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כיל מרחיבה את כושר הייצור בהודו:

תקים שני מפעלים נוספים לייצור דשנים
מסיסים עם שותף הודי בצפון ומזרח הודו
ההחלטה על הקמת המפעלים נובעת מהצלחת המפעל
הקיים ,מהמשך המגמה של מעבר לחקלאות מודרנית
ואינטנסיבית בהודו ומדרישה הולכת וגדלה לדשנים
מסיסים ודשנים מורכבים המשמשים למטרה זו.
המפעלים יוקמו במשותף עם זוארי תעשיות (,)ZUARI INDUSTRIES
החברה ההודית השותפה עם כיל דשנים במיזם הדשנים המיוחדים שכבר
פועל בהודו ,הנקרא "זוארי רותם דשנים מיוחדים".
כיל הודיעה היום כי מועצת המנהלים של המיזם המשותף שלה בהודו" ,זוארי רותם
דשנים מיוחדים" ,החליטה לפתוח בהליכים לאיתור שטחים מתאימים לבניית שני
מפעלים נוספים לדשנים מורכבים מסיסים בצפון ובמזרח הודו 8היוזמה באה בעקבות
הצלחת המפעל המשותף שכבר פועל בהודו" ,זוארי רותם דשנים מיוחדים" ,ולאור
הביקוש הגדל והולך לדשנים מיוחדים בהודו ומתוך מטרה להפיק את היתרונות
הכלכליים הנובעים מייצור בשוק היעד8
זוארי תעשיות הינה יצרנית ומפיצת דשנים ומוצרי חקלאות מובילה בהודו8
החל מחודש מרץ  ,1222מפעילה "זוארי רותם דשנים מיוחדים" מתקן לייצור דשנים
מסיסים במדינת מהרשטרה בעל כושר ייצור של  31אלף טון בשנה 8הדשנים נמכרים
ע"י זוארי תעשיות ,שלה מומחיות וניסיון רב שנים בחקלאות ההודית ובשיווק לחקלאי
ההודי תוך יכולת התאמה לצרכי הלקוחות ובהתאם לסוג הגידול והקרקע שבאזור8
הדרישה לדשנים מסיסים בהודו הולכת וגדלה בשיעורים ניכרים מידי שנה עקב
שימוש הולך וגובר במערכות "הדשייה" מתקדמות שמשלבות דשנים והשקיה,
(לדוגמא באמצעות טפטפות) וכן בריסוסי עלווה 8שני המתקנים החדשים של "זוארי
רותם דשנים מיוחדים" יוקמו בצפון ובמזרח הודו במטרה לאפשר גמישות ,נגישות
ומתן מענה מהיר ללקוחות אלה8
יוסי צידון ,מנכ"ל כיל דשנים מיוחדים אמר" :ההחלטה להרחיב את שיתוף הפעולה
עם זוארי תעשיות היא צעד נוסף ביישום האסטרטגיה להתרחבות פעילות כיל בתחום
הדשנים המיוחדים בחו"ל בכלל ,ובמדינות צומחות במיוחד ,בעיקר משום שאנו רואים

בו פוטנציאל גידול וצמיחה משמעותיים 8אנו מאמינים כי השילוב של המובילות שלנו
בתחום הדשנים לשחרור מושהה ושחרור מבוקר ביחד עם יכולות ההפצה והשרות
של זוארי תעשיות ,יאפשרו לנו לתת מענה ייחודי המותאם לצורכי החקלאים ברחבי
הודו באמצעות המפעלים החדשים ,ובכך להשיג יתרון תחרותי" 8עוד הוסיף צידון:
"אנו גאים לקחת חלק מרכזי בתחום המתפתח במהירות של דשנים מיוחדים ,ובייחוד
בשווקים בהם גידול האוכלוסייה הוא מהיר והביקושים לתוצרת חקלאית גדלים בקצב
מואץ ,כמו בהודו"8

אודות כיל
כיל הנה חברה רב-לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים8
במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים ,עיקר פעילותה של כיל
מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם ,ולייעול תהליכי ייצור ושיפור
מוצרים8
כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי ,והיא נמצאת במקום השישי בייצור
האשלג בעולם 8לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג ,הברום ,החומצה הזרחתית
הנק ייה ,הפוספטים המיוחדים ,מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת
התפשטות שריפות8
כיל פועלת בשלושה מגזרים :כיל דשנים ,כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית8
לכיל מפעלי ייצור ,מערך משרדי שיווק ,מסופים ,מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם:
בישראל ,אירופה ,ארה"ב ,דרום אמריקה וסין8
לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים
ייחודיים בעלויות תחרותיות 8כיל מפיקה מים המלח אשלג ,ברום ,מגנזיום ,מוצרי
מגנזיה ומלחים שונים 8כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג ומלח ממכרות
באנגליה ובספרד8
כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ( 8)TASE:ICLהחברה מעסיקה
כיום כ 22,222 -עובדים מתוכם כ 0,222 -ברחבי העולם וכ 0,222 -בישראל8
בשנת  1222הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 085-מיליארד דולר וכ 50%-ממנו
נבע מיצור המתבצע בישראל8

