يادة كبرية يف نتائج املحاصيل باستخدام أنظمة
تربيد النطاق الجذري وتسخينه
أبلغ عمالؤنا عن زيادة يف مردود املحاصيل نسبتها  %60وفاقت ذلك يف بعض األحيان.
ط ّورت رشكة - ROOTSSATوموقعها اإللكرتوين  -ROOTSSAT.COMتكنولوجيات خالقة ومعيارية ورائدة ،وتسعى لتسويقها تجاريًا بغرض التصدي ملشكلتني
كبريتني بالغتي األهمية يف مجال الزراعة :معرفة أفضل الطرق لتحسني مردود املحاصيل وتحقيق األمن اإلنتاجي بأقل قدر ممكن من الطاقة ،وكيفية توفري مياه
الري يف األمان التي تنعدم فيها مصادر املياه .أنظمة  ROOTSمدعومة برباءات االخرتاع املسجلة والخربات العملية لتحسني األداء وتقليل استهالك الطاقة ألقل
مستوى ممكن ،وكل ذلك بهدف تحقيق أقىص قدر من النفع للمزارعني يف جميع أنحاء العامل.

الري بالتكثيف ()IBC
هي منظومة قامئة بذاتها ،ذات دورة تحكّم ROOTS IBC
مغلقة ،تعمل بالطاقة الشمسية لري املحاصيل عن طريق
تكثيف املياه من رطوبة الهواء عىل السطح الخارجي لألنابيب.
وتتم تعبئة خزان املياه املعزول يف املنظومة مرة واحدة فقط.
ومن ثم ،يستمر تربيد املياه يف درجة حرارة أقل من درجة
التكثّف ،ثم تُ َّرر املياه الباردة يف أنابيب موضوعة أفق ًيا
عىل سطح الرتبة أو موضوعة رأس ًيا .وتتكثف الرطوبة عىل
األنابيب وترسي املياه الباردة النقية إىل الرتبة وت ُستخدَم لري
املحاصيل .وإىل اآلن ،تم استخدام الري من رطوبة الهواء فقط
يف زراعة  9محاصيل  +أشجار األفوكادو وعناقيد العنب حتى
اكتامل منوها وما زالت يف ازدهار .وتم اختيار تكنولوجيا الري
الصادرة من اإلدارة Tech Brief -بالتكثيف من قبل مجلة
الوطنية للمالحة الجوية والفضاء (ناسا) -باعتبارها من «أهم
.تكنولوجيات الشهر» قبل بضع سنوات

منتج جديد من ROOTS
منظومة D-RZTO
املألوفة مقرتن ًة بأحدث أنظمة الري  RZTOهي منظومة
بالتنقيط والتسميد ،فهي منظومتان مدمجتان يف منظومة
يف عملها عىل التبادل  Roots RZTOواحدة .تعتمد أنظمة
باستخدام َملفّات مدفونة ) (GSHEالحراري من مصدر أريض
عىل عمق أو باستخدام مضخّات حرارية .وميكننا اآلن توفري
للتبادل الحراري يف وعاء الزرع  Tمسبار جديد عىل شكل
باالقرتان مع الري بالتنقيط والتسميد ،كل هذا يف منظومة
واحدة .ويتيح ذلك إمكانية تربيد النطاق الجذري وتسخينه
.وإمكانية الري /الري املس ّمد يف وحدة واحدة متكاملة
الفريدة للري املس ّمد (بالتنقيط أو  ROOTSوتعمل منظومة
الرشاشات) باستخدام نفس جهاز التحكم ونفس أنبوب املياه
املستخدم يف تربيد النطاق الجذري وتربيده ،وذلك ألغراض
الري .ومزايا هذه املنظومة هائلة ،وذلك نظ ًرا لسهولة تركيب
أو تفكيك املنظومة ،كام ميكن نقل أوعية الزرع ،وبذلك ميكن
.استخدامها يف العديد من دورات الزراعة
والتشغيل سهل باستخدام لوحة تحكم واحدة للتحكم
يف درجة حرارة النطاق الجذري والتحكم يف الري .كام أن
استخدام نفس أنبوب املاء وجهاز التحكم لكل من الري /الري
.املس َمد وتسخني /تربيد النطاق الجذري يقلل من التكلفة

تحسني درجة حرارة
النطاق الجذري ()RZTO
تؤثر درجات حرارة الجذور يف جميع معايري فيسيولوجيا
النبات ،ومن ث َ ّم فإن الوصول إىل النطاق األمثل لدرجة
حرارة النطاق الجذري واإلبقاء عليه أمر رضوري للنمو
.القوي للنبات وتحسني إنتاجيته وجودته
عبارة عن منظومة بدورة تحكّم مغلقة  RZTOتكنولوجيا
وتوفر درجة حرارة مثالية للنطاق الجذري عىل مدار العام
.وميكن استخدامها مع أي ركائز زراعية
وميكن أن تستمد الطاقة من أي من املصادر الثالثة التالية:
مضخات حرارية (تعمل بالكهرباء أو الغاز) ،أو مضخات
حرارية (هجينة) مبصاحبة التبادل الحراري من مصدر
أو بالتبادل الحراري من مصدر أريض  (GSHE)،أريض
.فقط
مدخل استشعاريًا بحد أقىص  +جهاز
ً
وتشمل املنظومة 12
تحكّم عن بعد وإمكانية التبادل اللحظي للبيانات سحاب ًيا
.مع املزارعني
وحتى اآلن ،تم تركيب ما يزيد عن  50منظوم ًة يف جميع
.أنحاء العامل

مميزات التكنولوجيا

مميزات التكنولوجيا

زيادة كمية املحصول
وتحسني جودته
األفوكادو

الهليون

القنب الهندي

الريحان

الفراولة

الخس

الطامطم

الخيار

الثوم املعمر

الزهور

دورات زراعية أرسع
توفري الطاقة
بدرجة كبرية
ربحية إضافية
بأسعار متميزة

رشكة مساهمة عامة مطروحة للتداول
العام يف البورصة األسرتالية لألوراق املالية
يف كانون األول/ديسمرب  .2017م.
حقوق امللكية الفكرية

املألوفة  RZTOهي منظومة
مقرتن ًة بأحدث أنظمة الري
بالتنقيط والتسميد ،فهي منظومتان
.مدمجتان يف منظومة واحدة

تحسني التجانس
وأمن اإلمدادات

وهي رشكة إرسائيلية رائدة يف مجال Netafim -تم اختبار التكنولوجيا جزئ ًيا بواسطة رشكة
الري بالتنقيط -وبواسطة العديد من املزارعني يف إرسائيل ويف جميع أنحاء العال

تم الحصول عىل ثالث براءات اخرتاع يف الواليات املتحدة وعد معاهدات التعاون بشأن
الرباءات يف العديد من البلدان .وتم منح براءة اخرتاع من االتحاد األفريقي واالتحاد
األورويب والصني لتصميم مسبار التبادل الحراري املذكور أعاله لالستخدام يف أي ركيزة
.زراعية ،وبراءات االخرتاع قيد التسجيل يف العديد من البالد األخرى
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