
בקומפוסטר

EM-בוקאשי ביוצ'אר הינו תכשיר גרגירי המכיל חיידקים ופטריות מועילים, בתוספת ביוצ'אר, בשחרור איטי.
• בוקאשי ביוצ'אר מסייע לצמח ב: תהליכי נביטה, יצירת  שורשים, צימוח, לבלוב, פריחה, תנובה ואיכות הפרי. 

• בוקאשי ביוצ'אר משפר את המצב הפיזי, הכימי והביולוגי של הקרקע.
• מסייע בהאצת תהליך הקומפוסטציה, מונע ריחות רעים ומעשיר את הקומפוסט בחיידקים ובפטריות מועילים.

הוראות שימוש:

ה באדמה ועציצים

• מפרה קרקעות ויוצר מאזן חיובי   
  של מיקרואורגניזמים.

• תורם להפחתה במחלות קרקע.
• פועל אנזימטית להפיכת יסודות 

  הזנה לזמינים לצמח.
• מחזק את מערכת השורשים 

  ומגביר את עמידות הצמח לתנאי 
  אקלים קיצוני ולעקות שונות.

• משפר את תאחיזת המים בקרקע.

• להוסיף בעת הכנת הקרקע 
  וסביב עצים וצמחים רב שנתיים  

  בתוספת חומר אורגני כגון 
  קומפוסט.

• לפזר חופן עם הוספת אשפה 
   טרייה ולכסות בחומר יבש.

• להמשיך בתיפעול הקומפוסטר 
   או ערימת הקומפוסט כרגיל.

• כ-30 מ"ל בוקאשי ביוצ'אר 
  ל-1 ל' אשפה טרייה.  

• מאיץ תהליכי קומפוסטציה.
• תורם לקומפוסט משובח ועשיר 

  במרכיבים תזונתיים.
• מונע ריחות ותהליכי ריקבון

  המייצרים מתאן, אמוניה 
  ורעלים נוספים.

• מתאים לכל קומפוסטר.
• יעיל מאוד בקומפוסטרים 

   סגורים ולתהליכים אנאירוביים.
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קרקע, לפזר בעת הכנת הקרקע 
ולהצניע. מומלץ להמתין מספר ימים 

לפני הזריעה או השתילה.
עצים: נטיעה - יש לפזר 50 גרם )חופן( 

בבור השתילה ולערבב עם הקרקע.
עצים קיימים - 250-500 גרם / 

עץ, בהתאם לגודלו. להצניע באזור 
ההרטבה של הטפטפת.

צמחים רב שנתיים: 100-200 גרם / 
צמח, בהתאם לגודלו. לפזר ולהצניע 

באזור ההרטבה של הטפטפת.
מדשאות: 1 ק"ג ל-10 מ"ר מדשאה.

ליישם 1-2 פעמים בשנה, לפזר 
ולהשקות מיד אחרי. עיתוי מומלץ - 

עם התעוררות הדשא באביב, או בקיץ 
במקרה של נזקי חום.

קרקע עניה, "תקועה" ו/או בעלת 
נטייה לתחלואה: 1 ק"ג / 10 מ"ר. 

פעמיים בשנה.
עציצים: 2% מנפח תערובת השתילה. 

יש לערבב היטב.
• 1 ל' נפח עציץ: 1 כף בוקאשי ביוצ'אר.
• לעציצים גדולים יותר: 1 כף בוקאשי-

ביוצ'אר לכל 1 ל' נפח עציץ.
• בעציצים קיימים - 1 כף לעציץ בנפח 

5 ליטר. להצניע היטב. 
תדירות - 1-2 פעמים בשנה.

הערות:
• EM-בוקאשי ביוצ'אר אינו רעיל, אך מומלץ 

  להרחיקו מבע"ח ומילדים.
• טוב לשימוש עד שנה וחצי מתאריך הייצור, 

   בתנאי אחסון נאותים.
• תוקף ואצווה ע"ג האריזה.

מרכיבים:  
סובין חיטה, מים, ®EM, פחם ממקור צמחי 

)EM מאושר לחקלאות אורגנית 
ע"י משרד החקלאות(.

מיוצר ע"י: אי. אם ארץ
משק 22 תלמי יוסף 8548900

מכיל :          750 גר׳           1.5 ק״ג 

שרות לקוחות:

077.234.73.83          
www.emisrael.co.il        
info@emisrael.co.il        

EchoBioTech        
  

אחסון: לאחר פתיחת השקית ולשימוש חוזר- 
יש להוציא את כל האוויר ולסגור את השקית 

היטב. יש לאחסן במקום מוצל, יבש וקריר.
מומלץ להשתמש בתכולת השקית בסמוך לפתיחתה.

EM-בוקאשי ביוצ'אר- תכשיר המבוסס על 
טכנולוגיית ®EM שפותחה ביפן ונמצאת 
בשימוש  בכ-150 מדינות מסביב לעולם.

מכיל חיידקים ופטריות מועילים מהטבע, 
ללא תוספת כימיקלים.


