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ME-ביוצ'אר-בוקאשי 
 

EM-תוספת אבקת פחםמועילים ב המכיל חיידקים ופטריותלח תכשיר גרגירי  -ביוצ'אר -בוקאשי. 
 

EM-תכשיר מקבוצת תכשירי  -ביוצ'אר -בוקאשיEM
®

ביפנית, המילה ) מסורתי ידע יפנישילוב של המיוצר עפ"י  

 עולם.רחבי הב מסחרי בקרב חקלאיםנמצא בשימוש  ביוצ'אר-בוקאשי וידע שוויצרי. (פירושה חמוצים בוקאשי
 

המותססים במצע ופחם ממקור צמחי, פטריות שמרים , טרופים-התכשיר מכיל חיידקי לקטובצילוס, חיידקים פוטו

 אים אנאירוביים )ללא אוויר(.בתנ של סובין חיטה
 

את הפחם מוסיפים בתחילת תהליך ההתססה. הפחם מיוצר משאריות צמחיות בתהליך שריפה ייחודי )פירוליזה(, 

 בטמפ' גבוהה.
 

הוספתו בתחילת תהליך הייצור מ"ר / גרם פחם( ו 300-400הפחם ידוע בחריריות הרבה שלו ובשטח פנים גבוה )

. הוספתו לקרקע מגבירה את מאזן הפחמן EM-מושבות הפטריות והחיידקים המועילים שבתורמת להתבססות 

 הזמין ומשמשת כר גידול למיקרואורגניזמים שבקרקע.
 

 בקרקע: ביוצ'אר-השפעת בוקאשי

 צימוח, לבלוב, פריחה, תנובה ואיכות הפרי. מסייע לצמח בתהליכי נביטה, יצירת שורשים, –ביוצ'אר -בוקאשי •

 משפר את המצב הפיזי, הכימי והביולוגי של הקרקע. –ביוצ'אר -בוקאשי •

 מגביר את הסופרסיביות )עמידות למחלות( של הקרקע. –ביוצ'אר -בוקאשי •

 מעודד התפתחות של מיקרואורגניזמים מועילים באדמה. –ביוצ'אר -בוקאשי •
 

 שימושים בחקלאות:

  בעת השתילה טוב להוסיף, בהתאם לגודל השתיל וגודל הבור וסוג האדמה, כמות  –הצנעה בבור הנטיעה

 .ביוצ'אר-בוקאשי-EMקטנה ומדודה של 
 

 כמות מומלצת )גרם( גודל הבור )ליטר( כמויות מומלצות:

 גרם 20 1-3

 גרם 60 3-10

 גרם 180 10-30

 עם הקרקע ו/או הקומפוסט בקרקעית הבור. ביוצ'אר-*יש לערבב את הבוקאשי
 

  ק"ג לדונם בפס השתילה או הזריעה. מומלץ להוסיף  100יש להצניע  –בערוגות, בעת הכנת הקרקע

 חומר אורגני איכותי לקרקע, כגון קומפוסט או זבל אורגני.

 ולפני השתילה או הזריעה. ביוצ'אר-ימים לאחר פיזור הבוקאשי 4-5* יש להמתין 
 

  קו"ב  1-לביוצ'אר -ק"ג בוקאשי 10רצוי בעת הכנת התערובת לערבב  –השילוב במצעי שתילה/זריעה

 בתערובת. 50%-תערובת. לטובת הפעילות המיקרוביאלית, רצוי לשמור על לחות של כ

 בין הכנת התערובת לבין הזריעה או השתילה.* יש להמתין מספר ימים 
 

  עם הקומפוסט לפני ההכנסה  ביוצ'אר-ניתן לערבב את הבוקאשי –לקרקע יחד עם הקומפוסט הוספה

 . יש לערבב היטב.ביוצ'אר-ק"ג בוקאשי 100ב קומפוסט )לדונם( נוסיף "קו 4לשטח. עבור 

 לפני השתילה או הזריעה.* יש להצניע היטב, להשקות את הקרקע ולהמתין מספר ימים 
 

לאחר השימוש, לאחסן במקום מוצל  היטב אטוםהוציא את האוויר מהאריזה ול: יש לביוצ'אר-בוקאשיאיחסון ה

 וקריר, אך לא במקרר.

 

 , בתנאי איחסון נאותים )אטום לגמרי לאוויר(.שנה מיום הייצור: תוקף השימוש

 

 התכשירים שלנו אינם רעילים לבני אדם!


