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" באתיופיהPOTASH FOR GROWTHכיל משיקה את תוכנית "

שם ל בשימוש בדשנים של חקלאי אתיופיה כוללת לימוד והדרכההתוכנית  -
 קסום התוצר החקלאי ולשיפור יתרונות כלכליים1מהגדלה ו

ברחבי אתיופיה ותמיכה הדגמה מאות חלקות הקמת הפעילות כוללת  -
בפרויקט מיפוי קרקע דיגיטלי בראשות משרד החקלאות והסוכנות לשינוי 

 החקלאות באתיופיה1

יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של  ,כיל
 Potash, הודיעה על השקת תוכניתהאנושות בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים

for Growth 1לימוד על ידי  באתיופיה חקלאותהאת פוטנציאל  לשפרהתכנית נועדה  באתיופיה
 התפוקה החקלאית על מנת למקסם את תיופיהבא החקלאים קרב ב דישון מאוזן  והדרכה בשימוש

 שבחקלאות1 היתרונות הכלכלייםאת ו שלהם

חשוב להפוך את  אתגרעדיין בפני המדינה עומד וצמיחה חזקה בשנים האחרונות,  ה אתיופיה חוו
הביטחון התזונתי1 החקלאות במדינה לחקלאות מודרנית ומתקדמת תוך שיפור וגידול היבול החקלאי ו

חקלאות מסורתית היא עדיין המפתח לכך הוא שימוש נכון בדשנים1 נכון להיום, החקלאות באתיופיה 
הגורמים למחסור  ,מוךהמאופיינת בשימוש נמוך ולא מאוזן בדשנים, בשחיקת הקרקע וביבול חקלאי נ

 תזונתי1 

ממשלת אתיופיה וחקלאי המדינה מבקשים להפוך את החקלאות במדינה למודרנית יותר ויעילה יותר, 
כולל שימוש נכון, מושכל ויעיל בדישון מאוזן1 במסגרת זו, כיל יזמה ומוציאה לפועל ביחד עם ממשלת 

1 תוכנית זו כוללת לימוד והדרכה של Potash for Growthאתיופיה ושותפים נוספים את התוכנית 
במאות חלקות, מיפוי המינרלים בקרקע והתאמת הרכב הדגמה , חקלאי אתיופיה בשימוש בדשנים

 הדשנים בהתאם1 

 נית כוללות:פעילויות התוכ
חלקות הדגמה אצל חקלאים  011 -, פותחו מעל ל.112במהלך  הדגמות אשלג בחלקות החקלאים:

על מנת להדגים שדשני אשלג מגדילים יבולים  באזורים הדרומייםאמהרה, אורומיה ובמדינות טיגראי, 
ברוב הגידולים באתיופיה כגון טף, חיטה, שעורה ודורה1 מאות חלקות נוספים יוקמו בשדות חקלאיים 

 1 1122ומרכזי הדרכה חקלאיים בשנת 



 

 
 

 

     

  

 

 

 על ידיגם בתכנית מיפוי ארצית המתנהלת  כתתומ Potash for Growthתוכנית  קרקע:פוריות מיפוי 
 1והשותפים האזוריים האתיופיהחקלאות משרד בשיתוף עם  הסוכנות לשינוי החקלאות באתיופיה

לכל אזור יישומי הדשן המתאימים ביותר של להמליץ  Potash for Growthלתוכנית המיפוי יאפשר 
 ואזור1 

 
 האוניברסיטאות הלאומיות בשיתוף עם של כיל Potash for Growthתוכנית  :ותיקוף נתונים מחקר

 בקרקע אשלג בתחומים של סטודנטים לתארים מתקדמים על ידי מוגבר רתומכת במחקאתיופיה  של
 לסייע בפיתוחכדי ו שונים בגידולים מאוזן דישוןבנושא  להגדיל את הידע במטרה ,באתיופיה ובצמחים
 צמח1הבתזונת  מומחים

 
הדגמה אתרי  011 -כשכולל   , Potash for Life בהודו:  השיקה פרויקט דומהבשנה שעברה כיל 

בתשע מדינות להדגמת היתרונות שבדישון מאוזן1 לאחר עונה חקלאית אחת, הפרויקט התלת שנתי 
כבר השיג התקדמות רבה והעניק לחקלאים ראיות מדעיות על היתרונות שבשימוש בדשני אשלג 

 גידולים שונים 11 -שימוש באשלג ביותר מהגדולה הנובעת מהרווחיות על כמו גם בחקלאות ההודית 
 1 שנבחנו בפועל

 
סייע במאמץ של הממשלה והחקלאים באתיופיה לספק ל "אנו גאיםמנכ"ל כיל סטפן בורגס מסר: 

תהליך המודרניזציה של לאת המזון הנדרש לכל תושבי המדינה1 המומחיות והסיוע הכספי שלנו יסייעו 
 Potashשתוכנית אנו מאמינים  1 גידול משמעותי של היבול החקלאי במדינהלהחקלאות באתיופיה ו

for Growth לביטחון תסייע בטווח הארוך ו ,באתיופיהקהילה החקלאית ליתרונות משמעותיים  תניב
חקלאות לשל אתיופיה, לשכות אזוריות החקלאות 1 באמצעות שיתוף פעולה עם משרד מדינהתזונתי ב

יצירת ב ,ןאת התפקיד החיוני של דישון מאוז דגיםאנו מקווים לה והסוכנות לשינוי החקלאות באתיופיה
 "1ייצור מזון בר קיימא באתיופיה
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 אודות כיל:

האנושות כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של 
 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים1

כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה 
זרחתית נקייה1 כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות 

ת הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה לטיפול במים1 פעילו
 1ואספקה גלובלית

המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט 
1 תוספי המזון ותוספי המזוןשכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות 

מספקים ; המוצרים לטיפול במים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותרמאפשרים  שאנו מייצרים
יצירת אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ל וחומרים; למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם מים נקיים

מניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח ליעילה יותר וידידותית לסביבה, אנרגיה 
 במגוון מוצרים וחומרים1 

ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו  כיל נהנית
סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; 

 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים1

כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו 
ת, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחו

 החברה1
ממניות כיל  2%.(TASE and NYSE:ICL 1אביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

וייתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 2.11%מוחזקות בידי החברה לישראל, 
 הציבור1

 
ומכירותיה  בישראל, רובם בנגב1  2,111 -מהם כ עובדים ברחבי העולם 21,111 -החברה מעסיקה כיום כ

 1 מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 50%-וכ מיליארד דולר .01 -הסתכמו בכ .112בשנת 

 group.com-www.iclלמידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 
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