.
 .5הקפדה על תדירות בכיסוח המדשאה.

 4שלבים להצלחה בשתילת מדשאות:
 .1לפני הנחת מרבדי דשא יש להקפיד על ריסוס עשבים קיימים ב”אקוגן ראונדאפ”  ,להכין את הקרקע על
ידי העשרתה בחומרים אורגנים “אקוגן אורגני לגן” והוספת דשן עשיר זרחן – “אקוגן סטרטר” במינון של
 1.25ק”ג ל 50מ”ר.
 .2הקפדה על משטר השקיה אחיד בהתאם להוראות יצרן הדשא ובהתאם לעונת השתילה.
 .3פיזור “אקוגן דלתאגרין” מינון מומלץ 1ק”ג ל 100 -מ”ר להדברת מזיקים שונים כחודש לאחר השתילה
וכעבור  3חודשים.
 .4פיזור “אקוגן דשאירוק” לתחזוקה שוטפת  2-3פעמים בשנה.

המלצות לאחזקה שוטפת של המדשאה לפי עונות השנה:
אביב :מומלץ לדשן ב”אקוגן דשאירוק“ במינון של  1ק”ג ל 50מ”ר .מוצר זה עשיר ביסוד אשלגן ,העוזר
בשמירה על צבע ירקו ,עמידות המדשאה ובחיזוקו בתנאי מזג אויר קיצוניים.

חורף:
מומלץ לדשן “אקוגן הומוס”  -דשן אורגני איכותי
 -לשיפור מבנה הרקע והעשרתו
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שירות לקוחות :טל’  04-4911442/9111457 -פקס  04-6271124 -אתר החברהwww.ecogan.co.il :

קיץ :במדשאות בעלות פעילות רבה מומלץ לדשן ב”אקוגן דשאירוק” במינון של  1ק”ג ל  50מ”ר .לחיזוק
צבע המדשאה ולשיפור מופע מומלץ לפזר “אקוגן ברזל גן” במינון של  1ק”ג ל 100מ”ר .בעונה זו מתחילה
פעילות רבה של מזיקים במדשאה  .מומלץ לרסס ב”אקוגן סימשופר” במינון של  5סמ”ק ל 1 -ליטר מים .יש
לחזור על הפעולה אחת ל 10ימים .בנוסף מומלץ לפזר “אקוגן דלתאגרין” המדביר ומדשן את המדשאה .יש
לחזור על פעולה זו אחת לחודש וחצי .ניתן לשלב הדברה אורגנית בעזרת התכשיר “אקוגן ברק”.
סתיו :מומלץ לדשן ב”אקוגן דשאירוק” במינון של  1קג ל 50מ”ר .מוצר זה עשיר ביסוד אשלגן ,העוזר
בשמירה על צבע ירוק ,עמידות המדשאה ובחיזוקו בתנאי מזג אויר קיצוניים.

פעולות מיוחדות:
 .1הדברת ערצבים וזחלים :מומלץ לפזר “אקוגן ספסן גן” מינון של  15-20גרם ל 20 -מ”ר על גבי המדשאה,
בעיקר בתחילת האביב למניעת פעילות של ערצבים ובאמצע הקיץ להפחתה בפעילות זחלים שונים.
 .2מדשאות שחוקות :שחיקת מדשאות מתרחשת בעת פעילות רבה על גבי המדשאה הגורמת
להידוק קרקע ופגיעה בבריאות המדשאה .מומלץ לאוורר את האזור הפגוע בעזרת קלשון ולפזר
“אקוגן סטרטר” לפני ההשקיה.
 .3דישון אורגני :פיזור דשן אורגני משפר את תנאי המחייה של שורשי המדשאות ומעודד התפתחות
שורשים .מאוד מומלץ לפזר “אקוגן הומוס” על מדשאות ותיקות ובמדשאות שחוקות.
 .4הדברת זבליות בעומק המדשאה :זבליות הינם חרקים הפעילים בעומק הקרקע ,ניזונים משורשי
מדשאות וגורמים להתנתקות המדשאה מהקרקע .להפחתת הנזק ולמניעתו מומלץ לרסס
ב”אקוגן סייפן” במינון של  3סמ”ק ל 10-ליטר מים.
 .5הרחקת יונים :יונים רבות מתיישבות בגינה ובסביבות הבית .מומלץ להשתמש ב”אקוגן מרחיק יונים” -
דבק המיושם באיזורי הפעילות ,וב”אקוגן תכשיר לניקוי” להסרת הדבק.

הידעת ש?...
חשוב להשקות בשעות הבוקר המוקדמות
להגברת יעילות ההשקיה !!!
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צמחי גן
צמחי הגן השונים מעשירים את הגן בצבעים ,ניחוחות וטעמים .פריחה רבה המופיעה החל מחודשי האביב משנים את הצבע
ומוסיפים ריחות נעימים .עצי הפרי מעניקים לנו הנאה החל מגידולו ועד לטעימתו.
דישון והזנה:
עונת הקיץ מתאפיינת בטמפרטורות גבוהות המעודדות צימוח ופריחה .תנאים אלה מעודדים את צמחי הגן השונים לצמוח
ולפריחה .צימוח אחיד ולא נמרץ מושג על ידי שימוש בדשנים בשחרור מבוקר המזינים את הצמחים למשך תקופות של 4-8
חודשים .אנו מציעים את המוצרים הבאים לטיפוח צמחי הגן בעונת הקיץ:
“ .1אקוגן גן פורח” :מיועד להזנת צמחית הגן הפורחת במשך הקיץ .יש לפזר בין  20-300גרם בהתאם לגיל העץ ליד הטפטפות.
“ .2אקוגן דשן פרי” :בעל הרכב מיוחד לעידוד פריחה ויצירת פירות טעימים לעצי פרי שונים .מזין את העץ
למשך כ 6-חודשים .מינון מומלץ  40-300גרם בהתאם לגיל העץ.
“ .3אקוגן דשן לשתילה” :הרכב מיוחד בעל זרחן גבוה המעודד התבססות צמחים לאחר השתילה .מומלץ
לשימוש ביחד עם “אקוגן אורגני לגן” בעת השתילה.

דשנים נוזליים ומסיסים :אקוגן מציעה מגוון רחב של מוצרים המבוססים על תמיסות דשן ייחודיות למטרות שונות:
“ .1אקוגן פרפקט” :דשן נוזלי המיועד לשימוש דרך משאבות דישון אל מערכת הטפטוף הביתי .בעל הרכב מאוזן למניעת
גידול נמרץ .מוצע באריזות של  5ליטר.
“ .2אקוגן דשן לסחלבים” :בעל הרכב מיוחד המותאם לגידול מאוזן של צמחי הסחלבי
“ .3אקוגן ברזל גן” דשן מסיס עשיר ביסוד הברזל לשיפור צבע צמחים בעיקר בעונת הקיץ .מומלץ לפיזור בצמחים רגישים
לתנאי קרקע מיוחדים -חומציים ,אדמה חולית ואחר.
דשנים אורגניים :ליין חדש של מוצרי אקוגן המיועדים לגנן המעוניין לשפר את הקרקע בסביבת הצמח ולעודד פעילות
מיקרוביאלית סביב השורשים .תוצרת הארץ!!!!!!!
“ .1אקוגן טוטל” :דשן נוזלי אורגני לשימוש דרך משאבות דישון אל מערכת הטפטוף הביתי .בעל הרכב מאוזן למניעת גידול
נמרץ .מוצע באריזות של  5ליטר .מומלץ לשלב במשך השנה ביחד עם “אקוגן פרפקט”.
“ .2אקוגן הומוס” :דשן אורגני גרגרי איכותי המיוצר על ידי פרוק חומרים אורגנים מוצקים על ידי תולעים אדומות .בעל
תכולה גבוהה של יסודות הזנה .מיועד לשימוש במשך כל השנה לשיפור הקרקע .
“ .3אקוגן אורגני לגן”  :כופתיות דשן אורגני איכותיות המיעדות לשיפור הקרקע בעת שתילה ,שיקום גינות ולפיזור בעונת החורף.

הדברת פגעים:
כנימות עלה :פעילות בעונת האביב והקיץ עם תחילת ההתפתחות של עלים חדשים .גורמות לעיוותים בעלים  .ההדברה
המומלצת“ -אקוגן סייפן“  0.5-10מ”ל לצמח ביישום דרך השורשים “ ,אקוגן מלתיון“  2מ”ל ל 1 -ליטר מים בריסוס או
“אקוגן ברק”  2-3מ”ל 1/ליטר מים – תכשיר אורגני חדשני.
כנימות מגן וקמחיות  :פעילות בעונת הקיץ במקומות המוסתרים מקרינת השמש -חלקים פנימיים של העץ ,נקודות מפגש
בין עלים וענפים וכד’ .ההדברה המו מלצת“ -אקוגן סייפן” ביישום דרך השורשים “ ,אקוגן מלתיון” בריסוס .
עש המנהרות :מתחיל את פעילותו בתחילת האביב בעלים החדשים .ההדברה המומלצת“ -אקוגן סייפן” ביישום דרך השורשים .
נמלים :פעילים במשך רוב העונות החמות .המוצר המומלץ“ :אקוגן אבקת נמלים”  20גרם/קן – תכשיר אורגני חדשני  .יש
לפזר את החומר בתוך מסביב לקיני הנמלים.
זחלים :פעילים בצמחי תבלין  ,שיחים ועצים שונים .הנזק מתאפיין בעלים גזורים ,כשלידם ניתן לראות שאריות של גללים.
התכשיר המומלץ“ -אקוגן ספסן”  15-20גרם ל  20מ”ר בפיזור באזורי הפעילות  ,ריסוס ב”אקוגן נמפר”  10מ”ל 1/ליטר מים
 תכשיר אורגני.זבוב הפירות :מתחיל את פעילותו בתחילת האביב .פוגע במירב פירות הקיץ בגינה הישראלית -הדרים ,נשירים ,סובטרופיים
וכד’ .התכשיר המומלץ“ -אקוגן סימשופר”  5סמ”ק 1/ליטר מים.
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צמחי פנים
מחלות עלים:
קמחון :מחלה הפוגעת בעיקר בורדים ,גפן ,מנגו ובצמחים אחרים  .אפיון המחלה -הופעת כתמים לבנים
על העלים החדשים .תחילת עונת הפעילות -בהתחלת האביב עם התייצבות מזג האויר לאחר החורף.
תכשירים מומלצים“ :אקוגן סיסטאן” 1מ”ל 4/ליטר מים“ ,אקוגן ספרול”  1-2מ”ל 1/ליטר מים
ו”אקוגן גניקן”  10מ”ל 1 /ליטר מים -תכשיר אורגני להדברת מחלות עלים.

צמחיית פנים
מבוא :צמחיית פנים חשופה בחודשי הקיץ להשפעת מיזוג האוויר הפועל בתוך חלל הבית .בתנאים אלה חלה
התאיידות רבה ,במיוחד בצמחים המוצבים בקרבת החלון או במקומות עם תנאי תאורה רבה .חשוב להקפיד על
ניקוז בתחתית הכלי לאחר כל השקיה ,וזאת למניעת פגיעה בעלים.
פגעים שונים :בעונה זו קיימת פעילות של כנימות על העלים וגם בשורשי הצמח .מומלץ להשתמש במוצרים הבאים:
א“ .אקוגן סייפן”  0.5-10מ”ל לצמח  -תכשיר בטוח לשימוש המיושם דרך שורשי הצמח אל אזורי פעילות המזיקים.
מומלץ גם כטיפול מניעתי.
ב“ .אקוגן תרסיס כנימות” -תכשיר מוכן לשימוש להדברה מיידית של מזיקים
ג“ .אקוגן תרסיס זחלים ומעופפים” – תכשיר מוכן לשימוש להדברת זחלים ומעופפים
ד“ .אקוגן תרסיס מחלות” – תכשיר מוכן לשימוש להדברת מחלות עלים

ניקוי והברקת עלים :עלים של צמחי בית צוברים כמות רבה של אבק במשך הזמן .לשמירה על נקיונם ולשיפור
פעילות העלים  ,מומלץ להשתמש ב”אקוגן מבריק עלים” אחת לחודש.
דישון :בעונת הקיץ אנו ממליצים על שימוש במגוון דשנים לחיזוק הצמחי ולמופע בריא:
“ .1אקוגן דשן לצמחי עציץ וגן” :דשן המזין את הצמח במשך  6חודשים .מכיל יסודות הזנה המותאמים במיוחד
לצמחים הגדלים במיכלי גידול .יש לדשן בעומק מצע הגידול אחת ל 6חודשים.
 .2מגוון דשנים נוזליים ייחודיים -לצמחים ירוקים ,לפורחים ,לסחלבים ,לצמחי מרפסת -לשימוש אחת
ל -4 3שבועות.
“ .3אקוגן כלאט ברזל” :מיועד לשיפור צבע צמחים הגדלים במצעי גידול שונים.
מצעי גידול אורגניים :לשיפור מופע הצמחים הגדלים בבית ,מומלץ להשתמש ב“אקוגן תערובת גידול אורגנית”
המכילים מרכיבים טבעיים בלבד ,נוח לשימוש וחוסך במים.
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מוצרים כחול לבן עם כל היתרונות:
מגוון מוצרי הדישון וההדברה של אקוגן פותחו בישראל בהתאמה מירבית
לצורכי הגינה הישראלית ,למאפייניה הייחודיים ,ולאקלים המיוחד השורר
באזורנו .יתרונם המוביל של מוצרינו הינם בהספקת פתרונות מקצועיים
מיידיים בהתאם לצרכים ,בכדאיות כלכלית משתלמת ובשילוב תמיכה
וייעוץ מקצועי בזמן אמיתי .יתרונות אלו הופכים את מוצרי אקוגן למובילים
בישראל.

כללי זהב לגינה בריאה:
 .1המנע מהשקיית יתר -חיסכון במים ,הפחתה תנאים לפעילות פגעים
שונים ,הורדת תנאים פגיעה בצמחים.
 .2הקפד על כיסוח המדשאה בצורה תדירה  -שומר על מופע ירוק ובריא
ומונע נזקים עתידיים.
 .3הקפד על גיזום צמחים בעונות הנכונות  -מפחית הצללה ושומר על
בריאות שיחים ועצים.
 .4דשן בעיתוי הנכון  -שומר על התפתחות אחידה של הצמח.
 .5טפל בפגעים השונים על פי עונת ההופעה.

שירות לקוחות:
טל’  04-4911442/9111457 -פקס 04-6271124 -
אגרונום החברה:
054-2168955

www.elgo.co.il
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