
 
 
 
 
 
 

 
על שיתוף פעולה לפיתוח משפרי  הודיעו "חדשנות כילו"  "'ןאבוג"

  יבול

 
חומרי הזנה  ניצולתבגילוי מוצרים לשיפור  למחקר ופיתוח יתמקדהפעולה  שיתוף -

 - בגידולים נבחרים )נוטריאנטים(
 

אבוג'ן בע"מ )סימול : 2017פברואר, ב 14 –אביב, ישראל -רחובות ותל
(, חברת ביוטכנולוגיה מובילה לשיפור והעלאת הכדאיות ; NASDAQ; EVGNת"א:אבגן

(, NYSE; TASE: ICL) כילהכלכלית של גידולים חקלאיים, וכיל חדשנות, חברה בת של 
אשר משפרי יבול חדשים לפיתוח שנתי -שיתוף פעולה רבכי חתמו של הסכם  הודיעו היום 

 בגידולים נבחרים. חומרי ההזנה )נוטריאנטים(צפויים לשפר את ניצולת 
 

, אבוג'ן תשתמש בפלטפורמת הגילוי המיחשובית שלה בין החברות תנאי ההסכם במסגרת 
חומרי  להעלאת יכולתו של הצמח לנצללזהות את הפוטנציאל של תרכובות כימיות מסוימות 

כמשפיעים לחיוב על קליטת  מסגרת שיתוף הפעולהב בהצלחה זוהויאשר  כימיקלים .הזנה
הפיתוח של כיל להמשך פיתוח  בצנרתיהיו מועמדים לשילוב חומרי הזנה בצמח, 

 תוך חמש שנים אפשרימסחור של תוצרי שיתוף הפעולה הצדדים מערכים כי ופורמולציה. 
 .מתחילת פעילויות המחקר והפיתוח

 

יכולות מובהקות מהן לכל אחת ששתי חברות ייחודיות מאד,  ביןמאגד  זה פעולה שיתוף"
. "כיום כיל מציעה את אחד 'ןאבוג"ל ומנכ נשיא, חביב עופר, אמר "חזקהישגים  ורקורד

בשילוב עם מובילות אנו מאמינים כי וביותר בתעשיה,  והרחביםממאגדי הדשנים המגוונים 
של אבוג'ן בהבאת חיזוי ביולוגי לחדשנות בחקלאות, נוכל להציג מוצרים חדשים השוק 

 ם".דשנים מיוחדי יישום מוצלח יותר שלמבוססי כימיה לשיפור יבול באמצעות 
 

"זהו שיתוף הפעולה הראשון של חברת אבוג'ן בתחום הדשנים המיוחדים, ואנו נרגשים מאד 
לותיה בפלח שוק חדש ומשמעותי זה בחקלאות", נוכח ההזדמנות שיש לחברה ליישם את יכו

 הוסיף מר חביב.
 

אנו שמחים להיכנס לפרויקט ייחודי זה עם : "כילב לטכנולוגיה בכיר"ל סמנכגינזברג,  אייל
מגוון ייחודי של  לכילאבוג'ן, אשר ידועה ביכולותיה הייחודיות בתחום הגנומיקה המחשובית. 

עבור הדשיה  והזנה  יסים במיםסדשנים מיוחדים, כולל דשנים בשחרור מבוקר, ודשנים מ
מגבירים את היעילות שבהזנת הצמח, מגדילים את התפוקה בריסוס. המוצרים שלנו 

חומרי הזנה המחקר שלנו שואף לשפר את יעילות השימוש בומשפרים את איכות היבולים. 
, אשר יספק לנו מצפים מאוד לשיתוף הפעולה עם אבוג'ן וטכנולוגיות חדישות. אנבאמצעות 

 חדשניים שיגדילו את ההיצע שלנו בתחום".  יםגישה למשפרי יבול
 

-xxx- 

  אודות אבוג'ן:
פעילות החקלאות. לאבוג'ן  יתאבוג'ן הינה חברה מובילה לשיפור יבול ותכונות אחרות בצמחים לתעשי

וכן בתחום של יבול ועמידות לתנאי סביבה )פיתוח תכונות משופרות  -בשלושה תחומים מרכזיים 
(; גילוי מולקולות כימיות )בתחום של קוטלי עשבים(; ופיתוח מוצרים עמידות בפני מחלות ומזיקים



 והכימיקאליםשיתופי פעולה עם חברות הזרעים לחברה . ביולוגים חדשניים לענף החקלאות
משרדיה הראשיים של אבוג'ן ממוקמים ברחובות, ישראל ומניית החברה נסחרת  .המובילות בעולם

(. לפרטים נוספים: NASDAQ:EVGN) נאסדקאביב )סימול בת"א: אבגן( ובבורסת -בבורסת תל
www.evogene.com  

 
 :כיל אודות

 של החיוניים צרכיה את שמספקת ייחודיים מינרלים מבוססי מוצרים של גלובלית יצרנית היא כיל
 הנסחרת ציבורית חברה הינה כיל. המורכבים והחומרים, החקלאות, המזון בשוקי בעיקר האנושות
 עובדים 13,000-כ כיום מעסיקה החברה(. TASE and NYSE:ICL) יורק ובניו אביב-בתל בבורסה

 באתר בקרו נוסף למידע. דולר מיליארד 5.4 -בכ הסתכמו 2015 בשנת מכירותיה. העולם ברחבי
 .www.icl-group.com  בכתובת החברה של האינטרנט

 
 מידע צופה פני עתיד:

הודעה זו כוללת "התבטאויות צופות פני עתיד". "התבטאויות צופות פני עתיד" אלו מלוות לעיתים 
קרובות בביטויים כגון "עלול", "צפוי", "מצפה", "משער", "מאמין", "מעריך", "מקווה", "מתכוון", 

דעה זו "מתכנן" או ביטויים דומים והן מתארות עמדות, דעות וציפיות הקיימות בתאריך הוצאת הו
באשר לאירועים עתידיים. "התבטאויות צופות פני עתיד" אלו כוללות סיכונים, אי ודאויות ואלמנטים 

החברות אחרים, ידועים ולא ידועים, אשר עשויים לגרום לתוצאות, לביצועים ולהישגים הממשיים של 
מסיבות שונות. להיות שונים מהותית מאלו החזויים במועד זה, וזאת כתוצאה  המצויינות בידיעה

כל התחייבות לעדכן לגבי "הודעות צופות פני עתיד", בין אם כתוצאה  ןת על עצמונוטלן אינ החברות
 ממידע חדש, התפתחויות עתידיות או מכל גורם אחר.

 

מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה באנגלית שפורסמה בארה"ב, המחייבת מבחינת 

 .ותהחבר
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