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ICL  בּול לכרייה שלחלופה ברת קיימא מציעה  בכלכלה מעגלית  , תוך שימושכָּ
, במקום שימוש גידול ברי קיימא לגינון מקצועי מצעידור הבא של מהווה את הסיבי עץ,  העשוי והאיכותיהמוצר הייחודי 

בּולב  שהינו סופח פחמן טבעי  כָּ
 

חברת מינרלים מיוחדים גלובלית מובילה, הודיעה   ,  ICL  (NYSE: ICL)(TASE: ICL)  –   2021 ,בדצמבר  7ראל;  תל אביב, יש 
בּולFibagro Advanceשל    במכירות  גידול משמעותיכי היא צופה  היום      ר המיוצ  ,Fibagro Advance.  , חלופה ייחודית  לכָּ

  , הוא תוצר לוואי של תעשיית העץ. Forest Stewardship Council (FSC)שמקורו בגידול ביתי של  עץ  על בסיס  בבריטניה  
 קיימא.  ברלגידול פתרון למגדלים מקצועיים  מספק ה מדובר במוצר איכותי במיוחד

 
Fibagro Advance  חומרים הלחות וה  את שמירת  ייחודית המשפרתמכני ליצירת מטריצה  -עושה שימוש בתהליך תרמו

ליכולות הטכניות שלו,  ה ל  Fibagro Advanceמזינים. בנוסף  ומסייע  יעדים  השגת  מיוצר ממקורות מקומיים מתחדשים, 
 מקומיים בכלכלה מעגלית.  

 
Fibagro Advance    כָּ   15השיגה כָּ בּונקודות קיימות מעל הממוצע של  וחלופות  פי  בּול   Media Growingל אחרות, על 

Association’s Responsible Sourcing Calculator .  חומרי מצע    ותאת השפע  בחוןזה מאפשר ליצרנים ומשתמשים ל  דדמ
שבעה קריטריונים: שימוש באנרגיה ומים, תאימות חברתית, בתי גידול ומגוון ביולוגי, זיהום, התחדשות    בסיסגידול על  ה

   .BM TRADAויעילות שימוש במשאבים, כפי שאושר על ידי  
 

הלקוחות    .הרגלי השימוש במצעי גידולאת    ים בכך משנו   Fibagro Advance-במגדלים מקצועיים כבר החלו להשתמש  
. שיעורי  2021- ב  30%- ל  2020-ב  12%-מ   Fibagro Advance-ב  עלייה בשיעורי השימושונרשמה    המוצר יתרונות  מ  נהנים 

ל  בּול מסורתי וחלופות כָּ בּולעומת כָּ במהלך השנה הקרובה    50%קצב של  ל  צפויים לעלות  Fibagro Advance-השימוש ב
 .אחרות

 
נמצאת בחזית החקר של פתרונות חדשניים וברי   ICL  :"ICL -ב  אלעד אהרונסון, נשיא חטיבת מוצרים חדשניים לחקלאות 

  החברה   האסטרטגיה של מ  הינם חלק,  מפעל חדש למוצר זה  בהקמתוההשקעה    Fibagro Advanceהפיתוח של    .קיימא
נוספים  .  לאתגרי הקיימות של האנושות  משמעותייםליצור פתרונות   וחיצוניים  פנימיים  החברה משקיעה במאמצי מו"פ 

שיתפה פעולה עם אוניברסיטת מנצ'סטר ואוניברסיטת לנקסטר כדי לחקור    ICLברי קיימא אחרים.    מוצרים וחומריםלפיתוח  
ר על  ושמלת למגוון חומרים ברי קיימא, על מנת לסייע בשיפור הבטחון התזונתי והכלכלה המעגלי  השפעת  את  מיקולהע

 משאבי הטבע."
 

ICL  היא חברה פעילה ב- UK Horticultural Trades Associationהקיימות שלה, המסייעת    הדרכים בנושאי  ומחויבת למפת
 UK Growing -לחברים בה להגדיל את הערך המסחרי, הסביבתי והחברתי של עסקיהם. החברה היא גם חברה מייסדת ב

Media Association’s Responsible Sourcing Scheme  גידול, ותומכת במאמציה לסייע ליצרנים ולמגדלים לבחור    מצעיל
בּול,    מצעיבמעבר מה אחת המדינות המובילות באירופה  הינחומרים ברי קיימא. בריטניה  ב כי  סביר להניח  וגידול מבוססי כָּ

 בשנים הקרובות. נוספות יצטרפו למגמה זומדינות  
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 ICLאודות 

ICL  מייצרת פתרונות המספקים מענה לאתגרי הקיימות הניצבים בפני האנושות  ומינרלים    מפיקההינה חברה גלובלית ש
את  ,  האשלג והפוספט הייחודיים שלה,  ממנפת את משאבי הברום  ICL.  החקלאות והתעשייה הגלובאליים,  בשוקי המזון

על מנת להניע צמיחה בכל שוקי הקצה בהם  ,  פ ובחדשנות טכנולוגית"צוות עובדיה המיומן והמסור ואת המיקוד שלה במו
סימול בבורסת  )רך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב  מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ע .  היא פועלת

והכנסותיה לשנת  ,  עובדים ברחבי העולם  12,000החברה מעסיקה מעל  (.  TASE  :ICL  -ובבורסת תל אביב    NYSE  -ניו יורק  
 .  מיליארד דולר 5.0- הסתכמו בכ 2020

 
   group.com-www.icl: בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת, למידע נוסף

 כאןהקליקו  ,ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה"כדי לגשת לדו
 Instagram -וב Facebook  ,Linkedinב  ICLתוכלו ללמוד עוד על 

 
 

 אשת קשר לעיתונות  קשרי משקיעים  -אנשי קשר 

 איו ' עדי בג דודי מוסלר  ארפ ' פגי ריילי ת 

 שרף תקשורת  מנהל קשרי משקיעים         לית קשרי משקיעים גלובאלית       "סמנכ

314-983 -7665 + +972-3-684-4448 972-52-4454789 + 

group.com-@icl Peggy.ReillyTharp  group.com-Dudi.Musler@icl Adi@scherfcom.com 
 
 

 

, אשר היא המחייבת מבחינת  באתר החברהבאנגלית שפורסמה   מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה המקורית 

 החברה. 

http://www.icl-group.com/
http://icl-group-sustainability.com/
https://www.facebook.com/ICL-GROUP-1796603550469377/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFaGCDpQMk4mgAAAXK9ZH04Vh8SWoM8c9fZcCq92G4CSkkivXn4DT7DCjOsTm3BOmJbxma88IR3qvw1-juD9IkHqP6OJlgvmy9B9Nz3d4-ZowcdQGcolQ1E4GhK2FC7EJJpgMY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ficl-group
https://www.instagram.com/iclgroup/?igshid=1qe7d3ojkahdn
mailto:Dudi.Musler@icl-group.com
mailto:Dudi.Musler@icl-group.com
mailto:Adi@scherfcom.com
https://investors.icl-group.com/reports-news-and-events/default.aspx#press-releases

