מדבקי מיקוריזה Rootella
®

Rootella

®

להגברת יבול תוך
הגנה על השקעתך

השקעת את כל כולך בגידול שלך .תכננת לגרוע מכל ,אך קיווית לטוב
ביותר .בסופה של עונה ,היבול שלך תלוי בהרבה גורמים שאינם בהכרח
בשליטתך .אחרי הכל ,אנחנו פועלים למזער סיכונים ,אבל איתני הטבע
הם אשר יקבעו את התוצאה הסופית .למזלנו ,רוטלה מאפשרת לך
לשפר יבול ולהגן על ההשקעה בו-זמנית ,באופן טבעי לחלוטין.
מוצרי רוטלה מבוססים על פטריות מיקוריזה ,אשר משפרות
את קליטת חומרי ההזנה של הצמח .פטריות מיקרוסקופיות אלו
מתחברות לשורשי הצמח בסימביוזה מופלאה ,ומגדילות למעשה
את מניפת השורשים עד פי  100מבחינת שטח פנים .פטריות
מיקוריזה מגיעות אל חומרי הזנה אשר מרוחקים פיזית מהשורש,
ומסוגלות להמיס באופן כימי חומרי הזנה אשר הצמח אינו מסוגל
להמיס לבדו .כך ,למשל ,צמח מודבק במיקוריזה מסוגל לקלוט
זרחן “בלתי זמין” אשר נקשר לחלקיקים אורגניים בקרקע ואינו יכול
להיקלט ע”י צמח ללא מיקוריזה .לפיכך ,ביישום בחקלאות ,רוטלה
יכולה להפחית את השימוש בדשנים ,במיוחד דשנים זרחניים.
מדבקי המיקוריזה הטבעיים בסדרת רוטלה הינם  100%טבעיים
ויעילים ביותר.
רוטלה מעניקה מגוון רחב של הטבות לחקלאים
 שיפור יבול
 עמידות בפני עקות (למשל בצורת ,מליחות ,חומציות)
 חיסכון בדישון (בייחוד זרחן)
 ידידותי לסביבה ומתאים לחקלאות אורגנית

ללא טיפול

“בתצפית הגדולה שערכנו ,רוטלה הגדילה
את יבול העדשים שלנו ב.33%-
לאור התוצאות החיוביות ,השנה נשתמש
ברוטלה על שטחים גדולים יותר
בחווה שלנו”.
צ’ארלי קאהיל ,זרעי קאהיל ,מונטנה ,ארה”ב.

מדבקי המיקוריזה של רוטלה רשמו הצלחות בניסויי שדה ובתצפיות רבות במספר גידולים עיקריים כגון תירס ,סויה ,עגבניה,
פלפל ,תות שדה ובצל .מוצרי רוטלה מרוכזים מאוד  -מספיק כדי להיות יעילים עבור גידולי שדה ,אפילו בטיפול זרעים .רוטלה
מבוססת על  30שנות מחקר ופיתוח של מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) ומכילה זנים ישראליים ייחודיים ואיתנים100% ,
טבעיים וידידותיים לסביבה .מוצרי רוטלה מתאימים לשימוש בחקלאות אורגנית בהתאם לתקנות  EC 834/2007האירופיות
ובהתאם לתקנות  NOPהאמריקאיות.
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תרכובות מוצרי ®Rootella
מוצר

פורמולציה

 Rootella® Gאבקה גרגירית
 Rootella® Pאבקה
 Rootella® Fאבקה דקה
 Rootella® Xאבקה רטיבה
 Rootella® Tשקיקי גידול

סוגי גידול

מינון

שיטות יישום

בהתאם לגודל העציץ:
•  0.2-0.4גרם/לפלאג
ערבוב במצע ,גידול במשתלה
ירקות ,ופירות
•  0.3-0.5גרם/לשתיל
•  5-25ק״ג/מטר מעוקב מצע גידול
פקעות ,בצלצולים איבוק לפני שתילה ,פיזור בתלם  100-200גרם/דונם
גידולי שדה ,פקעות ,ערבוב יבש בתא זריעה ,ריסוס 12 • /גרם /דונם ביחידת זריעה
זילוף בתלם
בצלצולים
•  40גרם /דונם ביישום בתלם
גידולי שדה ,ירקות ,ציוד מקצועי לטיפול זרעים או •  1.5גרם /דונם בטיפול זרעים
•  5גרם /דונם ביישום דרך
יישום דרך מערכת השקייה
פירות
מערכת השקייה
עצים ,שיחים ,גפנים הצבה בתחתית הבור
 1-2שקיקים /בור שתילה
במעמד השתילה

ריכוז
(יח' הדבקה /גרם)
1

2,500

2,500 1
20,800 1
167,000 2
1,800 3

 1מספר יחידות הדבקה חיונית של  Glomus intraradicesמבוסס על Most Probable Number (MPN) efficacy test
 2מספר יחידות הדבקה חיונית של  Glomus intraradices, Glomus mosseaeמבוסס על Most MPN efficacy test
 3מספר יחידות הדבקה חיונית של  Glomus intraradices, Glomus mosseae, Glomus clarusמבוסס על Most MPN efficacy test

גראונדוורק ביואג בע”מ מייצרת תכשירי מיקוריזה לשימוש
בחקלאות מסחרית .פטריות מיקוריזה טבעיות משפרות קליטת
חומרי הזנה ב 90%-מכלל הצמחים .כאשר מיישמים את התכשירים
בחקלאות ,התכשיר משפר משמעותית את היבול ,בייחוד בתנאי
עקה .מגדלים יכולים אף להפחית את רמת הדישון ,בייחוד הדישון
הזרחני .תכשירי המיקוריזה המרוכזים של גראונדוורק ביואג
מבוססים על זנים ישראליים ,יחודיים ואיתנים ,אשר רשמו הצלחות
בניסויי שדה ובתצפיות במספר גידולים עיקריים ,כגון תירס ,סויה,
עגבניה ,פלפל ,תות שדה ובצל.

ללא טיפול

ללא טיפול

משווק ע״י חברת אגריקה www.agrica.co.il
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גראונדוורק ביואג בע״מ
רחוב השחר  ,27מושב מזור 7316000
info@rootella.com | 077-502-0806
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