
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : كاب دام
 

 ( . للتخليب)  كاربوكسيلية أحماض مع متحد والبورون الكالسيوم مركب(  كاب دام ) -
 ممكالق النمو مناطق فى تظهر نقصه اعراض فان لذلك النبات فى المتحركة غير العناصر من الكالسيوم عنصر
 التفاف صورة فى تظهر والتي االوراق علي الكالسيوم نقص عالج فى كبير دور له فإن ولذلك الميرستيمية النامية

 .وتساقطها حجمها صغر وبالتالي األوراق
 التلقيحو التزهير تنشيط وكذلك  النبات داخل الكالسيوم انتقال يسهل الذي البورون عنصر علي يحتوي(  كاب دام ) -

  والعقد
 فى االسود القلب وعفن الخيار  فى الثمار اعوجاج حيث من النبات علي المحافظة فى فعال دور له( كاب دام)- 

 . والبطيخ الطماطم فى الزهري الطرف وعفن البنجر
 قوتها ةالخلي تفقد وبالتالي الخلية جدار تمدد الي نقصه يؤدي والذي الكالسيوم نقص عالج فى متميز( كاب دام ) -

 . المختلفة باالمراض النبات اصابة وبالتالي لها االفات اختراق ويسهل
 رةصو فى المصرية بة التر فى الموجود الكالسيوم عنصر امتصاص مشكلة علي يتغلب استخدامه(  بكا دام ) -

 عملية سرعة علي يساعد النه المحصول تبكير علي يساعد البورون وجود ان كما لالمتصاص صالحة غير
 . االخصاب

 . متبقي اثر له وليس الذوبان عالي(  كاب دام) - 

 التركيب : 

 % 12.25 كالسيوم

 % 0.68 بورون
 

 التوصيات والقابلية للخلط :

الحقلية  يلصاالمح –والخضروات بانواعها  –الزيتون  –العنب  –التفاح  –ينصح باستخدامه فى جميع المحاصيل : الموالح 
 والزينة . 

ير التي تعطي تأث دام كاب يمكن خلطه مع معظم المنتجات شائعة االستعمال عدا المركبات المحتوية علي الفوسفات وتلك
 قلوي . 

 المركب آمن ليس له فترة سماح .  فترة األمان :

 معدالت االستخدام : 

 . (بالموسممرات  3-2) لتر ماء  100/  3سم 300 – 150: الرش الورقي 

 مرة بالموسم . 3-2لتر / فدان  1.5 – 1الحقن االرضي : 

 

 

 

 



 

 

 

 : العبوة

 لتر 20- 5- 1

 ات :تحذير

 . تجنب االبتالع

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

ا كنت بحاجة إلى مع مهندس زراعي أو فني إذ يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :سويل جولد دام

 

 الثقيلة ... العناصرتماما من  لزيادة نمو النبات جذريا وخضريا خالي 

 األصل مصنع من مستخلصات نباتية المصدر وخمائرها . هو منتج طبيعي سويل جولد دام 

 ا مع عنصر الحديد تام الذوبان فى الماء . هو مركب عضوي معدني متحد جزئي سويل جولد دام 

وظيفته تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية للتربة حيث ان كفاءة امتصاص العناصر من التربة تتوقف كثيرا علي  

تبادل العناصر فى محلول التربة وارتفاع السعة التبادلية الكاتيوينة وقوة احتفاظ التربة بالماء وكذلك ازدياد الكائنات 

 الدقيقة المفيدة.

 . تيك سويل جولدتنمو النباتات جيدا عند وجود نمو جذري قوي ووجود عناصر غذائية نتيجة الستخدام  

و اضافة سمادية ممتازة ومؤثرة فى قوة امتصاص الجذور وذلك من خلل توفر العناصر المعدنية  هسويل جولد دام 

 اشر علي قوة نمو النباتات وكذلك نضج الثمار .القوية مثل البوتاسيوم والحديد والتي لها تإثير مب

 مركب عالي الذوبان وال يوجد له اي اثار متبقية فى التربة .  سويل جولد دام 

 التركيب : 

 % 35 مادة عضوية

 % 5 نيتروجين 

  % 1.3 حديد 

  % 20 كربون عضوي 

 % 10 بوتاسيوم 

PH  5.5 
 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 المحاصيل الحلقية والزينة .  –الفاكهة  –ه لجميع المحاصيل الخضروات يمكن تبطبيق 

 مه رشاً علي األوراق أو الحقن خالل شبكات الري المختلفة . يمكن استخدا 

 لنحاسية وال المبيدات . تسمم ولكن ال يخلط مع المنتجات اال يسبب مشاكل  السميه :

 معدالت االستخدام : 

 مرة بالموسم . 3-2لتر ماء /  3سم 2-1الرش الورقي : 

 لتر / فدان /  موسم .  10 -5الحقن االرضي : 

 : العبوة

 لتر 20- 5- 1

 



 

 

 : ات تحذيراحتياطيات االستخدام و 

 احتياطيات االستخدام : 

 ال يخزن فى اماكن ذات حرارة عالية .  

 ال يخلط مع المنتجات الفوسفاتية .  

 .   4.5ل من أق   PHال يستخدم مع محاليل حامضية ذات  

 يجب اجراء تجربة اختبار قبل االستعمال . 

 ال يترك اثر علي النكهة أو الرائحة للمنتجات المعاملة .  

 ينافس جميع المنتجات المستعملة فى المزارع العضوية . تيك سويل جولد 

  ات تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 ألطفالقي بعيدا عن متناول ايب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :دام فوس 

 منع طريق عن وذلك حياته دورة وكسر الفطر تنفس منع علي(  الفوسفيت)  فوس دام يعمل -
  الفطر داخل الفسفرة عملية من األكسدة انزيمات

 .والبوتاسيوم الفوسفور عنصري علي الحتوائه النبات داخل التغذية من مزدوج دور له( فوس دام) -
 . الورقي الرش طريق عن بسهولة امتصاصه يتم حيث. النبات تغذية في فعال( فوس دام) -

 لخال من ، الفطرية االصابات بعض ضد المناعي الجهاز ينشط الذي الفوسفيت أيون علي يحتوي( فوس دام) -

 هجوم أي جهةموا على النبات يساعد الذي األمر النبات اجزاء داخل بكفاءة ينتشر الذي الفيتواليكسين تشكيل تعزيز
 .فطرية عدوى اي ضد المقاومة وزيادة لخصوص،ا وجه على اآلفات من

 .          النمــو مراحـــل من مرحلة أي في استخدامه يــمكن( فوس دام) -

التركيب :

 % 42 فوسفور

 % 27.8 بوتاسيوم
 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 ويمكن تطبيقه في أي مرحلة من دورة المحاصيل. 
 قلوي. ذات تفاعلوالمنتجات التي تحتوي على النحاس أو المنتجات أ، مع الزيوت المعدنية ال يفضل الخلط 

 معدالت االستخدام : 

 . لتر ماء 100سم /  200 – 150الرش الورقي : 

 لتر / فدان . 3-2الحقن االرضي : 

 : العبوة

 لتر 20- 5- 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 تناول األطفالقي بعيدا عن ميب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 



 

  :دام كي 

  

كر زيادة نسبة الس –صورة بوتاسيوم خالي من الكلوريد والسلفات  والنترات للتحجيم فى  

 . )التلوين –فى الثمار 

ت البوتاسيوم ( عالي التركيز اهو سماد يحتوي علي البوتاسيوم فى صورة ) ستر يك –دام  

 وهي الصورة االمثل لالمتصاص السريع وظهور النتائج فور المعاملة .  % 48

علي تحسين جودة الثمار عن طريق إعطاء اللون والنكهة والحجم والصالبة مما يزيد من العمر كي  –م دا يعمل 

 التخزيني للثمار . 
 كمنشط قوي لجميع األنزيمات التي تدخل فى نمو النبات . كي  –دام  يعمل 
 يعمل علي نضج المحصول بصوةر متجانسة .  
الثمار من الزيوت والبروتين والفيتامينات مما يعطي الثمار اللون يعمل علي زيادة نسبة السكر بالثمار ومحتوي  

 والمذاق المتميز . 
 يزيد من قدرة النبات علي تحمل الظروف الصعبة المعاكسة والمذاق المتميز .  

 التركيب : 

 % 48 (o2Kبوتاسيوم )
 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 نحاسية وال المبيدات .السمم ولكن ال يخلط مع المنتجات ال يسبب مشاكل ت 

 معدالت االستخدام : 

 / لتر . 3سم  200 – 150الرش الورقي : 

 لتر / فدان . 3-2الحقن االرضي :

 العبوة :

 لتر 20- 5- 1

 ات  :تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 قي بعيدا عن متناول األطفاليب 
 استخدام المنتجعد ب جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج . أثناء التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 



 

 

 

 :كاليفندور 

ة بصورة سهلة االمتصاص مما هو معالج ملوحة غني بالكالسيوم واالحماض العضوي

القلوية يحسن من قدرة الجذور علي النمو  مشاكل الملوحة فى االراضي الصوديهيعالج 

 واختراق التربة .

 التركيب : 

 % 13.4 كالسيوم

 % 12 هيوميك اسيد

 % 12 فوفلفيك اسيد 

 % 40 احماض كربوكسيلية 
 

 التوصيات ومعدالت االستخدام : 

 / ماء . 3سم 15-10الري :  لتعديل ملوحة ماء

 مرات خالل موسم النمو .  5-4لتر / فدان تكرر من  1اإلضافة األرضية : 

 : العبوة

 لتر 20- 5- 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل نبتج

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 



 

 :دام بي اتش 

 دام بي اتش يمد النباتات بالعناصر الغذائية كالفسفور والبوتاسيوم . 
 م بي اتش يخفض درجة حموضة المياه المستخدمه فى محلول الرش ويزيد مندا 

 كفائتها حيث يحافظ علي تركيبها وفاعليتها . 
دام بي اتش يزيد من سرعة دخول محلول الرش ومكوناته داخل انسجة النبات ويحسن  

يزيد من  امتصاص المبيدات الجهازية وكذلك تلك التي تعمل بالمالمسة واالسمدة الورقية مما
 فاعليتها وكفاءة انتاجيتها . 

له خصائص متميزة لتقليل التوتر السطحي وهي بدورها تعمل علي تحسين اداء المبيدات وتقلل من اضرار الرش  
 المعروفة مثل احتراق حواف االوراق والقمم النباتيه وغيرها .

 امراض التربة ( . –تفاع درجة الحرارة ار –يزيد من قدرة النبات علي مواجهة الظروف غير المالئمة ) العطش  
يعمل الفوسفور والبوتاسيوم علي زيادة معدل التمثيل الغذائي داخل النبات والذي يعد من اهم العوامل لمقاومة  

 امراض النبات .
 يزيد من قدرة الجهاز المناعي للنبات . 
 يشجع النباتات علي زيادة نسبة التزهير وقوة االزهار .  
 ادة التلقيح والعقد .يساعد علي زي 
 يحسن من المواصفات التصديرية .  
من كمية المبيدات أو االسمدة الورقية المستخدمة حيث تكون فعالة  % 40 – 30الي توفير   PHيؤدي استخدام دام  

 عند التركيزات المنخفضة عن المعدالت الموصي بها . 
المزارع حيث يزيد من كفاءة الرش ويقلل من يضمن ارتفاع صافي دخل   PHمما سبق يتضح ان استخدام دام  

 التكاليف . 

 التركيب : 

 % 5.08 (o2Kبوتاسيوم )

 %  5o2P 13.65فوسفور 
 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 قابل للخلط مع األسمدة بأنواعها .  
 يجب إجراء تجربة خلط قبل االستخدام فى حالة المبيدات .  

 معدالت االستخدام : 

 العبوة :

 لتر 20- 5- 1
      

7 6 5 4 PH Water 

 100 cc 200 cc 300 cc 7.0 – 7.5 

 100 cc  225 cc 325 cc 7.5 – 8.0 

50 cc 100 cc 250 cc 350 cc 8.0 – 8.5 

75 cc 150 cc 300 cc 400 cc 8.5 – 9.0 

100 cc 200 cc 350 cc 425 cc 9.0 - 9.5 

200 cc 350 cc 475 cc 600 cc 9.5 – 10.0 

 



 

 بريزول :

ة تعمل علي زيادة النمو الجذري وبالتالي النمو الخضري ميزة تحتوي علي منشطات نمو طبيعيتركيبة مت
 مما يؤدي الي زيادة المحصول وجودة االنتاج .

ول هو سائل تأصيل و بيوستيموالنت األسمدة التي تحفز التنمية النباتية للنبات بسبب تأثير األحماض زبري
 .العناصرأنه يحسن نوعية الفاكهة ويزيد اإلنتاج عن طريق تعزيز امتصاص  األمينية،. كما

 .ن الجذور والنمو أشجار الفاكهة، من أجل تحسين تكووأالخضراوات  زراعةوبعد  المحميهالستخدامها في بيوت                      

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 .الورقي الرشأو عن طريق  بالغمر، الري  ع من أنظمة الري: الرش، بالتنقيطوينبغي تطبيقه دائما في أي نو

ا أممن األحماض األمينية ول وحده، وذلك ألن من بين مكوناته هناك نسبة عالية زبري استخدام يفضلالورقي  الرشفي 
 ويكون لها آثار غير مرغوب فيها. أمع الكيماويات الزراعية األخرى يمكن أن تعزز عملهم  الخلط

 ، وهو متوافق مع معظم األسمدة المستخدمة.الحقن االرضيفي 

 ، والزيوت أو الكبريت.النحاسال تخلط مع 

 ول لجميع المحاصيل باستثناء شجرة البرقوق.زينصح بري

 قابل للخلط مع جميع األسمدة والمبيدات عدا المركبات الزيتية او القلوية ويفضل عمل تجربة خلط قبل االستخدام .

 معدالت االستخدام : 

 سم / لتر ماء . 2 – 1.5الرش الورقي : 
 لتر / فدان . 0.5الحقن األرضي : 

 العبوة :

 لتر 25- 5- 1

 % 5 حديد 

 % 0.12 منجنيز 

 % 5 فوسفور 

 % 5 نيتروجين 

 % 5 بوتاسيوم

 % 9 أحماض امينيه 

 % 0.2 مولبيدنم 

 



 

  فيرتيفال ميكس :

 أعراض العناصر الصغري. تماما نقص يعالجط متجانس من العناصر الصغري سماد ورقي مخلبي .. خلي

  EDTAسماد مركب بتكنولوجيا عالية الجودة يحتوي علي العناصر الصغري فى صورة متزنة مخلبه علي 

المنتج تم تصميمه لالستخدام كمصحح ألعراض النقص المتعدد للعناصر الصغري الحتوائه علي نسبة 
 ر الصغري المخلبية فى صورة متزنة .كبيرة من العناص

ختلفة أواستخدام مبيدات الحشائش يساعد النبات علي تخطي ظروف االجهاد سواء الناتجة عن الظروف البيئية الم

 المركب سريع االمتصاص عن طريق األوراق والجذور لذلك هو منشط جيد للنمو.
 ات .تفيد العناصر الصغري فى تكوين المواد العضوية داخل النب

وروفيل )الكلي يؤثر علي تكوين المادة الخضراءداخل النبات مما يتبعه من زيادة النشاط االنزيمي الذواالختزال  تدخل فى عمليات األكسدة

 ويحسن من عمليات األزهار والتلقيح والعقد . (
 اعها.فيرتيفال ميكس ذو فاعلية عالية سواء عن طريق الرش الورقي أو أنظمة الري الحديثة بأنو

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 عمل تجربة خلط قبل االستخدام .قابل للخلط مع جميع األسمدة والمبيدات عدا المركبات الزيتية او القلوية ويفضل 

 معدالت االستخدام : 

 لتر ماء . 100سم /  250الرش الورقي : 
 لتر / فدان . 1الحقن األرضي : 

 العبوة :

 لترات  25- 5- 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 % 4.1 حديد مخلبي

 % 1.3 منجنيز مخلبي

  % 1.3 زنك مخلبي

 % 0.25 نحاس مخلبي

 % 0.38 بورون مخلبي

 % 11.43 أحماض امينيه 

 % 2.6 ماغنسيوم 

 



 

  فوليسول إم ان زد ان  :

 صري الزنك والمنجنيز .مركب مخلبي وقائي وعالجي لنقص عن

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

في جميع أنواع المحاصيل وخاصة في أشجار يطبق  المستحسن  حيث انه منالورقية.  الرش بطريقة دائما تطبيقه يتم
 وقصب السكر. الموالح

 معدالت االستخدام : 

 / لتر ماء .3سم  2 – 1.5الرش الورقي : 
 لتر / فدان . 2-1الحقن األرضي : 

 : العبوة

 كجم  5

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 لعينين والمخاطيةتجنب أي اتصال مع ا

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 أو ضبط الجرعة. تغيير

 

 

 

 

 

 

 % 16 زنك 

 % 16 منجنيز 

 % 17 كبريت

 



 

  فوليسول كالسيوم :

سيوم نقص الكال أعراض فوليسول الكالسيوم هو األسمدة الورقية المصممة خصيصا لتجنب وتصحيح
وجين النيتر منفي كل نوع من المحاصيل. ويمكن اعتباره مصحح متعدد الكفاءة، وذلك بسبب محتواه 

 والمغنيسيوم والمنغنيز والبورون.

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 الورقية.  الرش يجب أن يتم تطبيقه بطريقة

 ال تخلط مع الزيوت، الكبريتات، حمض الفوسفوريك أو مشتقاته.

 معدالت االستخدام : 

 لتر ماء . 100/ 3سم  300 – 150الرش الورقي : 
 لتر / فدان .  1- 0.7الحقن األرضي : 

 : العبوة

 لتر  25 – 5

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج . خالل التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 % 13.1 كالسيوم 

 % 2.2 ماغنسيوم أكسيد

 % 3.3 نيتروجين

 % 0.5 حديد

 % 0.7 زنك

 % 0.7 نحاس

 



 

 

  فوفال :

وسفيت والذي يحفز الجهاز المناعي الطبيعي ضد الكائنات الممرضة فمركب يحتوي علي ايون ال
ا والبياض الزغبي والبيثيوم حيث ان الفوسفيت يمنع قضاء علي الفيتوفثردور فعال فى ال وله

طر فيمنع تنفس الفطر كما ان الفوسفيت ال يتحول فعملية الفسفرة داخل ال منانزيمات األكسدة 
 لصور اخري داخل النبات مما يؤدي الي حماية النبات طوال عمره من اي اصابة فطرية.

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 ويمكن تطبيقه في أي مرحلة من دورة المحاصيل.

 ي.قلوذات تفاعل تحتوي على النحاس أو المنتجات مع الزيوت المعدنية، والمنتجات التي ال يفضل ان تكون مختلطة 

 معدالت االستخدام : 

 لتر ماء . 100سم /  200 – 150الرش الورقي : 
 لتر / فدان .  3- 2األرضي : الحقن 

 : العبوة

 لتر 25- 5 – 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج مستحسنمن ال مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 % 42 فوسفور

 % 28 بوتاسيوم

 



 

 

 فيكوندون 

مستخلص طبيعي نباتي المصدر لزيادة التزهير والعقد والتحجيم ... فيكوندون هو منظم نباتي 

 .  N.P.Kسائل مستخلص بطريقة مبتكرة من اصل نباتي علي

 يعمل علي تحسين النمو الخضري وزيادة التمثيل الغذائي .

 ين النمو الزهري والعقد وزيادة حجم الثمار .سيعمل علي تح

يتوكينين الطبيعية فى النبات والذي يعد من اهم العوامل لمقاومة األمراض ويزيد قوة الجهاز سيعمل علي زيادة نسبة ال

 المناعي للنباتات.

 فسيولوجي لألشجار بعد الخروج من مرحلة السكون .ينشط من النمو ال

يزيد من قدرة النبات علي تحمل الظروف المعاكسة مثل الذبول وفقد المياه والعطش والجفاف ومقاومة ارتفاع درجات 

 الحرارة وتجنب أضرار االغشية الخلوي .

 التركيب : 

 % 5 أحماض امينيه حرة وزن / حجم .

 %12.6 حجم ( وزن /    P2o5فوسفور ) 

 %12.6 وزن / حجم   (Nنتروجين ) 

 %12.6 وزن / حجم  (K2oبوتاسيوم )

 %0.2 وزن حجم  (Moموليبدنيم )

 التوصيات والقابلية للخلط :

يمكن خلطه مع معظم االسمدة والمبيدات عدا المركبات النحاسية والكالسيوم والكبريت وكذلك المركبات ذات التفاعل 

 القوي . الحامضي او القولي

 مرات بالموسم . 3-2سم / لتر علي ان يكرر  0.7 – 0.5الرش الورقي : 

 لتر للفدان .  0.5الحقن االرضي : يمكن استخدامه من خالل شبكات الري المختلفة بمعدل 

 معدالت االستخدام : 

 مرات بالموسم . 3-2/ لتر ماء علي ان يكرر  3سم 0.5الرش الورقي : 

 مرات بالموسم . 3-2لتر / ف  0.5الحقن االرضي : 

 : العبوة

 لتر 25- 5- 1

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 



 

 

  مايكروفال كال :

 هومكوناتالبورون. لمنع وتصحيح نقص الكالسيوم و بورون هو منتج وضع-فال الكالسيومميكرو
مع األحماض األمينية، واألحماض الهيدروكسي كربوكسيلية  المعقدأساس الكالسيوم  وضعت علي 

 .النباتامتصاص جيد والتوزيع داخل ب حيث يسمحوالبورون 

 التركيب :  

 

 

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

طريقة ب بيقالتطالتربة ولكن ينصح بشكل خاص أن يتم  تسميد أو الرش الورقييجب أن يتم تطبيقه دائما في الماء، من خالل 
 .الرش الورقي

 ، الزيوت، المنتجات القلوية أو منتج الكالسيوم، إال إذا كان الكالسيوم مخلب.النحاسمع الكبريتات،  يخلطال 

 دالت االستخدام : مع

 لتر ماء . 100سم /  200 – 150الرش الورقي : 
 لتر / فدان .  3- 2الحقن األرضي : 

 : العبوة

 لتر 25- 5 – 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 % 5.2 كالسيوم

 % 2.6 بورون

 % 2.5 االحماض االمينيه

 % 20 األحماض الهيدروكسي كربوكسيلية

 



 

 

  مايكروفال ايرون :

 لي وضعت ع ومكوناتهلبورون. لمنع وتصحيح نقص الكالسيوم وا هو منتج وضع ايرونفال ميكرو
مع األحماض األمينية، واألحماض الهيدروكسي كربوكسيلية والبورون  المعقدأساس الكالسيوم 

ويمكن استخدامه في جميع أنواع المحاصيل  .النباتامتصاص جيد والتوزيع داخل ب حيث يسمح
 )أشجار الفاكهة، البستانية والزينة(.

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 اذا لم يكن الحديد االالتربة  تسميد طريقةب يتم تطبيقه. فمن غير المستحسن الرش الورقي طريقة بفي مياه الري يتم تطبيقة 
تخلط مع المنتجات التي تحتوي على الكالسيوم )ما لم يكن والنبات قد ال تكون قادرة على استيعابها بشكل صحيح. ال  مخلب 

 الكالسيوم مخلب(، كوبرز، الزيوت أو المنتجات القلوية.

 معدالت االستخدام : 

 لتر ماء . 100سم /  300 – 250الرش الورقي : 
 لتر / فدان .  3- 2الحقن األرضي : 

 : العبوة

  لتر 25- 5 – 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 أي اتصال مع العينين والمخاطية تجنب

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

حاجة إلى مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت ب يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 % 7.2 حديد

 % 2.4 االحماض االمينيه

 % 6 األحماض الهيدروكسي كربوكسيلية

 



 

 

 سال سالت

ربة التأختيارك الذكي للتغلب علي مشاكل الملوحة ... سال سالت صمم خصيصا لعالج جميع مشاكل 

الملحية والتربة الصودية فهو يحل المشكلتين معا , مشاكل زيادة أمالح الصوديوم والكالسيوم الضارة 

 تواء المركب علي الكالسيوم مع احماض عضوية )مخلب( ومشاكل نقص عنصر الكالسيوم وذلك الح

 

 التركيب : 

 % 10 كالسيوم وزن / حجم 

 %50 أحماض كربوكسيلية وزن / حجم 
 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 ةيحل الكالسيوم محل الصوديوم فى عملية التبادل الكاتيوني فى التربة , واألحماض العضوية ترتبط بالدبال لترفع من درج

 السعة التبادلية الكاتيونية للتربة محسنة من تركيبها وبنائها ويجعل الصوديوم سهال فى الغسيل بعيدا عن منطقة الجذور .

الكالسيوم الموجود فى المركب والمحمل علي أحماض عضوية ) مخلب ( والذي يحل محل الصوديوم بالتربة يساعد فى 

 تلبية احتياجات النبات لعهنصر الكالسيوم .

 معدالت االستخدام : 

 ماء . 3/ م 3سم  15-10لتعديل ملوحة ماء الري يحتاج فى المتوسط 

 لتر للفدان توع علي الموسم . 15الي  10االضافة من خالل شبكات الري المختلفة 

 العبوة :

 لتر 25- 5

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 األطفال قي بعيدا عن متناوليب

  استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 



 

 بوتاسيوم :  -سوليكيل الـــــ 

  الصورة الفضلي للبوتاسيوم للحصول علي الحجم والشكل واللون المثالي والسريع للثمار... 

 .   EDTAب علي ايديتا المركب هو سماد سائل بوتاسي مخل 

 المركب مخصص لعالج جميع مستويات النقص .  
 ب. تاسيوم داخل النبات نتجية لمادة التخليهذه التركيبة سوف تضمن االمتصاص والتمثيل االمثل للبو 
 يشجع أهم االنزيمات الخاصة بنمو النبات .  
يدخل فى عمليات البناء المختلفة ) التمثيل الضوئي ( وتكوين البروتين والكربوهيدرات وغيرها  

 يشارك فى التحكم فى الضغط االسموزي .
 ( . يةسله تإثير هام فى االتزان المائي ونشاط الثغور ) التنف 
 لهذه األسباب يعتبر البوتاسيوم اهم عنصر لنمو النبات الخضري والزهري والنضج ونوعية الثمار . 

 التأثير : 

يزيد من محتوي السكر والزيوت والبروتينات والفيتامينات  –تحسين خواص الحجم والشكل  –نضج متماثل فى المحصول 
ن العمر يزيد االنتاج ويحسن م –يحسن من عملية تخزين السكريات  –ثمار والصفات الطبيعية مثل اللوةن والطعم المتميز لل

 التخزيني لثمار الخضروات والفاكهة . 

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

والمنجنيز والزنك اال اذا كانت فى صورة  عدا المحتوية علي الكالسيوم والماغنسيوم والحديدقابل للخلط مع جميع األسمدة 
 مخلبية . 

ملحوظة : عند استخدام المنتج فى الرش الورقي ويجب تجنب وقت السطوع وارتفاع درجات الحرارة ويفضل عند الصباح 
 الباكر او قبل الغروب . 

 معدالت االستخدام : 

 مرة . 3- 2لتر ماء  100/  3سم  20 – 150الرش الورقي : 

 لتر / فدان / الموسم . 10 -5االرضي :  التسميد

 : العبوة

  ترل 25- 5- 1

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 سترات بوتاسيوم وزن / حجم . %50 بوتاسيوم

 



 

 سوليكيل ميكس ايديتا :

  EDTAناصر الصغري فى صورة متزنة مخلبه علي سماد مركب بتكنولوجيا عالية الجودة يحتوي علي الع

المنتج تم تصميمه لالستخدام كمصحح ألعراض النقص المتعدد للعناصر الصغري الحتوائه علي نسبة 
 كبيرة من العناصر الصغري المخلبية فى صورة متزنة .

ات ستخدام مبيديساعد النبات علي تخطي ظروف االجهاد سواء الناتجة عن الظروف البيئية المختلفة أوا
 الحشائش .

 المركب سريع االمتصاص عن طريق األوراق والجذور لذلك هو منشط جيد للنمو.
 تفيد العناصر الصغري فى تكوين المواد العضوية داخل النبات .

الكلوروفيل )تدخل فى عمليات األكسدة داخل النبات مما يتبعه من زيادة النشاط االنزيمي الذي يؤثر علي تكوين المادة الخضراء 
 ( ويحسن من عمليات األزهار والتلقيح والعقد .

 ذو فاعلية عالية سواء عن طريق الرش الورقي أو أنظمة الري الحديثة بأنواعها.ايديتا  ميكس  سوليكيل

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 قابل للخلط مع جميع األسمدة والمبيدات عدا المركبات الزيتية او القلوية ويفضل عمل تجربة خلط قبل االستخدام .

 تخدام : معدالت االس

  لتر ماء اسبوعيا . 100جم /  125عالجي :     لتر ماء . 100جم /  50وقائي الرش الورقي : 
 ك / ف / اسبوعيا . 1عالجي :     ك / ف اسبوعيا . 0.5وقائي الحقن األرضي : 

 العبوة :

  كجم 20- 5- 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 استخدام المنتجبعد  جيدا سك بالماء والصابوننف نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 وزن / وزن   FE% 7.8 حديد مخلبي 

 وزن / وزن   Mn% 3.5 منجنيز مخلبي

 وزن / وزن    Zn 0.9% زنك مخلبي 

 وزن / وزن   % Cu 0.4 خلبي نحاس م

 وزن / وزن  B % 0.9  بورون مخلبي 

 وزن / وزن   Mo % 0.3 موليبديم مخلبي 

 



 

 سوليكيل إرون :

...سماد مركب بتكنولوجيا عالية الجودة يحتوي علي العناصر نقص الحديد  هو مصحح إرون سوليكيل

 ... EDTAالصغري فى صورة متزنة مخلبه علي 

المنتج تم تصميمه لالستخدام كمصحح ألعراض النقص المتعدد للعناصر الصغري الحتوائه علي نسبة 
 كبيرة من العناصر الصغري المخلبية فى صورة متزنة .

لمنع  وضع او أعد . الحقن االرضيبواسطة ه ص الصحيح للعنصر عند تطبيقمتصاااليضمن  
 أوجه القصور الحديد. وتصحيح

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

ربة قص الحديد الشديد في التلتصحيح ن الرش الورقي والحقن االرضيفي الماء عن طريق  المذيب تطبيق المنتج او يجب
 .ساعات التشمس او اشعة الشمس القصوي في  الرش الورقي درجة الحموضة العالية. ال تنطبق طريقة ذات 

 معدالت االستخدام : 

     لتر ماء . 100جم /  200-100الرش الورقي : 
     كجم / فدان . 15 – 5الحقن األرضي : 

 : العبوة

  كجم 20- 5- 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

راعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى مع مهندس ز يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 % 6 حديد مخلبي

 % 4.8 حديد مخلبي وماء ذائبة 

 



 

 تارجيفال:

يعمل مركب تارجيفال علي وقف نمو النيماتودا وتحركها فى التربة مما يسبب موتها فى الوقت نفسه 
 تعمل الطحالب البحرية ومنشطات النمو المضافة من زيادة سرعة نمو الجذور بصورة طبيعية .

 : التركيب  

 

 

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

. وبالتالي، فإنه يمكن أمانعلى التربة المذابة في الماء من خالل أي نوع من نظام الري. ليس هناك فترة  يطبقيجب أن 
 حصاد.في أي مرحلة من دورة المحاصيل، حتى في وقت ال تطبيقه

على الديدان  والسيطرةالمنتج بشكل صحيح من أجل الحصول على أفضل تأثير  وضعخالل التطبيق، فمن المهم جدا 
 الخيطية:

 . ولذلك، ينبغي تطبيقه خالل الجزء األخير من الري.ي، حول نظام الجذر سم  15 – 10علي عمق 

 . لجميع أنواع المحاصيلويتم تطبيقه 

 معدالت االستخدام : 

 

 العبوة :

 لتر   25 -5 – 1

 % 12.3 رية مستخلص الطحالب البح

 % 0.1 اندول بيوتريك اسيد 

 % 0.1 شيتوسان

 



 

 : (19-19-13/19-40-11/13-5-40/  20-20-20)   كريزول 

 . بواسطة الرش الورقي او التسميد األرضي الذوبان الستخدامه سماد بلوري عالي  هو ولزكري

 التركيب :  

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

صص لمرحلة المحاصيل المختلفة ... حيث انه تام الذوبان فى حيث أنه من االفضل ان يتم اختيار كريزول المناسب  والمخ
 الماء ذو تأثير حامضي ... 

 يتم تطبيق المنتج لجميع أنواع  المحاصيل . 

 معدالت االستخدام : 

 كجم / فدان . 5 -3

 العبوة :

 كجم 25

 



 

  ايبر بي اتش :

 محلول رش .   PHايبر بي اتش صمم خصيصا لتصحيح رقم 

حسين جوده محلول الرش عن طريق تقليل التوتر السطحي لقطرات محلول ايبر بي أتش بت 
 . PH الرش وضبط رقم 

يساعد ايبر بي أتش علي سرعة اختراق محلول الرش لطبقه الكيوتيكل الملغفه لألنسجه  
 النباتيه .

 جهازية او المالمسهيمكن إستخدامه مع جميع انواع األسمدة والمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش سواء ال 
 يمكن استخدامه مع ماء الرس خالل شبكات الري المختلفه . 

 التركيب : 

 % 5.08 (o2Kبوتاسيوم )

 %  5o2P 13.65فوسفور 
 

 التوصيات ومعدالت االستخدام : 

 –دة مايبر بي اتش مع المياه القلوية والتي تتسبب فى تحلل المواد الكيمياوية المختلفة ) األسينصح باستخدام  
 والمبيدات ( وبالتالي تقلل من فاعليتها . 

 يتم اضافة ايبر بي اتش للماء قبل اضافة المكونات االخري مع اتباع الجدول التالي : 

7 6 5 4 PH Water 

 100 cc 200 cc 300 cc 7.0 – 7.5 

 100 cc  225 cc 325 cc 7.5 – 8.0 

50 cc 100 cc 250 cc 350 cc 8.0 – 8.5 

75 cc 150 cc 300 cc 400 cc 8.5 – 9.0 

100 cc 200 cc 350 cc 425 cc 9.0 - 9.5 

200 cc 350 cc 475 cc 600 cc 9.5 – 10.0 
 

 العبوة :

 1 -5 -20 لتر 

 ات  :تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 قي بعيدا عن متناول األطفاليب 
 استخدام المنتجد بع جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج . اثناء التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 



 

  باك ك :

ريع االمتصاص بواسطة سماد سائل عالي البوتاسيوم فى صورة سترات مما يجعله س 
 النباتات وبالتالي سرعة التأثير وخاصة مراحل النضج .

 يعمل علي زيادة محتوي الثمار من السكريات . 
 يحسن من صفات الجودة وزيادة معدل التلوين والنمو والتجانس لثمار الخضر والفاكهة . 
بطاطس ( مما يطيل زيادة محتوي الدرنات من النشأ وزيادة القشرة الخارجية للدرنات ) ال 

 فترة التخزين .

 التركيب : 

 %  K2O 48بوتاسيوم  
 

 .معدالت االستخدام : 

 لتر ماء. 100سم /  200 – 150الرش الورقي :  
 لتر للفدان علي ان يكرر اسبوعيا خالل موسم النضج . 2التسميد االرضي :  

 : العبوة

 لتر 20- 5- 1

 : ات تحذير

 تجنب االبتالع . 
 ال مع العينين والمخاطيةتجنب أي اتص 
 قي بعيدا عن متناول األطفاليب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

ى مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إل يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بورون : -باك كاب كالسيوم 

يحتوي علي الكالسيوم والبورون معا فى تركيبه واحدة مما يسمح باالستفادة العضوية بين  
العنصريين سويا حيث ان البورون يساعد علي زيادة امتصاص عنصر الكالسيوم وانتقاله داخل 

 النبات .
 وكذلك زيادة نسبة العُقد .يزيد من حيوية حبوب اللقاح  
 يساعد علي زيادة تحمل النبات للظروف البيئية المختلفة . 
يزيد الكالسيوم من قوة وصالبه الجدار الخلوي النسجة النبات وينعكس ذلك علي صالبه  

 الثمار وصالحيتها للتخزين 

 التركيب : 

 %  Cao 12.24كالسيوم 

 % 0.68 بورون 

 % 6 نيتروجين

 :التطبيقات 

 أشجار الفاكهة، الصناعية، الزينة، الزيتون. 
 عالج أعراض نقص الكالسيوم والبورون 

 .معدالت االستخدام : 

 لتر ماء. 100سم /  200 – 150الرش الورقي : الرش الورقي :  

 : العبوة

 لتر 20- 5- 1

 : ات تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 اول األطفالقي بعيدا عن متنيب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج .، والشراب أو الدخان خالل االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 



 

 

  روك حديد  :

انتج ليصبح مصحح لنقص عنصر الحديد حيث  EDDHA روك حديد هو مركب مخلب  

 وهو الوضع االكثر ثباتا . Ortho - Orthoفى الوضع  % 50يحتوي علي اكثر من 
 

يمكن استخدامه  –روك حديد مصحح لجميع اعراض نقص الحديد  علي جميع المحاصيل  
ليا فى الماء كذلك يمكن استخدامه عن طريق حقن فى التربة حول النظام الجذري حيث انه ذائب ك

 شبكات الري المختلفة .

 التركيب : 

 %  EDDHA 6حديد 

 التطبيقات :

يستخدم روك حديد كوقائي وعالجي لنقص عنصر الحديد حيث يمكن تطبيقه سواء عن طريق الرش الورقي او  
 التسميد االرضي علي جميع انواع المحاصيل واشجار الفاكهة .

 االستخدام : .معدالت 

 كجم / فدان . 2 – 1.25 

 العبوة :

 كجم . 5 – 1  

 ات  :حذيرت

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 قي بعيدا عن متناول األطفاليب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج سنمن المستح مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 

 



 

 روك هيدرو : 
 ك هيدرو : مركب خليط من أهم العناصر الصغري االساسية والمخلبة .رو

 حيث يوفر تغذية متوازنة وسريعة التأثير مما يحقق تطوال ملحوظ فى نمو النبات .

لتغذية ورفع معدل الخصوبة فى المراحل المبكرة من نمو ازن احيعمل روك هيدرو علي تو
مقاومة أكبر للجذور وكذلك يساعد الجذور الحديثة هيدرو –وتطور المحصول , يوفر روك 
 مما يوفر الحصول علي محصول أكثر مقاومة , واكثر تجانسا.

 التركيب : 

 

 التطبيقات : 
المحاصيل وكذلك اشجار الفاكهة ذات العائد االقتصادي وايضا فى الزراعات فى كل هيدرو  –يوصي باستخدام روك 

 المكثفة حيث يمكن تطبيقه سواء عن طريق الرش الورقي او االضافة االرضية .

 الجرعة : 
 التالية :عامة , نوصي بالجرعات  تختلف الجرعة وفقا لنوع المحاصيل . وحالتها , لكن كقاعدة

 جم / فدان . 500الري بالتنقيط :  -
 كجم / فدان . 1الري بالغمر :  -
 لتر . 100جم /  2.5 – 2الفاكهة :  -
 فى االسبوع . 2جم / م  0.1زراعة الزيتون :  -

 العبوة : 
 كجم . 5 – 1

 :ات  تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 قي بعيدا عن متناول األطفاليب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج سنمن المستح مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 



 

  :سويل جولد  تيك

 الثقيلة ... العناصرتماما من  لزيادة نمو النبات جذريا وخضريا خالي

 األصل مصنع من مستخلصات نباتية المصدر وخمائرها . هو منتج طبيعيتيك سويل جولد

  ر الحديد تام الذوبان فى الماءا مع عنصهو مركب عضوي معدني متحد جزئيتيك سويل جولد

وظيفته تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية للتربة حيث ان كفاءة امتصاص العناصر من 

التربة تتوقف كثيرا علي تبادل العناصر فى محلول التربة وارتفاع السعة التبادلية الكاتيوينة 

 الدقيقة المفيدة.وقوة احتفاظ التربة بالماء وكذلك ازدياد الكائنات 

 . تيك سويل جولدتنمو النباتات جيدا عند وجود نمو جذري قوي ووجود عناصر غذائية نتيجة الستخدام  

هو اضافة سمادية ممتازة ومؤثرة فى قوة امتصاص الجذور وذلك من خلل توفر العناصر المعدنية تيك سويل جولد 

 اشر علي قوة نمو النباتات وكذلك نضج الثمار .القوية مثل البوتاسيوم والحديد والتي لها تإثير مب

 مركب عالي الذوبان وال يوجد له اي اثار متبقية فى التربة . تيك سويل جولد 

 التركيب : 

 % 35 مادة عضوية

 % 5 نيتروجين 

  % 1.3 حديد 

  % 20 كربون عضوي 

 % 10 بوتاسيوم 

PH  5.5 
 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 المحاصيل الحلقية والزينة .  –الفاكهة  –ه لجميع المحاصيل الخضروات يمكن تبطبيق 

 مه رشاً علي األوراق أو الحقن خالل شبكات الري المختلفة . يمكن استخدا 

 لنحاسية وال المبيدات . تسمم ولكن ال يخلط مع المنتجات اال يسبب مشاكل  السميه :

 معدالت االستخدام : 

 مرة بالموسم . 3-2لتر ماء /  3سم 2-1الرش الورقي : 

 لتر / فدان /  موسم .  10 -5الحقن االرضي : 

 : العبوة

 لتر 20- 5- 1

 

 

 

 



 

 احتياطيات االستخدام : 

 ال يخزن فى اماكن ذات حرارة عالية .  

 ال يخلط مع المنتجات الفوسفاتية .  

 .   4.5ل من أق   PHال يستخدم مع محاليل حامضية ذات  

 يجب اجراء تجربة اختبار قبل االستعمال . 

 ال يترك اثر علي النكهة أو الرائحة للمنتجات المعاملة .  

 ينافس جميع المنتجات المستعملة فى المزارع العضوية . تيك سويل جولد 

  ات تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 ألطفالقي بعيدا عن متناول ايب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  : كوبراتيك

هو مركب نحاسي يعمل علي تصحيح اعراض نقص جلوكونات. حيث يحافظ علي توازن  
لنباتية . ينتمي حامض النسبة الكافية من عنصر النحاسي أوراق دون التسبب حدوث السمية ا

الجلوكونيك إلي مجموعة من الحماض الكربوكسيلية , كونها قابلة للذوبان للغاية فى السوائل 
وقابلة للتحلل تماما فى التربة. وبهذه الطريقة , فإنه يختلف عن مركبات النحاس األخري حيث 

 تظهر فى شكل نحاس معدني وبالتالي يبقي علي سطح الورقة . 
 ذو خاصية جهازية ملحوظة داخل النبات .كوبراتيك  

قوي , كذلك حماية النباتات ضد االمراض المحتلفة التي يمكن ان تظهر   Phytofortifierيعمل كوبراتيك بمثابة  

 كنتيجة الرتفاع نسبة الرطوبة , درجات الحاراة المعتدلة أو البكتيريا .
الحماية من التأثير الضار والمثبط الناتج من االصابة  كوبراتيك يحتوي علي تركيبة فريدة من النحاس مما يوفر 

 باالمراض .
 يظهر تاثير واضح علي النمو وتطور الجذور . 
 دفعة جيدة للتزهير والعقد . 
 زيادة فى االنتاجية وكذلك جودة المحصول . 
 النحاس المتوفر فى كوبراتيك يعتبر كعامل محفز ومساعد للتفاعالت وعمل االنزيمات . 
 ر النحاس قد يؤدي الي انهيار اوعية الخشب . ومنع نقل المياه والمواد المغذية من الجذر الي أوراق .نقص عنص 

 التأثيرات : 

 مما يحفز جهاز المناعة فى النبات .  Elicitorsالمناعة : يوفر كوبراتيك  -1
ي ع دخول مسببات األمراض العالجي : كوبراتيك يحمي ويجدد جدر الخاليا من األنسجة النباتية التالفة , وكذلك يمن -2

 النبات .
التغذية : كوبراتيك عمل علي تصحيح اعراض نقص النحاس فى التربة , والمساهمة فى تحسين امتصاص باقي  -3

 العناصر الهامة للنبات .

 التركيب : 

 % 5 نحاس

 التطبيقات :

 يصلح لجميع المحاصيل , خاصة المحاصيل البستانية كالموالح والعنب والزيتون والعديد من الفاكهة وكذلك الفراولة. 

 معدالت االستخدام : 

 .سم / لتر  2- 1.5الموالح :   
 سم / لتر . 4 -2: الخضروات  
 / لتر خالل مرحلة نمو نضج المحصول . 3-2الزيتون :  
 يونيو . –لتر / فدان من مارس  1التسميد األرضي : :  

 : العبوة 

 لتر 20 – 5 – 1

 

 

 



 

  : فورت سويل

مركب يعمل علي تنشيط وتشجيع نمو النباتات حيث انه يحتوي علي خليط  فورت سويل 

 غني بالكالسيوم وحامض الفولفيك طبيعي من العناصر التي تساعد علي نمو النباتات كما انه

 فورت سويل يشجع نمو وتطور النبات عن طرق ثالثه طرق مختلفة .

  النباتات وخصوصيات الشعيرات الجذرية مما يجعل النباتات اكثر قدرة يشجع نمو جذور

 علي تحمل الظروف البيئية غير المالئمة .

 . يساعد علي تحلل المادة  العضوية كما يحسن من امتصاص العناصر 

 . يحسن من نشاط الكائنات الحية الدقيقة بالتربة 

 فورت سويل يساهم فى غسيل االمالح بالتربة : 

 المضاف بواسطة فورت سويل سيوم الكال

  الصورة المثلي للكالسيوم المتصاص ونمو الكائنات الحية الدقيقة  ونتيجة لذلك فانه يعالج بكفاءة امراض نقص

 الكالسيوم وما ينشأ عنهال من امراض فطرية .

 . يشارك فى عملية البناء وامتصاص العناصر االخري 

  االجهاد الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة .يساعد علي علي تحمل النباتات لظروف 

 . يحسن من جودة الثمار 

 . يحسن من تجانس الحصول النهائي 

 التركيب : 

 % 10 (CaO)كالسيوم 

 التطبيقات :

 –خيار  –فلفل  –يوصي باستخدام فورت سويل علي كافة انواع المحاصيل , الحبوب , الخضر بانواعها ) طماطم 

 , الفواكه بانواعها . الخ ( –خس 

 .معدالت االستخدام : 

 يوم . 30 – 20لتر للفدان تكرر بعد  4يفضل االضافة االرضية 

 : العبوة

 لتر 20 – 5 -1

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  المنتج عند استخدام من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 



 

  ماسكوخي :

ماسكوخي هو منشط نمو طبيعي محمل علي العناصر الصغري حيث انه غني بعنصري  
 البورون والموليبندم كما يحتوي علي البوتاسيوم والماغنسيوم .

 التأثيرات : 

ي يشجع النباتات للدخول فى مرحلة التزهير ويحسن من عملية التلقيح واالخصاب مما ماسكوخ
يحسن من عملية العقد كما انه يحسن من عملية التخزين اثناء نضج الثمار وكذلك يحسن من 

 تجامس الثمار وبالتالي الجودة كما يرفع من القيمة التجارية للمحصول النهائي ويزيد من قدرة 
 ي تحمل الظروف البيئية غير المالئمة .النباتات عل

 التركيب : 

 % 27.8 طحالب بحرية 

 % 1 (K2O) بوتاسيوم 

 % 1 ماغنسيوم

 % 2 بورون

 % 3 مالبيدنيوم

 التطبيقات :

يوصي به علي العديد من المحصايل مثل الموالح ةاشجار الفاكهة بانواعها وذكلك الخضروات كما يمكن استخدامه  
باتات الزينة وتختلف نتائج المركب علي حسب مرحلة االستخدام حيث يمكن استخدامه فى العديد من فى المشاتل ون

 مراحل النمو مثل مرحلة التفتح وكذلك النمو الخضري والتزهير والعقد والتحجيم .

 .معدالت االستخدام : 

 سم / لتر ماء مع مراعاة التغطية الكاملة للنباتات . 3 – 1.5الرش الورقي :  

 : العبوة

 لتر 20 – 5 – 1

 : ات تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 قي بعيدا عن متناول األطفاليب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج . أثناء التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 



 

 

  :دراب فوس

 طريق عن وذلك حياته دورة وكسر الفطر تنفس منع علي(  الفوسفيت) دراب فوس يعمل

  الفطر داخل الفسفرة عملية من األكسدة انزيمات منع
 الفوسفور عنصري علي الحتوائه النبات داخل التغذية من مزدوج دور له( دراب فوس) -

 .والبوتاسيوم
 . الورقي الرش طريق عن بسهولة امتصاصه يتم حيث. النبات تغذية في فعال( دراب فوس) 
 اللخ من ، الفطرية االصابات بعض ضد المناعي الجهاز ينشط الذي الفوسفيت أيون علي يحتوي( دراب فوس) -

 هجوم أي جهةموا على النبات يساعد الذي األمر النبات اجزاء داخل بكفاءة ينتشر الذي الفيتواليكسين تشكيل تعزيز

 .فطرية عدوى اي ضد المقاومة وزيادة الخصوص، وجه على اآلفات من
 . .          النمــو مراحـــل من مرحلة أي في استخدامه يــمكن( دراب فوس) -

 التركيب : 

 % 30 فوسفور

 % 20 بوتاسيوم
 

 التوصيات والقابلية للخلط :

والخضروات ( عند التعامل مع األشجار , ونظرا  –والبساتين  –يوصي به لجميع انواع المحاصيل  مثل ) الموالح  

 . 30-20فوس  –لتأثيره فيتوفثورا وغيرها , فمن المستحسن ان يتم معاملة الجذع والفروع الرئيسية مع دراب 
 قلوي. ذات تفاعلال ينبغي أن تكون مختلطة مع الزيوت المعدنية، والمنتجات التي تحتوي على النحاس أو المنتجات  

 ستخدام : معدالت اال

 .سم /  لتر 3 – 1.5: الرش الورقي 

 علي ريتين متتاليين ./ فدان  لتر  7.5 – 2.5الحقن االرضي : 

 : العبوة

 لتر 20- 5- 1

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع . 
 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية 
 قي بعيدا عن متناول األطفاليب 
 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف 
 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب 

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 



 

 

 55 –أوسبو _في 

 مركب بودر من مصادر طبيعية يحتوي علي أحماض أمينيه من مصدر نباتي . 55أوسبو_فى_ 

 مستخلص بطريقة مطورة من خالل شركتنا .

كما أنه ليس اثر متبقي وكذلك فإنه يزيد  يمكن استخدامه فى المزارع العضوية 55أوسبو_فى_

 من المناعة الطبيعية للنباتات.

 طريقة االستخدام : 

يزيد من شناط عمليات البناء المختلفة فى النباتات والتي تساعد علي تكوين البروتينات التي تدخل فى عملية  55أوسبو_فى_

د ل تأصيرا غير مباشر اليقاف نمو جراثيم الفطر وبالتالي يساعوهذا التأثير الحيوي يمثتنظيم الرطوبة علي انسجة النباتات 
 النباتات علي زيادة المناعة الطبيعية ضد الفطر .

 تعمل األحماض األمينية علي انتاج االنزيمات وبناء البروتينات وهما االساس ألي عملية حيوية تحدث داخل النبات .

يقلل الطاقوة المبذولة من خالل  55وحيث ان بناء الحماض االمينيه يمد النباتات بطاقه عاليه وبالتالي استخدام اوسبو فى 

 ت للظروف البيئية المحتلفة .النباتات وبالتالي زيادة تحمل النباتا

يشجع النباتات داخليا علي انتاج فيتوالكسين والفينوالت التي  55فى الوقت نفسه فإن المحتوي الحيوي لمركب اوسبو فى 

 تزيد من المناعة الطبيعية للنباتات .

 التطبيقات : 

لمناعة الطبيعية حيث انه يحمي البنات مركب من مصدر طبيعي مسجل كمنشط لزيادة قوة النباتات وزيادة ا 55أوسبو فى 

 بفاعلية من االجهاد الناتجىعن االصابة الفطرية باالنواع المختلفة للفطريات البيضية ) البياض الدقيقي (.

 معدالت االستخدام :

ة مفتوح أو الصوب الزجاجيالحقلية والبستانيه ونباتات الزينة تحت ظروف الحقل الالمحاصيل انواع  يستخدم مع جميع
 يستخدم رشا علي األوراق عند بداية ظهور اعراض االصابة فى اشجار الفاكهة والعنب .

عن طريق عدد من التجارب التي اجريت فى العديد من محطات  55الفاعلية : يتم التأكد من فاعلية ونتائج اوسبو فى 

 لي محصول الفلفل حيث تظهر بوضوح فاعلية مركب سنوات وفى المثال التالي تجربة ع 8االبحاث علي مدي 

لمراحل فى النباتات المعاملة مع العلم انه يجب المعاملة فى ا % 90فى تقليله االصابة بالبياض الدقيقي بنسبة  55اوسبو فى 

 تكوين مناعة طبيعية ضد المرض .االولي من االصابة حتي يستطع النبات 

  الجرعة : 

يوم  15-10جم لتر ماء يعتمدج علي عدد مرا المعاملة علي نسبة االصابة حيث يوصي بتكرار المعاملة كل  5الرش الورقي 

حيث ان المركب يعمل بالمالمسة لذا فإنه يوصي بالتغطية الكاملة بمحلول الرش ويمكن خلط المركب مع اغلب االسمدة 
 للخلط قبل االستخدام .المعروفة ولكن يوصي باجراء اختبار 

 العبوة : 

 كجم .  5- 1

 

 



 

 

 :بادجيت  

السكيه البيضية وا من العائلة بادجيت يظهر تأثيرا متميز فى مقاومة العديد من األمراض الفطرية المتسببه عن الفطريات

 د من األمراض الفطرية لضمان محصول وفير عالي الجودة .حيث يعمل بطريقة جهازية وبالتالي فإنه يكافح العدي

 التركيب : 

Cu 25  % 

 معدالت االستخدام : التوصيات و

 البياض الزغبي . –العنب 

 لتر ماء . 100جم /  100

 : العبوة

 تحت التسجيل

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 طفالقي بعيدا عن متناول األيب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :  كاتشر

 لعديد من األمراض الفطرية بطريقة وقائية .لمكافحة ا

 التركيب : 

 %  61 هيدروكسيد نحاس

 معدالت االستخدام : التوصيات و

 البياض الزغبي . –العنب 

 لتر ماء . 100جم /  250

 : العبوة

 تحت التسجيل

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 طفالقي بعيدا عن متناول األيب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :فيرونيكس  

د فطري له تأثير وقائي عالجي لمكافحة أمراض الندوة البدرية علي محاصيل الخضر والفاكهة له تأثير ثنائي المفعول مبي

 جهازي وبالمالمسة فى القضاء علي األمراض الفطرية .

 التركيب : 

Cu 22.5  % 

Pure Organic Al 3  % 

 معدالت االستخدام : التوصيات و

 .الندوة البدرية   –الطماطم 

 لتر ماء . 100جم /  400

 : العبوة

 تحت التسجيل

 ات :تحذير

 تجنب االبتالع .

 تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية

 قي بعيدا عن متناول األطفاليب

 استخدام المنتجبعد  جيدا نفسك بالماء والصابون نظف

 استخدام المنتج .خالل  التدخين، والشراب أو االكل تجنب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج نمن المستحس مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : هيومك فيرت 

يحتوي بشكل اساسي علي حمضي الهيوميك والفولفيك اللذان يعتبران من أهم األحماض لتزويد النباتات والتربة بالمغذيات 

 العناصر المعدنية الكبري والصغري والمفيدة لتغذية المزروعات ورفع خصوبة التربة .العضوية األساسية و

 التركيب : 

ITEM 

Ⅲ 

Humic acid (dry basis) 70.0% min 

Moisture 15.0% max 

Solubility 95.0 % min 

K2O 12.0% min 

PH Value 9.0-11.0 

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 الذوبان فى الماء يمكن استخدامه عن طريق الرش الورقي او التسميد االرضي .تامة ورية هيومات بوتاسيوم بل

 معدالت االستخدام : 

 5-10kgs  /لنموحلة اومر الزراعةمرات خالل  3-2/ الوقت،  فدان. 

  :كلغ من اليوريا 100لكل  هيومك فيرتكلغ من  5,من مجموع مزيج  ٪5مختلطة مع األسمدة النيتروجينية 

 الحقن االرضي .و  وتسميد سطح االرض , وللرش الورقي، االساسيةمتعدد الوظائف و األسمدة  كمركبتخدم تس 

 العبوة :

 كجم  10

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 

 

 



 

 

 : هيومك شارك 

ب يحتوي علي البوتاسيوم مصدره هيومات البوتاسيوم والذي له فوائد عديدة لتحسين قوام التربة وزيادة مرك
 المادة العضوية مما ييسر امتصاص العناصر الغذائية المختلفة . 

 

 : التركيب 

ITEM 

Ⅲ 

Humic acid (dry basis) 70.0% min 

Moisture 15.0% max 

Solubility 95.0 % min 

K2O 12.0% min 

PH Value 9.0-11.0 

 

 التوصيات والقابلية للخلط :

 . % 10- 5الذوبان فى الماء تحتوي علي فولفيك اسيد  تامةكريستالت 

 معدالت االستخدام : 

 5-10kgs  /حلة النموومر الزراعةمرات خالل  3-2/ الوقت،  فدان. 

  :كلغ من اليوريا 100لكل  هيومك شاركغ من كل 5,من مجموع مزيج  ٪5مختلطة مع األسمدة النيتروجينية 
  الحقن االرضي .و  وتسميد سطح االرض , وللرش الورقي، االساسيةمتعدد الوظائف و األسمدة  كمركبتستخدم 

 العبوة :

 كجم  10

 ات :تحذير

 تجنب أي اتصال مع العينين  -تجنب االبتالع 

 استخدام المنتجبعد  جيدا بوننفسك بالماء والصا نظف - قي بعيدا عن متناول األطفاليب

مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إلى  يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 تغيير أو ضبط الجرعة.

 



 

 ليدر جرو : 

 ثورة فى عالم األسمدة المعلقة . قارن الشكل والنتيجة .

 التركيب : 

 ( 15 – 65- 0/  30-50-5/  10-50-20/  40-12-12/  20-25-25التركيبات المتوفرة : ) 

 

 العبوة :

 كجم  20

  كامري :

  NPKبودر 

 التركيب : 

 ( + عناصر صغري . 10-5- 10/  10-5-40/  19-19-19التركيبات المتوفرة : ) 
 

 العبوة :

 كجم 20

 ليدر سبيشيال : 

 عالج نقص العناصر الصغري .

         EDTA % 15ليدر سبيشيال زنك            EDTA % 13ليدر سبيشيال حديد 

  EDTA % 13ليدر سبيشيال منجنيز 

 –ماغنسيوم  % 1.5 –منجنيز  % 1.5 –حديد  %6-زنك  %4ليدر سبيشيال كومبي  ) 

 (   EDTAمادة مخلبية  –موليدنم  %0.5 -بورون %0.5 –نحاس  % 0.5                                   

 العبوة :

 كجم  20 – 1

 ات :تحذير

بعد  يداج نفسك بالماء والصابون نظف - قي بعيدا عن متناول األطفاليب - تجنب أي اتصال مع العينين والمخاطية -تجنب االبتالع 
 استخدام المنتج

ى تغيير أو مع مهندس زراعي أو فني إذا كنت بحاجة إل يتم الرجوع او التحققأن  عند استخدام المنتج من المستحسن مالحظة:

 ضبط الجرعة.

 

 

 

 



 

 


