
ביו-סטימולנטים מהטבע 
לחקלאות ולגינון

ליבול גדול יותר ואיכותי יותר, 
לצמחים בריאים יותר ויפים יותר

1



לשורשים ולקרקע

לגינה ולסביבה

לגנן ולחקלאי

לשדה וליבול

לכולם!

רווח 
נקי
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ביו סטימולנטים מהטבע - פיתוח ישראלי מקורי 

חברת VGI ישראל היא מהחלוצים בתחום ייצור ופיתוח תכשירי הזנה ביו סטימולנטים לשיפור 
מארג המזון של הקרקע והזנת הצמח. מוצרי החברה מיועדים לשימוש בחקלאות הצמחית על 

כל ענפיה, כמו גם בגינון הביתי והציבורי וכן לטיפול במדשאות. 

סדרת מוצרי KF - פרי פיתוח ישראלי מקורי – משקפת ידע וניסיון שנצברו בחברה במהלך 
30 השנים האחרונות, בעבודה מול מגדלים מקצועיים ומוסדות מחקר בארץ ובעולם. המוצרים 

נבדקו והוכחו יעילים בשורה ארוכה של ניסויים ותצפיות, במגוון סוגי גידולים ומערכות גידול.

רווח נקי 
מוצרינו עשויים כולם חומרים טבעיים בלבד, ופועלים באופנים שונים לשיפור ולחיזוק 

תהליכי התפתחות מערכות השורשים, הצמיחה, הפריחה והתפתחות הפרי והירק. שימוש מיטבי 
במוצרים יבטיח יבולים שופעים של תוצרת איכותית לאורך זמן. 

לחקלאי
שילוב התכשירים בתוכניות דישון יסייע רבות לשיפור היבול ולאיכות הפרי.

לגנן
מאפשר השימוש בתכשירים שמירה על הירוק והפורח לאורך כל השנה, תוך הפחתה 

משמעותית של כל צורת דישון אחרת, בעלויות אף כלכליות יותר.

לסביבה, לקרקע ולצמח
המוצרים אינם רעילים לאדם, לחי ולסובב, ופעילותם מסייעת לשימור העושר והיציבות של 

סביבת הגידול. המוצרים פועלים להעשרת החומר החי בקרקע, לעידוד התחדשות וחיזוק 
ברקמות השורש, הצמח והפרי ולשיפור עמידות הצמח לעקה.

KF רווח נקי לכולם

חקלאים וגננים המשתמשים בביו סטימולנטים מסדרת KF העידו כי לאחר תקופת עבודה עם  
החומרים הגיעו ליבול גדול יותר ואיכותי יותר ולצמחים בריאים יותר, יפים וחזקים יותר. כך 

שבשורה התחתונה – כולם מרוויחים יותר.

המוצרים מגיעים באריזות כנוזל, מוכנים לשימוש.
 ISO-9001 פעילות החברה מאושרת לפי תקן
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תכשירי 
בדיוק מה שהצמח צריך

תכשירי KF - בדיוק מה שהצמח צריך

שיטת “ההזנה העוברית”

תחילתו של מעגל יצירת היבול של השנה הבאה מגיע עם סיום 
איסוף היבול ע”י החקלאי. באותה עת, תאי העץ מצויים במצב 

“התחל” (PRIMORDIA), לפני שיהפכו לאברי צימוח ולפרי. שלב זה 
מאופיין בחלוקת תאים מואצת.

בשלב זה, חיוני ביותר להזין תאים אלו כדי לקבל צמח חזק ויבול 
איכותי. הזנה בשלב העוברי, בו מתרחשת חלוקת תאים נמרצת, 

תאיץ את התהליך הטבעי, תשפר משמעותית את התפתחות הצמח והפירות ותשפיע לטובה 
על יצירת פרי מוצק ואיכותי.

הזנה עוברית מתבססת על אספקה נאותה של יסודות מאקרו ומיקרו, וכך על שמירת 
אוכלוסייה יציבה וחיונית של מיקרואורגניזמים בקרקע. ההזנה מורכבת ממגוון חומרים: 

תמציות צמחים, אנזימים וחומצות אמינו ממקור צמחי, חומצות פולוביות וכן מגוון ויטמינים 
ומינרלים ממקורות צמחיים. תמהיל מדויק של רכיבים חיוניים, היוצרים עבור הצמח סביבה 

אידיאלית לשגשוג.

כל תכשירי KF אינם רעילים לאדם, לחי ולצומח, ואינם צורבים. התכשירים מורשים ע”י משרד
החקלאות לשימוש בחקלאות ובגינון בישראל, עשוי מרכיבים טבעיים לחלוטין, ללא 

כימיקלים.
KF–30 ,KF–20 ,KF–10 עומדים בכל הסטנדרטים בתחום החקלאות האורגנית.
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מאושר לחקלאות אורגנית מס’ רישיון: 7043
(NOP) מאושר בהתאמה לסטנדרט האמריקאי

מס’ רישיון: 11,008
אינו פוגע בדבורים ובדגים

לא רעיל לא סינטטי
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צמחים הזנת 

בשלבים מוקדמים 

ם
התאי

טבעיים של חלוקת 

EMBRYONUTRITION 

נמכר במכל 5 ליטר

KF-10
ביו-סטימולנט נוזלי רב תכליתי להזנת הקרקע והצמח

KF-10 תכשיר המיועד לשיפור גדילה של צמחים ולהגברת פוריות הקרקע. שימוש נכון בתכשיר,

על פי עקרונות שיטת “ההזנה העוברית”, הוכח כיעיל להעלאת יבול ושיפור איכות התוצרת
בטווח רחב של גידולים.

רב תכליתי: KF-10 מתאים ליישום בריסוס וכן דרך מערכות השקיה, מיועד ליצור ממשק
הזנה אופטימלי לדרישות הצמח ולמנוע דישון יתר במינרלים ומלחים. התכשיר מורכב משורה 

ארוכה של רכיבים טבעיים: תרכיזי אצות, חלבונים, ויטמינים, שמנים צמחיים, מינרלים, מלחים, 
סוכרים ומיצויי צמחים, המשולבים בנוסחה ייחודית.

פועל על מנגנוני המטבוליזם של תאי רקמות הצמח והשורש, וכן על מיקרו אורגניזמים   •

בקרקע.
משפר את יכולת הצמח לקלוט מינרלים ולהסיעם ברקמות, וכן את יכולת ייצור המוטמעים,  •

ויכולת עמידות בתנאי עקה, חום ויובש.  
מתאים לשימוש בקשת רחבה מאד של גידולים: גידולי ירקות, תבלינים, גידולי שדה,   •

כרמים, מטעים נשירים, סוב טרופיים, זיתים, שקדים, הדרים, תמרים, פרחי קטיף ועוד.
מתאים גם לגינון: דשאים צמחי גינה ובית ועוד.  •

.NOP מאושר בישראל לחקלאות אורגנית וכן לתקן  •

התכשיר נמצא בשימוש משנות התשעים, ומאז הוכח כי יעיל בשיפור תהליכי גדילה בצמחים, 
הגברת חנטה וייצור פירות, העלאת רמת המוצקים ורמת הסוכרים בפרי, הגברת עמידות 

הצמחים בעת עקת חום או עקת קור וכן שיפור עמידות הצמחים למחלות ולמזיקים.

הנחיות כלליות לשימוש: ראה עמ’ 20
יש לעיין היטב בתווית לפני השימוש

לנער לפני השימוש
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מאושר לחקלאות אורגנית מס’ רישיון: 7115
(NOP) מאושר בהתאמה לסטנדרט האמריקאי

מס’ רישיון: 11,007
אינו פוגע בדבורים ובדגים

לא רעיל לא סינטטי

10



צמחים הזנת 

בשלבים מוקדמים 

ם
התאי

טבעיים של חלוקת 

EMBRYONUTRITION 

נמכר במכלים 250 סמ”ק ו- 1 ליטר

 KF-20
ביו-סטימולנט מרוכז נוזלי רב תכליתי להזנת הקרקע והצמח

KF-20 דומה בתכונותיו ומרכיביו ל- KF-10 אך מרוכז ממנו פי כמה וכמה.

רב תכליתי: התכשיר מתאים ליישום בריסוס וכן דרך מערכות השקיה, מיועד לייצור ממשק
הזנה אופטימלי לדרישות הצמח ולמניעת דישון-יתר במינרלים ומלחים.

KF-20 מורכב משורה ארוכה של רכיבים טבעיים: תרכיזי אצות, חלבונים, ויטמינים, שמנים 

צמחיים, מינרלים, מלחים, סוכרים ומיצויי צמחים, המשולבים בנוסחה ייחודית. התכשיר פועל 
על מנגנוני המטבוליזם של תאים ברקמות הצמח והשורש, וכן של אוכלוסיות מיקרו אורגניזמים 

בקרקע. הוא משפר את יכולת הצמח לקלוט מינרלים ולהסיעם ברקמות, וכן את יכולת ייצור 
המוטמעים, ויכולת עמידות בתנאי עקות חום ויובש.

KF-20 מרוכז

לתכשיר המרוכז כל התכונות הטובות של החומר המדולל יותר. מתאים לשמש בסיס לתמיסות 
דישון המשלבות מיקרו ומאקרו אלמנטים, בשילוב ביו-סטימולנט טבעי רב עצמה. התכשיר 

מורשה לשימוש בחקלאות האורגנית בישראל, בהתאמה לתקנות החוק האורגני הישראלי וכן 
.NOP בהתאמה לסטנדרט

KF-20 נמכר בישראל במכלים של 250 סמ”ק ו- 1 ליטר במיוחד עבור שוק הגינון המתמחה, וגם 

לשימוש בהדשיית מצעים והידרופוניקה. 

 הנחיות כלליות לשימוש: ראה עמ’ 21

יש לעיין היטב בתווית לפני השימוש
לנער לפני השימוש
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מאושר לחקלאות אורגנית מס’ רישיון: 7116
(NOP) מאושר בהתאמה לסטנדרט האמריקאי

מס’ רישיון: 11,009
אינו פוגע בדבורים ובדגים

לא רעיל לא סינטטי
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צמחים הזנת 

בשלבים מוקדמים 

ם
התאי

טבעיים של חלוקת 

EMBRYONUTRITION 

נמכר במכלים 250 סמ”ק, 
1 ליטר ו- 5 ליטר

 KF-30
ביו-סטימולנט רב תכליתי להזנת הקרקע והצמח בגינה 

תכשיר הזנה אורגני וותיק, מוכר ופופולרי מאוד. הבחירה האולטימטיבית לכל המבקש לטפח גן 
פורח לאורך כל השנה תוך שימוש בתכשירים ידידותיים לסביבה ולאדם.

  

מותאם במיוחד לשימוש בגינות ביתיות דרך מערכות השקיה בטפטוף או התזה וכן בריסוס  •

והגמעה.  
מסייע לשמירה על חיוניות, הירוק והפורח בגינות ובמדשאות.  •

משפר את הצמיחה ותורם רבות למראה הפורח והחיוני של הגינה הביתית.  •

מגביר את קליטת המינרלים מהקרקע ואת יכולת הצמח לעשות בהם שימוש.  •

מכיל שמנים צמחיים המגבירים את תהליך ההתעוררות של עצים נשירים לאחר תרדמת   •

החורף וויטמינים המגבירים את פעולת התחלקות התאים. 
מכיל סוכרים זמינים, אנזימים וחלבונים ממקורות טבעיים, אשר חיוניים להתפתחות של  •

אוכלוסיות מיקרו אורגניזמים )חיידקים מועילים( בקרקעות ובמצעי גידול.  

KF-30 מכיל מיצוי מאצות ים ותרכיז מצמחי בר שונים. רכיבים אלו פועלים על שורשי הצמח 

בעת הנביטה או ההתעוררות האביבית ומסייעים להתפתחות שורשים חזקים וחיוניים. בהמשך
מאפשרים אותם רכיבים גידול צמחי נמרץ ופריחה עזה וכן צמח חזק ועמיד.

שימוש עקבי ורציף בתכשיר מוכיח עמידות גבוהה של הצמחים למצבי עקה למחלות ומזיקים.

   1 ליטר KF-30 מספיק למיכל דישון בגודל 25 ליטר

הנחיות כלליות לשימוש: ראה עמ’ 21
יש לעיין היטב בתווית לפני השימוש

לנער לפני השימוש
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לא פוגע בדבורים ובדגים
לא רעיל לא סינטטי
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נמכר במכלים 250 סמ”ק, 
1 ליטר ו- 5 ליטר

צמחים הזנת 

בשלבים מוקדמים 

ם
התאי

טבעיים של חלוקת 

EMBRYONUTRITION 

KF-AMINO
ביו סטימולנט מבוסס חומצות אמינו לעידוד הצימוח, 

הצבע וצבירת מוטמעים בפרי 

תכשיר חומצות אמינו ממקור ייחודי, פרי פיתוח מקורי של החברה. לדישון הצמח בתרכיזי 
חומצות אמינו נודעות השפעות חיוביות של שיפור חנטה, צימוח וגטטיבי, צבירת מוטמעים 

והבשלה. 

מורכב משילוב ייחודי של תרכיז חומצות אמינו וספונינים ממקור צמחי.    •

מכיל ריכוז גבוה של פפטידים בעלי משקל מולקולרי נמוך שקליטתם ברקמות הצמח קלה.   •

מכיל הרכב ייחודי של חומצות אמינו, ממקור טבעי ואורגני.   •

הספונינים שבתכשיר פועלים כזרז טבעי להתפתחות תאי הצמח, וכן כחומר משטח חזק    •

ויעיל. 
מיועד לשימוש בריסוס עלוותי בגידולי שדה, מטעים וירקות, וכן דרך מערכות השקיה    •

בהמטרה ובטפטוף.

לחומצות האמינו נודעת השפעה חיובית על מנגנוני הנשימה וקליטת המוטמעים בצמח. באופן 
זה מסייע התכשיר לשיפור הצימוח, שיפור צבירת מוטמעים, וכן לשיפור תהליכי הבשלה, 

צבירת סוכרים וצבע בפירות. 

ריסוס עלוותי של התכשיר בשלבי הבשלת הפרי מהווה השלמה מצוינת לטיפולי הזנה בתכשיר 
KF-10, לפי שיטת ההזנה העוברית. 

התכשיר נוח לשימוש, אינו צורבני ואינו יוצר משקע.

הנחיות כלליות לשימוש: ראה עמ’ 22
יש לעיין היטב בתווית לפני השימוש

לנער לפני השימוש
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לא פוגע בדבורים ובדגים
לא רעיל לא סינטטי
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נמכר במכלים 250 סמ”ק, 
1 ליטר ו- 5 ליטר

KF-SERFICO
ביו-סטימולנט מבוסס אצות לעידוד פעילות בית השורשים

ולשיפור הזנה עלוותית

תכשיר מקורי המיועד להאצת תהליכי השתרשות וצימוח וכן לשיפור קליטה עלוותית של חומרי
הזנה.

KF-SERFICO מכיל מיצוי של אצות, עשיר בחלבון ומינרלים, בשילוב עם מיצוי ספונין טבעי 

מצמחים מדבריים. מיצוי האצות הינו ספק של מיקרו ומאקרו נוטריינטים ושל חומרים שונים 
הפועלים כמאיצי צימוח. למיצוי צמחים מדבריים נודעת השפעה חיובית הפועלת כמאיץ 

ביולוגי בתהליכי השתרשות וצימוח, השפעה חיובית על אוכלוסיות המיקרו פאונה בקרקע 
)כולל דחיית נמטודות מזיקות( וכן פעילות יעילה כמשטח המסייע להחדרת חומרים לרקמות 

הצמח.

יישום התכשיר דרך מערכת ההשקיה לקראת שתילה יסייע בהתבססות הגידול ובהשרשה טובה. 
בריסוס עלוותי מהווה תכשיר זה תוספת יעילה וחשובה לכל תכשירי ההזנה המינרליים, וכן 

לתכשיר KF-AMINO. ה”סרפיקו” יסייע לקליטה של המינרלים דרך עלוות הצמחים, ללא צורך 
בחומרים משטחים נוספים.

תכשיר זה אינו רעיל, אינו צורבני, נוח לשימוש, ואינו יוצר משקע.

הנחיות כלליות לשימוש: ראה עמ’ 22
יש לעיין היטב בתווית לפני השימוש

לנער לפני השימוש
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אינו פוגע בדבורים ובדגים
לא רעיל לא סינטטי



נמכר במכלים 1 ו- 5 ליטר

KF-OLIVE
תכשיר הזנה ייעודי לטיפול בעצי זית בשלבי השתרשות, טרום

פריחה, גמר חנטה והכנה למסיק. מתאים גם לגינות

פיתוח מקורי המבוסס על חלק מרכיבי התכשיר KF-10. תכשיר המיועד באופן ספציפי לטיפול 
בעצי זית בכל שלבי התפתחות הפרי, וכן לשילוב עם חומרי צמיחה ושמנים המיושמים בריסוס 

עלוותי להחלשת העוקץ לפני המסיק בזית.

KF-OLIVE נבדק ונוסה בהצלחה בממשק החלשת העוקץ לפני מסיק הזית בשיטת ניעור הגזע.

נמצא שכאשר הוחלף הדשן המינרלי בתכשיר KF-OLIVE בתערובת החומרים, פחת באופן
משמעותי שיעור נשירת העלים בעת המסיק, ולא חלה עלייה בשיעור הפרי שנשאר על העצים.

התכשיר מתאים גם ליישום לבית השורשים דרך מערכות השקיה ו\או בהגמעה. שימוש 
בתכשיר מיד לאחר המסיק וכן בשלבים המוקדמים של התפתחות פירות הזית, יתרום לחיוניות 

העץ, ליבול גבוה ולהקטנת סירוגיות ההנבה

KF-OLIVE אינו רעיל, אינו יוצר משקע ואינו צורבני. התכשיר מגיע כנוזל, מסיס ונוח לשימוש.

הנחיות כלליות לשימוש: ראה עמ’ 22
יש לעיין היטב בתווית לפני השימוש

לנער לפני השימוש
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הנחיות כלליות לשימוש

להנחיות פרטניות לכל גידול אנא פנה אלינו:

מנהל מקצועי: חגי רבן - 053-6539003  
יעוץ גינון ומכירות: יענקלה ספיאן - 054-4303449

מכירות: סולודר נטיע - 050-7626151 
מנהלת שווק וקשרי לקוחות: אביטל רבן - 050-4549091

www.vgi.co.il מידע נוסף באתר האינטרנט

KF-10

בגידולי ירקות עלים ירוקים וירקות שורש:
ריסוס במינון 0.5-1 ליטר לדונם כל 21 ימים מהתבססות ועד אסיף.

לעגבניות, פלפל, חציל בשטח פתוח ובחממות:
1 ליטר לדונם דרך מערכת ההשקיה, כל 21-30 יום.

אבטיח, מלון:
2 טיפולים דרך מערכת ההשקיה של 750 מ”ל לדונם כ”א לאחר חנטה כל 7 ימים.

בקטיף סלקטיבי טיפול נוסף לאחר האיסוף הראשון.
עצי פרי נשירים, כרמים:

1 ליטר לדונם לאחר סיום הקטיף, 1 ליטר לדונם עם ההתעוררות, 1 ליטר לדונם כל 21 ימים 
מחנטה ועד תחילת הבשלה. כל הטיפולים דרך מערכת ההשקיה, להמלצה על טיפולי ריסוס

פרטניים פנה לאנשי החברה.
עצי פרי סוב טרופיים:

1 ליטר לדונם לאחר סיום האסיף, 1 ליטר לדונם כל 21 ימים מגמר חנטה ועד תחילת הבשלה.
כל הטיפולים דרך מערכת ההשקיה, להמלצה על טיפולי ריסוס פרטניים פנה לאנשי החברה.

מדשאות:
טיפול דחף ראשוני בריסוס 1-2 ליטר לדונם, ואחריו טיפולי ריסוס 0.5-1 ליטר לדונם כל 10

ימים. יש להתייעץ עם יועץ המדשאות של  VGI לפני השימוש.
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KF-20

לטיפול במערכת דישון ביתית ומערכות הידרופוניקה:
יש להוסיף 100 סמ”ק KF-20 למיכל של 20 ליטר מים ולכוון את משאבת הדישון למינון יחסי 

של 0.5%-0.2%. יש להפעיל את הדישון עם כל השקיה.
לטיפול דחף:

יש למהול 150 סמ”ק KF-20 ב 5 ליטר מים, ניתן להחדיר את כל הכמות במנת השקיה אחת, או 
למשך יומיים שלושה.

לשימוש במרסס:
יש לוודא שהמרסס נקי מכל שארית של חומר הדברה או דישון, למהול 100 סמ”ק KF-20 ב 10 

ליטרים של מים, לרסס את עלוות הצמחים ואת אזור בסיס הגזע עד לנגירה.
להגמעה )באמצעות משפך(:

יש למהול ביחס 1:100 )10 מ”ל KF-20 ל 1 ליטר מים( ולהשקות על העלווה ולסביבת בית 
השורשים. יש לחזור על הפעולה פעם בשבוע או שבועיים.

KF-30

דרך מערכת ההשקייה )טיפטוף, מתזים, ממטרות(:
לשפוך בין 1-5 ליטר של KF-30 למיכל של 20-25 ליטר המחובר למשאבת דישון, למלא מים. 
לכוון את משאבת הדישון למינון הרגיל 0.5%-0.2%. יש להפעיל את המשאבה בכל השקייה 
ולשים לב כי המיכל מתרוקן מדי 2-4 שבועות. מומלץ כי מיכל המים 25 ליטר יהיה מכוסה 

ומוצל היטב.
לטיפול דחף:

למהול 1 ליטר KF-30 בחמישה ליטר מים בלבד, ולהפעיל את מערכת ההשקייה ומשאבת 
הדישון לפי הנחיות היישום הרגילות. ניתן להחדיר את כל הדשן מיידית לגינה או במשך 2-3 

ימים.
בריסוס עלוותי: לשימוש במרסס:

למהול 1 ליטר KF-30 ב -10 ליטר מים )100 מ”ל ב-1 ליטר מים( ולרסס היטב עד נגירה, על 
העלווה )ולא על הפריחה( ועל אזור ההרטבה של מערכת ההשקייה על הקרקע, ליד הגזע 

והשורשים. לחזור על הפעולה מדי 2-4 שבועות. אין לערבב עם חומרי הדברה. לשטוף היטב 
את המרסס במים ובסבון לפני השימוש בתכשיר ולאחריו.

לשימוש במזלף:
כמו בריסוס. זמן אופטימלי לריסוס: מוקדם בבוקר, לא בשעות שמש חזקה. ניתן להשקות את 

הגינה כשעה לאחר ריסוס התכשיר.
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KF-AMINO

סולניים, תות שדה, ירקות שורש:
מינון ריסוס: 1-2% מנפח תרסיס / מינון בהשקייה: 0.5-1 ל’\ד’

גלעיניים, גפן, הדרים, סוב טרופיים, אפרסמון:
מינון ריסוס: 0.5-1% מנפח תרסיס / מינון בהשקייה: 0.5-1 ל’\ד’

מטעים וירקות: ריסוס עלוותי ריכוז: 0.1-1% / ימי המתנה: 3
דרך מערכת ההשקיה: כמות: 1-2 ליטר לדונם כל 21 ימים / ללא ימי המתנה

KF-SERFICO

סולניים, תות שדה, ירקות שורש:
מינון ריסוס: 0.5-1% מנפח תרסיס / מינון בהשקייה: 0.5-1 ל’\ד’

גלעיניים, גפן, הדרים, סוב טרופיים, אפרסמון:
מינון ריסוס: 0.2-0.5% מנפח תרסיס / מינון בהשקייה: 0.5-1 ל’\ד’

מטעים וירקות: ריסוס עלוותי ריכוז: 0.1-1% / ימי המתנה: 3

KF-OLIVE

ריסוס עלוותי: 200–120 / 1.2%-0.8% ל’\ד’
ימי המתנה: 4 )בחירת נפח לכיסוי מלא של הנוף(

דרך מערכת ההשקייה: 1-2 ליטר לדונם לאחר המסיק, עם ההתעוררות האביבית, 
בגמר החנטה לקראת התקשות גלעין הפרי.
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לשורשים ולקרקע

לגינה ולסביבה

לגנן ולחקלאי

לשדה וליבול

לכולם!

רווח 
נקי

 VGI נבדקים במחקרים, אותם יוזמת חברת KF המוצרים השונים בסדרת
מדי שנה בארץ ובחו”ל, במגוון רחב של גידולים חקלאיים.
על פי ממצאיהם אנו מבססים את המלצותינו למגדלים.

במקביל, מתבצעים מחקרים נוספים עם התכשירים אותם אנו מפתחים 
על ידי גופי מחקר ומגדלים.

 

עשרות המחקרים שנערכו בשני העשורים האחרונים מעידים כי השימוש 
בתכשירי KF יעיל להעלאת יבולים ושיפור איכותם.

את עיקרי הממצאים תוכלו למצוא בקטלוג המחקרים שלנו.
אבל גם העובדות בשטח מדברות בעד עצמן.

חקלאים ומגדלים העידו כי לאחר השימוש במוצרים הניבו יבול גדול 
יותר, ומומחי גינון סיפרו כי הם מגיעים לצמחים בריאים יותר ויפים יותר.

בקיצור, רווח נקי לכולם.
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יצרן ובעל רישיון:
VGI פיתוח מוצרים לחקלאות בע“מ 

ת.ד. 127 מושב מזור 7316000 03-5407320
www.vgi.co.il info@vgi.co.il

קטלוג זה מודפס על נייר 
שירו, נייר אקולוגי, 100% 

תאית FSC ממוחזרת, מיוצר 
ב- 100% אנרגיה ירוקה

לשורשים ולקרקע

לגינה ולסביבה

לגנן ולחקלאי

לשדה וליבול

לכולם!

רווח 
נקי
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