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 בחו"לממשיכה להתרחב כיל 
 :בשוק הדשנים המיוחדיםרכישה נוספת 

המיוחדים חברת הדשנים , Fuentesרוכשת את 
 המובילה בספרד

 

 בחודשים האחרונים בחו"ל יה של כילירכישה שנזוהי 
בשוק הנתפס על ידה כבעל פוטנציאל לצמיחה מהירה. 

 ון דולרמילי 056-היקף מכירות כיל בתחום זה יגיע ל
 

 

"A. Fuentes Mendea, S.A. "(Fuentes ,)כיל הודיעה היום על רכישת חברת 
חברות בנות של  1 הרכישה כוללת 1ספקית הדשנים המיוחדים הגדולה ביותר בספרד

Fuentes,  הדשנים המסיסים של חברת ואת קו המוצרים הנוזלייםFuentes,  בנוסף
הממוקמים של החברה ת מתקני הייצור א 1 הרכישה כוללת גם שדה דשני תערובותל

קרטחנה  ספרד, וכן את המחסנים, מתקני החברה בנמלדרום נה בחיה וקרטנבטוט
  1סאוגונט ואלבסטהמצויים הפצה הוומרכזי הלוגיסטיקה 

 
 61.-כמליון יורו ) 1..-כהסתכמו ב 02.2שנת ב Fuentesהכנסותיה של חברת 

באחזקה חברות הבנות וה ,Fuentes חברתיהפכו  רכישהה בעקבותמליון דולר(1 
 עסקית של כיל דשנים1 יחידה  שהינה 'כיל דשנים מיוחדים'לחלק מ ,מלאה

 
ספקית מובילה של דשנים מיוחדים לחקלאות תהפוך את כיל להרכישה החדשה 

 י, המאופיין בצמיחה מואצת בתחום זה1 ספרדשוק הב
 באיכות גבוהה,וזליים נ ממותגים משווקת מגוון רחב של דשנים Fuentesחברת 

יכולות מו"פ  Fuentesיש לציין כי לחברת 1 של דשני שדה ערובותותמסיסים ם דשני
 מתקדמות בתחום הדשנים  המיוחדים והתאמתם לצרכי המגדלים1  

 57%דרום ומזרח ספרד המהווים שווקים של החברה מוכרת את מוצריה בעיקר ב
ת ובמכיר 0%.-8ה קיימת צמיחה של מהשוק הספרדי לדשנים מיוחדים1 באזורים אל

  בתחום הדשנים המסורתיים1 ,תיחסינמוכה לעומת צמיחה  יםדשנים מסיס
 

ביטוי נוסף לאסטרטגיה של השקעה והתרחבות בתחום  הינה Fuentesרכישת 
המשך הדשנים המיוחדים, שכיל מזהה בו פוטנציאל צמיחה גבוה, והיא מתרחשת ב

 Scotts חברת של Scotts Global Professional יחידת הדשנים המיוחדיםת לרכיש
Miracle Gro "(Global Pro)" 1 מליון דולר 052 בהיקף של פברואר האחרון,מ 

 
עם מחזור  פעילות כיל דשנים בתחום הדשנים המיוחדיםרכישות אלו מבססות את 

, ומוכר של דשנים מסיסים עשירקו מוצרים  ועם, מליון דולר 672 -כ מכירות שנתי של



 

 

כיל 'לה ל1 בנוסף מקנות רכישות אושחרור איטי קרלשחרור מבודשנים  ,דשנים נוזליים
יכולות שווק ומכירה גלובליים, מתקני ייצור בארה"ב, באיחוד  'מיוחדים דשנים

השוק  , המהווה את ספרדבמיוחד ב חזקהנוכחות , בנוסף לובישראל , בהודוהאירופי
  האירופי1באיחוד לדשנים מיוחדים הגדול ביותר 

 
 

 לחקלאותדשנים  לשכספקית מובילה  'כיל דשנים מיוחדים'ה של בנוסף למיצוב
של מתרומתה תעניק לכיל ערך ויתרונות נוספים הנובעים  Fuentesרכישת  ,בספרד

Fuentes של כיל1 כך לדוגמא:  מגוונתהו הענפהפעילות ומשילובה בFuentes ספק ת
חוד האירופי איספרד, בים בווקים נוספשלשל כיל  פלטפורמה להרחבת פעילותה

  ,גביר את יכולות הייצורת, כיל ה שלאת מגוון מוצריתעשיר הרכישה ובצפון אפריקה1 
במקביל, תיהנה 1 השיווק אוגרפית של מערכייוהנגישות הגהפריסה את שפר ות

Fuentes משתוף פעולה בתחום לםג יחומרמזמינות , סינרגיות תפעוליות רבותמ ,
שווקים שונים ברחבי ושינוע גלובליים, וממערכי שיווק ומכירה ב לוגיסטיקה המו"פ,
 העולם1

 
הדשנים המיוחדים עסקי "רכישת  אמר: עסקי, פיתוח משנה למנכ"ל כיליוסי שחר, 

, בהמשך לרכישה האחרונה של יחידת הדשנים המיוחדים Fuentesרת של חב
Scotts Global Professional ,ו להפוך לשחקן מוביל בשוק נתכוונהמשך על  מעידה

שחר  1"צמיחה מואצתהמאופיין ב , גידולי נוי ומדשאות מקצועיותדשנים לחקלאותה
מובילה בשוק הדשנים המיוחדים בספרד ממצבת אותנו כחברה ההרכישה " כי הוסיף

את כן וומחזקת את קו המוצרים שלנו, את יכולות המו"פ, הייצור, הלוגיסטיקה 
 1"השיווק

 
להפוך את  נותוכנית כי"אנו שמחים  :הוסיף דשנים מיוחדיםכיל מנכ"ל דון, יוסי צי

 עם רכישת נוספת תופסת תאוצה י בתחום הדשנים המיוחדיםמרכזכיל לשחקן 
Fuentes1  שער וחשוב  יעדשוק שהיא מבססת את נוכחותנו בספרד הרכישה

גים שלנו המותמיצוב תוך  ,וזאתאיחוד האירופי בצפון אפריקה ופעילות באסטרטגי ל
עובדי את צוות  מקבלים בברכההלוגיסטיקה והייצור1 אנו  ,ושיפור יכולות המכירה

Fuentes האצתולהצטרפותו למשפחת כיל ומצפים להמשך עבודה משותפת  םע 
 1"והרווחיות של כיל דשנים מיוחדים הצמיחה

 
 
 

 אודות כיל
ים והכימיקלים המיוחדים1 לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנ-כיל הנה חברה רב

במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים, עיקר פעילותה של כיל 
מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם, ולייעול תהליכי ייצור ושיפור 

 מוצרים1
 היא נמצאת במקום השישי בייצור כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי, ו

1 לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג, הברום, החומצה הזרחתית לםבעו האשלג
הנקייה, הפוספטים המיוחדים, מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת 

 התפשטות שריפות1



 

 

 כיל פועלת בשלושה מגזרים: כיל דשנים, כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית1 
שיווק, מסופים, מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם:  לכיל מפעלי ייצור, מערך משרדי

 בישראל, אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה וסין1  
לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים 

אשלג, ברום,  בתהליך יחודי ייחודיים בעלויות תחרותיות1 כיל מפיקה מים המלח
ומלחים שונים1 כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג מגנזיום, מוצרי מגנזיה 

 ומלח ממכרות באנגליה ובספרד1
1 החברה מעסיקה (TASE:ICLאביב )-כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 בישראל1 מהם 7222-עובדים ברחבי העולם, כ 222,.. -ככיום 
ממנו  50%-דולר וכמיליארד  715-הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 02.2בשנת 

 נבע מיצור המתבצע בישראל1
 

 כיל דשנים
מפיקה ומשווקת דשנים ברחבי , ממגזרי הפעילות העיקריים של כילכיל דשנים הינה 

וכורה ומפיקה אשלג  במפעלי הים המלח מפיקה אשלג מים המלחהעולם1 כיל דשנים 
לק מהאשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה1 כמו כן משתמש המגזר בח

 לייצור דשנים מורכבים1 
המשמש לייצור דשנים וחומצות באמצעות רותם אמפרט כיל דשנים כורה סלע פוספט 

נגב הכורה סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב1 סלע הפוספט מעובד בישראל למוצרי 
חומצה גופרתית, חומצה זרחתית חקלאית, דשני פוספט, דשנים  המשך ובהם

בעיקר על אשלג, פוספט ודשנים מיוחדים1 כיל דשנים מייצרת מורכבים המבוססים 
דשנים גם בהולנד, גרמניה ובלגיה1 בנוסף מייצרת כיל דשנים תוספי מזון לבעלי חיים, 

 על בסיס פוספט, בתורכיה ובישראל1
כיל דשנים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופה, ברזיל, הודו, סין 

"דשנים וחומרים כימיים", בת לדשנים מיוחדים ונוזליים,  החברלכיל דשנים וישראל1 
  ד בישראל וממוקמת במפרץ חיפה1והפעילה מא

הזרוע הלוגיסטית היבשתית של כיל דשנים בישראל היא חברת מפעלי תובלה 
האמונה על השינוע היבשתי של תוצרת החברות מאתרי הייצור לנמלי אילת ואשדוד 

 גלם בין אתרי הייצור השונים1 והובלת חומרי הביניים וה
 

 
 אודות כיל דשנים מיוחדים

מוצרים של רחב יחידה עסקית של כיל דשנים, מייצרת מגוון , כיל דשנים מיוחדים
חרור מבוקר לשדשנים  ובהםבאיכות גבוהה ו , בטכנולוגיות ייחודיותבפיתוח עצמי

(CRF,)( דשנים בשחרור איטיSRF),דשנים מסיסי , דשנים נוזליים( ם במיםWSF )
משתלות מסחריות וחממות למדשאות וזרעים  מוצרים להגנת הצומחוכן משווקת 

 דשןשל מהיצרניות המובילות בעולם ברחבי העולם1 כיל דשנים מיוחדים הינה אחת 

המותגים הנוספים של כיל דשנים PeaK 1המופץ תחת המותג  MKPמסוג  מסיס
 Osmocote ,Sierrablen ,Peters Professional Ferti-Kמיוחדים כוללים את 

 NutriVantדישון והשקייה( וכן קו המוצרים לבן להדשייה ) KCIמסיס לחלוטין, 
 1עליםלדשנים מסיסים להזנת 


