
משפר את הפעילות של ההורמונים הצמחיים

מגביר את אחידות הפריחה והפירות

משפר קליטה של דשנים עלוותיים ומווסתי צמיחה

מאיץ נביטת זרעים

מכיל: חנקן (N), פחמן (C), ,תחמוצת אשלגן (K2O), בטאין,  
אצות ומולסה בתמיסה מימית ואלקלית. אינו מכיל מלחי אמוניום.

N+C+K2O – 1.5+11+6.1

פולבורד – לחיזוק ושיפור הצימוח, 
הגדלת הפרי והגדלת יבול

ביו-יום, קיבוץ אייל, ד.נ. השרון התיכון 45840
טלפון: 072-2223280 פקס: 072-2223290

דוד שריד: 058-6080251  
גל עמית: 052-4519440

ערן שילה: 052-4204772

2-4 יישומים 
מלפני הפריחה 
ועד גדילת הפרי

לכל אורך מחזור הגידול

הדרים
ענבי מאכל ויין

מטעים נשירים (תפוח, אגס, אפרסק, משמש, דובדבן)
ירקות (פלפל, עגבנייה, מלפפון, אבטיח, מלון)

ירקות לתעשייה (תפו"א, עגבנייה)
ירקות עלים (כרוב, חסה)
פרחים (גרברה, גיבסנית)

מועד היישום   מינון  הגידול
100-150 סמ"ק/דונם

100-150 סמ"ק/דונם 
100-150 סמ"ק/דונם 

100-150 סמ"ק / 100 ליטר מים 
100-150 סמ"ק/דונם 

100-150 סמ"ק / 100 ליטר מים
100-150 סמ"ק / 100 ליטר מים

לאחר השתילה
ירקות - שטח פתוח ולתעשייה

ירקות חממה

מועד היישום   מינון  הגידול

300-200 סמ"ק/דונם

קדם זריעה טיפול זרעים (חיטה, תירס)

מועד היישום   מינון  הגידול
100-150 סמ"ק / 100 ק"ג זרעים

King fruits – מסייע לשיפור אחוז הנביטה במשתלות. ** בתפוח – מסייע להגדלת ה *

ם ו ש י י ה י  נ פ ו א

ריסוס עלוותי

הגמעה

טיפול זרעים

קרא בעיון את התווית לפני השימוש



תנאי מכירה: חברת BioYome ומפיציה משוכנעים ביעילותו של התכשיר פולבורד. מכיוון שאין ביכולתנו לפקח על אופן 

האחסון והשימוש בתכשיר ועל התנאים בעת השימוש בו, אין אנו אחראים לכל התוצאות והנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה 

מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

משווק ע"י: ביו-יום בע"מ קיבוץ אייל, 45840, ישראל

טלפון: 072-2223280 | פקס: 072-2223290

 agriculture@bioyome.com | www.bioyome.com

היקש
טון/דונם

פולבורד
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תפו"א – יבול ממוצע (טון/דונם)

2 יישומים) X פולבורד בתפו"א - ריסוס עלוותי (150 סמ"ק/דונם

4.1

3.3 +22%

היקש
ק“ג

פולבורד

0.7

0.65

0.6

0.55

0.5

מלון - גודל ממוצע (גודל פרי/ ק“ג)

3 יישומים) X פולבורד במלון  - ריסוס עלוותי (150 סמ"ק/דונם

0.68

0.58 +17%


