
ثقتــك هيــا مســتقبلنا



مهــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إن 
ــور  ــدى النم ــون إح ــأن تك ــرة ب ــام  لجدي اإلس
الصناعيــة بالشــرق األوســط لتحقيــق التنميــة 
بالمســتوى الــذى يليق بمكانتهــا عالميا ولهذا 
يتحتــم الوصــول إلــى معــدالت نمــو عاليــة 
ــاور  ــة المح ــى كاف ــح عل ــاد الناج ــل الج والعم
االقتصاديــة  ولهــذا هدفــت شــركة المعاييــر 
الصناعيــة  إلــى التوســع فــى اســتبدال جميــع 
األســمدة والمبيــدات الكيميائيــة التــى يتــم 
الكفــاءة  ذو  المحلــى  بالمنتــج  اســتيرادها 
هدفــت  كمــا  المنافــس  والســعر  العاليــة 
الــى التوســع فــي إنتــاج  األســمدة والمبيــدات 
المســتخدمة فــى الزراعــات العضويــة  وذلــك 
باســتخدام التكنولوجيــات العالميــة الحديثة 
واالســتعانة بالخبــراء المتخصصيــن  إســهاما 
لتلبيــة احتياجــات الزراعــة وتقليــل الفجــوة 

ــتيراد. ــى واالس ــاج المحل ــن اإلنت بي

رئيس مجلس اإلدارة

سلطان القثامي
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• ــارة•	 ــاط•تج ــداد•لنش ــة•إم ــر•العضوي ــركة•املعايي ش
وتوزيــع•األســمدة•واملبيــدات•منــذ•2001.•

• 	•2015 عــام• العضويــة• املعاييــر• تأسســت•شــركة•
بشــراكة•مــع•شــركة•ارامكــو•الســعودية•وتــم•
احتضــان•املشــروع•مــن•برنامــج•بــادر•-•مدينــة•امللــك•

ــو•: ــا•ه ــة•هدفن ــوم•وتقني ــز•للعل ــد•العزي عب

- التوســع فــى إســتبدال جميــع األســمدة والمبيــدات الكيميائيــة 
العاليــة  الكفــاءه  المحلــى ذو  بالمنتــج  إســترادها  يتــم  التــى 

والســعر المنافــس

ــى  ــة ال ــى الزراع ــتخدمة ف ــدات المس ــمدة والمبي ــتبدال األس - إس
ــة ــدات عضوي ــمدة ومبي أس

• بــدأت•الشــركة•فــي•2018•باإلســتعانة•بخبــرات•املراكز•	
البحثيــة•والشــركات•العريقــة•ذو•الخبــرة•الطويلــة•
ــة• ــات•الزراعي فــي•مجــال•صناعــة•األســمدة•واملخصب

ــة•• ــدات•العضوي واملبي

- الجمعية السعودية للزراعة العضوية

- المركز القومى للبحوث بجمهورية مصر العربية 

- كلية العلوم الزراعية بشاندونج بالصين

2مقدمة
9أسمدة•أجروستاندردز•)للزراعات•التقليدية(•

10أسمدة•مركبة•للعناصر•الرئيسية
15أسمدة•سائلة•تذوب•في•املاء

18أسمدة•معلقة•تذوب•في•املاء
29أسمدة•للعناصر•الصغرى

34أسمدة•بيوأورجانيك•)للزراعات•العضوية(•
36أسمدة•عضوية

46أسمدة•عناصر•صغرى
56أسمدة•عضوية•متخصصة

58محسنات•تربة

املحتويات

entrepreneurship
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• ــة•علــى•الوصــول•	 ــر•العضوي عملــت•شــركة•املعايي
ــك•مــن•خــال•: ــأدق•وأكفــاء•الطــرق•وذل ألهدافهــا•ب

تنفيــذ•• عاليــة•فــى• ذو•خبــرة• طاقــم•فنــى•
ــذ• ــة•التنفي ــداد•خط ــام•بإع ــث••ق ــروعات•حي املش

بغــرض:

	1 . Fully Automated Control الت�صني��ع1 تقني��ات1 اأح��دث1 توف��ر1
Production Technology

	1 تطبي��ق1منظوم��ة1مراقب��ة1اجل��ودة1املتكام��ل1وتوف��ر1اأح��دث1اإجه��زة1.
التحالي��ل1

	1 اإن�ص��اء1خم��ازن1باأرق��ى1معاي��ر1التخزي��ن1والت��داول1جلمي��ع1اخلام��ات1.
واملنتج��ات1النهائي��ة

	1 حتقي��ق1اأعل��ى1معدلت1الآمان1من1خ��ال1توفر1مهمات1الوقاية1والتدريب1.
املتمي��ز1م��ن1اجلهات1املتخ�ص�صة1وتاأكيد1تنفي��ذ1تعليمات1الآمان1ال�صناعى11

والتوافق1البيئي.

	1 البح��وث1والتطوي��ر1لتق��دمي1اأح��دث1واأف�ص��ل1املنتج��ات1م��ن1خ��ال1فري��ق1.
متمي��ز1م��ن1الباحثن1واملهند�ص��ن

خطوط•اإلنتاج

1(•وحدة•إنتاج•وتعبئة•األسمدة•بطاقة•إنتاجية:

-01	1األف1طن1اأ�صمدة1بودرة1بالعام
-1	1األف1طن1اأ�صمدة1حمببة1بالعام1

املواصفات•الفنية•للوحدة:
اإنتاج1وتعبئة1	1طن1�صاعة1من1خمتلف1اأنواع1الأ�صمده1البودرات11واملحببات11باملوا�صفات1الأتية1:

-1البودرة1متجان�صة1متاما1وكل1جرام1يحتوى1على1نف�س1ن�صب1العنا�صر11
-1ل1توجد1اى1تكتات1اأثناء1التخزين

-1يتم1التحكم1الإلكرتونى1بجميع1خطوط1الإنتاج1والتعبئة1
-1التعبئة1بجميع1العبوات1والأوزان1

-1متوافقة1متاما1بيئيا11

2(•وحدة•إنتاج•وتعبئة•األسمدة•السائلة•واملعلقة•:
-1اإنتاج1وتعبئة1خم�صة1الف1طن1اأ�صمدة1زراعية1�صائلة1ومعلقة11)واحد1لرت1وما1يعادله1(1�صنويا1

املواصفات•الفنية•للوحدة:
اإنتاج1وتعبئة1	-	11طن1�صاعة1من1الأ�صمدة1الزراعية1ال�صائلة1واملعلقة1باملوا�صفات1الأتية:

-1اإنتاج1وتعبئة1	-	11طن1�صاعة1من1الأ�صمدة1الزراعية1ال�صائلة1والمعلقة1بالموا�صفات1الأتية1:
-1التعبئة1بجميع1العبوات1والأوزان1

-1ل1توجد1اأى1مخاطر1باأى1ن�صب1اأثناء1الإنتاج1اأو1نقل1الخامات1
-1متوافقة1تماما1بيئيا11
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منتجاتنا

تمت•املوافقة•للشركة•على•جميع•تراخيص•املصنع•للنشاطات•التالية:

-1اإنتاج1الأ�صمدة1وخم�صبات1الرتبة1البودرات1واملحببات
-1اإنتاج1الأ�صمدة1ال�صائلة1
-1اإنتاج1اأ�صمدة1حيوية

-1اإنتاج1مبيدات1زراعية11للح�صرات1�صائلة
-1اإنتاج1مبيدات1زراعية11للفطريات11�صائلة
-1اإنتاج1مبيدات1زراعية11للح�صرات1بودرات1

-1اإنتاج1مبيدات1ال�صحة1العامة
-1اإنتاج1مبيدات1قوار�س11

-1اإنتاج1املطهرات

منتجات•أجرو•ستادرز

AGRO STANDARDS

منتجات•بيو•أورجانيك

BIO ORGANIC



AGRO STANDARDS أجرو ستاندردز  

أسمدة أجرو ستانداردز للزراعات التقليدية 

أسمدة مركبة للعناصر الرئيسية 

أسمدة سائلة تذوب في الماء

أسمدة معلقة تذوب في الماء

أسمدة للعناصر الصغرى 

أسمدة متخصصة ومحسنات تربة
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طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

توقيت1ال�صتخداممعدل1ال�صتخداماملح�ص���ول

فلفل-1فا�صوليا1-1طماطم1-1خيار1
عند1تكوين1	-16ورقات0		-00	1جم00/1	1لرتب�صله-1فراولة1-1كو�صه-1بطيخ

ثم1تكرر1	1مرات1بفرق01	1ايام

املعامله1الوىل1فى1مرحلة1النمو1اخل�صرى1ثم1تكرار01		-00	1جم00/1	1لرتبطاط�س-1الب�صل
املعاملة1	-	1مرات1عند1بداية1تكوين1الدرنات1

املعاملة1الوىل1بعد1العقد1ثم1تكرار1املعاملة1	-	001	-0		1جم00/1	1لرتاخلوخ-تفاح-1كمرثى-م�صم�س
مرات1بفا�صل1		1يوم

يستعمل•للتسميد•بالرش•بمعدل•من•200-250جم•/100•لتر•ماء•وذلك•حسب•عمر•وحاجة•النبات

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

توقيت1ال�صتخداممعدل1ال�صتخداماملح�ص���ول

ا�صجار1الفاكهة11التفاح1واملاجنو
املعاملة1الأوىل1يف1اثناء1تكوين1النموات1اخل�صرية1من61-18كجموالعنب1واملوالح...الخ

ويكرر1بعد1العقد1	-	1مرات

نباتات1اخل�صر11بطاط�س1-1طماطم
املعاملة1الأوىل1عند1تكوين61-17اأوراق1ثم1تكرر1من1	-17كجمخيار1-1ب�صل1-1ثوم

املعاملة1	-	1مرات1بفارق01	1اأيام1

املحا�صيل1احلقلية11القمح1-1الرز
يتم1الر�س1قبل1التزهر1ثم1يكرر1الر�س1	1مرات1من1	-17كجم1ال�صعر1....الخ

بفارق01	1اأيام

فيرتيل
NPK 06 – 06 – 43 + T.E. 

سماد مركب عالي البوتاسيوم مع عناصر صغرى

املكونات•:

نح�������ا�سح��دي������دمنجني�����زب�����ورونزن����������كبوتا�صي�ومف�صف�����ورنيرتوجن
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون180جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون		%6%6%

مميزات•السماد•:
-1�صماد1تام1الذوبان1في1الماء1للت�صميد1الورقي1ومحلول1الت�صميد1حام�صي
-1�صالح1لا�صتخدام1في1مرحلة1ما1بعد1العقد1وحتي1ن�صج1المح�صول.
-1يحت��وي1عل��ي1نت��رات1البوتا�ص��يوم1وه��ى11م��ن1اأف�ص��ل1�ص��ور1

البوتا�ص��يوم1والكث��ر1فاعلي��ة
-1تثبيت1العقد1بن�صبة1كبيرة1مما1يزيد1من1ن�صبة1الإزهار.

-1زي��ادة1مع��دل1تكوي��ن1البروتي��ن1والن�ص��ا1ف��ي1الحب��وب1ودرن��ات1
البطاط���س1والبطاطا.

-1زي��ادة1مع��دل1تك��ون1ال�ص��كر1ف��ي1محا�صي��ل1الفواك��ه1وبنج��ر1
ال�ص��كر1وق�ص��ب1ال�ص��كر1.

-1زيادة1معدل1تكون1الزيوت1وذلك1بالن�صبة1للمحا�صيل1الزيتية.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1

عن1اأ�ص��عة1ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1بعي��دًا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1

متن��اول1الأطفال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1والوكي��ل1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1

التخزين1و�ص��وء1ال�صتخدام.

قابلية•الخلط•:
-ل1يخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

فيرتيل
NPK 20 – 20 – 20 + T.E. 

سماد مركب  متوازن مع عناصر صغرى لجميع مراحل النمو

املكونات•:

نح�������ا�سح��دي������دمنجني�����زب�����ورونزن����������كبوتا�صي�ومف�صف�����ورنيرتوجن
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون180جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون0	0%	0%	%

مميزات•السماد•:
-تركيبت��ه1المتوازنة1ت�ص��مح1با�ص��تخدامه1لجمي��ع1مراحل1عمر1

النبات1من1الإنبات1وحتى1مرحلة1الإثمار1والح�صاد.
-1ي�ص��تخدم1م��ع1ط��رق1ال��ري1الحديث��ة1كم��ا1ي�ص��تخدم1ر���س1
عل��ي1النبات��ات1للت�ص��ميد1المت��وازن1لإم��داد1النب��ات1بعنا�ص��ر1
النيتروجي��ن1والفو�ص��فور1والبوتا�ص��يوم1والمدع��م1بالعنا�ص��ر1

ال�صغ��رى
-1ي�ص��تخدم1ف��ي1المراح��ل1الت��ي1يحت��اج1فيه��ا1نم��و1النبات��ات1ال��ي1
كمي��ات1كبيرة1م��ن1العنا�صر1الثاثة1النيتروجين1والفو�ص��فور1
والبوتا�ص��يوم1وخا�صة1في1مراحل1التفريغ1وال�ص��تطالة1ولذا1

هو1اأن�ص��ب1اأنواع1الأ�ص��مدة1لاإ�ص��تخدام1في1�صوب1الخ�صر.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1

عن1اأ�ص��عة1ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1بعي��دًا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1

متن��اول1الأطف��ال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1والوكي��ل1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1

التخزين1و�ص��وء1ال�صتخدام.

قابلية•الخلط•:
-ممك��ن1الخل��ط1م��ع1الأ�ص��مدة1والمبي��دات1بع��د1عم��ل1

تج��ارب1عل��ى1كمي��ات1�صغي��رة

أسمدة مركبة للعناصر الرئيسية أسمدة مركبة للعناصر الرئيسية 
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فيرتيل
NPK 12 – 12 – 36 + T.E. 

سماد مركب عالي البوتاسيوم  مع عناصر صغرى

املكونات•:

نح�������ا�سح��دي������دمنجني�����زب�����ورونزن����������كبوتا�صي�ومف�صف�����ورنيرتوجن
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون180جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون6	%		%		%

مميزات•السماد:
-1�ص��ماد1ت��ام1الذوب��ان1ف��ي1الم��اء1للت�ص��ميد1الورق��ي1ومحل��ول1

الت�ص��ميد1حام�ص��ي
-1�صال��ح1لا�ص��تخدام1ف��ي1مرحل��ة1م��ا1بع��د1العق��د1وحت��ي1ن�ص��ج1

المح�ص��ول.
-1يحت��وي1عل��ي1نت��رات1البوتا�ص��يوم1وه��ى11م��ن1اأف�ص��ل1�ص��ور1

البوتا�ص��يوم1والكث��ر1فاعلي��ة
-1تثبيت1العقد1بن�صبة1كبيرة1مما1يزيد1من1ن�صبة1الإزهار.

-1زي��ادة1مع��دل1تكوي��ن1البروتي��ن1والن�ص��ا1ف��ي1الحب��وب1ودرن��ات1
البطاط���س1والبطاطا.

-1زي��ادة1مع��دل1تك��ون1ال�ص��كر1ف��ي1محا�صي��ل1الفواك��ه1وبنج��ر1
ال�ص��كر1وق�ص��ب1ال�ص��كر1.

-1زي��ادة1مع��دل1تك��ون1الزي��وت1وذل��ك1بالن�ص��بة1للمحا�صي��ل1
الزيتي��ة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1

عن1اأ�ص��عة1ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1بعي��دًا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1

متن��اول1الأطفال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1والوكي��ل1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1

التخزين1و�ص��وء1ال�صتخدام.

قابلية•الخلط•:
-1قابلية1الخلط:1ل1يخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

فيرتيل
NPK 10 – 52 – 10 + T.E. 

سماد مركب  عالي الفوسفور  مع عناصر صغرى

املكونات•:

نح�������ا�سح��دي������دمنجني�����زب�����ورونزن����������كبوتا�صي�ومف�صف�����ورنيرتوجن
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون180جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون0	%		0%	%

مميزات•السماد•:
-1يحت��وى1عل��ى1م�ص��تويات1كبي��رة1م��ن1الفو�ص��فور1الزم1لنم��و1

المجم��وع1الج��ذرى1ف��ى1مرحل��ة1الإنب��ات1.
-1اأمن1تمام1حيث1ل1يزيد1الملوحة1اأثناء1الإنبات1.

-1ي�ص��تخدم1ف��ي1ال�صوب��ات1الزراعي��ة1عند1الحتي��اج1لتركيزات1
عالية1من1الفو�صفور1.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1

عن1اأ�ص��عة1ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1بعي��دًا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1

متن��اول1الأطفال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1والوكي��ل1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1

التخزين1و�ص��وء1ال�صتخدام.

قابلية•الخلط•:
-1ممك��ن1الخل��ط1م��ع1الأ�ص��مدة1والمبي��دات1بع��د1عم��ل1

تج��ارب1عل��ى1كمي��ات1�صغي��رة.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

توقيت1ال�صتخداممعدل1ال�صتخداماملح�ص���ول

من1بداية1التزهر1وحتى1اكتمال1منو1الثمارمن1	1اىل1	1كجم1للهكتار1ا�صجار1الفاكهة

من1بداية1التزهر1وحتى1اكتمال1منو1الثمارمن1	1اىل181كجم1للهكتار1اخل�صراوات

من1بداية1التزهر1وحتى1اكتمال1منو1الثمارمن1	1اىل1	1كجم1للهكتار1املحا�صيل1احلقلية

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

توقيت1ال�صتخداممعدل1ال�صتخداماملح�ص���ول

ا�صجار1الفاكهة11التفاح1واملاجنو
املعاملة1الأوىل1يف1اثناء1تكوين1النموات1اخل�صرية1من61-18كجموالعنب1واملوالح...الخ

ويكرر1بعد1العقد1	-	1مرات

نباتات1اخل�صر1بطاط�س1-1طماطم1
املعاملة1الأوىل1عند1تكوين61-17اأوراق1ثم1تكرر1من1	-17كجمخيار1-1ب�صل1-1ثوم

املعاملة1	-	1مرات1بفارق01	1اأيام

املحا�صيل1احلقلية1القمح1
يتم1الر�س1قبل1التزهر1ثم1يكرر1الر�س1	1مرات1من1	-17كجمالرز1-1ال�صعر1....الخ

بفارق01	1اأيام

أسمدة مركبة للعناصر الرئيسية أسمدة مركبة للعناصر الرئيسية 
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ميجافوس
NPK 20 – 55 – 5 + Mg + T.E. 

سماد مركب عالي الفوسفور  والبوتاسيوم مدعم بالماغنسيوم والعناصر الصغرى

املكونات•:

ب�����وروننحا�سمنجني�����ززنكحديد1ماغن�صيومبوتا�صي�ومف�صف�����ورنيرتوجن
00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون	0%0	%		%	%0

مميزات•السماد•:
-1يحت��وى1عل��ى1م�ص��تويات1كبي��رة1م��ن1الفو�ص��فور1مم��ا1يحف��ز1
نم��و1الج��ذور1ويق��وي1المجم��وع1الج��ذري1وبالتالي1ال�ص��تفادة1

الق�ص��وى1م��ن1المغذي��ات1الموج��ودة1بالترب��ة.
-1يحت��وي1عل��ي1مجموع��ة1م��ن1العنا�ص��ر1الغذائي��ة1الكب��رى1
بكمي��ات1منا�ص��بة1موؤمن��ا1بذل��ك1غ��ذاء1متكام��ل1للنب��ات1كم��ا1

يحت��وى1عل��ى1العنا�ص��ر1ال�صغ��رى1و1الماغن�ص��يوم.
-1يعمل1على1ت�صجيع1عملية1التزهير1و1زيادة1العقد1في1النبات.
-1يزي��د1النم��و1ب�ص��كل1ملح��وظ1وي�ص��جع1مح�ص��ول1البطاط���س1

لتكوي��ن1ع��دد1اأكب��ر1م��ن1الدرنات.
-1ي�ص��تخدم1ف��ي1ال�صوب��ات1الزراعي��ة1عند1الحتي��اج1لتركيزات1

عالية1من1الفو�صفور.
-1يعمل1على1زيادة1النمو1الخ�صري1والجذري1والزهري1في1النبات.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1

عن1اأ�ص��عة1ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1بعي��دًا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1

متن��اول1الأطفال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1والوكي��ل1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1

التخزين1و�ص��وء1ال�صتخدام.

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة11والمبيدات.

أمينو كالماج
سماد يحتوى على كالسيوم و ماغنسيوم و مدعم ب :

الفولفيك  - اللجنين - األحمض األمينية - األحماض العضوية - العناصر الصغرى – العناصر النادرة

املكونات:

1ليجننحم�س1�صرتيك11اأحما�س1اأمينيةحم�س1هيوميك1ماغن�صيوم1كال�صيومنيرتوجن
%		%	9%	%	%	%	%	

1موليبدينوم1نحا�س1خملب1على1ايديتا1حديد1خملب1على1ايديتا1زنك1خملب1على1ايديتا1منجنيز1خملب1على1ايديتا1بورون
0	1جزء1يف1املليون0	16جزء1يف1املليون0	17جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00		1جزء1يف1املليون0	17جزء1يف1املليون

مميزات•السماد•:
-1�ص��ماد1مركز1�ص��ائل1يحتوى1على1الكال�صيوم1والماغن�صيوم1واللجنين1

لتكوين1جدار1خلوى1قوى1ولزيادة1محتوى1المادة1ال�صلبة1
-1يزي��د1م��ن1اإخ�ص��رار1الأوراق1والأزه��ار1وتح�ص��ين1نوعي��ة1وحج��م1

الثمار
-1يقلل1من1قابلية1النبات1لاإ�صابة1بالأمرا�س1ويزيد1من1مقاومتها1
-1يمنع1تعفن1حواف1الزهرة1)1النوارة1(1في1الطماطم1والفلفل1

-1يمنع11تحرق1الأطراف1في1الخ�س1والملفوف1و1تجعد1اأوراق1النبات1
-1يمت���س1ع��ن1طري��ق1الأوراق1والج��ذور1لذل��ك1يمكن1اإ�ص��تخدامه1في1

جميع1اأنظمة1الري1المختلفة1
والأحما���س1 والفولفي��ك1 الأميني��ة1 الأحما���س1 عل��ى1 يحت��وى1 1-
الع�صوي��ة1ال��ى1تعم��ل1عل��ى1خف���س1درج��ة1الحمو�ص��ة11وزي��ادة1

المحت��وى1الع�ص��وى1للترب��ة

التخزين•والتحذيرات•:
التهوي��ة1 جي��د1 بم��كان1 الأ�صلي��ة1 عبوت��ه1 ف��ي1 يحف��ظ1 1-

ورطوب��ة.
-1عن��د1مام�ص��ته1للعي��ن1اأول1الي��د1يج��ب1اأن1تغ�ص��ل1بالم��اء1
وال�صابون1اأكث��ر1م��ن1م��رة1ث��م1مراجعة1الطبيب1اإذا1اأ�ص��تدعى1

ذلك.

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة11والمبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

توقيت1ال�صتخداممعدل1ال�صتخداماملح�ص���ول

قبل1الإزهار1وخال1مراحل111العقد1والإثمار001	-00	1جم1لل�صجرة1ح�صب1العمر1ا�صجار1الفاكهة1-1النخيل1-1الزيتون1

خال1مراحل1منو1املجموع1اجلذرى1وقبل1الإزهار1	-	1كجم000/1	1مرت1مربع111اخل�صروات1)البيوت1املحمية(11
وخال111العقد1والإثمار1

خال1مراحل1منو1املجموع1اجلذرى1وقبل1الإزهار81-0	1كجم1/1هكتار11اخل�صروات1)الزراعات1املك�صوفة(11
وخال111العقد1والإثمار1

قبل1مرحلة1طرد1ال�صنابل1وخال1مرحلة1منو1احلبوب1		-		1كجم1/1هكتار1حما�صيل1احلبوب1)القمح1-1الرز1-1ال�صعر(1

بعد1احل�س1ويكرر1		-0	1كجم1/1هكتار1الرب�صيم1والأعاف1

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

توقيت1ال�صتخداممعدل1ال�صتخداماملح�ص���ول

فى1بداية1النمو1ويكرر1من1	-	1مرة1بفارق1		يوم1	-16لرتاأعاف1و1الرب�صيم1وال�صعر

فى1بداية1النمو1ويكرر1من1	-	1مرة1بفارق1		يوم1	-16لرتاملحا�صيل1احلقلية11واخل�صروات

عند1اإكتمال1الأوراق11وحتى1الإثمار1اأو1تكوين1	-	1لرت1املحا�صيل1الدرنية1مثل1الب�صل1والبطاط�س1
الدرنات111بفارق1		1يوم

عند1بداية1الإثمار6-18لرتاأ�صجار1الفاكهة1والزيتون

أسمدة سائلة تذوب في الماءأسمدة مركبة للعناصر الرئيسية 



شــركة المعاييــر العضويــة إلنتــاج األســمدة
Organic Standards Company LLCAGRO STANDARDS 17أجرو ستاندردز 16

ألتـــــــرا كوركت سـويـــل 
مزيل ملوحة و محسن تربة

املكونات:

اأحما�س1ع�صوية1اأحما�س1اأمينية1حرةهيوميك11اأ�صيدماغن�صيومMgO(1(كال�صيوم1)CaO(1نيرتوجن
%9%	9%	%	%	%	

مميزات•السماد•:
-1يحت���وى1عل��ى1الكال�صي�وم1مما1يح�د1من1اإمت�صا�س1ال�صوديوم.

-1يمد1النبات1بعن�صر1الكال�صيوم1والماغن�صيوم.
-1يعمل1على1تح�صين1خوا�س1التربة1لعاج1الملوحة.

-1يحت��وى1عل��ى1الأحما���س1الأميني��ة1مما1ي�ص��اعد1النب��ات1فى1مقاومة1
الإجهاد.

-1يعمل1على1تهوية1التربة1وزيادة1المحتوى1الع�صوى1بها.
-1يحت��وى1عل��ى1اأحما���س1ع�صوي��ة1متنوع��ة1مم��ا1يعم��ل1عل��ى1خف���س1
درج��ة1حمو�ص��ة1الترب��ة1فيح��د1م��ن1تكاث��ر1الكائن��ات1ال�ص��ارة1بالترب��ة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�صرة.
الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1 بعي��دًا1ع��ن1 ال�ص��ماد1 -1يخ��زن1

متن��اول1الأطف��ال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1التخزي��ن1

و�ص��وء1ال�ص��تخدام.

قابلية•الخلط•:
-1ل1يخلط1مع1الأ�صمدة1عالية1القلوية1

-1يخلط1مع1المبيدات1

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

توقيت1ال�صتخداممعدل1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية
اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة
اخل�صراوات1والبطيخ1والبطاط�س

بعد1		1يوم11من1الزراعة1وال�صتل	1لرت1/1هكتار
وتكرر1كل1	-	1اأ�صبوع

أسمدة سائلة تذوب في الماء

كالماج بلس 
كالسيوم ماغنسيوم مدعم باللجنين واألحماض العضوية والعناصر الصغرى  

املكونات:

1ليجنن11اأحما�س1اأمينية1ماغن�صيوم1كال�صيومنيرتوجن
%		%		.	%	%	%	

1موليبدينوم1نحا�س1خملب1على1ايديتا1حديد1خملب1على1ايديتا1زنك1خملب1على1ايديتا1منجنيز1خملب1على1ايديتا1بورون
0	1جزء1يف1املليون1600جزء1يف1املليون0	17جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00		1جزء1يف1املليون0	17جزء1يف1املليون

مميزات•السماد•:
-1�ص��ماد1مركز1�ص��ائل1يحتوى1على1الكال�صيوم1والماغن�صيوم1واللجنين1

لتكوين1جدار1خلوى1قوى1ولزيادة1محتوى1المادة1ال�صلبة1
-1يزي��د1م��ن1اإخ�ص��رار1الأوراق1والأزه��ار1وتح�ص��ين1نوعي��ة1وحج��م1

الثمار
-1يقلل1من1قابلية1النبات1لاإ�صابة1بالأمرا�س1ويزيد1من1مقاومتها1
-1يمنع1تعفن1حواف1الزهرة1)1النوارة1(1في1الطماطم1والفلفل1

-1يمن��ع11تح��رق1الأط��راف1ف��ي1الخ���س1والملف��وف1و1تجع��د1اأوراق1
النب��ات1

-1يمت���س1ع��ن1طري��ق1الأوراق1والج��ذور1لذل��ك1يمك��ن1اإ�ص��تخدامه1ف��ي1
جميع1اأنظم��ة1الري1المختلفة1

درج��ة1 خف���س1 عل��ى1 تعم��ل1 ع�صوي��ة1 اأحما���س1 عل��ى1 يحت��وى1 1-
�ص��ة1 لحمو ا

التخزين•والتحذيرات•:
التهوي��ة1 جي��د1 بم��كان1 الأ�صلي��ة1 عبوت��ه1 ف��ي1 يحف��ظ1 1-

ورطوب��ة.
-1عن��د1مام�ص��ته1للعي��ن1اأول1الي��د1يج��ب1اأن1تغ�ص��ل1بالم��اء1
وال�صابون1اأكث��ر1م��ن1م��رة1ث��م1مراجعة1الطبيب1اإذا1اأ�ص��تدعى1

ذلك.

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة11والمبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

توقيت1ال�صتخداممعدل1ال�صتخداماملح�ص���ول

فى1بداية1النمو1ويكرر1من1	-	1مرة1بفارق1		1يوم1	-16لرتالأعاف1و1الرب�صيم1وال�صعر

فى1بداية1النمو1ويكرر1من1	-	1مرة1بفارق1		1يوم1	-16لرتاملحا�صيل1احلقلية11واخل�صروات

عند1اإكتمال1الأوراق11وحتى1الإثمار11اأو1تكوين1	-	1لرت1املحا�صيل1الدرنية1مثل1الب�صل1والبطاط�س1
الدرنات111بفارق1		1يوم

عند1بداية1الإثمار6-18لرتاأ�صجار1الفاكهة1والزيتون

أسمدة سائلة تذوب في الماء
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جولدن جرو 
NPK 12 –  61 –  2 + 2% Mg + T.E. + 10% O.M. 

معلق مدعم بالهيوميك والستريك والماغنسيوم والعناصر الصغرى  

املكونات:

ف�صف�ورP2O5(1(نيرتوجن1-1اأمونيومى1نيرتوجن1كلى
1يذوب1يف1املاء1

)K2O(11بوتا�صي�وم
1حم�س1�صرتيكيذوب1يف1املاء

%		%		%6	%	%	

نحا�س1منجنيززن����������كح��دي������د1ماغن�صيومMgO(1(حم�س1هيوميك
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون	%	%

مميزات•السماد•:
-1�صماد1تام1الذوبان1في1الماء1للت�صميد1الورقي1والت�صميد1الأر�صي.

-1يزيد1ن�صبة1التزهير.
-1يعم��ل1عل��ى1خف���س1حمو�ص��ة1الترب��ة1والم�ص��اعدة1عل��ى1تي�ص��ير1

العنا�ص��ر1الغذائي��ة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
عل��ى1 الت��ي1تحت��وى1 ع��دا1 الأ�ص��مدة1 م��ع1 الخل��ط1 يمك��ن1 1-

1. الكبري��ت1 اأو1 نحا���س1 اأو1 كال�ص��يوم1
-1ل1يخلط1مع1المبيدات.

جولدن كي        
NPK 22 –  22 –  22 + 2% Mg + T.E. + 10% O.M. 

معلق مدعم بالهيوميك والستريك والماغنسيوم والعناصر الصغرى  

املكونات:

ف�صف�ورP2O5(1(نيرتوجن1كلى
1يذوب1يف1املاء1

)K2O(11بوتا�صي�وم
حم�س1هيوميك1حم�س1�صرتيكيذوب1يف1املاء

%		%		%		%	%	

)MgO(1نحا�س1منجنيززن����������كح��دي������د1ماغن�صيوم
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون	%

مميزات•السماد•:
-1تركيبت��ه1المتوازن��ة1ت�ص��مح1با�ص��تخدامه1لجمي��ع1مراح��ل1عم��ر1

النب��ات1م��ن1الإنب��ات1وحت��ى1مرحل��ة1الإثم��ار1والح�ص��اد.
-1ي�ص��تخدم1م��ع1ط��رق1ال��ري1الحديث��ة1كم��ا1ي�ص��تخدم1ر���س1عل��ي1
النبات��ات1للت�ص��ميد1المتوازن1لإم��داد1النبات1بعنا�ص��ر1النيتروجين1

والفو�ص��فور1والبوتا�ص��يوم1والمدع��م1بالعنا�ص��ر1ال�صغ��رى.
-1ي�ص��تخدم1ف��ي1المراح��ل1الت��ي1يحتاج1فيها1نمو1النبات��ات1الي1كميات1
كبيرة1من1العنا�صر1الثاثة1النيتروجين1والفو�ص��فور1والبوتا�صيوم1
وخا�ص��ة1ف��ي1مراح��ل1التفري��غ1وال�ص��تطالة1ول��ذا1ه��و1اأن�ص��ب1اأن��واع1

الأ�ص��مدة1لاإ�ص��تخدام1في1�صوب1الخ�صر.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1غي��ر1م�ص��ئولة1ع��ن1�ص��وء1التخزي��ن1و1

�ص��وء1ال�ص��تخدام.111

قابلية•الخلط•:
-1مك��ن1الخل��ط1م��ع1الأ�ص��مدة1عدا1التي1تحتوى1على1كال�ص��يوم1

اأو1نحا�س1اأو1الكبريت1.1
-1ل1يخلط1مع1المبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:
الر�س1الورقى:1	-	1كجم/000	1لتر1ماء/هكتار1

الرى1الأر�صى1:1	.	-	1كجم/000	1لتر1ماء/هكتار

الري1الأر�صي1كجم/000	1لرت1ماء1/1هكتارالري1الأر�صي1كجم/000	1لرت1ماء1/1هكتاراملح�ص���ول

7-79-9املحا�صيل1احلقلية1)القمح1-11الرز1-11ال�صعر(

	-8	-8نباتات1اخل�صر1)بطاط�س1-1طماطم1-1خيار1-1ب�صل1-1ثوم(

	-0		-8ا�صجار1الفاكهة1)التفاح1واملاجنو1والعنب1واملوالح...الخ(

00	-1800جرام1مل�صاحة0001	1مرت1مربعالبيوت1املحمية

00	-1800جرام1مل�صاحة0001	1مرت1مربعنباتات1الزينة

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:
الر�س1الورقى:1	-	.	1كجم/000	1لتر1ماء/هكتار1وذلك1ح�صب1عمر1وحاجة1النبات.

الري1الأر�صياملح�ص���ول
ماحظاتكجم/000	1لرت1ماء1/1هكتار

فلفل1-1فا�صوليا1-1طماطم1-1خيار1
عند1تكوين1	-16ورقات7-9ب�صلة1-1فراولة1-1كو�صة1-1بطيخ

ثم1تكرار1	1مرات1بفرق01	1اأيام

املعاملة1الأوىل1يف1مرحلة1النمو1اخل�صري	-8بطاط�س1-1جزر1-1ب�صل1-1ثوم
ثم1تكرار1املعاملة1	-	1مرات1مع1تكوين1الدرنات

اأ�صجار1الفاكهة
املعاملة1الأوىل1يف1مرحلة1النمو1اخل�صري	-8التفاح1واملاجنو1-1والعنب1-1واملوالح

ثم1تكرار1املعاملة1	-	1مرات1مع1تكوين1الدرنات

عند1تكوين1	-16ورقات00	-1800جرام1مل�صاحة0001	1مرت1مربعالبيوت1املحمية
ثم1تكرار1	1مرات1بفرق01	1اأيام

أسمدة معلقة تذوب في الماءأسمدة معلقة تذوب في الماء
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جولدن ماجنوم 
NPK 18 – 48 – 2 + 2% Mg + T.E. + 10% O.M.  

معلق مدعم بالهيوميك والستريك والماغنسيوم والعناصر الصغرى  

املكونات:

ف�صف�ورP2O5(1(11يذوب1يف1نيرتوجن1-1اأمونيومى1نيرتوجن1كلى
املاء1

بوتا�صي�ومK2O(11(1يذوب1
1حم�س1�صرتيكيف1املاء

%	8%	8%	8%	%	

نحا�س1منجنيززن����������كح��دي������د1ماغن�صيومMgO(1(حم�س1هيوميك
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون	%	%

مميزات•السماد•:
-1تركيبت��ه1المتوازن��ة1ت�ص��مح1با�ص��تخدامه1لجمي��ع1مراح��ل1عم��ر1

النب��ات1م��ن1الإنب��ات1وحت��ى1الإثم��ار1والح�ص��اد.
-1ي�ص��تخدم1م��ع1ط��رق1ال��ري1الحديثة1كما1ي�ص��تخدم1ر���س1على1النبات1
للت�ص��ميد1المتوازن1لإمداد1النبات1بعنا�صر1النيتروجين1والف�ص��فور1

والبوتا�صيوم1والمدعم1بالعانا�صر1ال�صغرى.
-1ي�ص��تخدم1ف��ي1المراح��ل1الت��ي1يحت��اج1فيه��ا1النبات��ات1اإل��ى1كمي��ة1
كبي��رة1م��ن1العنا�صر1الثاثة1النيتروجين1والف�ص��فور1والبوتا�ص��يوم1
وخا�ص��ة1ف��ي1مراح��ل1التفري��غ1والإ�ص��تطالة1ول��ذا1ه��و1اأن�ص��ب1اأن��واع1

الأ�ص��مدة1لاإ�ص��تخدام1ف��ي1�ص��وب1الخ�ص��ر.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
عل��ى1 الت��ي1تحت��وى1 ع��دا1 الأ�ص��مدة1 م��ع1 الخل��ط1 يمك��ن1 1-

1. الكبري��ت1 اأو1 نحا���س1 اأو1 كال�ص��يوم1
-1ل1يخلط1مع1المبيدات.

جولدن فوس 
NPK 10 – 52 – 10 + 2% Mg + T.E. + 10% O.M.

معلق مدعم بالهيوميك والستريك والماغنسيوم والعناصر الصغرى  

املكونات:

ف�صف�ورP2O5(1(11يذوب1يف1نيرتوجن1-1اأمونيومى1نيرتوجن1كلى
املاء1

بوتا�صي�ومK2O(11(1يذوب1
1حم�س1�صرتيكيف1املاء

%	0%	0%		%	0%	

نحا�س1منجنيززن����������كح��دي������د1ماغن�صيومMgO(1(حم�س1هيوميك
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون	%	%

مميزات•السماد•:
-1تركيبت��ه1المتوازن��ة1ت�ص��مح1با�ص��تخدامه1لجمي��ع1مراح��ل1عم��ر1

النب��ات1م��ن1الإنب��ات1وحت��ى1الإثم��ار1والح�ص��اد.
-1ي�ص��تخدم1م��ع1ط��رق1ال��ري1الحديثة1كما1ي�ص��تخدم1ر���س1على1النبات1
للت�ص��ميد1المتوازن1لإمداد1النبات1بعنا�صر1النيتروجين1والف�ص��فور1

والبوتا�صيوم1والمدعم1بالعانا�صر1ال�صغرى.
-1ي�ص��تخدم1ف��ي1المراح��ل1الت��ي1يحت��اج1فيه��ا1النبات��ات1اإل��ى1كمي��ة1
كبي��رة1م��ن1العنا�صر1الثاثة1النيتروجين1والف�ص��فور1والبوتا�ص��يوم1
وخا�ص��ة1ف��ي1مراح��ل1التفري��غ1والإ�ص��تطالة1ول��ذا1ه��و1اأن�ص��ب1اأن��واع1

الأ�ص��مدة1لاإ�ص��تخدام1ف��ي1�ص��وب1الخ�ص��ر.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
-1مك��ن1الخل��ط1م��ع1الأ�ص��مدة1عدا1التي1تحتوى1على1كال�ص��يوم1

اأو1نحا�س1اأو1الكبريت1.1
-1ل1يخلط1مع1المبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:
الر�س1الورقى:1	-	1كجم/000	1لتر1ماء/هكتار1

الرى1الأر�صى1:1	.	-	1كجم/000	1لتر1ماء/هكتار

ميعاد1وفرتة1الإ�صتخداماجلرعة1/1هكتار1مع0001	1لرت1ماء1الرىاملح�ص���ول

بعد1ال�صتل1مبا�صرة7-19كجماخل�صروات

قبل1التزهر8-19كجمالفاكهة

مرحلة1التفريع1-1قبل1التزهر17-1911كجمحما�صيل1احلقل

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:
الر�س1الورقى:1	-	.	1كجم/000	1لتر1ماء/هكتار1وذلك1ح�صب1عمر1وحاجة1النبات.

الري1الأر�صياملح�ص���ول
ماحظاتكجم/000	1لرت1ماء1/1هكتار

7-9املحا�صيل1احلقلية

من1بداية1التزهر1وحتى1كمال1منو1وتكرار1
املعاملة1ح�صب1الحتياجات

ال�صمادية

	-8اخل�صر

	-8الفاكهة

00	-1800جرام1مل�صاحة0001	1مرت1مربعالبيوت1املحمية

من1بداية1التزهر00	-1800جرام1مل�صاحة0001	1مرت1مربعنباتات1الزينة

أسمدة معلقة تذوب في الماءأسمدة معلقة تذوب في الماء



شــركة المعاييــر العضويــة إلنتــاج األســمدة
Organic Standards Company LLCAGRO STANDARDS 23أجرو ستاندردز 22

بوتا جولد
NPK 6 – 6 – 43 + 2% Mg + T.E. + 10% O.M.

بوتاجولد يحتوى على سترات بوتاسيوم مدعم بالفولفيك 

املكونات:

ف�صف�ورP2O5(1(1نيرتوجن1-1اأمونيومى1نيرتوجن1كلى
1يذوب1يف1املاء1

1)K2O(11بوتا�صي�وم
1حم�س1�صرتيكيذوب1يف1املاء

%6%6%6%		%	

نحا�س1منجنيززن����������كح��دي������دحم�س1هيوميك
0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون	%

مميزات•السماد•:
-1زي��ادة1مع��دل1تكوي��ن1البروتي��ن1والن�ص��ا1ف��ى1الحب��وب1ودرن��ات1

البطاط���س.
-1زيادة1معدل1تكون1ال�صكر1في1محا�صيل1الفواكة1وبنجر1ال�صكر1.

-1زي��ادة1مع��دل1تك��ون1الزي��وت1للمحا�صي��ل1الزيتي��ة1مث��ل11اأ�ص��جار1
الزيت��ون.

-1يعم��ل1عل��ى1زي��ادة1حج��م1الثمار1ون�ص��بة1ال�ص��كر1وتح�ص��ين1اللون11فى1
اأ�صجار1الفاكهة1والعنب1.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
عل��ى1 الت��ي1تحت��وى1 ع��دا1 الأ�ص��مدة1 م��ع1 الخل��ط1 يمك��ن1 1-

الكبري��ت.1 اأو1 نحا���س1 اأو1 كال�ص��يوم1
-1ل1يخلط1مع1المبيدات.

أجروفيد 100 
NPK 00 – 52 – 43 + Mg + T.E. + 10% O.M.

سماد معلق

املكونات:

حم�س1هيوميكمواد1ع�صوية1كلية1ماغن�صيومMgO(1(بوتا�صي�وم11)K2O(1ف�صف�ور1)P2O5(11نيرتوجن1كلى
%		%		%	8%	%	0%	0

1بوروننحا�س1منجنيززن����������كح��دي������د�صكريات1عديدة1حم�س1�صرتيك
0	1جزء1يف1املليون0		1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون	%	%

مميزات•السماد•:
-1�ص��ماد1معل��ق1يحتوي1على1جميع1المغذي��ات1المطلوبة1لنمو1خ�صري1

وجذري1ممتاز.
م��ن1 يح�ص��ن1 مم��ا1 و�ص��تريك1 المهومي��ك1 حام���س1 عل��ى1 يحت��وي1 1-
موا�صف��ات1الترب��ة1حي��ث1يعم��ل1عل��ى1خف���س1حمو�ص��ة1التربى1التي1

تعان��ي1م��ن1اإرتف��اع1القلوي��ة.
-1يح�صن1جودة1الخ�صروات1والأعاف.

-1يمد1النبات1بالعانا�صر1الرئي�صية1وال�صغرى1والماغن�صيوم.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
-1يخل��ط1م��ع1الأ�ص��مدة1ع��دا1الت��ي1تحت��وى1عل��ى1كال�ص��يوم1ول1

يخلط1م��ع1المبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

ميعاد1وفرتة1الإ�صتخداماجلرعةاملح�ص���ول
ا�صجار1الفاكهة:

التفاح1واملاجنو1والعنب1واملوالح...الخ
ر�س1ورقى1

	-	1كجم0001/1	لرت1ماء/للهكتار11

رى1اأر�صى1
6-18كجم0001/1	لرت1ماء1هكتار1

	-	11معامات11عند1بدء1النمو1الثمرى1

	-	11معامات11عند1بدء1النمو1الثمرىالزيتون

نباتات1اخل�صر:
	-	1معامات1بفارق01	1فى1مرحلة1النمو1الثمرىبطاط�س1-1طماطم1-1خيار1-1ب�صل1-1ثوم...الخ

	1معامات1بفارق1		1يوم1بعد1متام1انبات1البذوراملحا�صيل1احلقلية:القمح1-1الرز1-1ال�صعر1....الخ

تنقع1ملدة1		1�صاعة1قبل1الزراعةالبقوليات1:الفول1-1الب�صله1-1الفا�صوليا

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

ميعاد1وفرتة1الإ�صتخداماجلرعةاملح�ص���ول

مرتان1ا�صبوعيا1ملدة1�صهرين1خال1ال�صهر1الأول1ت�صميد1ورقي1	كجم/00	1لرتاملحا�صيل1احلقلية1)اأعاف1-1بر�صيم1-1�صعر1-1ذرة(
والثاين1وحتى1بداية1التزهر ت�صميد1اأر�صي1		-		1كجمللهكتاراخل�صروات1)1بطاط�س1-1طماطم1-1خيار1-1ب�صل1-1ثوم1...اإلخ(

مرة1اأ�صبوعيا1وتكرر1ح�صب1احلاجةت�صميد1ورقي001	-00	1جم1لل�صجرةاأ�صجار1الفاكهة1)1موز1-1ماجنو1-1تفاح1-1موالح(

أسمدة معلقة تذوب في الماءأسمدة معلقة تذوب في الماء
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تشــالــنــجــر  
NPK 00 – 52 – 34 + 2% Mg + T.E. + 10% O.M.

MKP معلق مدعم بالهيوميك والستريك والماغنسيوم والعناصر الصغرى   

املكونات:

P2O51فو�صفور1على1هيئةK2O1حم�س1�صرتيككربيت1ماغن�صيوم1بوتا�صيوم1على1هيئة
%		%		%	،	%7%	

1بورون1نحا�س1خملب1على1اإيديتامنجنيز1خملب1على1اإيديتازنك1خملب1على1اإيديتا11حديد1خملب1على1اإيديتا11حم�س1فولفيك
00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00		1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون	%

مميزات•السماد•:
-1يحت��وي1عل��ى1ن�ص��بة1عالي��ة1من1الف�ص��فور1ال��ذى1يعتبر1جزء1اأ�صا�ص��ى1

ف��ي1العمليات1الحيوية1وبناء1الطاقة.
-1يحت��وى1عل��ى1ن�ص��بة1عالي��ة1من1البوتا�ص��يوم1لتح�ص��ين1نوعية1الثمار1

من1حيث1الكمية1والحجم1والطعم.
-1ي�ص��اعد1ف��ى1خف���س1حمو�ص��ة1الترب��ة1مم��ا1ي��وؤدى1ال��ى1زي��ادة1توفير1

العنا�ص��ر1الغذائية

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�صرة.
الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1 بعي��دًا1ع��ن1 ال�ص��ماد1 -1يخ��زن1

متن��اول1الأطف��ال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1التخزي��ن1

و�ص��وء1ال�ص��تخدام.

قابلية•الخلط•:
-1يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

ستارت 71
NPK 15 – 30 – 00 +6% Mg + T.E. + 10% O.M.

ماجنوم معلق بالهيوميك والماغنسيوم والعناصر الصغرى

املكونات:

حم�س1هيوميككربيت1ماغن�صيوم1فو�صفور1على1هيئةP2O51نيرتوجن
%		%	0%6%	0%	0

1بوروننحا�سمنجنيززنكحديد
0	1جزء1يف1املليون0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون

مميزات•السماد•:
-1�ص��ماد1معل��ق1عال��ي1الف�ص��فور1يحت��وي1عل��ى1حم���س1الهيومي��ك1ت��ام1

الذوب��ان1بالم��اء.
-1يعم��ل1عل��ى1خف�س1حمو�ص��ة1التربة1التي1تعاني1من1اإرتفاع1القلوية1
كم��ا1يحت��وي1عل��ى1حم���س1الهيومي��ك1بتركي��ز1عال��ي1مم��ا1يح�ص��ن1من1

التربة. موا�صفات1
-1يعمل1على1تكوين1مجموع1جذري1ممتاز.

-1يمد1النبات1بالعانا�صر1ال�صغرى1والماغن�صيوم.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
-1يخل��ط1م��ع1الأ�ص��مدة1ع��دا1الت��ي1تحت��وى1عل��ى1كال�ص��يوم1ول1

يخلط1م��ع1المبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

ماحظاتاجلرعةاملح�ص���ول

ورقىاملحا�صيل1احلقلية11واخل�صروات
تركيز1حملول1الر�س11	.0-	.%0

اأر�صى11
8-16كجم1للهكتار

من1	-	1مرات1ح�صب1برنامج1الت�صميد
اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون

الفراولة

العنب1واحلم�صيات

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

ميعاد1وفرتة1الإ�صتخداماجلرعةاملح�ص���ول

الر�صا�س1املحوري1	-18لرت/هكتاراخل�صروات1والفاكهة

يف1بداية1النمو1اخل�صري1وقبل1التزهر
ويراعى1التكرار1طبقا1لربنامج1الت�صميد الري1الأر�س1بالتنقيط1	-	1لرت/000	1لرت1ماءحما�صيل1احلقل1الأعاف1والقمح1وال�صعر

الر�س1الورقي1	،0-	،	1%الرب�صيم1بعد1احل�س

أسمدة معلقة تذوب في الماءأسمدة معلقة تذوب في الماء
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فروتى بلس   
NPK 12 – 12 – 44 + T.E. + 10% O.M.

يحتوى على بوتاسيوم سترات ومدعم بالفولفيك والستريك 

ومستخلصات الطحالب والسيتوكينين 
املكونات:

111حم�س1فولفيكحم�س1�صرتيك1م�صتخل�س1طحالببوتا�صيوم1على1هيئةK2O1فو�صفور1على1هيئة P2O5نيرتوجن
%		%		%		%	%	%	

1نحا�س1خملب1على1اإيديتا1منجنيز1خملب1على1اإيديتازنك1خملب1على1اإيديتا11حديد1خملب1على1اإيديتابورون�صيتوكينن
00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00		1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون0		1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون

مميزات•السماد•:
-1زي��ادة1مع��دل1تكوي��ن1البروتي��ن1والن�ص��ا1ف��ى1الحب��وب1ودرن��ات1

البطاط���س.
-1زيادة1معدل1تكون1ال�صكر1في1محا�صيل1الفواكة1وبنجر1ال�صكر1

اأ�ص��جار1 1 زي��ادة1مع��دل1تك��ون1الزي��وت1للمحا�صي��ل1الزيتي��ة1مث��ل1
الزيت��ون.

-1يعم��ل1عل��ى1زي��ادة1حج��م1الثمار1ون�ص��بة1ال�ص��كر1وتح�ص��ين1اللون11فى1
اأ�صجار1الفاكهة1والعنب.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�صرة.
الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1 بعي��دًا1ع��ن1 ال�ص��ماد1 -1يخ��زن1

متن��اول1الأطف��ال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1التخزي��ن1

و�ص��وء1ال�ص��تخدام.

قابلية•الخلط•:
-1يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

جـولـدن فـايـف 
NPK 5 – 5 – 50 +  T.E. + 15% O.M.

يحتوى على بوتاسيوم سترات ومدعم بالفولفيك والستريك 

ومستخلصات الطحالب والسيتوكينين 
املكونات:

111حم�س1فولفيكحم�س1�صرتيك1م�صتخل�س1طحالببوتا�صيوم1على1هيئةK2O1فو�صفور1على1هيئة P2O5نيرتوجن
%	%	%	0%	%	%	

1نحا�س1خملب1على1اإيديتا1منجنيز1خملب1على1اإيديتازنك1خملب1على1اإيديتا11حديد1خملب1على1اإيديتابورون�صيتوكينن
00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00		1جزء1يف1املليون000	1جزء1يف1املليون0		1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون

مميزات•السماد•:
-1زي��ادة1مع��دل1تكوي��ن1البروتي��ن1والن�ص��ا1ف��ى1الحب��وب1ودرن��ات1

البطاط���س.
-1زيادة1معدل1تكون1ال�صكر1في1محا�صيل1الفواكة1وبنجر1ال�صكر1

-1زي��ادة1مع��دل1تك��ون1الزي��وت1للمحا�صي��ل1الزيتي��ة1مث��ل11اأ�ص��جار1
الزيت��ون

-1يعم��ل1عل��ى1زي��ادة1حج��م1الثمار1ون�ص��بة1ال�ص��كر1وتح�ص��ين1اللون11فى1
اأ�صجار1الفاكهة1والعنب1.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
-11يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

مدة1ال�صتخداماجلرعةاملح�ص���ول

ا�صجار1الفاكهة1التفاح1واملاجنو1والعنب1واملوالح...الخ

ر�س1ورقى1
00	1جرام001/1	1لرت1

رى1اأر�صى1
6-18كجم1/1هكتار

	-	11معامات11عند1بدء1النمو1الثمرى1

	-	11معامات11عند1بدء1النمو1الثمرىالزيتون

	-	1معامات1بفارق01	1فى1مرحلة1النمو1الثمرىنباتات1اخل�صر1بطاط�س1-1طماطم1-1خيار1-1ب�صل1-1ثوم...الخ

	1معامات1بفارق1		1يوم1بعد1متام1انبات1البذوراملحا�صيل1احلقليه1القمح1-1الرز1-1ال�صعر1....الخ

تنقع1ملدة1		1�صاعه1قبل1الزراعةالبقوليات1الفول1-1الب�صله1-1الفا�صوليا

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

-1الت�صميد1الأر�صى611:1-18كجم11للهكتار
-1الر�س1الورقى001:1	-00	1جم001/1	1لتر1ر�صا1على1الأوراق

مدة1ال�صتخداماجلرعةاملح�ص���ول

ا�صجار1الفاكهة1التفاح1واملاجنو1والعنب1واملوالح...الخ

ر�س1ورقى1
00	1جرام001/1	1لرت1

رى1اأر�صى1
6-18كجم1/1هكتار

	-	11معامات11عند1بدء1النمو1الثمرى1

	-	11معامات11عند1بدء1النمو1الثمرىالزيتون

	-	1معامات1بفارق01	1فى1مرحلة1النمو1الثمرىنباتات1اخل�صر1بطاط�س1-1طماطم1-1خيار1-1ب�صل1-1ثوم...الخ

	1معامات1بفارق1		1يوم1بعد1متام1انبات1البذوراملحا�صيل1احلقليه1القمح1-1الرز1-1ال�صعر1....الخ

تنقع1ملدة1		1�صاعه1قبل1الزراعةالبقوليات1الفول1-1الب�صله1-1الفا�صوليا

أسمدة معلقة تذوب في الماءأسمدة معلقة تذوب في الماء
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ألـتـرا  بــاور   
منشط جذور  ومقوى عام 

املكونات:

بوتا�صيومفو�صفورفولفيك1اأ�صيداأحما�س1اأمينية1حرةم�صتخل�س1طحالب1بحرية1
%	0%	0%		%	%	

1حم�س1اأجلينيك11عنا�صر1�صغرىمانيتول11�صيتوكيننكربيت
7%	0،0%	،	%00	1مج1/1لرت	%

مميزات•السماد•:
-1من�ص��ط1ع��ام1للنب��ات1لتن�ص��يط1نم��و1المجم��وع1الج��ذرى1والمجم��وع1

الخ�صرى1
-1يعم��ل1عل��ى1زي��ادة1الإنت��اج1وتح�ص��ين1نوعيت��ه11نتيج��ة1لزي��ادة1

الن�ص��اط1الحي��وى1
الفاكه��ة1 و1 الحقلي��ة1 المحا�صي��ل1 اأن��واع1 عل��ى1جمي��ع1 ي�ص��تخدم1 1-

والخ�ص��روات
-1يزي��د1م��ن1ق��درة1النبات1على1تحمل1الظ��روف1الجوية1ال�صعبة1مثل1

الحرارة1وال�صقيع1وتحمل1الملوحة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�صرة.
الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1 بعي��دًا1ع��ن1 ال�ص��ماد1 -1يخ��زن1

متن��اول1الأطف��ال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1التخزي��ن1

و�ص��وء1ال�ص��تخدام.

قابلية•الخلط•:
-1ل1يخلط1مع1الأ�صمدة1عالية1الحمو�صة.

-1يخلط1مع1المبيدات.1

كالبورون  
فيرتيل كالبورون تركيبة فريدة من الكالسيوم و العناصر الثانوية  والبورون

باإلضافة إلى النيتروجين 

 املكونات:

كال�صيوم11على1هيئة1نيرتوجن
P2O5

1نح�������ا�س1ح��دي������د1منجني�����ز111زن����������كب�����ورون

0	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون00	1جزء1يف1املليون	،6%0	%	،		%

مميزات•السماد•:
-1يزي��د1م��ن1اإخ�ص��رار1الأوراق1والأزه��ار1وت�ص��اهم1ف��ي1رف��ع1الإنتاجية1
وتح�ص��ين1نوعي��ة1وحج��م1الثم��ار1،1وي�ص��اعد1عل��ى1تكوي��ن1الج��ذور1
فيه��ا1وبالتال��ي1 الخاي��ا1 ن�ص��بة1 وزي��ادة1 الجذري��ة1 والمحا�صي��ل1

وزنهاون�صج��ه1
-1يمت���س1ع��ن1طري��ق1الأوراق1والج��ذور1لذل��ك1يمك��ن1اإ�ص��تخدامه1ف��ي1

جميع1اأنظم��ة1الري1المختلفة1.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
-11يخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

ميعاد1وفرتة1الإ�صتخدامجرعة1ال�صتخدام/هكتاراملح�ص���ول

املعاملة1الأوىل1عند1تكوين61-17اأوراق1ثم1تكرر1ت�صميد1بالري:1	-	1لرت1ت�صميد1ورقي:1	-	1لرتاخل�صراوات:1الطماطم-11الفلفل-1البطيخ1
املعاملة1	-	1مرات1بفارق01	1اأيام1

املعاملة1الأوىل1اأثناء1النمو1اخل�صرى1ثم1بداية1تكوين1ت�صميد1بالري:1	-	1لرت1ت�صميد1ورقي:1	-	1لرت1البطاط�س111-الب�صل
الدرنات1ثم1تكرر1املعاملة1	-	1مرات1بفارق1اأ�صبوع

اأول1معاملة1ما1قبل1الإزهار1ثم1تكرر1املعاملة1	-	1ت�صميد1بالري:1	-	1لرت1ت�صميد1ورقي:1	.0-	1لرتالفاكهة:1الربتقال-1الكمرثي-1املاجنو
مرات1بفارق1اأ�صبوع1وحتى1بداية11تلوين1الثمار

املعاملة1الأوىل1عند1تكوين61-17اأوراق1ثم1تكرر1ت�صميد1بالري:1	-	1لرت1ت�صميد1ورقي:1	-	1لرتامل�صطحات1اخل�صراء1وال�صعر1والأعاف
املعاملة1	-	1مرات1بفارق01	1اأيام

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:
ي�صتخدم1ر�صا1على1الوراق1اأو1عن1طريق1الرى1الأر�صى1فى1كل1انواع1النباتات1والمحا�صيل1بالمعدلت1المقترحة11التية:

ميعاد1وفرتة1الإ�صتخداماجلرعةاملح�ص���ول

بداية1النمو1ويكرر1من1	-	1مرة1بفارق1		1يوم1معدل1	لرت1للهكتار1املحا�صيل1احلقلية1

عند1اكتمال1الأوراق11وحتى1العقد111بفارق1		1يوممعدل1	لرت1للهكتار1الفاكهة1والفراولة1

عند1اإكتمال1الأوراق11وحتى1الإثمار1اأو1تكوين1معدل1	لرت1للهكتار1اخل�صروات1والبطاط�س1
الدرنات111بفارق1		1يوم11

أسمدة للعناصر الصغرى أسمدة للعناصر الصغرى 
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فيرتيل  ماغنسيوم   
كبريتات ماغنسيوم عالية النقاء )99.5%(  

املكونات:

)MgO(كربيت1ماغن�صيوم1على1هيئة
%	6%		

مميزات•السماد•:
-1فيرتي��ل1ماغن�ص��يوم11�ص��ماد1يحت��وي1عل��ى1الكبري��ت1والمغني�ص��يوم1

الكام��ل1الذوبان1ف��ي1الماء.1
-1�ص��ماد1اآم��ن1لا�ص��تخدام1ف��ي1تغذي��ة1مجموع��ة1وا�ص��عة1م��ن1ا�ص��جار1

الفاكه��ة1والزه��ور1ومحا�صي��ل1الخ�ص��روات.
-1يعم��ل1الماغن�ص��يوم1عل��ى1�صناع��ة1الكلوروفي��ل1وتحفي��ز1عملي��ات1

الطاقة
-1ل�ص��ق1األي��اف1ال�ص��ليلوز1عند1بناء1جدر1الخاي��ا1،1لذلك1فهو1�صروري1

لعملية1انق�صام1الخايا1.
-1يعمل1المغني�ص��يوم1كعامل1من�ص��ط1للعديد1من1الإنزيمات1الهامة1في1
تحولت1التمثيل1الغذائي1للمواد1الكربوهيدراتية1والبروتينية1.

11

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�صرة.
الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1 بعي��دًا1ع��ن1 ال�ص��ماد1 -1يخ��زن1

متن��اول1الأطف��ال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1التخزي��ن1

و�ص��وء1ال�ص��تخدام.

قابلية•الخلط•:
عل��ى1 الت��ي1تحت��وى1 ع��دا1 الأ�ص��مدة1 م��ع1 الخل��ط1 يمك��ن1 1-

الفو�ص��فات
-1يمكن1الخلط1مع1المبيدات1.

هاى بـورون 15

 املكونات:

احلمو�صة1)	%حملول1(مولبيدينومبورون
%		%0،	%7-6،	

مميزات•السماد•:
-1�صماد1اأر�صى1و1ورقى1عالى1الإمت�صا�س.

-1يمد1النبات1بعن�صر1البورون.
-1يحتوى1على1الموليبدينوم.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
بعي��دا1ع��ن1الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1متن��اول1 -1يخ��زن1

الأطف��ال.1
-1ال�ص��ركة1المنتجة1غير1م�ص��ئولة1عن1�ص��وء1التخزين1و�ص��وء1

ال�صتخدام.111

قابلية•الخلط•:
-11يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1عالية1القلوية1.

-1يخلط1مع1المبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

من01	-		1كجم000/1	1لرت1ماء1/هكتارا�صجار1الفاكهة11التفاح1واملاجنو1والعنب1واملوالح...الخ

من01	-		1كجم000/1	1لرت1ماء1/هكتارنباتات1اخل�صر11بطاط�س1-1طماطم1-1خيار1-1ب�صل1-1ثوم

من01	-		1كجم000/1	1لرت1ماء1/هكتاراملحا�صيل1احلقلية11القمح1-1الرز1-1ال�صعر1....الخ

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:
ي�صتخدم1ر�صا1على1الوراق1اأو1عن1طريق1الرى1الأر�صى1فى1كل1انواع1النباتات1والمحا�صيل1بالمعدلت1المقترحة11التية:

ميعاد1وفرتة1الإ�صتخداماجلرعةاملح�ص���ول

الر�س1الورقى:املحا�صيل1احلقلية11واخل�صروات
1111	،0-	،10لرت001/1	1لرت1ماء

1الرى1الأر�صى:
11111111	-	11لرت11/1هكتار1برتكيز1	-	11

�صم/1لرت1ماء

قبل1الإزهار1وحتى1العقد1 اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون

الفراولة

العنب1واحلم�صيات

أسمدة للعناصر الصغرى أسمدة للعناصر الصغرى 
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هاى زنك 14

املكونات:

بوروننحا�سمنجنيززنك
%		%	%	%	

احلمو�صة1)حملول1	%(1حام�س1فولفيكاأحما�س1اأمينيةحام�س1�صرتيك11موليبدينوم

%0،	%	%	0%			-	

مميزات•السماد•:
-1خلي��ط1م��ن1الزن��ك1المعق��د1كيميائي��ا1عل��ى1الم��واد1الع�صوي��ة1لتزي��د1

م��ن1كفاءة1المنتج.1
-1يحتوي1على11ن�صب1من1العنا�صر1ال�صغرى.

-1منا�صب1للتطبيق1على1جميع1المحا�صيل1و1اأ�صاليب1الرى.
-1ي�ص��تخدم1لمن��ع1و1ع��اج1اأعرا���س1نق���س1الزن��ك1ف��ي1مراح��ل1النم��و1

المختلف��ة1للنبات.
-1يح�صن1خ�صوبة1القرعيات.

11

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ال�ص��ماد1ف��ي1م��كان1جي��د1التهوي��ة1بعي��دًا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�صرة.
الأغذي��ة1والأع��اف1وع��ن1 بعي��دًا1ع��ن1 ال�ص��ماد1 -1يخ��زن1

متن��اول1الأطف��ال.
-1ال�ص��ركة1المنتج��ة1غي��ر1م�ص��ئولين1ع��ن1�ص��وء1التخزي��ن1

و�ص��وء1ال�ص��تخدام.

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1عالية1القلوية.1

-1يخلط1مع1المبيدات.

طريقة•ومعدالت•االستخدام•:

جرعة1الإ�صتخدام/1هكتاراملح�ص���ول

اخل�صروات1
الطماطم-1الفلفل1-الباذجنان

ت�صميد1بالرى1:	-	1كجم1
ت�صميد1ورقى11:	.0-1	1كجم0001/1	1لرت1ماء1

ت�صميد1ورقى11:	.0-1	1كجم0001/1	1لرت1ماء1حما�صيل1البيوت1املحمية1

الفاكهة1
الربتقال-11الكمرثى-املاجنو

ت�صميد1بالرى111:1	-	1كجم1
ت�صميد1ورقى:1	،0-	1كجم0001/1	1لرت1ماء1

ت�صميد1بالرى111:1	-	1كجم1الزيتون
ت�صميد1ورقى:1	،0-	1كجم0001/1	1لرت1ماء1

أسمدة متخصصة ومحسنات تربةأسمدة للعناصر الصغرى 
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أسمدة للزراعات العضوية
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 هيوميتك
سماد عضوي

املكونات:

1الفولفيك1هيوميك
%	9%6

مميزات•السماد:
-1زي��ادة1�ص��رعة1انب��ات1الب��ذور1حي��ث1يعم��ل1

كمحف��ز1ف��ى1عملية1تنف���س1الخايا1.
-1تن�ص��يط1نم��و1وتط��ور1المجم��وع1الج��ذرى1

والخ�ص��رى1للنب��ات.1
التبرع��م1 اثن��اء1 النب��ات1 تحم��ل1 م��ن1 تزي��د1 1-
الجوي��ة1 الظ��روف1 ف��ى1 والن�ص��ج1 والزه��ار1

ل�ص��يئة.1 ا
وتعتب��ر1 الترب��ة1 خ�صوب��ة1 م��ن1 تزي��د1 1-

للبيئ��ة.1 �صديق��ة1
-1يخف�س1من1تاثير1الملوحة1فى1التربة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذية1والأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1قابل1للخلط1مع1معظم1ال�صمدة1والمبيدات.1

أسمدة عضوية

أمينو باور 50
أحماض أمينية حرة

املكونات:

1111اأحما�س1اأمينية1حرة1من1اأ�صل1نباتى
		%1اإىل01	%

مميزات•السماد:
-اأحما���س1اأميني��ة1ح��رة1�ص��هلة1الإمت�صا���س1

عن1طريق1الرى1او1الت�ص��ميد1الورقى1
-1يعم��ل1عل��ى1ن�ص��اط11الأحي��اء1الدقيق��ة1

النافع��ة1والموج��ودة1ف��ي1الترب��ة.
تحم��ل1 عل��ى1 النب��ات1 ق��درة1 م��ن1 يزي��د1 1-
الظ��روف1الجوي��ة1ال�صعب��ة1مث��ل1الح��رارة1

وال�صقي��ع1وتحم��ل1الملوح��ة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذية1والأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ل1يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

اإلستخدمات•واملعدالت:

اجلرعةاملح�ص���ول

ت�صميد1بالرى1:القمح1-1الإرز1-1الذرة1-1القطن1
	-	1كجم1/هكتار1
ت�صميد1ورقى1:
	-11	1كجم1للهكتار

اخل�صروات11-1البطاط�س

اخلوخ-1التفاح1-1املوالح1-1املاجنو1-1املوز

اإلستخدمات•واملعدالت:

اجلرعةاملح�ص���ولالطريقة

حقن1
0	1لرت1/هكتار1وتكرر1�صهرياا�صجار1الفاكهة1والنخيل

0	1لرت1)1بداية1الزراعة1مع1الزهار1(1تكرر1كل01	-		1يوماخل�صار

ر�س

	1لرت/1هكتارالبيوت1احلامية

0	1لرت/1هكتارحما�صيل1حقلية

00	1مل001/1	1لرتا�صجار1الفاكهة1والنخيل

00	1مل001/1	1لرتالفاكهة

أسمدة عضوية
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هيومتيك بلس
سماد عضوي

املكونات:

1الفولفيك1هيوميك
%70%		

مميزات•السماد:
-1تح�ص��ين1خوا���س1الترب��ة1والتهوي��ة1ح��ول1

الجزور.
ف��ي1 للملوح��ة1 ال�ص��ار1 الأث��ر1 م��ن1 يقل��ل1 1-

الترب��ة1عل��ى1النب��ات.
بالترب��ة1 الع�صوي��ة1 الم��ادة1 ن�ص��بة1 رف��ع1 1-

الرملي��ة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ل1يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

أسمدة عضوية

اإلستخدمات•واملعدالت:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية

	-	1كجرام
لكل0001	1لرت اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة

اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س

أمينو باور بلس 
أحماض أمينية و مستخلص طحالب بحرية  

املكونات:

1م�صتخل�س1طحالب1بحرية1اأحما�س1اأمينية1حرة1من1اأ�صل1نباتى
%	0%	0

مميزات•السماد:
-1اأحما���س1اأميني��ة1حرة1مدعمة1بم�ص��تخل�س1
طحالب1�صهلة1الإمت�صا�س1عن1طريق1الرى1

او1الت�صميد1الورقى1.
-1يعم��ل1عل��ى1ن�ص��اط11الأحي��اء1الدقيق��ة1

النافع��ة1والموج��ودة1ف��ي1الترب��ة.
-1يحت��وى1عل��ى1م�ص��تخل�س1طحال��ب1ليزي��د1
م��ن1ق��درة1النب��ات1عل��ى1تحم��ل1الظ��روف1
الجوي��ة1ال�صعب��ة1مث��ل1الح��رارة1وال�صقي��ع1

وتحم��ل1الملوح��ة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ل1يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

أسمدة عضوية

اإلستخدمات•واملعدالت:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

ت�صميد1بالرى1:القمح-1الإرز-1الذرة-1القطن1
	-	1كجم1/هكتار1
ت�صميد1ورقى1:
	-11	1كجم1للهكتار

اخل�صروات11-1البطاط�س

اخلوخ-1التفاح-1املوالح-1املاجنو-1املوز
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أورجانو باور 89
سماد عضو

املكونات:

اأحما�س1اأمينية1حرةL(1(1اأحما�س1اأمينية1كلية11
حم�س1اأجلينيك11م�صتخل�س1طحالب11حام�س1فولفيك11نباتية11

%		%		%		:	%		%	،	

مميزات•السماد:
والتهوي��ة1ح��ول1 الترب��ة1 -1تح�ص��ين1خوا���س1
الج��ذور1لزي��ادة1النم��و1الج��ذرى1و1الخ�ص��رى.
-1ي�ص��اعد1النب��ات1عل��ى1تحم��ل1الأجه��اد1ف��ي1

ح��الت1درج��ات1الح��رارة1المنخف�ص��ة.
-1يقل��ل1م��ن1الآث��ر1ال�ص��ار1للملوح��ة1ف��ى1الترب��ة1

عل��ى1النبات1.1
وحم���س1 الأميني��ة1 الأحما���س1 تزي��د1 1-
الفولفي��ك1كف��اءة1امت�صا�س1الم��واد1الغذائية11

العنا�ص��ر1الن��ادرة1للنب��ات.1
اإمت�صا���س1 عل��ى1 النب��ات1 ق��درة1 تح�ص��ين1 1-

الغذائي��ة. العنا�ص��ر1
-1ي�صاعد1النبات1على1التغلب1على1الإجهاد.1

بالترب��ة1 الع�صوي��ة1 الم��ادة1 ن�ص��بة1 رف��ع1 1-
للترب��ة. الطبيعي��ة1 البيئ��ة1 لتح�ص��ين1 الرملي��ه1

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1الحام�صية1-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عضوية

اإلستخدمات•واملعدالت:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية

	1-	11كجرام1للهكتار1
	-	1كجم1لكل0001	1لرت اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة

اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س

إتش يو إس  96
سماد عضوي

املكونات:

حم�س1اأجلينيك11م�صتخل�س1طحالب11حام�س1فولفيك11حام�س1هيوميك1
%	6%		%	6%	،6

مميزات•السماد:
-1�صماد1كامل1الذوبان1بالماء.1

والتهوي��ة1ح��ول1 الترب��ة1 -1تح�ص��ين1خوا���س1
الج��ذور1لتح�ص��ين1النم��و1الج��ذرى1و1الخ�ص��رى.
-1يقل��ل1م��ن1الآث��ر1ال�ص��ار1للملوح��ة1ف��ى1الترب��ة1

عل��ى1النبات.1
بالترب��ة1 الع�صوي��ة1 الم��ادة1 ن�ص��بة1 رف��ع1 1-

الرملي��ة.
اإمت�صا���س1 عل��ى1 النب��ات1 ق��درة1 تح�ص��ين1 1-

الغذائي��ة. العنا�ص��ر1
-1ي�صاعد1النبات1على1التغلب1على1الإجهاد.1

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1الحام�صية1-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عضوية

اإلستخدمات•واملعدالت:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية

	1-	11كجرام1للهكتار1
	-	1كجم1لكل0001	1لرت اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة

اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س
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املكونات:

اأحما�س1اأمينية1حرةL(1(1من1اأ�صل1نباتي
%		

مميزات•السماد:
-1تعال��ج1الجه��اد1عن��د1الر���س1مث��ل1ح��الت1
ال�صقي��ع1ال��ذى1ي�ص��بب1احت��راق1اوراق1النب��ات1

وتزي��د1المناع��ة1والحيوي��ة.1
-1تقل��ل1م��ن1ظاه��رة1تب��ادل1الحم��ل11ويظه��ر1

دوره��ا1ف��ى1تن�ص��يط1البراع��م.1
-1تق��اوم1عملي��ة1اجه��اد1النب��ات1م��ن1الملوح��ة1

وخا�ص��ة1حم���س1اليورولي��ن1المين��ى.1
الحما���س1 عل��ى1 المخلب��ة1 المركب��ات1 1-
11EDTA1الميني��ة1اف�ص��ل1م��ن1المخلب��ة1عل��ى
الكيماوي��ة1لكفائ��ة1نفاذي��ة1الحما���س1نظ��را1

ال�صغي��رة. لجزيئاته��ا1

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1قابل1للخلط1مع1معظم1ال�صمدة1والمبيدات.1

امينو باور
سماد عضوي

أسمدة عضوية

اإلستخدمات•واملعدالت:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

حقن1
	1لرت1/هكتار1وتكرر1�صهرياا�صجار1الفاكهة1والنخيل

	1لرت1)1بداية1الزراعة1مع1الزهار1(1تكرر1كل1	-		1يوماخل�صار

ر�س

	1لرت/1هكتارالبيوت1احلامية

	1لرت/1هكتارحما�صيل1حقلية

	1مل1/1	1لرتا�صجار1الفاكهة1والنخيل

	1مل1/1	1لرتالفاكهة

مورينيم
سماد عضوي

املكونات:

نيرتوجن1ع�صوى1نيرتوجن1كلى1مادة1ع�صوية1
%9	%	%	

م�صحوق1املورينجا1م�صحوق1ك�صب1النيم1حام�س1هيوميك1اأحما�س1اأمينية1كلية1
%	0%	7%	0%	0

مميزات•السماد:
-1�صماد1محبب1بطىء11الذوبان1بالماء.1

الترب��ة1والتهوي��ة1ح��ول1 -1تح�ص��ين1خوا���س1
الج��ذور1لزي��ادة1النم��و1الج��ذرى1والخ�ص��رى.
-1ي�ص��اعد1النب��ات1عل��ى1تحم��ل1الأجه��اد1ف��ي1

ح��الت1درج��ات1الح��رارة1المنخف�ص��ة.
-1يقل��ل1م��ن1الآث��ر1ال�ص��ار1للملوح��ة1ف��ى1الترب��ة1

النبات.1 على1
وحم���س1 الأميني��ة1 الأحما���س1 تزي��د1 1-
الهيومي��ك1كف��اءة1امت�صا�س1الم��واد1الغذائية11

العنا�ص��ر1الن��ادرة1للنب��ات.1
بالترب��ة1 الع�صوي��ة1 الم��ادة1 ن�ص��بة1 رف��ع1 1-
للترب��ة. الطبيعي��ة1 البيئ��ة1 لتح�ص��ين1 الرملي��ه1

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1الحام�صية1-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عضوية

اإلستخدمات•واملعدالت:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية

0	-0	1كجرام11للهكتار1 اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة

اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س
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أورجانو أويل
سماد عضوي

املكونات:

م�صتخل�س1اأوراق1املورينجاخا�صة1ال�صبارزيت11ال�صم�صمزيت1النيم1زيت11ال�صمكحام�س1فولفيك
%		%		%	0%	%	%	

مميزات•السماد:
-1ي�صمح1با�صتخدامه1في1الزراعات1الع�صوية.
-1�ص��ماد1معل��ق1لتح�ص��ين1خوا���س1الترب��ة1والتهوي��ة1
ح��ول1الج��ذور1لزيادة1النمو1الج��ذرى1و1الخ�صرى.
-1ي�ص��اعد1النب��ات1عل��ى1تحم��ل1الأجه��اد1ف��ي1

ح��الت1درج��ات1الح��رارة1المنخف�ص��ة.
-1يقل��ل1م��ن1الآث��ر1ال�ص��ار1للملوح��ة1ف��ى1الترب��ة1

عل��ى1النبات.
-1يعم��ل1حم���س1الفولفيك1على1زيادة1كفاءة1امت�صا�س1

المواد1الغذائية11العنا�صر1النادرة1للنبات.1
-1يحت��وى1عل��ى1م�ص��تخل�صات1نباتي��ة1تزي��د1م��ن1

مقاوم��ة1النب��ات1لاأمرا���س1المختلفة.1
-1يعم��ل1على1رفع1ن�ص��بة1الم��ادة1الع�صوية1بالتربة1

الرمليه1لتح�صين1البيئة1الطبيعية1للتربة.1

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخزن1في1مكان1جاف1جيد1التهوية1بعيدا1عن1اأ�صعة1ال�صم�س1المبا�صرة.

-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1
-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1عالية1الحمو�صة1اأو11القلوية.

-1يخلط1مع1المبيدات.1

أسمدة عضوية

اإلستخدمات•واملعدالت:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

اخل�صروات11الطماطم-1الفلفل1-الباذجنان

ت�صميد1بالرى1الأر�صى1
7-0	11لرت0001/1	1لرت1ماء1

ت�صميد1ورقى1
	.0-1	10.7لرت001/1	1لرت1ماء11

حما�صيل1البيوت1املحمية1

الفاكهة1الربتقال-11الكمرثى-املاجنو

الزيتون1-1التمر

أورجانو ألترا باور
معلق ينتشر في الماء 

املكونات:

م�صتخل�س1طحالبحام�س1فولفيكاأحما�س1اأمينية1كلية1نيرتوجن1ع�صوى1نيرتوجن1كلى1

%	،	%	،	%	0%		،	%	6

زيت1النيمم�صتخل�س1اأوراق1املورينجاخا�صة1ال�صبارزيت1�صمك1حم�س1اأجلينيك1

%	،	%	%	%	%	

مميزات•السماد:
-1�صماد1معلق11كامل1الذوبان1بالماء.

-1تح�ص��ين1خوا���س1الترب��ة1والتهوي��ة1ح��ول1الج��ذور1لزي��ادة1
النم��و1الج��ذرى1و1الخ�ص��رى.

-1ي�ص��اعد1النب��ات1عل��ى1تحم��ل1الأجه��اد1ف��ي1ح��الت1درج��ات1
الح��رارة1المنخف�ص��ة.

-1يقلل1من1الآثر1ال�صار1للملوحة1فى1التربة1على1النبات.1
-1تعم��ل1الأحما���س1الأميني��ة1وحم���س1الفولفي��ك1عل��ى1زي��ادة1
كف��اءة1امت�صا���س1الم��واد1الغذائي��ة11العنا�ص��ر1الن��ادرة1للنب��ات.1
-1يحت��وى1عل��ى1م�ص��تخل�صات1نباتي��ة1تزي��د1م��ن1مقاوم��ة1النب��ات1

لاأمرا���س1المختلفة.1
-1رف��ع1ن�ص��بة1الم��ادة1الع�صوي��ة1بالترب��ة1الرملي��ه1لتح�ص��ين1

البيئ��ة1الطبيعي��ة1للترب��ة.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
ع��دا1 م��ا1 والمبي��دات1 الأ�ص��مدة1 م��ع1 الخل��ط1 ممك��ن1 1-

. م�صي��ة لحا ا
-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عضوية

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

جرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

ت�صميد1بالرى1:	-	11كجم1اخل�صروات

ت�صميد1ورقى11:	.0-1	1كجم0001/1	1لرت1ماء1الطماطم1-1الفلفل1-1الباذجنان

ت�صميد1ورقى11:	.0-1	1كجم0001/1	1لرت1ماء1حما�صيل1البيوت1املحمية1

الفاكهة1

ت�صميد1بالرى111:1	-	11كجم01	1جرام1لل�صجرةالربتقال1-1الكمرثى1-1املاجنو

ت�صميد1بالرى111:1	-	11كجم011	1جرام1لل�صجرةالزيتون1-1التمر
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فولفى كال 20

املكونات:

)CaO(1بورون1حم�س1فولفيككال�صيوم
%	0%7%0،	

مميزات•السماد:
-1�ص��ماد1معل��ق1ي��ذوب1تمام��ا1بالم��اء1ي�ص��تخدم1لأم��داد1النب��ات1

بالكال�ص��يوم1لتح�ص��ين1نوعي��ة1وحج��م1الثم��ار.
-1ي�صتخدم1كعاج1فعال1لإعرا�س1نق�س1الكال�صيوم1.

-1�ص��ماد1نموذج��ي1لاأرا�ص��ي1الت��ي1تحت��وى1عل��ى1ن�ص��بة1اأم��اح1
مرتفع��ة1و1مقاوم��ة1الإجه��اد.1

-1يمت���س1ع��ن1طري��ق1الأوراق1والج��ذور1فيمك��ن1ا�ص��تخدامه1ف��ي1
جمي��ع1اأنظمة1الري.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1الفو�صفاتية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عناصر صغرى

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية
فى1بداية1النمو1ويكرر1من1	-	1مرة1بفارق1		1يوم11	1لرت1/1هكتار1حما�صيل1ال�صوبات1الزراعية

معدل171لرت1للهكتار1عند1اكتمال1الأوراق1وقبل17111لرت1/1هكتار1اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س
الإزهار11وحتى1العقد111بفارق1		1يوم

عند1اإكتمال1الأوراق1وحتى1الإثمار1اأو1تكوين111	1لرت1/1هكتار1اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة
الدرنات111بفارق1		1يوم

كوبر باور 12

املكونات:

)Cu(11حم�س1فولفيك1حم�س1هيوميك1اأحما�س1اأمينية1كلية1نحا�س
%1		%1	6%1		%1	

مميزات•السماد:
-1�ص��ماد1كام��ل1الذوب��ان1بالم��اء1لإم��داد1النبات1بعن�صر1النحا���س1

لجميع1اأنواع1المحا�صيل.
-1يزي��د1م��ن1مع��دل1تكوي��ن1البراعم1والأزهار1و1زي��ادة1المح�صول1
و1مقاومة1الأمرا�س1الفطرية1و1تكوين1الكلوروفيل1و1تن�ص��يط1

الجذور.
-1تح�صين1اللون1فى1النبات1والتبكير1فى1الن�صج1للثمار.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات1ما1عدا1الفو�صفاتية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عناصر صغرى

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية
لل�صوبات1الزراعية

	001-1	00
مللي1لرت

1لكل0001	1لرت

يتم1الر�س1كل1		1يوم1)	1ر�صات(1بعد1بلوغ1النبات1
عمر1		1يوم1مع1جتنب1الر�س1يف1مرحلة1الإزهار

املحا�صيل1احلقلية1
الأعاف1

اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س

ينفذ1الر�س1بكمية1من1املاء1كافية1لتغطية1كامل1
النبات1وذلك1بعد1من1	-16اأ�صبوع1من1ميعاد1الزراعة1
اأو1عند1اأول1ظهور1لأعرا�س1نق�س1النحا�س1اأو1الر�س1
خال1من1	-	1اأ�صبوع11اإذ1ا11كان1ذلك1�صروريا

يتم1الر�س1عقب1التقليم1ويكرر1الر�س1بعد1عقد1اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة
الثمار1و1مرة1ثالثة1عقب1اجلمع.
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أورجانو كوبر  7.5 منجنيز باور 12

املكونات:

)Cu(1حم�س1فولفيك1حم�س1هيوميك1نحا�س

%7،	%		%		

مميزات•السماد:
-1�ص��ماد1�ص��ائل1كام��ل1الذوب��ان1بالم��اء1لإم��داد1النب��ات1بعن�ص��ر1

النحا���س1لجمي��ع1اأن��واع1المحا�صي��ل.1
-1يزي��د1م��ن1مع��دل1تكوي��ن1البراعم1والأزهار1و1زي��ادة1المح�صول1
و1مقاومة1الأمرا�س1الفطرية1و1تكوين1الكلوروفيل1و1تن�ص��يط1

الجذور.1
-1تح�صين1اللون1فى1النبات1والتبكير1فى1الن�صج1للثمار.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1الفو�صفاتية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

املكونات:

)Mn(1111من1اأ�صل1نباتيمنجنيز)L(1حم�س1فولفيك1اأحما�س1اأمينية1حرة
%		%	8%		

مميزات•السماد:
بعن�ص��ر1 النب��ات1 لإم��داد1 بالم��اء1 الذوب��ان1 كام��ل1 �ص��ماد1 1-

. لمنجني��ز ا
-1ي�ص��تخدم1كع��اج1فع��ال1لم�ص��كلة1نق�س1المنجنيز1ف��ي1محا�صيل1

الخ�صروات1واأ�صجار1الفاكهة1والمحا�صيل1الحقلية.1
-1يزي��د1م��ن1محت��وى1الكلوروفي��ل1للنب��ات1لين�ص��ط1المنجني��ز1

عملي��ات1التنف���س1واإنت��اج1الطاق��ة1داخ��ل1النب��ات:
-1يعمل1المنجنيز1على1تنظيم1�صورتى1الحديد1داخل1النبات.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات1ما1عدا1الحام�صية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عناصر صغرىأسمدة عناصر صغرى

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية
لل�صوبات1الزراعية

00	1-001	1مللي1لرت
لكل0001	1لرت

يتم1الر�س1كل1		1يوم1)	1ر�صات(1بعد1بلوغ1النبات1
عمر1		1يوم1مع1جتنب1الر�س1يف1مرحلة1الإزهار

املحا�صيل1احلقلية1
الأعاف1

اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س

ينفذ1الر�س1بكمية1من1املاء1كافية1لتغطية1كامل1
النبات1وذلك1بعد1من1	-16اأ�صبوع1من1ميعاد1الزراعة1
اأو1عند1اأول1ظهور1لأعرا�س1نق�س1النحا�س1اأو1الر�س1
خال1من1	-	1اأ�صبوع11اإذ1ا11كان1ذلك1�صروريا

يتم1الر�س1عقب1التقليم1و1يكرر1الر�س1بعد1عقد1اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة
الثمار1و1مرة1ثالثة1عقب1اجلمع

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول
يتم1الر�س1فى1مرحلة1التفريع1وتكرر1قبل1طرد1ال�صنابل00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءالقمح1-1الآرز
قبل1التزهر1بع�صرة1اأيام1ويكرر1فى1اإمتاء1احلبوب00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءالذرة

اخل�صروات1
املعاملة1الوىل1عند1تكوين161جمموع1خ�صرى1متو�صط1ثم001	1جم00/1	1لرت1ماءطماطم1-1فلفل1-1خيار1-1بطيخ1

تكرر1املعاملة1	1مرات1بفارق01	1اأيام1بن1املعامات

املعاملة1الآوىل1اأثناء1النمو1خ�صرى1ثم1فى1بداية1تكوين001	-0		1جم00/1	1لرت1ماءبطاط�س
الدرنات1ثم1تكرار1املعاملة1	1مراتب1فارق1اأ�صبوع

يتم1ر�س1فى1مرحلة1املجموع1اخل�صرى1ثم1يكرر1الر�س1فى001	-0		1جم00/1	1لرت1ماءبنجر1ال�صكر1-1اجلزر1-1البطاطا
بداية1الآنتفاخ1اجلذور1ثم1تكرر1مرة1اأخرى1بعد1		1يوم

اأول1معاملة1بعد1كمال1العقد1ويكرر1املعاملة1	1مرات1بفارق1اأ�صبوع00	-00	1جم00/1	1لرت1ماءاأ�صجار1الفاكهة1خوخ1-1تفاح1-1كمرثى1-1م�صم�س1
املعاملة1الوىل1بعد1اإكتمال1العقد1ويكرر1كل01	1اأيام00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءعنب
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أورجانو أيرون 7  أيرون باور 12

املكونات:

)Fe(111من1اأ�صل1نباتيحديد)L(1حم�س1فولفيك1اأحما�س1اأمينية1حرة
%		%		%		

مميزات•السماد:
-1�صماد1كامل1الذوبان1بالماء1لإمداد1النبات1بعن�صر1الحديد.
-1يزي��د1م��ن1معدل11تكوين1الكلوروفيل1و1قوه1المجموع1الخ�صري1

وكثافته1في1النبات.
-1تح�صين1اللون1فى1النبات1والتبكير1فى1الن�صج1للثمار.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات1ما1عدا1الحام�صية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

املكونات:

)Fe(111من1اأ�صل1نباتيحديد)L(1حم�س1فولفيك1اأحما�س1اأمينية1حرة
%7%9،	%	0

مميزات•السماد:
-1�صماد1كامل1الذوبان1بالماء1لإمداد1النبات1بعن�صر1الحديد.
-1يزي��د1م��ن1معدل11تكوين1الكلوروفيل1و1قوه1المجموع1الخ�صري1

وكثافته1في1النبات.
-1تح�صين1اللون1فى1النبات1والتبكير1فى1الن�صج1للثمار.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات1ما1عدا1الحام�صية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عناصر صغرىأسمدة عناصر صغرى

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية
حما�صيل1ال�صوبات1الزراعية

	1-1	1كجرام1للهكتار1
موزعة1على1مو�صم1النمو1اخل�صرى1والثمرى1والدرنات	-	1كجم1لكل0001	1لرت

11	1-1	1كجرام1للهكتار1اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س
موزعة1على1مو�صم1النمو1اخل�صرى1والثمرى1والدرنات	-	1كجم1لكل0001	1لرت

	1-1	1كجرام1للهكتار1اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة
قبل1التزهر1بع�صرة1اأيام1ويكرر1بعد1العقد	-	1كجم1لكل0001	1لرت

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية
حما�صيل1ال�صوبات1الزراعية

	1-1	1كجرام1للهكتار1
موزعة1على1مو�صم1النمو1اخل�صرى1والثمرى1والدرنات	-	1كجم1لكل0001	1لرت

11	1-1	1كجرام1للهكتار1اخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س
موزعة1على1مو�صم1النمو1اخل�صرى1والثمرى1والدرنات	-	1كجم1لكل0001	1لرت

	1-1	1كجرام1للهكتار1اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة
قبل1التزهر1بع�صرة1اأيام1ويكرر1بعد1العقد	-	1كجم1لكل0001	1لرت
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أورجانو زنك 8  زنك باور 14  

املكونات:

)Zn(11حم�س1فولفيك1اأحما�س1اأمينية1كليةزنك
%		%	8%		

مميزات•السماد:
-1�صماد1كامل1الذوبان1بالماء1لإمداد1النبات1بعن�صر1الزنك
-1ي�صتخدم1كعاج1لنق�س1الزنك1في1جميع1المحا�صيل.1

-1يوؤث��ر1عل��ى1اإنب��ات1حب��وب1اللق��اح1مما1ي�ص��جع1على1زي��ادة1العقد1
و1المح�صول.

-1يخف���س1م��ن1معدلت1الآ�صابة1بالإمرا�س1المختلفة1لتن�ص��يط1
كثير1من1اأنظمة1المقاومة1الم�صتحدثة1فى1النبات.

-1ي�ص��تخدم11كع��اج1فع��ال1لم�ص��كلة11ظهور1النب��ات1متقزماآ1نتيجة1
ل�صغر1طول1ال�صاميات1بال�صاق.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات1ما1عدا1الحام�صية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

املكونات:

)Zn(111من1اأ�صل1نباتياأحما�س1اأمينية1كلية1زنك)L(1حم�س1فولفيك1اأحما�س1اأمينية1حرة
%8%		%8%		

مميزات•السماد:
-1�صماد1كامل1الذوبان1بالماء1لإمداد1النبات1بعن�صر1الزنك.

-1ي�صتخدم1كعاج1لنق�س1الزنك1في1جميع1المحا�صيل.1
-1يوؤث��ر1عل��ى1اإنب��ات1حب��وب1اللق��اح1مما1ي�ص��جع1على1زي��ادة1العقد1

و1المح�صول.
-1يخف���س1م��ن1معدلت1الآ�صابة1بالإمرا�س1المختلفة1لتن�ص��يط1

كثير1من1اأنظمة1المقاومة1الم�صتحدثة1فى1النبات.
-1ي�ص��تخدم11كع��اج1فع��ال1لم�ص��كلة11ظهور1النب��ات1متقزماآ1نتيجة1

ل�صغر1طول1ال�صاميات1بال�صاق.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات1ما1عدا1الحام�صية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عناصر صغرىأسمدة عناصر صغرى

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول
يتم1الر�س1فى1مرحلة1التفريع1وتكرر1قبل1طرد1ال�صنابل00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءالقمح1-1الآرز
قبل1التزهر1بع�صرة1اأيام1ويكرر1فى1اإمتاء1احلبوب00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءالذرة

الطماطم1-1الفلفل1-11البازجنان1-1خيار-1بطيخ1
املعاملة1الوىل1عند1تكوين161جمموع1خ�صرى1متو�صط1ثم001	1جم00/1	1لرت1ماءكو�صه-1ب�صلة1-1فراوله1

تكرر1املعاملة1	1مرات1بفارق01	1اأيام1بن1املعامات

املعاملة1الآوىل1اأثناء1النمو1خ�صرى1ثم1فى1بداية1تكوين001	-0		1جم00/1	1لرت1ماءبطاط�س
الدرنات1ثم1تكرار1املعاملة1	1مراتب1فارق1اأ�صبوع

يتم1ر�س1فى1مرحلة1املجموع1اخل�صرى1ثم1يكرر1الر�س1فى001	-0		1جم00/1	1لرت1ماءاجلزر1-1البطاطا
بداية1الآنتفاخ1اجلذور1ثم1تكرر1مرة1اأخرى1بعد1		1يوم

اأول1معاملة1بعد1كمال1العقد1ويكرر1املعاملة1	1مرات1بفارق1اأ�صبوع00	-00	1جم00/1	1لرت1ماءاخلوخ-1تفاح1-كمرثى1-1م�صم�س1-1برقوق
املعاملة1الوىل1بعد1اإكتمال1العقد1ويكرر1كل01	1اأيام00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءعنب

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول
يتم1الر�س1فى1مرحلة1التفريع1وتكرر1قبل1طرد1ال�صنابل00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءالقمح1-1الآرز
قبل1التزهر1بع�صرة1اأيام1ويكرر1فى1اإمتاء1احلبوب00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءالذرة

الطماطم1-1الفلفل1-11البازجنان1-1خيار-1بطيخ1
املعاملة1الوىل1عند1تكوين161جمموع1خ�صرى1متو�صط1ثم001	1جم00/1	1لرت1ماءكو�صه-1ب�صلة1-1فراوله1

تكرر1املعاملة1	1مرات1بفارق01	1اأيام1بن1املعامات

املعاملة1الآوىل1اأثناء1النمو1خ�صرى1ثم1فى1بداية1تكوين001	-0		1جم00/1	1لرت1ماءبطاط�س
الدرنات1ثم1تكرار1املعاملة1	1مراتب1فارق1اأ�صبوع

يتم1ر�س1فى1مرحلة1املجموع1اخل�صرى1ثم1يكرر1الر�س1فى001	-0		1جم00/1	1لرت1ماءاجلزر1-1البطاطا
بداية1الآنتفاخ1اجلذور1ثم1تكرر1مرة1اأخرى1بعد1		1يوم

اأول1معاملة1بعد1كمال1العقد1ويكرر1املعاملة1	1مرات1بفارق1اأ�صبوع00	-00	1جم00/1	1لرت1ماءاخلوخ-1تفاح1-كمرثى1-1م�صم�س1-1برقوق
املعاملة1الوىل1بعد1اإكتمال1العقد1ويكرر1كل01	1اأيام00	-0		1جم00/1	1لرت1ماءعنب
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بـورون مولى

 

أورجانو ميكس
خليط عناصر صغرى

املكونات:

بوروننحا�سمنجنيززنكحديد
%6%8%	:	%	%0،	

احلمو�صة1)حملول1	.0%(حام�س1فولفيكاأحما�س1اأمينية1حرة1)L(1نباتية11موليبدينوم

%0،0	%		%		6-	

مميزات•السماد:
-1يحت��وي1عل��ى11ن�ص��ب1كبي��رة11م��ن1العنا�ص��ر1ال�صغ��رى1والعنا�ص��ر1

النادرة1و1الم��واد1الع�صوية.11
-1تام11الذوبان1بالماء1لينا�ص��ب1للتطبيق1على1جميع1المحا�صيل1

و1لاأ�صاليب1الزراعية1الحديثة.1
-1ي�ص��تخدم1لمن��ع1و1ع��اج1اأعرا���س1نق���س1العنا�ص��ر1ال�صغ��رى1في1

مراح��ل1النمو1المختلفة1للنبات.1
-1تح�صين1اللون1فى1النبات1والتبكير1فى1الن�صج1للثمار.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يمكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات.

املكونات:

احلمو�صة1)	%حملول1(مولبيدينومبورون
%	0%	%71-16،	

مميزات•السماد:
-1�صماد1اأر�صى1و1ورقى1عالى1الإمت�صا�س.

-1يمد1النبات1بعن�صر1البورون.
-1يحتوى1على1الموليبدينوم.

-1�ص��ماد1ورق��ى1عال��ى1المت�صا���س1ع��ن1طري��ق1الأوراق1والج��ذور1
ول1يتاأث��ر1بعنا�صر1التربة.

-1الموليبدنيوم1له1دور1مهم1فى1اختزال1النترات1الى1امونيا.
-1م�صرح1باإ�صتخدامه1في1الزراعات1الع�صوية.1

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1عالية1القلوية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عناصر صغرىأسمدة عناصر صغرى

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية11واخل�صروات

الرى1الأر�صى
1	-	1كجم1للهكتار
الر�س1الورقى1

00	-0		1جرام1لكل00	1لرت1ماء1

ي�ص��اف1ب�صكل1عام1خال1مراحل1النمو1املختلفة1للنبات1
)من1بداية1لنمو1اخل�صري1و1حتى1مرحلة1العقد(

1و1عند1ظهور1اأعرا�س1النق�س1	1-1	1معامات1بفارق01	1
اأيام1بن1املعامات1

اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون

الفراولة

العنب1واحلم�صيات

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

الر�س1الورقى:املحا�صيل1احلقلية11واخل�صروات
	،0-	،10لرت001/1	1لرت1ماء

1الرى1الأر�صى:
	-	11لرت11/1هكتار1برتكيز1	-	11�صم/1لرت1ماء

قبل1الإزهار1وحتى1العقد11 اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة

العنب1واحلم�صيات
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أمينو كــال 28
سماد مركز يحتوى على الكالسيوم

واألحماض األمينية )من أصل نباتى( والبورون 

أورجانو أمينوكال
سماد مركز يحتوى على الكالسيوم

واألحماض األمينية )من أصل نباتى( والبورون 

املكونات:

بوروناأحما�س1اأمينية1حرةL(1(1نباتية11كال�صيوم
%		%8%0،	

مميزات•السماد:
-1�صماد1كامل1الذوبان1بالماء1لإمداد1النبات1بعن�صر1الحديد.
-1يزي��د1م��ن1معدل11تكوين1الكلوروفيل1و1قوه1المجموع1الخ�صري1

وكثافته1في1النبات.
-1تح�صين1اللون1فى1النبات1والتبكير1فى1الن�صج1للثمار.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات1ما1عدا1الحام�صية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

املكونات:

بوروناأحما�س1اأمينية11كال�صيوم
%	0%		%0،	

مميزات•السماد:
-1�ص��ماد1معل��ق1ي��ذوب1تمام��ا1بالم��اء1ي�ص��تخدم1لأم��داد1النب��ات1

بالكال�ص��يوم1لتح�ص��ين1نوعي��ة1وحج��م1الثم��ار1.
-1ي�صتخدم1كعاج1فعال1لإعرا�س1نق�س1الكال�صيوم1.

-1�ص��ماد1نموذج��ي1لاأرا�ص��ي1الت��ي1تحت��وى1عل��ى1ن�ص��بة1اأم��اح1
مرتفع��ة1و1مقاوم��ة1الإجه��اد1.

-1يمت���س1ع��ن1طري��ق1الأوراق1والج��ذور1فيمك��ن1ا�ص��تخدامه1ف��ي1
جمي��ع1اأنظمة1الري1.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1يخلط1مع1الأ�صمدة1عدا1الفو�صفاتية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

أسمدة عناصر صغرىأسمدة عناصر صغرى

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية
فى1بداية1النمو1ويكرر1من1	-	1مرة1بفارق1		1يوم	1لرت1/1هكتارحما�صيل1ال�صوبات1الزراعية

معدل171لرت1للهكتار1عند1اكتمال1الأوراق1وقبل1الإزهار1711لرت1/1هكتاراخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س
وحتى1العقد111بفارق1		1يوم

عند1اإكتمال1الأوراق1وحتى1الإثمار1اأو1تكوين1الدرنات111	1لرت1/1هكتاراأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة
بفارق1		1يوم

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1ر�صا1على1الوراق1بمعدل1واحد1لتر1لكل1مائة1لتر1ماء1اأو1عن1طريق1الرى11الأر�صى1فى1كل1انواع1النباتات1والمحا�صيل1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

فى1بداية1النمو1ويكرر1من1	-	1مرة1بفارق1		1يوم	1لرت1/1هكتاراملحا�صيل1احلقلية

معدل171لرت1للهكتار1عند1اكتمال1الأوراق1وقبل1الإزهار1711لرت1/1هكتاراأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة
وحتى1العقد111بفارق1		1يوم

عند1اإكتمال1الأوراق1وحتى1الإثمار1اأو1تكوين1الدرنات111	1لرت1/1هكتاراخل�صروات1والبطيخ1والبطاط�س
بفارق1		1يوم
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كوركت سول
سماد مركز يحتوى على الكالسيوم

واألحماض األمينية )من أصل نباتى( والبورون 

املكونات:

)As Cao(11نباتية11حم�س1هيوميككال�صيوم)L(1الكثافةاأحما�س1اأمينية1حرة
%	%		%8%	،	

مميزات•السماد:
-1يحتوى1على1الكال�صيوم1مما1يحد1من1اإمت�صا�س1ال�صوديوم.

-1يمد1النبات1بعن�صر1الكال�صيوم.
-1يعمل1على1تح�صين1خوا�س1التربة.

-1عاج1الملوحة1وتنظيم1حمو�صة1التربة.
-1يحت��وى1عل��ى1الأحما���س1الأميني��ة1ول��ذا1ي�ص��اعد1النب��ات1ف��ى1

مقاوم��ة1الإجهاد.

التخزين•والتحذيرات•:
-1يخ��زن1ف��ي1م��كان1ج��اف1جي��د1التهوي��ة1بعي��دا1ع��ن1اأ�ص��عة1

ال�صم���س1المبا�ص��رة.
-1يخزن1بعيدا1عن1الأغذيةوالأعاف1وعن1متناول1الأطفال.1

-1ال�صركة1غير1م�صئولة1عن1�صوء1التخزين.111

قابلية•الخلط•:
-1ممكن1الخلط1مع1الأ�صمدة1والمبيدات1ما1عدا1الحام�صية.

-1يخلط1مع1المبيدات.

محسنات تربة 

اإلستخدمات•واملعدالت:
ي�صتخدم1فى1كل1انواع1النباتات1بالمعدلت1المقترحة11التية:

التوقيتجرعة1ال�صتخداماملح�ص���ول

املحا�صيل1احلقلية1
اأ�صجار1الفاكهة1والزيتون1والفراولة1واخل�صروات1

والبطيخ1والبطاط�س
بعد1		1يوم1من1الزراعة1وال�صتل1	-17لرت1/1هكتار
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