
הקטלוג 
הדיגיטלי 

שלנו

הוא עשיר מבפנים וירוק מבחוץ, הוא מקרקע וקרוב לאדמה
כל המוצרים בו הם כחול לבן, מותאמים לאקלים הישראלי

מבוססים על יותר מחמישים שנות מחקר ופיתוח
ואהבת האדמה.

הבסיס להצלחת כל גינה 
נעוץ בחומרי הגלם.

דשנית

יש על מה לצמוח

״הגינה שלך היא היצירה שלך״
“A BEAUTIFUL GARDEN IS A WORK OF ART. A WORK OF HEART”



תערובת שתילה איכותית 
המיועדת לשתילת צמחי בית, 
מרפסת וגן בעציצים ואדניות.

גרדן מיקס

תערובת שתילה איכותית 
המיועדת לשתילת צמחים בגן 
הנוי המכילה חומרים אורגניים 

טבעיים.

גרין מיקס

מצע שתילה 
- מצא טוב

 Home דשנית
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סדרת תערובת ייעודיות למגוון צמחים 
המוכנות לשימוש מיידי.

גפן - מצעי גידול 
ייעודיים למגוון צמחים

מצע עשיר להנבטת זרעים והשרשת 
ייחורים, מיועד ליישום במגשי

השרשה ונפחי כלים של עד 50 סמ"ק.

הדס - מצעי גידול 
לריבוי והשרשה

בדשנית אנחנו מתמחים בבית השורשים ומייצרים 
מצעי גידול לשתלנות המקצועית המותאמים 

לאופי וטיב הגידול.
 Prof דשנית

שוקדים על 
הצמחים ולא על 

השמרים

 Home דשנית

הדס 2 – תערובת לזריעה

הדס 4 – תערובת להשרשה

עמוד 3

1

2

גפן 30 – מצע לגידול סחלבים

גפן 35 – מצע גידול לצמחי בית

גפן 40 – מצע לגידול סוקולנטים 
                 וקקטוסים



בדשנית אנחנו מתמחים בבית השורשים ומייצרים 
מצעי גידול לשתלנות המקצועית המותאמים 

לאופי וטיב הגידול.
 Prof דשנית

סדרת מצעי גידול למגוון צמחים לשימוש 
בכלי גידול בינוניים - גדולים בדגש על 
שיחים, מטפסים ועצים. מצעי הגידול 
מורכבים ממגוון סוגי כבול בניפויים 
שונים: גס מאוד (extra course), גס 

.(medium) בינוני ,(course)
קוקוס גס (צ׳יפס) וחומרי אוורור והזנה.

אלון - מצעי גידול 
לכלים בינוניים-גדולים

תערובות גן ייחודיות בהתאמה אישית 
לשתלנות ולפרויקטים המותאמים 

לצרכים הייחודיים שלך.

My Mix דשנית
תערובת בהתאמה 

אישית
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חומר דישון משובח העשיר בחומרי 
הזנה כמו חנקן, זרחן ואשלגן ובמיקרו- 
אלמנטים הזמינים לכל צמח. השימוש 
בקומפוסט מסייע לאוורר את הקרקע, 
משפר את יכולתו של הצמח לקלוט 
את חומרי ההזנה ולדכא מחלות קרקע, 
מיטיב את מבנה הקרקע ומעלה את אחוז 

החומר האורגני בה.

ביו קומפוסט

דשן אורגני יעיל במיוחד המתאים לגידול 
צמחים במיכלים ובקרקע. בתהליך הדשן 
מופק על ידי תולעים אדומות מסוג 
Eisenia fetida עיכול ופירוק פסולת 
אורגנית והוא עשיר בחומרי הזנה, 
הורמוני גדילה ומשמש כמצע גידול 
אופטימלי. ביו הומוס Active מייצר 
סביבה אידיאלית לגידול המתאימה לכל 

סוגי הצמחים בכל עונות השנה.

ביו הומוס 
Active טריפל

דשנית 
 Organic

דשנית
Organic

1
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סוגים: 

 Cover דשנית

גם יפה 
גם מחפה

הטוף הוא חומר טבעי, ידידותי לסביבה 
ועשיר במינרלים, המצטיין בתכולת מים 
אופטימלית, בניקוז מהיר ובשמירה על 

הצמחייה נקייה מעשביה וממחלות.
הטוף משמש לחיפוי בין צמחים, לניקוז 
אדניות ועציצים ולחיפוי גינוי נוי וגגות.

טוף 0-8 | טוף 4-8 | טוף 4-20 שחור | טוף אדום 4-20 | 
טוף מעורב 4-20 | טוף אוברסייז 20-50 שחור | 
טוף אוברסייז 20-50 מעורב | טוף אוברסייז 20-50 אדום.

טוף
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 Cover דשנית

גם יפה 
גם מחפה

חלוקי נחל משמשים לחיפוי בן צמחים, 
חיפוי שבילים, חיפוי סביב בתים ועוד. 
המראה הטבעי וההרמוני שלהם משתלב 
היטב בין הצמחים ומאפשר חסכון 
משמעותי במים וספיגה טובה יותר של 

מי הגשמים. הם מגנים על הצמחים 
ומצמצמים את עלויות האחזקה 

והשימוש באמצעי הדברה.

1. דולב גודל 2 (2-4 ס״מ) 2. דולב גודל 3 (4-7 ס״מ) 3. דולב גודל 
4 (7-12 ס״מ) 4. חרמון גודל 2 (2-4 ס״מ) 5. חרמון גודל 3 (4-7 

ס״מ) 6. חרמון גודל 4 (7-12 ס״מ) 7. ערבה גודל 2 (2-4 ס״מ) 
8. ערבה גודל 3 (4-7 ס״מ) 9. ערבה גודל 4 (7-12 ס״מ) 10. תבור 

גודל 2 (2-4 ס״מ) 11. תבור גודל 3 (4-7 ס״מ) 12. תבור גודל 4 
(7-12 ס״מ) 13. אוניקס גודל 2 (2-4 ס״מ) 14. אוניקס גודל 3 (4-7 ס״מ) 

15. אוניקס גודל 4 (7-12 ס״מ). 

סוגים: 

חלוקי נחל 2
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אוניקסתבור ערבה חרמון דולב



 Cover דשנית

גם יפה 
גם מחפה

קליפות האורן של דשנית הם חומר אורגני, 
טבעי וידידותי לסביבה המתאים לחיפוי 

כל סוגי גינות הנוי.
זהו חיפוי קרקע המאפשר חיסכון משמעותי 
במים, בעלויות אחזקה ובשימוש בחומרי 
הדברה. הוא מגן על הצמחים ועל סביבתם, 
מונע עשבייה ומסייע לספיגה טובה יותר 

של מי הגשמים.

קליפות אורן - בארקס 3

עמוד 8

שתלנו את המוצרים שלנו במשתלות ומרכזי גינון בכל רחבי הארץ.
אתם רק צריכים להגיע ולקטוף אותם בדרך הביתה. 

הגינה שלכם תודה לכם.

״כל מי ששותל היום מאמין במחר״

למחר ירוק יותר מוזמנים ליצור איתנו קשר:
טלפון: 08-9242468

info@deshanit.co.il :דוא"ל

דשנית

יש על מה לצמוח

לינק למפה


