סדרת מוצרי ™ Rootellaלתוצרת חקלאית

 Rootellaמשפרת
קליטת חומרי הזנה
בגידולי ירקות ופירות
TM

יתרונות המיקוריזה
פטריות מיקוריזה נפוצות באופן טבעי בקרקעות .הפטרייה יוצרת סימביוזה מלאה עם
צמחים ע״י חדירה אל תוך ובין שורשי הצמח ומרחיבה ,באופן אפקטיבי ,את מניפת
השורשים של הצמח .רשת הקורים שמתפתחת מאפשרת קליטה של חומרי הזנה
מהקרקע שאינם זמינים לצמח .בית שורשים מפותח עם פטריות מיקוריזה מקנה לצמח
שטח פנים רחב יותר ויציבות גדולה יותר .לאורך השנים ,עיבוד אינטנסיבי של קרקעות
בחקלאות המודרנית גרם לירידה בתפוצתן של פטריות אלו .מדבקי מיקוריזה מסדרת
 RootellaTMמאפשרים למגדל להחזיר את האיזון הטבעי לקרקע .שיפור קליטת חומרי
ההזנה של מדבקי  RootellaTMמועיל במספר אופנים:
()1
 RootellaTM ניתנת לשימוש בחקלאות אורגנית
 הגברת יבול
 ידידותי לסביבה
 שיפור עמידות בפני עקות
 מיוצר בישראל ,עם זן מיקוריזה מקומי
 חסכון בדישון ולעתים גם במים
שימוש במדבקי המיקוריזה של  RootellaTMמיטיבים בגידולים כגון עגבניות ,מלפפון ,פלפלים,
תות ,קישוא ,חסה ,חצילים ומלון.
יישום  RootellaTMבמשתלה
אנו בחברת גראונדוורק ביואג ממליצים לאכלס את שורשי הצמח בשלב המוקדם ביותר
האפשרי .לכן את  Rootella GTMניתן ליישם בערבוב במצע לזריעה או שתילה ,במגשי חסה שופעת מניסוי מוצלח באיזור קילוטה ,צ'ילה.
™ Rootellaהשפיעה לחיוב על קצב הגדילה של
השרשה והנבטה ואף בפלאגים.
הצמח והאיצה את זמן הקציר בכמעט .25%
TM
תצפיות וניסויים רבים במשתלות מוכיחות ש Rootella G -הינה בחירה נכונה עבור
הצמחים שלך.
 יישום  Rootella GTMבשתילי עגבניות תעשייה בחמישה אתרים שונים (גד״ש יע״ן ,שדה יואב ,גד״ש חורש-יזרעאל ,ניר דוד ודגניה א׳).
בכל אתר הוטענו שתילים במשתלה עבור  20דונם .בגרף המצורף (ראה עמוד הבא) מתוארת העלייה ביבול בק״ג/דונם ביחס
לביקורת באותו הזן .בכל חמשת האתרים נרשמו תוספות יבול של 8-19%
לעומת חלקות בקורת בלתי מטופלות .Rootella GTM
 בניסוי של  Rootella GTMבשתילי מלפפון ,בשני מבנים שונים (משק
בשארי) ,נרשמה עליה של  8.6%ביבול בממוצע בשני המבנים.

()1

על-פי תקן  NOPהאמריקאית ועל פי תקן  EC 834/2007האירופאית.
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למעלה :עגבניות לתעשייה (ישראל )2017 ,טיפול ב Rootella G™-על פני  20דונם לאתר.
משמאל :ניסוי פלפלים בגלגל .פלפלים מטופלים ב Rootella™-נבדקו באמצע העונה והראו קצב גדילה מהיר
יותר ,עלים ירוקים יותר ועלווה חזקה יותר ביחס לצמחים לא מטופלים.

לא מטופל

יישום  RootellaTMבשטח
בנוסף ליישום  Rootella GTMבמשתלות ,ישנן עוד דרכים ליישם את  RootellaTMבמהלך או אחרי שתילה בשדה ,בעדיפות לשלב
מוקדם של חיי הצמח.






 Rootella WPTMאבקה רטיבה ליישום יעיל באמצעות מערכת טפטוף טמון או מוצנע וכן באמצעות ריסוס בתלם בעת זריעה
או שתילה.
 Rootella PTMאבקה לאיבוק פקעות ושורשים חשופים או לפיזור בבור שתילה.
 Rootella STMאבקה דקיקה לעיטוי זרעים.

משמאל :בינואר  2017לאחר שסערה זרעה הרס רב בישראל ,צמחי תות שדה (משמאל)
הראו עמידות גבוהה יותר ופחות נזק בהשוואה לבקרות שלא טופלו ע"י ™,Rootella
חוות גאולים ,תל מונד ,ישראל.

לא מטופל

 RootellaTMלשרותך
סדרת מוצרי  RootellaTMכוללת מספר מוצרים כדי לענות על צרכי המגדל והצמח כאחד .הסימביוזה הטבעית בין פטריות
המיקוריזה לבין הצמחים משפרת את קליטת חומרי ההזנה מהקרקע .מגדלים נהנים מתוספת יבול ,משיפור העמידות בפני
עקות ,ומאיכות תוצרת גבוהה  -וכל זאת באמצעות תכשיר ביולוגי ומאושר לשימוש אורגני.
על מנת להתאים את המוצר הנכון לצרכיך ,אנא צור עימנו קשר:

גראונדוורק ביואג בע״מ
רחוב השחר  ,27מושב מזור 7316000
info@rootella.com | 077-502-0806
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