




شمسان أغرو
تأسست شركة شمسان في عام 1996 بموجب تشریع "مؤسسة البحوث الزراعیة للقطاع الخاص"التي قدمتھا وزارة األغذیة 

والزراعة والثروة الحیوانیة.

إن من األنشطة الرئیسیة لشركة شمسان االستیراد وإنتاج وتسویق بذور الحشائش واألعشاب واألسمدة المغذیة للنباتات واألسمدة 
الزراعیة ومعدات الحدائق، والنباتات الزیتیة الصناعیة (الكانوال والقرطم أو ما یعرف بالعصفر الزراعي) ومحاصیل العلف.

 باإلضافة إلى ذلك، نحن نخدم ونستشیر البلدیات وغیرھا من المساحات الزراعیة االتحادیة ومشاریع التحول المدني مع مھندسي 
المناظر الطبیعیة والمھندسین الزراعیین لدینا الذین ھم نخبة من الخبراء الرفیعي المستوى

یقع مكتب شركة شمسان في مدینة استانبول إضافة إلى مكتبنا الخاص في مدینة أنتالیا. 

كما ویتوفر كال من المندوبین والتجار اإلقلیمین لخدمة عمالئنا في جمیع ارجاء تركیا والجمھوریات التركیة ودول الشرق األدنى.

إن شركة شمسان ھي الموزع الوحید لشركة أندرسونز والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات المنتج لألسمدة في السوق التركیة 
والجمھوریات التركیة وبلدان الشرق األدنى من أصل 23 دولة.  حیث یتم في ھذه البلدان تسویق األسمدة ذات الجودة العالیة والبطیئة 

الذوبان والترویج لھا.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن شمسان تتمتع بتبادل تجاري مع إحدى شركات البذور ذات السمعة الطیبة في العالم وھي شركة بنینجتون  
األمریكیة إلنتاج البذور ومع الشركة الدنماركیة دي إل إف أیضا.

توفر شركة شمسان أفضل أنواع خلطات بذور الحشائش واألسمدة تحت العالمة التجاریة البریطانیة المعروفة باسم سیدز غرسمن 
ایفر غریین. وبفضل جودتھا العالیة وعالمتھا التجاریة المعروفة وحصتھا في السوق تحتل شركة شمسان المقام األول في أسواق 

الھوایات ودور الحضانة وصناعة المناظر الطبیعیة.

قامت شمسان بالمھمة الرائدة بتطویر زراعة نبات الكانوال حیث قامت بأول استیراد من بذور الكانوال المعتمدة في تركیا.

دائما ما تكون شمسان على اتصال مع قادة منتجي األسمدة وتتابع یوما بیوم التطورات في السوق ومن ثم تقوم بنقل ھذه التطورات 
على الفور إلى المزارعین األتراك.

ولعنایتھا الواعیة للصناعة المتنامیة بشكل سریع انبثقت شركة شمسان في عام 2011 وانتقلت إلى المنطقة الصناعیة المنظمة في 
أنطالیا القسم الثاني لمصنعھا الجدید المتطور ذو التقنیة العالیة بمساحة 10.000 متر مربع.

قامت شمسان بالكثیر من االستثمارات في السنوات األخیرة وزادت من إنتاج السوائل منھ

6.000 طن إلى 20.000 طن، ومن إنتاج المسحوق والحبیبات من 25.000 طن إلى 50.000 طن وأصبحت إحدى أھم المنتجین 
األوروبیین.

وقد ساھمت شمسان باكتساب ھذا المجال من الصناعة منظورا جدیدا بفضل مجموعتھا الواسعة من إنتاج أسمدة الري بالتنقیط، 
والعناصر ذات األثر الفردي أو المتعدد واألسمدة العضویة التي تحتوي على األحماض األمینیة وأسمدة الدلو ذات القوام الھالمي 

واألھم من ذلك األسمدة ذات المنتج المحدد (الحبیبات والمسحوق والسائل).

وتعتبر شمسان من حیث المبدأ أن أھم قیمة لدیھا ھي رضا العمالء وزیادة جودة الخدمة مع مرور كل یوم باعتمادھا على ھیكلھا 
القوي والمطمئن والمتعاون من الخبراء والموظفین الودودین العاملین لدیھا.



األسمدة العضویة السائلة
 خط اإلنتاج

 خط اإلنتاج



خالل مكافحة نبات الھالوك
الجذر الصحي

نمو صحي في النباتات

كافحة الفیروسات والبكتریا
الوقایة من األمراض

باتیز  E7 خط اإلنتاج

أوروبان خط اإلنتاج E7

خالل مكافحة الدیدان الخیطیة
تشكیل جذر شعري جدید

الحمایة ضد األمراض

أوروبان خط اإلنتاج E7

بیروس خط اإلنتاج E7 
 



(النتروجین – الفوسفور –البوتاسیوم) NPK األسمدة الغذائیة



 أسمدة نانو تك الغذائیة
(النتروجین – الفوسفور –البوتاسیوم)

التركیب

أزھار القطاف
الخضراوات والفراولة في الحقول المفتوحة

الدفیئات الزراعیة
الفواكھ

الفواكھ ذات النواة القاسیة
الكروم

أشجار الزیتون والحمضیات
الحبوب والمحاصیل الصناعیة

العشب األخضر

غ 250-150 ل ماء 100
غ 300-250 ل ماء 100
غ 250-150 ل ماء 100
غ 350-300 ل ماء 100
غ 350-300 ل ماء 100
غ 300-250 ل ماء 100
غ 350-300 ل ماء 100

غ water 450-500 ل 100
غ water 350-400 ل 100

(N) النیتروجین الكلي
(NH3) نترات النیتروجین 

(NH4) نترات األمونیوم
(NH4) الیوریا نیتروجین

(P2O5) ثنائي أكسید الفوسفور

(B) البورون القابل للذوبان في الماء

(MO) المولیبدینوم القابل للذوبان في الماء

أكسید البوتاسیوم القابل
(P2O5) للذوبان في الماء

أسرع أسمدة الري بالتنقیط المنحلة في العالم

نانوتك ھي أسرع سماد ري بالتنقیط القابل للذوبان في العالم
نانوتك یحتوي في جمیع صیغھ على أحماض أمینیة مجانیة

نانوتك  ینحل بسرعة دون أي ترسیب ویمكن استخدامھ بأمان باالستعمال الورقي بفضل المواد الخام العالیة النقاء
نانوتك یمكن استخدامھ في جمیع أنواع تغذیة النبات دون أي

منتج إضافي من بدایة الموسم حتى الحصاد.
خلق عوائق في أنظمة الري بالتنقیط ویمنع استخدامھ المنتظم انسداد األسمدة المستخدمة.

نانوتك یعطي نتائج ممتازة ضد مشاكل التجذیر واإلزھار وأضرار الفیروسات.
 نانوتیك یوفر ظروف تغذیة ممتازة خاصة في الحاالت التي یكون فیھا النبات تحت ضغط  معین مثل (البرودة و السخونة و

الماء ومبیدات اآلفات واألمراض) حیث ینعش النبات عن طریق تحفیزه إلنتاج الطاقة.
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 تطویر نمو الجذر بشكل قوي

 لإلنبات السریع  سبیدكس سمارتسماد 
 النباتات البذور على ستعمالاال النباتاتعلى ستعمال اال استعمال الصیغة
 شجیرة صغیرة - ھیكتولتر / غ 200-150 عن طریق الحل
 نباتات الدفیئة الزراعیة - دیكار / غ 1250-1000 مع میاه الري
 المفتوحةنباتات الحقول  - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

لتر 10-8ترطیب بالماء   القطن غ 800 / كغ 75  
 دوار الشمس غ 800 / كغ 25  لتر 10-8ترطیب بالماء 
 الذرة غ 800 / كغ 60-50  لتر 10-8ترطیب بالماء 
البطیخ األحمر والبطیخ  غ 800 / كغ 20  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 األصفر
 فاصولیا غ 800 / كغ 75  
 القمح والشعیر غ 800 / كغ 400  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 الفراولة - دیكار / غ 1500-1000 مع میاه الري
 أزھار القطاف - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

 
البذور مع المنتج حتى مرحلة  . قم بخلطلالستعمال على البذور قم بترطیب البذور وانشر المنتج فوق البذور

بالنسبة للتطبیقات الورقیة ، یتم تطبیق المنتج .قبل الزرع  من أجل فترة الحضانةالتجانس ویسمح بوقت معین 
 لتر ماء ، خالل المراحل األولى لجمیع المحاصیل. 100جم /  80بنسبة 

 غ800التعبئة علبة معدنیة 

 )15الصفحة (

 توربو  6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20
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 تطویر نمو الجذر بشكل قوي

 لإلنبات السریع  سبیدكس سمارتسماد 
 النباتات البذور على ستعمالاال النباتاتعلى ستعمال اال استعمال الصیغة
 شجیرة صغیرة - ھیكتولتر / غ 200-150 عن طریق الحل
 نباتات الدفیئة الزراعیة - دیكار / غ 1250-1000 مع میاه الري
 المفتوحةنباتات الحقول  - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

لتر 10-8ترطیب بالماء   القطن غ 800 / كغ 75  
 دوار الشمس غ 800 / كغ 25  لتر 10-8ترطیب بالماء 
 الذرة غ 800 / كغ 60-50  لتر 10-8ترطیب بالماء 
البطیخ األحمر والبطیخ  غ 800 / كغ 20  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 األصفر
 فاصولیا غ 800 / كغ 75  
 القمح والشعیر غ 800 / كغ 400  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 الفراولة - دیكار / غ 1500-1000 مع میاه الري
 أزھار القطاف - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

 
البذور مع المنتج حتى مرحلة  . قم بخلطلالستعمال على البذور قم بترطیب البذور وانشر المنتج فوق البذور

بالنسبة للتطبیقات الورقیة ، یتم تطبیق المنتج .قبل الزرع  من أجل فترة الحضانةالتجانس ویسمح بوقت معین 
 لتر ماء ، خالل المراحل األولى لجمیع المحاصیل. 100جم /  80بنسبة 

 غ800التعبئة علبة معدنیة 

 )15الصفحة (

 توربو  6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20



غولد سبیشال
EC سماد

التركیب

االستعمال في التربة

االستعمال الورقي

% (N) النیتروجین
الكلي

ثنائي أكسید الفوسفور
القابل للذوبان في الماء 

أكسید البوتاسیوم القابل
للذوبان في الماء

الحدید القابل للذوبان في
الماء

المغنزیوم القابل للذوبان
في الماء

طماطم ، فلفل ، باذنجان ، خیار ، شمام
سكر ، ماء

 البطیخ ، الیقطین ، الفراولة والفول
السوداني ، البطاطس ، بنجر السكر

التفاح ، الكمثرى ، الخوخ ، المشمش ، الكرز ، 
الكرز الحامض ،  

رمان ، زیتون ، فستق ، حمضیات ، كیوي ، موز

فترة مبكرة بعد الزراعة

خالل فترة النمو

فترة الفاكھة

تبدأفترة النمو

فترة اإلزھار
فترة الفاكھة

قبل اإلزھار في مرحلة النمو

قبل التزھر في مرحلة النمو

مرحلة الفاكھة

مرحلة الفاكھة

كغ -1,50 1,00 یومیا

مرة واحدة كل أسبوع
ل /100 غ 300

16-8-24+ME

12

42

12

0,02

18

18

18

0,009

20

20

20

0,03

--

0,1

--

12-42-12+me

13-6-35+me

8-18-18+me
20-10-22+me
12-42-12+me
13-6-35+me

20-20-20+me
2-42-12+me

12-42-12+me
20-20-20+me

13-6-35+me

13-6 -35+me

18-18-18+me أو
20-20-20+me أو
20-10-22+me

ل / 100 غ 250-300

ل / 100 غ 250-300

20

10

22

13

6

35

16

8

24

--

--

--

--

 نسبة إضافیة في جمیع الصیغ من األحماض األمینیة: 5 ٪ واألعشاب البحریة: ٪1
      كفاءة عالیة في ظروف البرد واإلجھاد   

صیغ متمیزة بالحموضة
(الحدید -HEPCA -األحماض األمینیة -MKP) في مزیج من الموارد عالیة التأثیر

التأثیر األكبر في الري الورقي والتنقیط
كغ PE 20 التعبئة: كیس

(P2O5) %

(K2O) %

% (Fe)

% (Mn)
الزنك القابل للذوبان
% (Zn) في الماء

 النحاس القابل للذوبان
% (Cu) في الماء

طماطم ، فلفل ، باذنجان ، خیار ، سكر
 البطیخ األصفر، البطیخ األحمر، الیقطین ، الفراولة

، الفول السوداني
البطاطس ، بنجر السكر

 التفاح ، الكمثرى ، الخوخ ، المشمش ، الكرز
الحامض الكرز

رمان ، زیتون ، فستق ، حمضیات ، كیوي ، موز
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یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 قم بعملیة الريالتطبیق 

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 الري.

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

منطقة الجذر یتم التطبیق على 
 قبل المطر أو بعد

 .التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة  ي
 الجذر قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - متر الواحدخط غ /  4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 

 )16الصفحة (

 6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20
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یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 قم بعملیة الريالتطبیق 

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 الري.

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

منطقة الجذر یتم التطبیق على 
 قبل المطر أو بعد

 .التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة  ي
 الجذر قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - متر الواحدخط غ /  4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 

 )16الصفحة (

 6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20



بالتین
NPK سماد

(النتروجین – الفوسفور –البوتاسیوم)

11-44-11+me

11

44

11

--

--

--

18-18-18+me

18

18

18

--

--

--

20-20-20+me

20

20

20

--

0,1

--

20-10-22+me

20

10

22

0,02

0,01

0,008

11-5-35+me

11

5

35

--

--

--

جميع املستحرضات تحتوي عىل حمض أميني ....
5 ٪ نسبة إضافية يف جميع املستحرضات, األح�ض األمينية: 5 ٪ ، األعشاب البحرية : 1 ٪

* 100 ٪ قابل للذوبان يف املاء
* كفاءة عالية يف الربد

* صيغ تتميز بالحموضة
* مواد ذات تأث� كب� يف خليط MKP - األح�ض األمينية - الحديد

* أفضل تأث� من الرتبة والتطبيق الورقي
أداء جيد خالل الظروف الباردة 

• قابل للذوبان ¨اما 
• املغذيات النباتية املشتقة من M.K.P. ، كربيتات البوتاسيوم و األح�ض األمينية والعنارص الصغرى

• يتم تطبيقها عن طريق تخصيب الرتبة يف الحقول املفتوحة أو الدفيئات وهي أيضا مناسبة عن طريق التطبيق الورقي
االستع�ل يف الرتبة

نباتات الدفیئات الزراعیة 
ونباتات الحقول المفتوحة 
والبطیخ األصفر والبطیخ 
األحمر والموز والفراولة

• احتفظ بھا بعیدا عن متناول ید األطفال
• إلذابة 1 كغ من األسمدة ، یجب علیك استخدام 8-10 لتر من الماء.

• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك، فمن المستحسن
القیام باختبار التوافق عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.

التعبئة: كیس  PE 20 كغ

نباتات الدفیئات الزراعیة ونباتات 
الحقول المفتوحة والبطیخ األصفر 

والبطیخ األحمر

والموز والفراولة التفاح ، الخوخ ، 
الكرز ، الرمان ، الزیتون

التفاح ، الخوخ ، الكرز ، 
الرمان ، الزیتون

التركیب
% (N) إجمالي النیتروجین

 ثنائي أكسید الفوسفور القابل
% (P2O5) للذوبان في الماء

 أكسید البوتاسیوم القابل للذوبان
% (K2O) في الماء
الحدید القابل للذوبان
% (Fe) في الماء

المغنزیوم القابل للذوبان 
% (Mn) في الماء

الزنك القابل للذوبان في الماء

النحاس القابل للذوبان في الماء
% (Zn)

% (Cu)

االستعمال في التربة
بعد الزرع

خالل فترة النمو
11-44-11+TE

TE+18-18-18 أو
TE+20-20-20 أو

20-10-22+TE

1,00-0,75 كغ في الیوم

1,50-1,00كغ في الیوم

1,50-1,00 كغ في الیوم

5-3 كغ في األسبوع

5-4 كغ في األسبوع

مرحلة النضج 
قبل فترة النمو 
مرحلة النضج

11-5-35+TE

3-520+10+22+TE

11-5-35+TE

االستعمال الورقي
فترة قبل اإلزھار فترة النمو

فترة قبل اإلزھار فترة النمو

300-250 غ/ھیكتولتر

300-250 غ/ھیكتولتر

11-44-11+TE
20-20-20+TE

11-44-11+TE
20-20-20+TE

مرحلة النضج 

مرحلة النضج 

TE+35-5-11 1,50-1,00 كغ / یوم

11-5-35+TE5-4 كغ / اسبوع
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 التطبیق قم بعملیة الري
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
  الريالتطبیق قم بعملیة 

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
أو بعدقبل المطر   

 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - غ / خط متر الواحد 4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 )17الصفحة (

 ماكسي كومبي
 W /W المحتویات

 B(% 0,5البورون القابل للذوبان في الماء (
 Fe%( 3القابل للذوبان في الماء ( الحدید

القابل للذوبان في الماء  المغنزیوم
)Mn%( 

2 

 Zn%( 1القابل للذوبان في الماء ( الزنك
  %)Cuالنحاس القابل للذوبان في الماء (

PH  
 

 
 

 .مزیج فعال للتطبیق على األوراق والتربة 
  النباتات.یمكن استخدامھ بأمان لمعالجة عوز العناصر الصغرى في 
 مرتبط بمركب  أسھل من األوراق بماأنھ بشكل یكون امتصاصھEDTA 



یوروسول
NPK سماد

(النتروجین – الفوسفور –البوتاسیوم)

12-38-12+TE 
15-30-15+TE
18-18-18+TE 
20-20-20+TE 
20-10-22+TE
15-5-30+TE 
16-8-24+TE 
5-5-40+TE
20+10+22+TE
16-8-24+TE 
5-5-40+TE

• سماد عالي النقاء ، قابل للذوبان في الماء %100

• صیغة تتمیز بالحموضة
• تمنع آثار االنسداد الناشئ من التكلس المائي في أنظمة الري بالتنقیط 

HEPCAو EDTA العناصر الصغیرة متحدة (متمخلبة) مع المركبین •
• ملون باستخدام ملونات الطعام العضویة

• احتفظ بھا بعیدا عن متناول ید األطفال

• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك فمن المستحسن القیام باختبار التوافق

عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.

التعبئة: كیسPE  25-1كغ

18-18-18
ME

405-5-
ME

15-30-15
ME

20-20-20
ME

2220-10-
ME

3015-5-
ME

2416-8-
ME التركیب

% (N) النیتروجین الكلي
ثنائي أكسید الفوسفور 
القابل للذوبان في الماء

أكسید البوتاسیوم القابل 
%(K2O)للذوبان في الماء

الحدید القابل للذوبان في 
% (Fe)الماء

المغنزیوم القابل للذوبان في 
% (Mn)الماء

نباتات الدفیئات الزراعیة 
ونباتات الحقول المفتوحة 
والبطیخ األصفر والبطیخ 
األحمر والموز والفراولة

التفاح ، الخوخ ، الكرز ، 
الرمان

الزنك القابل للذوبان في 
% (Zn) الماء

النحاس القابل للذوبان في 
%(Cu) الماء

% (P2O5)

بعد الزرع

خالل فترة النمو

مرحلة النضج

بدایة  فترة النمو

مرحلة النضج

1,00-0,75 كغ / یوم

1,50-1,00كغ /یوم

1,50-1,00 كغ /یوم

5-3 كغ / أسبوع

5-4 كغ / أسبوع

تحذیر



ماتركس
NPK سماد

(النتروجین – الفوسفور –البوتاسیوم)

التركیب
% (N) النیتروجین الكلي

ثنائي أكسید الفوسفور 
القابل للذوبان في الماء

أكسید البوتاسیوم القابل 
%(K2O)للذوبان في الماء

الحدید القابل للذوبان في 
% (Fe)الماء

المغنزیوم القابل للذوبان في 
% (Mn)الماء

الزنك القابل للذوبان في 
% (Zn) الماء

النحاس القابل للذوبان في 
%(Cu) الماء

% (P2O5)

12-38-12+TE 
15-30-15+TE

18-18-18+TE 
20

20-10-22+TE
11+5+35+TE

-20-20+TE 

20+10+22+TE

16-8-24+TE 

• قابل للذوبان في الماء %100

• ویأتي في عدة نسب لصیغ لتلبیة مختلف متطلبات المحاصیل / الموسم.

•  تتمیز ھذه الصیغ (التشكیالت) بعمل مزدوج فھي تمنع االنسداد وتوفر المواد المغذیة المطلوبة لمحصول كامل

• باإلضافة إلى ذلك ، تحتوي جمیع التشكیالت على كبریتات األمونیوم و الیوریا وMAP و كبریتات البوتاسیوم و العناصر 

.EDTA الصغرى المرتبطة مع مركب

نباتات الدفیئات الزراعیة 
ونباتات الحقول المفتوحة 
والبطیخ األصفر والبطیخ 
األحمر والموز والفراولة

التفاح ، الخوخ ، الكرز ، 
الرمان

بعد الزرع

خالل فترة النمو

مرحلة النضج

بدایة  فترة النمو

مرحلة النضج

1,00-0,75 كغ / یوم

1,50-1,00كغ /یوم

1,50-1,00 كغ /یوم

5-3 كغ / أسبوع

5-4 كغ / أسبوع

• احتفظ بھا بعیدا عن متناول ید األطفال

• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك فمن المستحسن القیام باختبار التوافق

عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.

التعبئة: كیسPE  25كغ

تحذیر



أسمدة خاصة



14-42-14+TE 

20-20-20+TE

15-5-38+TE

14-42-14+TE 

20-20-20+TE

15-5-38+TE

التركیب
% (N) النیتروجین الكلي

ثنائي أكسید الفوسفور 
القابل للذوبان في الماء

أكسید البوتاسیوم القابل 
%(K2O)للذوبان في الماء

% (Fe)الحدید القابل للذوبان في الماء
ثالث أكسید الكبریت القابل للذوبان في الماء 

٪ (SO3)

% (Mn)المغنزیوم القابل للذوبان في الماء

% (Zn) الزنك القابل للذوبان في الماء

%(Cu) النحاس القابل للذوبان في الماء

% (P2O5)

• تركیبات مسحوق بیست لیف ذات قابلیة ذوبان ممتازة حقًا لفترات مختلفة من الزرع.

• بسبب انخفاض إمكانیة الوصول، ال یمكن أن یلحق الضرر باألوراق والزھور

• تحتوي تركیبات بیست لیف على بیوریا منخفضة، وال یمكن أن تلحق الضرر باألوراق

• بیست لیف 14-42-14 یعطي نتیجة جیدة لنمو الجذر

• بیست لیف  38-5-15 تعطي نتائج جیدة لالزھار والحرث وتطویر البراعم و جودةالزیت كما تحتوي تركیبتھ على نسبة 
عالیة من البوتاسیوم. وبالتالي، یصبح النبات قوي بعد تشكل الفاكھة و یشجعھا على النضوج.

• ینصح باستخدام بیست لیف  20-20-20 في المراحل األولى من النمو حتى تشكل الفاكھة فاستخدامھا مفید جدا في مرحلة ما 
قبل اإلزھار على الخضروات و على أشجار الفاكھة والمحاصیل الصناعیة.

نباتات الدفیئات الزراعیة ونباتات 
الحقول المفتوحة والبطیخ األصفر 
والبطیخ األحمر والموز والفراولة

في مرحلة ما قبل االزھار
خالل فترة النمو

التفاح ، الخوخ ، الكرز ، 
الرمان

• احتفظ بھا بعیداً عن متناول ید األطفال
• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك فمن المستحسن القیام باختبار التوافق

عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.
التعبئة: صندوق 1 كغ

تحذیر

بیست لیف سماد ورقي

%(B) االبورون القابل للذوبان في الماء

%(MO) المولبیدینوم القابل للذوبان في الماء

االستعمال الورقي
غ / ھیكتولتر 250-300

1,50-1,00كغ /یوم

300-250غ/ ھیكتولتر

5-4كغ/یوم

عندما یزداد حجم الفاكھة 

في مرحلة ما قبل االزھار
 خالل فترة النمو

عندما یزداد حجم الفاكھة



 

التركیب

 یحتوي على األحماض األمینیة ومستخلصات األعشاب البحریة وأمالح البوتاسیوم …

تشكیل مناسب ومتجانس 

تطویر نمو الجذر بشكل قوي

سماد سبیدكس سمارت لإلنبات السریع

لالستعمال على البذور قم بترطیب البذور وانشر المنتج فوق البذور. قم بخلط البذور مع المنتج حتى مرحلة التجانس ویسمح 
بوقت معین قبل الزرع  من أجل فترة الحضانة.بالنسبة للتطبیقات الورقیة ، یتم تطبیق المنتج بنسبة 08 جم / 001 لتر ماء ، 

خالل المراحل األولى لجمیع المحاصیل.

التعبئة علبة معدنیة 800غ

سماد سبیدكس سمارت بودرة اإلنبات

46 المواد العضویة %                           
11                   % (N) إجمالي النیتروجین
2,5               % (N) النیتروجین العضوي

4  % (Zn) الزنك القابل للذوبان في الماء
-                                                             PH
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 تطویر نمو الجذر بشكل قوي

 لإلنبات السریع  سبیدكس سمارتسماد 
 النباتات البذور على ستعمالاال النباتاتعلى ستعمال اال استعمال الصیغة
 شجیرة صغیرة - ھیكتولتر / غ 200-150 عن طریق الحل
 نباتات الدفیئة الزراعیة - دیكار / غ 1250-1000 مع میاه الري
 المفتوحةنباتات الحقول  - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

لتر 10-8ترطیب بالماء   القطن غ 800 / كغ 75  
 دوار الشمس غ 800 / كغ 25  لتر 10-8ترطیب بالماء 
 الذرة غ 800 / كغ 60-50  لتر 10-8ترطیب بالماء 
البطیخ األحمر والبطیخ  غ 800 / كغ 20  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 األصفر
 فاصولیا غ 800 / كغ 75  
 القمح والشعیر غ 800 / كغ 400  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 الفراولة - دیكار / غ 1500-1000 مع میاه الري
 أزھار القطاف - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

 
البذور مع المنتج حتى مرحلة  . قم بخلطلالستعمال على البذور قم بترطیب البذور وانشر المنتج فوق البذور

بالنسبة للتطبیقات الورقیة ، یتم تطبیق المنتج .قبل الزرع  من أجل فترة الحضانةالتجانس ویسمح بوقت معین 
 لتر ماء ، خالل المراحل األولى لجمیع المحاصیل. 100جم /  80بنسبة 

 غ800التعبئة علبة معدنیة 

 )15الصفحة (

 توربو  6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20
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 قساوة ثمرة الفاكھة طویلة للقشرة ویزید من اةیوفر مدة حی 

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة  دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40بعد البزوغ بحجم 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 قابلیة الخلط:

 الفوسفور.ال تخلط مع تركیز عال من منتجات 

 كغ  20 – 5 – 1التعبئة : عبوة بالستیكیة       

 )22الصفحة (

 فیكس أب 

 تطویر نمو الجذر

 W/ W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في  النحاس
 ) %cuالماء(

0,19 

للذوبان في القابل الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

المغنزیوم القابل للذوبان 
 ) %Mnفي الماء(

0,21 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 .األحماض األمینیة وخالصة األعشاب البحریةوالبوتاسیوم مع شالت  EDTA بمركب المرتبطةالزنك والحدید والمغنزیوم 

  على البذورظھور مناسب ومتجانس عندما تطبق 
  قوي ،بشكل الجذر  نموتطویر 
  أكبر بشكل صحي أكثر وفعالیةنمو النباتات 
  عشركجم /  1بعد أسبوع واحد من الزرع ، یجب أن یكون معدل االستخدام. 
 في الفترة األولى من النبات تسریع النمو النباتي 
  الفاكھة أكثر. عناقیداألول صحي وستكون  اإلزھاركون یس الدفیئة الزراعیةال سیما في نباتات 
 الصغرى على النبات خالل فترة النمو األولى. العناصر منع مرض 
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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 تطویر نمو الجذر بشكل قوي

 لإلنبات السریع  سبیدكس سمارتسماد 
 النباتات البذور على ستعمالاال النباتاتعلى ستعمال اال استعمال الصیغة
 شجیرة صغیرة - ھیكتولتر / غ 200-150 عن طریق الحل
 نباتات الدفیئة الزراعیة - دیكار / غ 1250-1000 مع میاه الري
 المفتوحةنباتات الحقول  - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

لتر 10-8ترطیب بالماء   القطن غ 800 / كغ 75  
 دوار الشمس غ 800 / كغ 25  لتر 10-8ترطیب بالماء 
 الذرة غ 800 / كغ 60-50  لتر 10-8ترطیب بالماء 
البطیخ األحمر والبطیخ  غ 800 / كغ 20  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 األصفر
 فاصولیا غ 800 / كغ 75  
 القمح والشعیر غ 800 / كغ 400  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 الفراولة - دیكار / غ 1500-1000 مع میاه الري
 أزھار القطاف - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

 
البذور مع المنتج حتى مرحلة  . قم بخلطلالستعمال على البذور قم بترطیب البذور وانشر المنتج فوق البذور

بالنسبة للتطبیقات الورقیة ، یتم تطبیق المنتج .قبل الزرع  من أجل فترة الحضانةالتجانس ویسمح بوقت معین 
 لتر ماء ، خالل المراحل األولى لجمیع المحاصیل. 100جم /  80بنسبة 

 غ800التعبئة علبة معدنیة 

 )15الصفحة (

 توربو  6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20

آيرونكس 6 توربو
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 تطویر نمو الجذر بشكل قوي

 لإلنبات السریع  سبیدكس سمارتسماد 
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 نباتات الدفیئة الزراعیة - دیكار / غ 1250-1000 مع میاه الري
 المفتوحةنباتات الحقول  - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

لتر 10-8ترطیب بالماء   القطن غ 800 / كغ 75  
 دوار الشمس غ 800 / كغ 25  لتر 10-8ترطیب بالماء 
 الذرة غ 800 / كغ 60-50  لتر 10-8ترطیب بالماء 
البطیخ األحمر والبطیخ  غ 800 / كغ 20  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 األصفر
 فاصولیا غ 800 / كغ 75  
 القمح والشعیر غ 800 / كغ 400  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 الفراولة - دیكار / غ 1500-1000 مع میاه الري
 أزھار القطاف - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

 
البذور مع المنتج حتى مرحلة  . قم بخلطلالستعمال على البذور قم بترطیب البذور وانشر المنتج فوق البذور

بالنسبة للتطبیقات الورقیة ، یتم تطبیق المنتج .قبل الزرع  من أجل فترة الحضانةالتجانس ویسمح بوقت معین 
 لتر ماء ، خالل المراحل األولى لجمیع المحاصیل. 100جم /  80بنسبة 

 غ800التعبئة علبة معدنیة 

 )15الصفحة (

 توربو  6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 13 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20
 

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 قم بعملیة الريالتطبیق 

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 الري.

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

منطقة الجذر یتم التطبیق على 
 قبل المطر أو بعد

 .التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة  ي
 الجذر قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - متر الواحدخط غ /  4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 

 )16الصفحة (

 6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20
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 قساوة ثمرة الفاكھة طویلة للقشرة ویزید من اةیوفر مدة حی 

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة  دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40بعد البزوغ بحجم 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 قابلیة الخلط:

 الفوسفور.ال تخلط مع تركیز عال من منتجات 

 كغ  20 – 5 – 1التعبئة : عبوة بالستیكیة       

 )22الصفحة (

 فیكس أب 

 تطویر نمو الجذر

 W/ W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في  النحاس
 ) %cuالماء(

0,19 

للذوبان في القابل الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

المغنزیوم القابل للذوبان 
 ) %Mnفي الماء(

0,21 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 .األحماض األمینیة وخالصة األعشاب البحریةوالبوتاسیوم مع شالت  EDTA بمركب المرتبطةالزنك والحدید والمغنزیوم 

  على البذورظھور مناسب ومتجانس عندما تطبق 
  قوي ،بشكل الجذر  نموتطویر 
  أكبر بشكل صحي أكثر وفعالیةنمو النباتات 
  عشركجم /  1بعد أسبوع واحد من الزرع ، یجب أن یكون معدل االستخدام. 
 في الفترة األولى من النبات تسریع النمو النباتي 
  الفاكھة أكثر. عناقیداألول صحي وستكون  اإلزھاركون یس الدفیئة الزراعیةال سیما في نباتات 
 الصغرى على النبات خالل فترة النمو األولى. العناصر منع مرض 
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  
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 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز
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یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 قم بعملیة الريالتطبیق 

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 الري.

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

منطقة الجذر یتم التطبیق على 
 قبل المطر أو بعد

 .التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة  ي
 الجذر قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - متر الواحدخط غ /  4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 

 )16الصفحة (
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 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20
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یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 قم بعملیة الريالتطبیق 

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 الري.

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

منطقة الجذر یتم التطبیق على 
 قبل المطر أو بعد

 .التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة  ي
 الجذر قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - متر الواحدخط غ /  4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 

 )16الصفحة (

 6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20
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 التطبیق قم بعملیة الري
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
  الريالتطبیق قم بعملیة 

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
أو بعدقبل المطر   

 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - غ / خط متر الواحد 4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 )17الصفحة (

 ماكسي كومبي
 W /W المحتویات

 B(% 0,5البورون القابل للذوبان في الماء (
 Fe%( 3القابل للذوبان في الماء ( الحدید

القابل للذوبان في الماء  المغنزیوم
)Mn%( 

2 

 Zn%( 1القابل للذوبان في الماء ( الزنك
  %)Cuالنحاس القابل للذوبان في الماء (

PH  
 

 
 

 .مزیج فعال للتطبیق على األوراق والتربة 
  النباتات.یمكن استخدامھ بأمان لمعالجة عوز العناصر الصغرى في 
 مرتبط بمركب  أسھل من األوراق بماأنھ بشكل یكون امتصاصھEDTA 

آیرونكس 6
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
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جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون
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 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
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 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -
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 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز



• مزیج فعال للتطبیق على األوراق والتربة.
• یمكن استخدامھ بأمان لمعالجة عوز العناصر الصغرى في النباتات.

EDTA یكون امتصاصھ بشكل أسھل من األوراق بماأنھ مرتبط بمركب •
• سیؤدي التطبیق أثناء اإلزھار إلى زیادة تكوین الفاكھة

• تزید نسب العناصر الدقیقة المتوازنة في المحتوى من غلة أشجار الفاكھة
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 التطبیق قم بعملیة الري
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
  الريالتطبیق قم بعملیة 

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
أو بعدقبل المطر   

 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - غ / خط متر الواحد 4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 )17الصفحة (

 ماكسي كومبي
 W /W المحتویات

 B(% 0,5البورون القابل للذوبان في الماء (
 Fe%( 3القابل للذوبان في الماء ( الحدید

القابل للذوبان في الماء  المغنزیوم
)Mn%( 

2 

 Zn%( 1القابل للذوبان في الماء ( الزنك
  %)Cuالنحاس القابل للذوبان في الماء (

PH  
 

 
 

 .مزیج فعال للتطبیق على األوراق والتربة 
  النباتات.یمكن استخدامھ بأمان لمعالجة عوز العناصر الصغرى في 
 مرتبط بمركب  أسھل من األوراق بماأنھ بشكل یكون امتصاصھEDTA 

ماكيس كومبي
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 سیؤدي التطبیق أثناء اإلزھار إلى زیادة تكوین الفاكھة 
 تزید نسب العناصر الدقیقة المتوازنة في المحتوى من غلة أشجار الفاكھة 

 المحاصیل الجرعة التطبیق واالستخدام على األوراق
)ورقي( الحقلمحاصیل     

،  البزوغفي األسبوع السادس بعد  الكانوال والقطن والقمح والشعیر
 یمكن تكرار التطبیق في العشرین

 أسبوع.

ل ماء 100غ /  250- 200  

في فترتي الربیع والخریف عندما 
 على األشجار. اإلصفرار یظھر

 الحمضیات (بالتنقیط) داغ /  500 -400

  فترة نمو النبات
ل ماء 100غ /  200  

 داغ /  400

 القرعیة
 ورقي
 بالتنقیط

أو  البزوغفي األسبوع السادس بعد 
 بعد فترة الزرع.

 
 ل ماء 100غ /  200

 داغ / 400

 النباتات المورقة
 ورقي
 بالتنقیط

 اإلصفرار ظھرإذا تتكرر العملیة 
وإذا لزم األمر أعلى شجرة الفاكھة 

األفضل والفترة   
تطبیق ھي الفترة في الربیع قبل لل

 .األزھار تفتح

أشجار الفواكھ ذات النواة الصلبة  ل 100غ /   250 – 200
 (ورقي)

 

اإلصفرار  ظھرتتكرر العملیة إذا 
على شجرة الفاكھة أوإذا لزم األمر 

 والفترة  األفضل
للتطبیق ھي الفترة في الربیع قبل 

 تفتح األزھار.

 اللینةأشجار الفواكھ ذات النواة  داغ /  250 - 200
 (ورقي)

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 كفترة راحة یوًما 20إلى 

 الفراولة (ورقي) ل ماء 100غ /  250- 200

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 ل ماء 100غ /  200
 ل  ماء 100غ /  400 – 200

 الخضار
 ورقي
 بالتنقیط

النبات  في الفترات التي یحتاج فیھا
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 ل ماء 100غ /  200 – 150
 ل  ماء 100غ /  400 – 300

 جذع الكرمة
 ورقي
 بالتنقیط

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 النباتات الزیتیة ل ماء 100غ / 150 – 100
 ورقي

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 الموز (بالتنقیط) داغ /  300

 

 

 )18الصفحة (

 غولد مكس بیست مایكرو



غولد مكس (عنصر صغیر مرتبط 100 %)

خلیط من العناصر الصغرى القابلة للذوبان في الماء على شكل حبیبات لمعالجة أوجھ القصور للعناصر المتعددة األثر التي تتواجد بكثرة 
في مزارع الكروم وبساتین الخضار والفواكھ.

• تنتقل العناصر الدقیقة إلى بنیة المركبات العضویة وغیر العضویة الموجودة في النباتات وینشط نظم االنزیم في النباتات.

• یمكن استخدامھا مع منتجات NPK (النتروجین – الفوسفور - البوتاسیوم) عن طریق الري بالتنقیط.

.EDTA تعتبرأفضل طریقة فّعالة للقیام بالتطبیق الورقي ھي استخدام العناصر الدقیقة المرتبطة بمركب •

• عندما تطبق في فترة االزھار فإن ذلك یزید من مجموعة الفاكھة.

• یزید الغلة وجودة الناتج من أشجار الفواكھ بفضل محتوایاتھ المتوازنة من لعناصر الصغرى.
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 الحمضیات (بالتنقیط) داغ /  500 -400

  فترة نمو النبات
ل ماء 100غ /  200  

 داغ /  400

 القرعیة
 ورقي
 بالتنقیط

أو  البزوغفي األسبوع السادس بعد 
 بعد فترة الزرع.

 
 ل ماء 100غ /  200

 داغ / 400

 النباتات المورقة
 ورقي
 بالتنقیط

 اإلصفرار ظھرإذا تتكرر العملیة 
وإذا لزم األمر أعلى شجرة الفاكھة 

األفضل والفترة   
تطبیق ھي الفترة في الربیع قبل لل

 .األزھار تفتح

أشجار الفواكھ ذات النواة الصلبة  ل 100غ /   250 – 200
 (ورقي)

 

اإلصفرار  ظھرتتكرر العملیة إذا 
على شجرة الفاكھة أوإذا لزم األمر 

 والفترة  األفضل
للتطبیق ھي الفترة في الربیع قبل 

 تفتح األزھار.

 اللینةأشجار الفواكھ ذات النواة  داغ /  250 - 200
 (ورقي)

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 كفترة راحة یوًما 20إلى 

 الفراولة (ورقي) ل ماء 100غ /  250- 200

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 ل ماء 100غ /  200
 ل  ماء 100غ /  400 – 200

 الخضار
 ورقي
 بالتنقیط

النبات  في الفترات التي یحتاج فیھا
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 ل ماء 100غ /  200 – 150
 ل  ماء 100غ /  400 – 300

 جذع الكرمة
 ورقي
 بالتنقیط

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 النباتات الزیتیة ل ماء 100غ / 150 – 100
 ورقي

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 الموز (بالتنقیط) داغ /  300

 

 

 )18الصفحة (

 غولد مكس بیست مایكرو

غولد مكس بيست مايكرو
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 W /W التركیب 
 B(% 0,4البورون القابل للذوبان في الماء ( 
 Fe%( 3,5الحدید القابل للذوبان في الماء ( 3,5
المغنزیوم القابل للذوبان في الماء  3,8

)Mn%( 
3,8 

للذوبان في الماء مولیبدینوم القابل  0,1
)MO(% 

0,1 

 Zn%( 4,6القابل للذوبان في الماء ( الزنك 4,6
 Cu(% 0,7النحاس القابل للذوبان في الماء ( 0,7

 

 )% 100مرتبط غولد مكس (عنصر صغیر 

األثر التي لمعالجة أوجھ القصور للعناصر المتعددة على شكل حبیبات خلیط من العناصر الصغرى القابلة للذوبان في الماء 
 تتواجد بكثرة في مزارع الكروم وبساتین الخضار والفواكھ.

  تنتقل العناصر الدقیقة إلى بنیة المركبات العضویة وغیر العضویة الموجودة في النباتات وینشط نظم االنزیم في
 النباتات.

  یمكن استخدامھا مع منتجاتNPK  بالتنقیط.البوتاسیوم) عن طریق الري  -الفوسفور  –(النتروجین 
   تعتبرأفضل طریقة فّعالة للقیام بالتطبیق الورقي ھي استخدام العناصر الدقیقة المرتبطة بمركبEDTA. 
  الفاكھة. مجموعةعندما تطبق في فترة االزھار فإن ذلك یزید من 
 .یزید الغلة وجودة الناتج من أشجار الفواكھ بفضل محتوایاتھ المتوازنة من لعناصر الصغرى 

 النبات الجرعة االستعمال فترة 
 نباتات الدفیئة الزراعیة غ / ھیكتولتر 50-75 قبل اإلزھار
 نباتات الحقل المفتوح غ / ھیكتولتر     75 قبل اإلزھار

 البطیخ األحمر والبطیخ األصفر غ / ھیكتولتر  50-75 سم 50 – 40عند بزوغ الساق 
 الفراولة غ / ھیكتولتر 50 قبل اإلزھار

 القطن –البطاطا  غ / ھیكتولتر 50-75 بدایة اإلزھارعند 
 العنب غ / ھیكتولتر 50 قبل ظھور عناقید العنب

 الزیتون غ / ھیكتولتر 75 عند بدایة اإلزھار
 الحمضیات غ / ھیكتولتر 75 عند بدایة اإلزھار

 الكرزالتفاح البازالء الخوخ  غ / ھیكتولتر 75 قبل اإلزھار والتجھیز لمرحلة الفواكھ
 أزھار القطاف غ / ھیكتولتر  75 یوم من الزرع 20- 15بعد 

 

 

 

 

 

 )19الصفحة (

 ساشاك

17 
 

 W /W التركیب
النتروجین القابل للذوبان في الماء 

)N(% 
5 

ثنائي أكسید الفوسفور القابل للذوبان في 
 الماء

)P2O5% ( 

25 

 Zn%( 4القابل للذوبان في الماء ( الزنك
 

 النتروجین  المختلط بالمادة الفعالة فوسفورالزنك السائل 

 حمض امیني مضاف. 
  سماد حمضي. 
 فتح الصنابیر في األنابیبی 
 .یسرع نمو الجذور الشعریة 
 زیادة مجموعات الزھور والفواكھ 

 االستخدام بالتنقیط االستخدام الورقي الفترة االستخدام
 النباتات الموسمیة الخضراء

الحقول المفتوحة محاصیل و  
 ، خالل اإلزھارقبل 
 النموفترة 

  )daیوم (ل /  2,5 – 2 ل ماء 100/  3سم 250 -200

واألرضي   كرم العنب
 شوكي

ل  100/  3سم 250 -200 مع ھرمونات الجبریلیك
 ماء

 )daل / یوم ( 2

 ---- ل ماء 100/  3سم 350-250 یطبق مرتین في الربیع محاصیل الحقول
 قبل اإلزھار  نباتات الفواكھ

 بعد اإلزھار
ل  100/  3سم 300 – 250
 ماء

 )daل / یوم ( 2,5 – 2

یطبق بشكل مضاعف أول  حضانة
یطبق مرة الثانیة بعد  مرة

 الفصل

 )daل / یوم ( 3 ----

بعد البزوغ وقبل أسبوع  المناطق المغطاة بالعشب
 واحد من القطاف

 )daل / یوم ( 1
 )daل / یوم ( 4

---- 

 :تحذیر

 بعیداً عن متناول ید األطفالاحتفظ بھا  •

 یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك فمن المستحسن القیام باختبار التوافق •

 عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.            

  40/ +  5التخزین +  شروط Oسیلیسیوس 

 كجم   26 - 6,5 - 1,3: عبوة بالستیكیة  التعبئة

 )20الصفحة (

 دي  –كالبورمید 
 سماد سائل



الزنك السائل المختلط بالمادة الفعالة فوسفور النتروجین 
• حمض امیني مضاف.

• سماد حمضي.
• یفتح الصنابیر في األنابیب

• یسرع نمو الجذور الشعریة.
• زیادة مجموعات الزھور والفواكھ

• احتفظ بھا بعیداً عن متناول ید األطفال

• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك فمن المستحسن القیام باختبار التوافق عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.

• شروط  التخزین +O 40+ / 5سیلیسیوس

التعبئة: عبوة بالستیكیة  1,3 - 6,5 - 26 كجم

تحذیر

16 
 

 W /W التركیب 
 B(% 0,4البورون القابل للذوبان في الماء ( 
 Fe%( 3,5الحدید القابل للذوبان في الماء ( 3,5
المغنزیوم القابل للذوبان في الماء  3,8

)Mn%( 
3,8 

للذوبان في الماء مولیبدینوم القابل  0,1
)MO(% 

0,1 

 Zn%( 4,6القابل للذوبان في الماء ( الزنك 4,6
 Cu(% 0,7النحاس القابل للذوبان في الماء ( 0,7

 

 )% 100مرتبط غولد مكس (عنصر صغیر 

األثر التي لمعالجة أوجھ القصور للعناصر المتعددة على شكل حبیبات خلیط من العناصر الصغرى القابلة للذوبان في الماء 
 تتواجد بكثرة في مزارع الكروم وبساتین الخضار والفواكھ.

  تنتقل العناصر الدقیقة إلى بنیة المركبات العضویة وغیر العضویة الموجودة في النباتات وینشط نظم االنزیم في
 النباتات.

  یمكن استخدامھا مع منتجاتNPK  بالتنقیط.البوتاسیوم) عن طریق الري  -الفوسفور  –(النتروجین 
   تعتبرأفضل طریقة فّعالة للقیام بالتطبیق الورقي ھي استخدام العناصر الدقیقة المرتبطة بمركبEDTA. 
  الفاكھة. مجموعةعندما تطبق في فترة االزھار فإن ذلك یزید من 
 .یزید الغلة وجودة الناتج من أشجار الفواكھ بفضل محتوایاتھ المتوازنة من لعناصر الصغرى 

 النبات الجرعة االستعمال فترة 
 نباتات الدفیئة الزراعیة غ / ھیكتولتر 50-75 قبل اإلزھار
 نباتات الحقل المفتوح غ / ھیكتولتر     75 قبل اإلزھار

 البطیخ األحمر والبطیخ األصفر غ / ھیكتولتر  50-75 سم 50 – 40عند بزوغ الساق 
 الفراولة غ / ھیكتولتر 50 قبل اإلزھار

 القطن –البطاطا  غ / ھیكتولتر 50-75 بدایة اإلزھارعند 
 العنب غ / ھیكتولتر 50 قبل ظھور عناقید العنب

 الزیتون غ / ھیكتولتر 75 عند بدایة اإلزھار
 الحمضیات غ / ھیكتولتر 75 عند بدایة اإلزھار

 الكرزالتفاح البازالء الخوخ  غ / ھیكتولتر 75 قبل اإلزھار والتجھیز لمرحلة الفواكھ
 أزھار القطاف غ / ھیكتولتر  75 یوم من الزرع 20- 15بعد 

 

 

 

 

 

 )19الصفحة (

 ساشاك
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 W /W التركیب
النتروجین القابل للذوبان في الماء 

)N(% 
5 

ثنائي أكسید الفوسفور القابل للذوبان في 
 الماء

)P2O5% ( 

25 

 Zn%( 4القابل للذوبان في الماء ( الزنك
 

 النتروجین  المختلط بالمادة الفعالة فوسفورالزنك السائل 

 حمض امیني مضاف. 
  سماد حمضي. 
 فتح الصنابیر في األنابیبی 
 .یسرع نمو الجذور الشعریة 
 زیادة مجموعات الزھور والفواكھ 

 االستخدام بالتنقیط االستخدام الورقي الفترة االستخدام
 النباتات الموسمیة الخضراء

الحقول المفتوحة محاصیل و  
 ، خالل اإلزھارقبل 
 النموفترة 

  )daیوم (ل /  2,5 – 2 ل ماء 100/  3سم 250 -200

واألرضي   كرم العنب
 شوكي

ل  100/  3سم 250 -200 مع ھرمونات الجبریلیك
 ماء

 )daل / یوم ( 2

 ---- ل ماء 100/  3سم 350-250 یطبق مرتین في الربیع محاصیل الحقول
 قبل اإلزھار  نباتات الفواكھ

 بعد اإلزھار
ل  100/  3سم 300 – 250
 ماء

 )daل / یوم ( 2,5 – 2

یطبق بشكل مضاعف أول  حضانة
یطبق مرة الثانیة بعد  مرة

 الفصل

 )daل / یوم ( 3 ----

بعد البزوغ وقبل أسبوع  المناطق المغطاة بالعشب
 واحد من القطاف

 )daل / یوم ( 1
 )daل / یوم ( 4

---- 

 :تحذیر

 بعیداً عن متناول ید األطفالاحتفظ بھا  •

 یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك فمن المستحسن القیام باختبار التوافق •

 عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.            

  40/ +  5التخزین +  شروط Oسیلیسیوس 

 كجم   26 - 6,5 - 1,3: عبوة بالستیكیة  التعبئة

 )20الصفحة (

 دي  –كالبورمید 
 سماد سائل
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 W / W التركیب
)  CaO(كالسیوم قابل للذوبان في الماء 

% 
15 

 B(  % 0,3بورون قابل للذوبان في الماء (
 

 یطبق على التربة .... بإضافة كالسیوم البورون و النتروجین األمیني

  صحيبشكل الجذر  نموزرع لالبعد 
 الكالسیومبواسطة المحتوى من تحمل حالة اإلجھاد یجدران الخالیا للنباتات و یعزز كثافة 
  .ویكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي.یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة 
 نباتمتوازنة لل اء م كمیة یوفرو مرحلة اإلزھارنھایة في تعفن المنع ی 
 الفاكھة یوفر مدة حیلة طویلة للقشرة ویزید من قساوة ثمرة 

 دي –كالبورمید  سائلالسماد ال

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15بعد فاصل یطبق  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40البزوغ بحجم بعد 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 

 لتر 20 – 5 -1التعبئة : عبوة بالستیكیة  

 )21الصفحة (

 كامن بلس 

 W / W التركیب 
)  CaOكالسیوم قابل للذوبان في الماء (

% 
12 

 B%  ( 0,2بورون قابل للذوبان في الماء (
 یطبق على التربة .... بإضافة كالسیوم البورون و النتروجین األمیني

  

 بعد الزرع لنمو الجذر بشكل صحي 
  للنباتات ویتحمل حالة اإلجھاد بواسطة المحتوى من الكالسیومیعزز كثافة جدران الخالیا 
 .یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة 
  .یكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي 
 یمنع التعفن في نھایة مرحلة اإلزھار ویوفر كمیة ماء  متوازنة للنبات 



یطبق على التربة .... بإضافة كالسیوم البورون و النتروجین األمیني

• بعد الزرع لنمو الجذر بشكل صحي

• یعزز كثافة جدران الخالیا للنباتات ویتحمل حالة اإلجھاد بواسطة المحتوى من الكالسیوم

• یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة. ویكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي.

• یمنع التعفن في نھایة مرحلة اإلزھار ویوفر كمیة ماء  متوازنة للنبات

• یوفر مدة حیلة طویلة للقشرة ویزید من قساوة ثمرة الفاكھة

كالبورمید – دي 
سماد سائل

18 
 

 W / W التركیب
)  CaO(كالسیوم قابل للذوبان في الماء 

% 
15 

 B(  % 0,3بورون قابل للذوبان في الماء (
 

 یطبق على التربة .... بإضافة كالسیوم البورون و النتروجین األمیني

  صحيبشكل الجذر  نموزرع لالبعد 
 الكالسیومبواسطة المحتوى من تحمل حالة اإلجھاد یجدران الخالیا للنباتات و یعزز كثافة 
  .ویكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي.یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة 
 نباتمتوازنة لل اء م كمیة یوفرو مرحلة اإلزھارنھایة في تعفن المنع ی 
 الفاكھة یوفر مدة حیلة طویلة للقشرة ویزید من قساوة ثمرة 

 دي –كالبورمید  سائلالسماد ال

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15بعد فاصل یطبق  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40البزوغ بحجم بعد 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 

 لتر 20 – 5 -1التعبئة : عبوة بالستیكیة  

 )21الصفحة (

 كامن بلس 

 W / W التركیب 
)  CaOكالسیوم قابل للذوبان في الماء (

% 
12 

 B%  ( 0,2بورون قابل للذوبان في الماء (
 یطبق على التربة .... بإضافة كالسیوم البورون و النتروجین األمیني

  

 بعد الزرع لنمو الجذر بشكل صحي 
  للنباتات ویتحمل حالة اإلجھاد بواسطة المحتوى من الكالسیومیعزز كثافة جدران الخالیا 
 .یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة 
  .یكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي 
 یمنع التعفن في نھایة مرحلة اإلزھار ویوفر كمیة ماء  متوازنة للنبات 

التعبئة : عبوة بالستیكیة  1 - 5 - 20 لتر

24 
 

  30- 25خال من األحماض األمینیة بنسبة % 
 نمو  أثناءتشكل األمراض البكتیریة  النبات ، ویمنع فيیخفف من التوتر الناجم و األمراض البكتیریة  یقضي على

 النبات
 في داخلھاجذور جدیدة مع األحماض األمینیة  تشكیلعلى ویشجع  ةمختلفالض جذر امرأتشكل  یقوم بإیقاف 
  أي بقع على الفاكھة.یمنع ظھور األوراق وویطبق على النحاس  النبات مناحتیاجات یلبي 
  أثناء التطبیق نیة یزید من الكفاءةاستخدام المنتجات غیر األیو 
  الخضار الورقیة والقرعیات والجزر ل یمكن استخدامھ بأمان في الحبوب وبنجر السكر وفي المحاصیل الجذریة مث

 الكروم وغیرھا من المنتجات المختلفة.وأشجار الفاكھة ونباتات الزینة و

 االستخدام والجرعة: 

 بواسطة الري بالتنقیط. اردیكلتر /  1،5-1خضار الدفیئة الزراعیة: 

یوم / 3سم  150-30ورقة یطبق على ال ضغط المواد الغذائیةظروف  خالل فترة النمو وتحت : خضار الحقول المفتوحة
 طبق مرتین على األقل.ییجب أن و

/ 3سم  150-50فترة نمو نشطة على ورقة  عم وأثناءارالب تفتح یجب أن یكون التطبیق األول عند :  الحمضیات والفواكھ
 فترة النمو.أثناء أسابیع  4-2 خاللطبق ی مكن أندیكار. وی

 2-1 خالل فواصل منتطبیق الیجب  ھیكتولتر/  3سم 200-50خالل فترة النمو على ورقة : یطبق والفراولة والكرزالعنب 
 بوع طوال الموسم.أس

 2م  100سم /  15-10ورقة  خالل فترة النمو على: یطبق مساحات خضراءال

 بالمنتج. أن تغطي  النباتیجب  لتر ماء. و 50مع  3سم 75-25 حلیجب أن ت : نباتات الزینة

 )صندوق كرتوني/  قارورة 20كجم ( 1،3التعبئة: 

 )28الصفحة (

 سیتو زین الزنك العضوي 

 بالتنقیط بشكل فعال مع األحماض األمینیة. محلول من الزنك ذو األساس العضوي للتطبیق الورقي والتطبیق باستخدام الري

 النتروجین. أمین سماد الزنك السائل مع 

 الھامة لحیاة النبات. یحتوي المنتج على محتویات عضویة. إن مادة الزنك  تعتبر حقا ً معجزة من العناصر الصغرى المغذیة 

وبالتالي یتحكم ببزوغ الساق.كما یشكل الزنك مو الن تحفز علىالزنك ھو مادة  یشارك الزنك في معظم وظائف نمو النبات.
فالمنتج یحتوي  من الجذور وأوراق الشجر. سماد سیتو زین  یتم امتصاصأنظمة أنزیمات تساعد على تنظیم حیاة النبات. 

حمض عضوي  إلى لتحولھ  المغذیات الجاھزة للنبات أحد أمین النیتروجین في المنتج. سیتو زین ھومن  ٪ 6على نسبة 
. تم تصمیم سیتو زین لتصحیح أوجھ قصور بشكل كامل )PH( الحموضة  نسبةلیمكن أن یكون استخدام  بواسطة النبات.

 الزنك ولتوفیر دفعة سریعة للنباتات تحت ضغط المواد الغذائیة.

 الجرعة الطریقة فترة االستخدام المحاصیل
الخضار ( الطماطم, الفلفل, 

األحمر الباذنجان, البطیخ 
(... 

 أثناء عملیة الزرع
 وفترة اإلزھار األولى

 الفاكھة تجھزبعد 

 / دیكار 3سم 500 ري بالتنقیط
 / دیكار 3سم 500

 / دیكار 3سم 1000
 / دیكار 3سم 150 ورقي الفترة األولى من النباتالخضار ( الطماطم, الفلفل, 



• بعد الزرع لنمو الجذر بشكل صحي

• یعزز كثافة جدران الخالیا للنباتات ویتحمل حالة اإلجھاد بواسطة المحتوى من الكالسیوم

• یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة.

• یكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي.

• یمنع التعفن في نھایة مرحلة اإلزھار ویوفر كمیة ماء  متوازنة للنبات

• یوفر مدة حیاة طویلة للقشرة ویزید من قساوة ثمرة الفاكھة

ال تخلط مع تركیز عال من منتجات الفوسفور.

التعبئة : عبوة بالستیكیة  1 – 5 – 20 ك

كامن بلس
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 قساوة ثمرة الفاكھة طویلة للقشرة ویزید من اةیوفر مدة حی 

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة  دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40بعد البزوغ بحجم 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 قابلیة الخلط:

 الفوسفور.ال تخلط مع تركیز عال من منتجات 

 كغ  20 – 5 – 1التعبئة : عبوة بالستیكیة       

 )22الصفحة (

 فیكس أب 

 تطویر نمو الجذر

 W/ W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في  النحاس
 ) %cuالماء(

0,19 

للذوبان في القابل الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

المغنزیوم القابل للذوبان 
 ) %Mnفي الماء(

0,21 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 .األحماض األمینیة وخالصة األعشاب البحریةوالبوتاسیوم مع شالت  EDTA بمركب المرتبطةالزنك والحدید والمغنزیوم 

  على البذورظھور مناسب ومتجانس عندما تطبق 
  قوي ،بشكل الجذر  نموتطویر 
  أكبر بشكل صحي أكثر وفعالیةنمو النباتات 
  عشركجم /  1بعد أسبوع واحد من الزرع ، یجب أن یكون معدل االستخدام. 
 في الفترة األولى من النبات تسریع النمو النباتي 
  الفاكھة أكثر. عناقیداألول صحي وستكون  اإلزھاركون یس الدفیئة الزراعیةال سیما في نباتات 
 الصغرى على النبات خالل فترة النمو األولى. العناصر منع مرض 

قابلیة الخلط



الزنك والحدید والمغنزیوم المرتبطة بمركب EDTA مع شالت البوتاسیوم واألحماض األمینیة وخالصة األعشاب البحریة.
• ظھور مناسب ومتجانس عندما تطبق على البذور

• تطویر نمو الجذر بشكل قوي ،
• نمو النباتات بشكل صحي أكثر وفعالیة أكبر

• بعد أسبوع واحد من الزرع ، یجب أن یكون معدل االستخدام 1 كجم / عشر.
• تسریع النمو النباتي في الفترة األولى من النبات

• ال سیما في نباتات الدفیئة الزراعیة سیكون اإلزھار األول صحي وستكون عناقید الفاكھة أكثر.

• منع مرض العناصر الصغرى على النبات خالل فترة النمو األولى.

النباتات الزیتیةعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 150-200 جم من المنتج في 100 لترمن الماء التي یمكن 
وصولھا ألسفل الشتلة.

التعبئة: صندوق 1 كغ
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 تطویر نمو الجذر بشكل قوي

 لإلنبات السریع  سبیدكس سمارتسماد 
 النباتات البذور على ستعمالاال النباتاتعلى ستعمال اال استعمال الصیغة
 شجیرة صغیرة - ھیكتولتر / غ 200-150 عن طریق الحل
 نباتات الدفیئة الزراعیة - دیكار / غ 1250-1000 مع میاه الري
 المفتوحةنباتات الحقول  - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

لتر 10-8ترطیب بالماء   القطن غ 800 / كغ 75  
 دوار الشمس غ 800 / كغ 25  لتر 10-8ترطیب بالماء 
 الذرة غ 800 / كغ 60-50  لتر 10-8ترطیب بالماء 
البطیخ األحمر والبطیخ  غ 800 / كغ 20  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 األصفر
 فاصولیا غ 800 / كغ 75  
 القمح والشعیر غ 800 / كغ 400  لتر 10-8ترطیب بالماء 

 الفراولة - دیكار / غ 1500-1000 مع میاه الري
 أزھار القطاف - دیكار / غ 1000-750 مع میاه الري

 
البذور مع المنتج حتى مرحلة  . قم بخلطلالستعمال على البذور قم بترطیب البذور وانشر المنتج فوق البذور

بالنسبة للتطبیقات الورقیة ، یتم تطبیق المنتج .قبل الزرع  من أجل فترة الحضانةالتجانس ویسمح بوقت معین 
 لتر ماء ، خالل المراحل األولى لجمیع المحاصیل. 100جم /  80بنسبة 

 غ800التعبئة علبة معدنیة 

 )15الصفحة (

 توربو  6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20

فیكس أب 
تطویر نمو الجذر
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 قساوة ثمرة الفاكھة طویلة للقشرة ویزید من اةیوفر مدة حی 

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة  دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40بعد البزوغ بحجم 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 قابلیة الخلط:

 الفوسفور.ال تخلط مع تركیز عال من منتجات 

 كغ  20 – 5 – 1التعبئة : عبوة بالستیكیة       

 )22الصفحة (

 فیكس أب 

 تطویر نمو الجذر

 W/ W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في  النحاس
 ) %cuالماء(

0,19 

للذوبان في القابل الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

المغنزیوم القابل للذوبان 
 ) %Mnفي الماء(

0,21 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 .األحماض األمینیة وخالصة األعشاب البحریةوالبوتاسیوم مع شالت  EDTA بمركب المرتبطةالزنك والحدید والمغنزیوم 

  على البذورظھور مناسب ومتجانس عندما تطبق 
  قوي ،بشكل الجذر  نموتطویر 
  أكبر بشكل صحي أكثر وفعالیةنمو النباتات 
  عشركجم /  1بعد أسبوع واحد من الزرع ، یجب أن یكون معدل االستخدام. 
 في الفترة األولى من النبات تسریع النمو النباتي 
  الفاكھة أكثر. عناقیداألول صحي وستكون  اإلزھاركون یس الدفیئة الزراعیةال سیما في نباتات 
 الصغرى على النبات خالل فترة النمو األولى. العناصر منع مرض 
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 قم بعملیة الريالتطبیق 

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 الري.

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

منطقة الجذر یتم التطبیق على 
 قبل المطر أو بعد

 .التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة  ي
 الجذر قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - متر الواحدخط غ /  4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 

 )16الصفحة (

 6آیرونكس 
 % W/W انحالل مضمون

 6 حدید قابل لالنحالل بالماء
 EDDHA 6حدید متحد مع مركب 

12- 3 لشالت الحدید PHمدى ال  
 

 

 

 

 
 النبات العمر  الجرعة التطبیق واالستعمال

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 النباتات الصغیرة  غ / شجرة 10-20
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 قساوة ثمرة الفاكھة طویلة للقشرة ویزید من اةیوفر مدة حی 

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة  دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40بعد البزوغ بحجم 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 قابلیة الخلط:

 الفوسفور.ال تخلط مع تركیز عال من منتجات 

 كغ  20 – 5 – 1التعبئة : عبوة بالستیكیة       

 )22الصفحة (

 فیكس أب 

 تطویر نمو الجذر

 W/ W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في  النحاس
 ) %cuالماء(

0,19 

للذوبان في القابل الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

المغنزیوم القابل للذوبان 
 ) %Mnفي الماء(

0,21 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 .األحماض األمینیة وخالصة األعشاب البحریةوالبوتاسیوم مع شالت  EDTA بمركب المرتبطةالزنك والحدید والمغنزیوم 

  على البذورظھور مناسب ومتجانس عندما تطبق 
  قوي ،بشكل الجذر  نموتطویر 
  أكبر بشكل صحي أكثر وفعالیةنمو النباتات 
  عشركجم /  1بعد أسبوع واحد من الزرع ، یجب أن یكون معدل االستخدام. 
 في الفترة األولى من النبات تسریع النمو النباتي 
  الفاكھة أكثر. عناقیداألول صحي وستكون  اإلزھاركون یس الدفیئة الزراعیةال سیما في نباتات 
 الصغرى على النبات خالل فترة النمو األولى. العناصر منع مرض 
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة

رووتمیكر تطویر نمو الجذر 
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة

مرتبط مع الحدید والزنك 

عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 150-200 جم من المنتج في 100 لترمن الماء التي یمكن وصولھا ألسفل الشتلة.

التعبئة: صندوق 1 كغ 
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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 سم 50 – 40تبرعم بطول  یومغ /  100 – 75 الیقطین –البطیخ األصفر 
 ظھور أولى الزھرات غ / یوم 100 – 75 الحمص
 أثناء فترة اإلزھار غ / یوم 100 – 75 الفراولة
الكرز الخوخ  األجاصالتفاح 
 الرمان

 عند تشكل البراعم ل ماء 100غ /  150 – 100

 عند تشكل البراعم ل ماء 100غ /  200 – 150 الفستق
 قبل اإلزھار ل ماء 100غ /  125 – 100 الزیتون

ظھور في بدایة ل ماء 100غ /  125 – 100 كروم العنب  
 تموضعمع ال العناقید

 قبل اإلزھار ل ماء 100غ /  125 – 100 الحمضیات الموز الكیوي
 یوم من الزرع 20 – 15بعد  غ / یوم 100 – 75 الزیتیةالنباتات 

 التطبیقات في ظل ظروف اإلجھاد.یجب تكرار   

 التوافق

 قبل مزجھ مع مادة كیمیائیة أخرى یجب القیام بتجربة استباقیة  

 كجم 1التعبئة: صندوق 

 )25الصفحة (

 خط إنتاج سیتو 

 )26الصفحة (

 بوتاسیوم) -(نتروجین  NKسماد من مسحوق  سیتو كي 

 W /  W التركیب
 N(% 5إجمالي النتروجین (

 K2O(   % 30البوتاسیوم القابل للذوبان في الماء (
 : ممیزاتال

 سماد عضوي                                                     •

 .شكل الیوریا علىالنیتروجین  •

 .نسبة منخفضةبیمكن أن یكون التطبیق  •

 یسھل من امتصاص النباتالورقي  التطبیق •

 مغذیات النباتیةلل

 یمكن استخدامھ على أي نوع من الفاكھة ، •

 الخضروات ونباتات الزینة.

 .زیادة محتویات السكر •

 وجودة الفاكھة والطعمزیادة حجم الفاكھة  •

 الخضروات فيانخفاض العقد  •
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز



ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

• منتج للتطبیق الورقي مع محتوى غني من البورون والمولیبدینوم .

• یطبق على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة  بنترات النیتروجین الزائدة.

• یطبق  عندما تكون ثمرة الفاكھة ضعیفة

• عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة

• خاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو أثناء تكوین البنیة الرئیسیة

• عندما تكون نقاط النمو ضعیفة

• عند نقص الثمار في أشجار الفاكھة وقد تحدث اضطرابات في إخصاب الزھور مؤدیاً لنخر القشرة

 یوم من الزرع  یجب تكرار التطبیقات في ظل ظروف اإلجھاد.
التوافق

 یجب القیام بتجربة استباقیة قبل مزجھ مع مادة كیمیائیة أخرى 
التعبئة: صندوق 1 كجم
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 التطبیق قم بعملیة الري
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
 التطبیق قم بعملیة الري

 غ / شجرة 50
 
 

 غ / شجرة 150- 50
 
 

 غ/ شجرة 300 – 200

 1سنة 
 
 

 سنوات 2-3
 
 

 سنوات أو أكثر 4

 أشجار الفواكھ
 
 

 أشجار الحمضیات
 
 
 البندقأشجار 

 
یتم التطبیق على منطقة الجذر 

 قبل المطر أو بعد
  الريالتطبیق قم بعملیة 

 الموز في كل األعمار غ / شجرة 40- -2

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
 قبل المطر أو بعد

 التطبیق قم بعملیة الري

 الفستق في كل األعمار غ / شجرة 200

یتم التطبیق على منطقة الجذر 
أو بعدقبل المطر   

 التطبیق قم بعملیة الري

 كروم العنب في كل األعمار غ / جذع كرمة   50 – 30

على التربة كشریط  یتم التطبیق
لیستخدم أو مزیج مع الماء 

رذاذ لألجزاء الخضراءك  

 خضروات - داغ /  500
المفتوح) و حقل(ال  

 المحاصیل 
في منطقة الجذر أو  یطبق

 بواسطة الري بالتنقیط
 خضراوات الدفیئة الزراعیة - داغ /  250

قم بتطبیقھ على كل خط من 
 خطوط المتر الواحد 

النباتات الزیتیة (الورد  - غ / خط متر الواحد 4 -3
األقحوان وزھرة 
 الغالدیلس...الخ)

 )17الصفحة (

 ماكسي كومبي
 W /W المحتویات

 B(% 0,5البورون القابل للذوبان في الماء (
 Fe%( 3القابل للذوبان في الماء ( الحدید

القابل للذوبان في الماء  المغنزیوم
)Mn%( 

2 

 Zn%( 1القابل للذوبان في الماء ( الزنك
  %)Cuالنحاس القابل للذوبان في الماء (

PH  
 

 
 

 .مزیج فعال للتطبیق على األوراق والتربة 
  النباتات.یمكن استخدامھ بأمان لمعالجة عوز العناصر الصغرى في 
 مرتبط بمركب  أسھل من األوراق بماأنھ بشكل یكون امتصاصھEDTA 
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة

 منظم النیتروجین
ستابل إن
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 سم 50 – 40تبرعم بطول  یومغ /  100 – 75 الیقطین –البطیخ األصفر 
 ظھور أولى الزھرات غ / یوم 100 – 75 الحمص
 أثناء فترة اإلزھار غ / یوم 100 – 75 الفراولة
الكرز الخوخ  األجاصالتفاح 
 الرمان

 عند تشكل البراعم ل ماء 100غ /  150 – 100

 عند تشكل البراعم ل ماء 100غ /  200 – 150 الفستق
 قبل اإلزھار ل ماء 100غ /  125 – 100 الزیتون

ظھور في بدایة ل ماء 100غ /  125 – 100 كروم العنب  
 تموضعمع ال العناقید

 قبل اإلزھار ل ماء 100غ /  125 – 100 الحمضیات الموز الكیوي
 یوم من الزرع 20 – 15بعد  غ / یوم 100 – 75 الزیتیةالنباتات 

 التطبیقات في ظل ظروف اإلجھاد.یجب تكرار   

 التوافق

 قبل مزجھ مع مادة كیمیائیة أخرى یجب القیام بتجربة استباقیة  

 كجم 1التعبئة: صندوق 

 )25الصفحة (

 خط إنتاج سیتو 

 )26الصفحة (

 بوتاسیوم) -(نتروجین  NKسماد من مسحوق  سیتو كي 

 W /  W التركیب
 N(% 5إجمالي النتروجین (

 K2O(   % 30البوتاسیوم القابل للذوبان في الماء (
 : ممیزاتال

 سماد عضوي                                                     •

 .شكل الیوریا علىالنیتروجین  •

 .نسبة منخفضةبیمكن أن یكون التطبیق  •

 یسھل من امتصاص النباتالورقي  التطبیق •

 مغذیات النباتیةلل

 یمكن استخدامھ على أي نوع من الفاكھة ، •

 الخضروات ونباتات الزینة.

 .زیادة محتویات السكر •

 وجودة الفاكھة والطعمزیادة حجم الفاكھة  •

 الخضروات فيانخفاض العقد  •
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز
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 سیؤدي التطبیق أثناء اإلزھار إلى زیادة تكوین الفاكھة 
 تزید نسب العناصر الدقیقة المتوازنة في المحتوى من غلة أشجار الفاكھة 

 المحاصیل الجرعة التطبیق واالستخدام على األوراق
)ورقي( الحقلمحاصیل     

،  البزوغفي األسبوع السادس بعد  الكانوال والقطن والقمح والشعیر
 یمكن تكرار التطبیق في العشرین

 أسبوع.

ل ماء 100غ /  250- 200  

في فترتي الربیع والخریف عندما 
 على األشجار. اإلصفرار یظھر

 الحمضیات (بالتنقیط) داغ /  500 -400

  فترة نمو النبات
ل ماء 100غ /  200  

 داغ /  400

 القرعیة
 ورقي
 بالتنقیط

أو  البزوغفي األسبوع السادس بعد 
 بعد فترة الزرع.

 
 ل ماء 100غ /  200

 داغ / 400

 النباتات المورقة
 ورقي
 بالتنقیط

 اإلصفرار ظھرإذا تتكرر العملیة 
وإذا لزم األمر أعلى شجرة الفاكھة 

األفضل والفترة   
تطبیق ھي الفترة في الربیع قبل لل

 .األزھار تفتح

أشجار الفواكھ ذات النواة الصلبة  ل 100غ /   250 – 200
 (ورقي)

 

اإلصفرار  ظھرتتكرر العملیة إذا 
على شجرة الفاكھة أوإذا لزم األمر 

 والفترة  األفضل
للتطبیق ھي الفترة في الربیع قبل 

 تفتح األزھار.

 اللینةأشجار الفواكھ ذات النواة  داغ /  250 - 200
 (ورقي)

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 كفترة راحة یوًما 20إلى 

 الفراولة (ورقي) ل ماء 100غ /  250- 200

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 ل ماء 100غ /  200
 ل  ماء 100غ /  400 – 200

 الخضار
 ورقي
 بالتنقیط

النبات  في الفترات التي یحتاج فیھا
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 ل ماء 100غ /  200 – 150
 ل  ماء 100غ /  400 – 300

 جذع الكرمة
 ورقي
 بالتنقیط

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 النباتات الزیتیة ل ماء 100غ / 150 – 100
 ورقي

في الفترات التي یحتاج فیھا النبات 
 یوًما كفترة راحة 14إلى 

 الموز (بالتنقیط) داغ /  300

 

 

 )18الصفحة (

 غولد مكس بیست مایكرو

خط إنتاج سیتو



• سماد عضوي                                                    
• النیتروجین على شكل الیوریا.

• یمكن أن یكون التطبیق بنسبة منخفضة.
• التطبیق الورقي یسھل من امتصاص النبات

للمغذیات النباتیة
• یمكن استخدامھ على أي نوع من الفاكھة ،

الخضروات ونباتات الزینة.
• زیادة محتویات السكر.

• زیادة حجم الفاكھة والطعم وجودة الفاكھة
• انخفاض العقد في الخضروات

• زیادة عمر النبتة
• زیادة امتصاص العناصر الصغرى

من التربة  إلى النبات.

الطماطم: 0,3-0,5 لتر / دیكار في 500 لتر من الماء تجھز على الفاكھة  لمدة 7-10 یوم في 200-500 لتر ماء.

البطاطا: 0,3-0,5 لتر / دیكار في 500 لتر من الماء أثناء تكوین الدرنات و تكتل الدرنات لمدة 7 – 10 یوم

كروم العنب:  3-5 لترات / دیكار في 500 لتر من الماء بعد 10-14 یوًما من اإلزھار

القطن: 0,2-0,5 لتر / دیكار. بعد أول 14 یوم من اإلزھار ، 3 مرات.

الموز: 1-1,2 لتر / دیكار. یطبق بعد اإلزھار في  20 لتر من الماء كحد أدنى.

الجزر والبصل: 0.5 لتر / دیكار في 50 لتًرا من الماء عندما یكون المحصول مرتفًعا بنسبة 10-15 سم  في 20 - 50 لتر ماء

 الحمضیات: 0,3-0,5 لتر / دیكار  یطبق بعد تجھز الفاكھة حسب الضرورة خالل فترة 14 – 21 یوم في 100 لتر ماء / دیكار

الزیتون: 0,3-0,5 لتر / دیكار حسب الضرورة في 50 لترمن الماء.

الفاكھة ذات النواة القاسیة: 0,3-0,5 لتر / دیكار في 50 لتر من الماء عندما تجھز الفاكھة وتكرر العملیة

خالل 10-14 یوم في 50-100 لتر ماء / دیكار

الفراولة: 5 لترات / ھكتار. تطبق بعد اإلزھار حسب الضرورة على فترات 7-10 یوم

في 500-1000 لتر ماء.

العشب والمراعي: 0.5 كجم / 10-25 لتر ماء لكل دیكار.

الشجیرات و نباتات الزینة والنباتات  الحساسة لنقع التربة: 5 لترات لكل 1000 لتر ماء.
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التطبیق الورقي: 1,25 – 2 لتر لكل 1000 لتر ماء 

التعبئة: 1,25 – 3 – 10 كغ 
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 سیؤدي التطبیق أثناء اإلزھار إلى زیادة تكوین الفاكھة 
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 أسبوع.
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 على األشجار. اإلصفرار یظھر
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 ورقي
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 بعد فترة الزرع.
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 داغ / 400

 النباتات المورقة
 ورقي
 بالتنقیط

 اإلصفرار ظھرإذا تتكرر العملیة 
وإذا لزم األمر أعلى شجرة الفاكھة 

األفضل والفترة   
تطبیق ھي الفترة في الربیع قبل لل

 .األزھار تفتح

أشجار الفواكھ ذات النواة الصلبة  ل 100غ /   250 – 200
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 )18الصفحة (

 غولد مكس بیست مایكرو
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 W /W التركیب 
 B(% 0,4البورون القابل للذوبان في الماء ( 
 Fe%( 3,5الحدید القابل للذوبان في الماء ( 3,5
المغنزیوم القابل للذوبان في الماء  3,8

)Mn%( 
3,8 

للذوبان في الماء مولیبدینوم القابل  0,1
)MO(% 

0,1 

 Zn%( 4,6القابل للذوبان في الماء ( الزنك 4,6
 Cu(% 0,7النحاس القابل للذوبان في الماء ( 0,7

 

 )% 100مرتبط غولد مكس (عنصر صغیر 

األثر التي لمعالجة أوجھ القصور للعناصر المتعددة على شكل حبیبات خلیط من العناصر الصغرى القابلة للذوبان في الماء 
 تتواجد بكثرة في مزارع الكروم وبساتین الخضار والفواكھ.

  تنتقل العناصر الدقیقة إلى بنیة المركبات العضویة وغیر العضویة الموجودة في النباتات وینشط نظم االنزیم في
 النباتات.

  یمكن استخدامھا مع منتجاتNPK  بالتنقیط.البوتاسیوم) عن طریق الري  -الفوسفور  –(النتروجین 
   تعتبرأفضل طریقة فّعالة للقیام بالتطبیق الورقي ھي استخدام العناصر الدقیقة المرتبطة بمركبEDTA. 
  الفاكھة. مجموعةعندما تطبق في فترة االزھار فإن ذلك یزید من 
 .یزید الغلة وجودة الناتج من أشجار الفواكھ بفضل محتوایاتھ المتوازنة من لعناصر الصغرى 

 النبات الجرعة االستعمال فترة 
 نباتات الدفیئة الزراعیة غ / ھیكتولتر 50-75 قبل اإلزھار
 نباتات الحقل المفتوح غ / ھیكتولتر     75 قبل اإلزھار

 البطیخ األحمر والبطیخ األصفر غ / ھیكتولتر  50-75 سم 50 – 40عند بزوغ الساق 
 الفراولة غ / ھیكتولتر 50 قبل اإلزھار

 القطن –البطاطا  غ / ھیكتولتر 50-75 بدایة اإلزھارعند 
 العنب غ / ھیكتولتر 50 قبل ظھور عناقید العنب

 الزیتون غ / ھیكتولتر 75 عند بدایة اإلزھار
 الحمضیات غ / ھیكتولتر 75 عند بدایة اإلزھار

 الكرزالتفاح البازالء الخوخ  غ / ھیكتولتر 75 قبل اإلزھار والتجھیز لمرحلة الفواكھ
 أزھار القطاف غ / ھیكتولتر  75 یوم من الزرع 20- 15بعد 

 

 

 

 

 

 )19الصفحة (

 ساشاك

17 
 

 W /W التركیب
النتروجین القابل للذوبان في الماء 

)N(% 
5 

ثنائي أكسید الفوسفور القابل للذوبان في 
 الماء

)P2O5% ( 

25 

 Zn%( 4القابل للذوبان في الماء ( الزنك
 

 النتروجین  المختلط بالمادة الفعالة فوسفورالزنك السائل 

 حمض امیني مضاف. 
  سماد حمضي. 
 فتح الصنابیر في األنابیبی 
 .یسرع نمو الجذور الشعریة 
 زیادة مجموعات الزھور والفواكھ 

 االستخدام بالتنقیط االستخدام الورقي الفترة االستخدام
 النباتات الموسمیة الخضراء

الحقول المفتوحة محاصیل و  
 ، خالل اإلزھارقبل 
 النموفترة 

  )daیوم (ل /  2,5 – 2 ل ماء 100/  3سم 250 -200

واألرضي   كرم العنب
 شوكي

ل  100/  3سم 250 -200 مع ھرمونات الجبریلیك
 ماء

 )daل / یوم ( 2

 ---- ل ماء 100/  3سم 350-250 یطبق مرتین في الربیع محاصیل الحقول
 قبل اإلزھار  نباتات الفواكھ

 بعد اإلزھار
ل  100/  3سم 300 – 250
 ماء

 )daل / یوم ( 2,5 – 2

یطبق بشكل مضاعف أول  حضانة
یطبق مرة الثانیة بعد  مرة

 الفصل

 )daل / یوم ( 3 ----

بعد البزوغ وقبل أسبوع  المناطق المغطاة بالعشب
 واحد من القطاف

 )daل / یوم ( 1
 )daل / یوم ( 4

---- 

 :تحذیر

 بعیداً عن متناول ید األطفالاحتفظ بھا  •

 یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك فمن المستحسن القیام باختبار التوافق •

 عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.            

  40/ +  5التخزین +  شروط Oسیلیسیوس 

 كجم   26 - 6,5 - 1,3: عبوة بالستیكیة  التعبئة

 )20الصفحة (

 دي  –كالبورمید 
 سماد سائل

NK (نتروجین - بوتاسیوم)
سیتو كي  سماد من مسحوق
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 W / W التركیب
)  CaO(كالسیوم قابل للذوبان في الماء 

% 
15 

 B(  % 0,3بورون قابل للذوبان في الماء (
 

 یطبق على التربة .... بإضافة كالسیوم البورون و النتروجین األمیني

  صحيبشكل الجذر  نموزرع لالبعد 
 الكالسیومبواسطة المحتوى من تحمل حالة اإلجھاد یجدران الخالیا للنباتات و یعزز كثافة 
  .ویكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي.یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة 
 نباتمتوازنة لل اء م كمیة یوفرو مرحلة اإلزھارنھایة في تعفن المنع ی 
 الفاكھة یوفر مدة حیلة طویلة للقشرة ویزید من قساوة ثمرة 

 دي –كالبورمید  سائلالسماد ال

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15بعد فاصل یطبق  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40البزوغ بحجم بعد 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 

 لتر 20 – 5 -1التعبئة : عبوة بالستیكیة  

 )21الصفحة (

 كامن بلس 

 W / W التركیب 
)  CaOكالسیوم قابل للذوبان في الماء (

% 
12 

 B%  ( 0,2بورون قابل للذوبان في الماء (
 یطبق على التربة .... بإضافة كالسیوم البورون و النتروجین األمیني

  

 بعد الزرع لنمو الجذر بشكل صحي 
  للنباتات ویتحمل حالة اإلجھاد بواسطة المحتوى من الكالسیومیعزز كثافة جدران الخالیا 
 .یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة 
  .یكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي 
 یمنع التعفن في نھایة مرحلة اإلزھار ویوفر كمیة ماء  متوازنة للنبات 

سیتو كوب النحاس العضوي

محلول نحاس منتظم ذو أساس عضوي وفعال یمكن تطبیقھ على التربة واألوراق.

• نحاس منتظم ذو أساس عضوي

• خال من األحماض األمینیة بنسبة 25 -30 %

• یقضي على األمراض البكتیریة  ویخفف من التوتر الناجم في النبات ، ویمنع تشكل 
األمراض البكتیریة أثناء نمو النبات

• یقوم بإیقاف تشكل أمراض جذر المختلفة ویشجع على تشكیل جذور جدیدة مع األحماض األمینیة في داخلھا

• یلبي احتیاجات النبات من النحاس ویطبق على األوراق ویمنع ظھور أي بقع على الفاكھة.

• استخدام المنتجات غیر األیونیة یزید من الكفاءة أثناء التطبیق

• یمكن استخدامھ بأمان في الحبوب وبنجر السكر وفي المحاصیل الجذریة مثل الجزر والقرعیات والخضار الورقیة 
ونباتات الزینة وأشجار الفاكھة والكروم وغیرھا من المنتجات المختلفة.

االستخدام والجرعة: 

خضار الدفیئة الزراعیة: 1 - 1,5 لتر / دیكار بواسطة الري بالتنقیط.

خضار الحقول المفتوحة: خالل فترة النمو وتحت  ظروف ضغط المواد الغذائیة یطبق على الورقة 30-150 سم 3/ یوم ویجب 
أن یطبق مرتین على األقل.

الحمضیات والفواكھ :  یجب أن یكون التطبیق األول عند تفتح البراعم وأثناء فترة نمو نشطة على ورقة 50-150 سم 3/ دیكار. 
ویمكن أن یطبق خالل 2-4 أسابیع أثناء فترة النمو.

العنب والفراولة والكرز: یطبق خالل فترة النمو على ورقة 50-200 سم3 / ھیكتولتر یجب التطبیق خالل فواصل من 2-1 
أسبوع طوال الموسم.

المساحات خضراء: یطبق خالل فترة النمو على ورقة 10-15 سم / 100 م 2

نباتات الزینة:  یجب أن تحل 25-75 سم3 مع 50 لتر ماء. و یجب أن تغطي  النبات بالمنتج.

التعبئة: 1,3 كجم (20 قارورة / صندوق كرتوني)
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 W / W التركیب
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یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40البزوغ بحجم بعد 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 

 لتر 20 – 5 -1التعبئة : عبوة بالستیكیة  

 )21الصفحة (

 كامن بلس 

 W / W التركیب 
)  CaOكالسیوم قابل للذوبان في الماء (

% 
12 

 B%  ( 0,2بورون قابل للذوبان في الماء (
 یطبق على التربة .... بإضافة كالسیوم البورون و النتروجین األمیني

  

 بعد الزرع لنمو الجذر بشكل صحي 
  للنباتات ویتحمل حالة اإلجھاد بواسطة المحتوى من الكالسیومیعزز كثافة جدران الخالیا 
 .یخفض من نسبة اإلیتالون الفعال في الظروف المناخیة المجھدة للتربة 
  .یكون اإلزھار والتلقیح بشكل صحي 
 یمنع التعفن في نھایة مرحلة اإلزھار ویوفر كمیة ماء  متوازنة للنبات 

محلول من الزنك ذو األساس العضوي للتطبیق الورقي والتطبیق باستخدام الري بالتنقیط بشكل فعال 
مع األحماض األمینیة.

سماد الزنك السائل مع أمین النتروجین. 

یحتوي المنتج على محتویات عضویة. إن مادة الزنك  تعتبر حقا ً معجزة من العناصر الصغرى 
المغذیة الھامة لحیاة النبات. 

یشارك الزنك في معظم وظائف نمو النبات. الزنك ھو مادة تحفز على النمو وبالتالي یتحكم ببزوغ 
الساق.كما یشكل الزنك أنظمة أنزیمات تساعد على تنظیم حیاة النبات. یتم امتصاص سماد سیتو زین 

من الجذور وأوراق الشجر.  فالمنتج یحتوي على نسبة 6 ٪ من أمین النیتروجین في المنتج. سیتو 
زین ھو أحد المغذیات الجاھزة للنبات  لتحولھ إلى حمض عضوي بواسطة النبات. یمكن أن یكون 

استخدام لنسبة الحموضة  (PH) بشكل كامل. تم تصمیم سیتو زین لتصحیح أوجھ قصور الزنك 
ولتوفیر دفعة سریعة للنباتات تحت ضغط المواد الغذائیة.

سیتو زین الزنك العضوي 
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الباذنجان, البطیخ األحمر 
(... 

 5-3عندما یكون النبات 
 أوراق

 20،  بعد الفاكھة األولى
 كفاصل یوما

 / دیكار 3سم 200
 / دیكار 3سم 250

یبلغ ارتفاع المحصول عندما  الذرة , الشعیر , القمح
 سم 20-40

 ورقة حقیقیة 3-5
أثناء الحرث مع مبیدات 

 األعشاب

 / دیكار 3سم 100 ورقي 
 / دیكار 3سم 150
 / دیكار 3سم 150
 / دیكار 3سم 150
 / دیكار 3سم 150

بنجر السكر , الجزر , 
 الفجل

 / دیكار 3سم 200 – 150 ورقي ورقة حقیقیة 3-5

عند تشكل العنقود الطویل  كروم العنب
 عند  تشكل األزھار

یومًل من اإلزھار  15بعد 
 وقبل تشكل الفاكھة

 / دیكار 3سم 250 ورقي
 / دیكار 3سم 250
 / دیكار 3سم 200 – 150
 / دیكار 3سم 200 - 150

خالل اإلزھار  یكون  الحمضیات
 التطبیق األول

عندما تصبح الفاكھة بحجم 
حبة المكسرات یكون 

 التطبیق األول

كغ / دیكار 1 ري بالتنقیط  
 كغ / دیكار 1

خالل اإلزھار  یكون  الحمضیات
 التطبیق األول

عندما تصبح الفاكھة بحجم 
حبة المكسرات یكون 

 التطبیق األول

 / دیكار 3سم 200 – 150 ورقي
 / دیكار 3سم 200 – 150

أشجار الفاكھة (التفاح ، 
الكمثرى , خلخو,االكرز 

 سفرجل...),والمشمش 

خالل اإلزھار  یكون 
 التطبیق األول

عندما تشكل الفاكھة یكون 
 التطبیق األول

 كغ / دیكار 1 ري بالتنقیط
 كغ / دیكار 1

أشجار الفاكھة (التفاح ، 
الكرز ,الخوخ ,الكمثرى 

 والمشمش ,سفرجل...)

خالل اإلزھار  یكون 
 التطبیق األول

عندما تشكل الفاكھة یكون 
 التطبیق األول

 / دیكار 3سم 150 ورقي
 / دیكار 3سم 250 – 200

 ورقة حقیقیة 5 -3 القطن
 خالل المشط

 اإلزھار

 / دیكار 3سم 100 ورقي
 / دیكار 3سم 150
 / دیكار 3سم 150

البطاطس وفول الصویا 
البازالء والفول ووالحمص 

 السوداني ....

 قبل اإلزھار
 یوماً من اإلزھار 20بعد 

 / دیكار 3سم 100 ورقي
 / دیكار 3سم 150

 أوراق حقیقیة 6- 5 الفراولة
 قبل اإلزھار

 یوماً كفاصل 20

 / دیكار 3سم 500 ري بالتنقیط
 كغ / دیكار 1
 كغ / دیكار 2

 ورقة حقیقیة 6- 5 الفراولة
 قبل اإلزھار

 یوماً كفاصل 20

 / دیكار 3سم 150 ورقي
 / دیكار3سم 200
 /دیكار3سم  250
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  30- 25خال من األحماض األمینیة بنسبة % 
 نمو  أثناءتشكل األمراض البكتیریة  النبات ، ویمنع فيیخفف من التوتر الناجم و األمراض البكتیریة  یقضي على

 النبات
 في داخلھاجذور جدیدة مع األحماض األمینیة  تشكیلعلى ویشجع  ةمختلفالض جذر امرأتشكل  یقوم بإیقاف 
  أي بقع على الفاكھة.یمنع ظھور األوراق وویطبق على النحاس  النبات مناحتیاجات یلبي 
  أثناء التطبیق نیة یزید من الكفاءةاستخدام المنتجات غیر األیو 
  الخضار الورقیة والقرعیات والجزر ل یمكن استخدامھ بأمان في الحبوب وبنجر السكر وفي المحاصیل الجذریة مث

 الكروم وغیرھا من المنتجات المختلفة.وأشجار الفاكھة ونباتات الزینة و

 االستخدام والجرعة: 

 بواسطة الري بالتنقیط. اردیكلتر /  1،5-1خضار الدفیئة الزراعیة: 

یوم / 3سم  150-30ورقة یطبق على ال ضغط المواد الغذائیةظروف  خالل فترة النمو وتحت : خضار الحقول المفتوحة
 طبق مرتین على األقل.ییجب أن و

/ 3سم  150-50فترة نمو نشطة على ورقة  عم وأثناءارالب تفتح یجب أن یكون التطبیق األول عند :  الحمضیات والفواكھ
 فترة النمو.أثناء أسابیع  4-2 خاللطبق ی مكن أندیكار. وی

 2-1 خالل فواصل منتطبیق الیجب  ھیكتولتر/  3سم 200-50خالل فترة النمو على ورقة : یطبق والفراولة والكرزالعنب 
 بوع طوال الموسم.أس

 2م  100سم /  15-10ورقة  خالل فترة النمو على: یطبق مساحات خضراءال

 بالمنتج. أن تغطي  النباتیجب  لتر ماء. و 50مع  3سم 75-25 حلیجب أن ت : نباتات الزینة

 )صندوق كرتوني/  قارورة 20كجم ( 1،3التعبئة: 

 )28الصفحة (

 سیتو زین الزنك العضوي 

 بالتنقیط بشكل فعال مع األحماض األمینیة. محلول من الزنك ذو األساس العضوي للتطبیق الورقي والتطبیق باستخدام الري

 النتروجین. أمین سماد الزنك السائل مع 

 الھامة لحیاة النبات. یحتوي المنتج على محتویات عضویة. إن مادة الزنك  تعتبر حقا ً معجزة من العناصر الصغرى المغذیة 

وبالتالي یتحكم ببزوغ الساق.كما یشكل الزنك مو الن تحفز علىالزنك ھو مادة  یشارك الزنك في معظم وظائف نمو النبات.
فالمنتج یحتوي  من الجذور وأوراق الشجر. سماد سیتو زین  یتم امتصاصأنظمة أنزیمات تساعد على تنظیم حیاة النبات. 

حمض عضوي  إلى لتحولھ  المغذیات الجاھزة للنبات أحد أمین النیتروجین في المنتج. سیتو زین ھومن  ٪ 6على نسبة 
. تم تصمیم سیتو زین لتصحیح أوجھ قصور بشكل كامل )PH( الحموضة  نسبةلیمكن أن یكون استخدام  بواسطة النبات.

 الزنك ولتوفیر دفعة سریعة للنباتات تحت ضغط المواد الغذائیة.

 الجرعة الطریقة فترة االستخدام المحاصیل
الخضار ( الطماطم, الفلفل, 

األحمر الباذنجان, البطیخ 
(... 

 أثناء عملیة الزرع
 وفترة اإلزھار األولى

 الفاكھة تجھزبعد 

 / دیكار 3سم 500 ري بالتنقیط
 / دیكار 3سم 500

 / دیكار 3سم 1000
 / دیكار 3سم 150 ورقي الفترة األولى من النباتالخضار ( الطماطم, الفلفل, 
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 قساوة ثمرة الفاكھة طویلة للقشرة ویزید من اةیوفر مدة حی 

 النبات الجرعة  التطبیق 
یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل  

 الزرع بواسطة الري بالتنقیط
 نباتات الدفیئة الزراعیة  دال /  3 – 2,5

یوم من  20 – 15یطبق بعد فاصل 
 الزرع بواسطة الري بالتنقیط

 نباتات الحقل المفتوح  دال /  5- 3

 البطیخ األحملر والبطیخ األصفر  دال /  5- 3 سم 50- 40بعد البزوغ بحجم 
 مباشرة بعد الزرع ، كل

 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20
 الفراولة  دال /  3 – 2,5

عد الزرع ، كلب  
 یوما عن طریق الري بالتنقیط 15-20

 أزھار القطاف  دال /  4- 2

 قابلیة الخلط:

 الفوسفور.ال تخلط مع تركیز عال من منتجات 

 كغ  20 – 5 – 1التعبئة : عبوة بالستیكیة       

 )22الصفحة (

 فیكس أب 

 تطویر نمو الجذر

 W/ W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في  النحاس
 ) %cuالماء(

0,19 

للذوبان في القابل الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

المغنزیوم القابل للذوبان 
 ) %Mnفي الماء(

0,21 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 .األحماض األمینیة وخالصة األعشاب البحریةوالبوتاسیوم مع شالت  EDTA بمركب المرتبطةالزنك والحدید والمغنزیوم 

  على البذورظھور مناسب ومتجانس عندما تطبق 
  قوي ،بشكل الجذر  نموتطویر 
  أكبر بشكل صحي أكثر وفعالیةنمو النباتات 
  عشركجم /  1بعد أسبوع واحد من الزرع ، یجب أن یكون معدل االستخدام. 
 في الفترة األولى من النبات تسریع النمو النباتي 
  الفاكھة أكثر. عناقیداألول صحي وستكون  اإلزھاركون یس الدفیئة الزراعیةال سیما في نباتات 
 الصغرى على النبات خالل فترة النمو األولى. العناصر منع مرض 

سیتو فیر ھو سماد سائل عضوي  مرتبط  بنسبة 6%. فالحدید ھو من العناصر الصغرى الھامة 
جداً للنباتات. فھو ضروري لمادة الكلوروفیل حیث یكسبھا اللون األخضر. والبروتین ضروري من 
أجل عملیة التركیب الضوئي. ولكي الیرتبط  بمركب EDDHA یمكن أن یطبق المنتج بسھولة على 

األوراق . ال یوجد تأثیر سيء على الورقة ،مثل الحروق. یمكن استخدامھ لمنع نقص الحدید.یمنع 
نخر (موت األنسجة) تجویف أشجار الفاكھة والكروم والحمضیات والخضراوات ونباتات الزینة. 

عند استخدام سیتو فیر ٪ 6 ذلك توفیر المزید من اللون األخضر الداكن ، والمزید من البراعم ویزید 
من اإلزھار وبالتالي زیادة الغلة والجودة. وھو یحتوي على نسبة 6 ٪  من أمین النیتروجین.فمن 
الصعب منع منع عوز الحدید في تربة عالیة مستوى الحموضة (PH) ولكن سیتو فیر یطبق على 

األوراق والتربة في آن واحد.

سیتو فیر سماد الحدید العضوي السائل
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 كغ 1,3التعبئة: 

 )29الصفحة (

 السائل  سیتو فیر سماد الحدید العضوي

  W / W التركیب
 Fe( % 6الحدید القابل للذوبان في الماء (

 

فھو ضروري %. فالحدید ھو من العناصر الصغرى الھامة جداً للنباتات. 6بنسبة   مرتبطسیتو فیر ھو سماد سائل عضوي  
لمادة الكلوروفیل حیث یكسبھا اللون األخضر. والبروتین ضروري من أجل عملیة التركیب الضوئي. ولكي الیرتبط  بمركب 

EDDHA . مثل الحروق. یمكن استخدامھ لمنع ال یوجد تأثیر سيء على الورقة  یمكن أن یطبق المنتج بسھولة على األوراق،
عند  ت والخضراوات ونباتات الزینة.أشجار الفاكھة والكروم والحمضیا تجویفنخر (موت األنسجة)  یمنع.نقص الحدید

زیادة وبالتالي  یزید من اإلزھارتوفیر المزید من اللون األخضر الداكن ، والمزید من البراعم و ذلك 6٪ سیتو فیر  استخدام
فمن الصعب منع منع عوز الحدید في تربة عالیة مستوى أمین النیتروجین.من  ٪  6 نسبة یحتوي على وھوالغلة والجودة. 

 ) ولكن سیتو فیر یطبق على األوراق والتربة في آن واحد. PHالحموضة (

 فترة االستعمال الجرعة  النبات 
(الورقیة) المفتوح المحاصیل الحقل  

 والقطن والقمحالكانوال 
ست أسابیع بعد أن یثمر النبات ویمكن  ل ماء 100/  3سم 250 - 200

 20تكرارھا باألسبوع 
في فصلي الربیع والخریف وعلى  / دا  3سم 500 – 400 الحمضیات (تنقیط)

 األشجار عندما یظھر النخر
 لنباتات القرعیة ا

 ورقي
 بالتنقیط

 ل ماء 100/  3سم 200
 / دا 3سم 400

 

 فترة نمو النبات 

 النباتات الورقیة
 ورقي

 بالتنقیط

ل ماء 100/  3سم 200  
 / دا 3سم 400

في األسبوع السادس بعد أن یثمر 
 النبات

فاكھة ذات نواة قاسیة (مشمش , كرز , 
 خوخ)  ورقي

 

إذا ظھر النخر على نباتات الفاكھة  ل ماء 100/  3سم 250 – 200
ویكرر عند الضرورة وأفضل وقت 

للتطبیق في وقت الربیع قبل تفتح 
 البراعم واألزھار

 ثمار التفاح (التفاح ، الكمثرى ،
 يسفرجل ...) ورق

إذا ظھر النخر على نباتات الفاكھة  ل ماء 100/  3سم 250 – 200
ویكرر عند الضرورة وأفضل وقت 

للتطبیق في وقت الربیع قبل تفتح 
 البراعم واألزھار

 الفراولة
 ورقي

یوم كفواصل بسبب متطلبات  20 ل ماء 100 / 3سم 200
 النبات

 خضار 
 ورقي

 بالتنقیط

 ل ماء 100/  200
 / دا 3سم 400 – 200

یوم كفواصل بسبب متطلبات  14
 النبات

 كروم العنب
 ورقي

 بالتنقیط

 ل ماء 100/  3سم 200- 150
 ل ماء 100/  3سم 400 – 300

یوم كفواصل بسبب متطلبات  14
 النبات
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 یوم كفواصل بسبب متطلبات النبات14 ل ماء 100/  3سم 150 – 100 الزینة, ورقينباتات 
 یوم كفواصل بسبب متطلبات النبات14 دا/  3سم 300 الموز بالتنقیط

 

 كغ  1,3التعبئة: قارورة  

 )30الصفحة (

 سیتو كومبي سماد العناصر الصغرى السائل

 W / W التركیب
 Fe(% 6الحدید القابل للذوبان للماء (

 

 المنتج ھو سماد غني بالعناصر الصغرى المغذیة السائلة 
  عناصر عضویةیحتوي المنتج على 
  مناسبة لالستخدام من األوراق والتربة. وھي. حرھناك حمض أمیني 
  النباتات. كلوروفیل من أجلھو أفضل منتج للعناصر الدقیقة سیتو كومبي 
 نقص الحدید. یمكن استخدامھ على العدید من المحاصیل لمنع 
  من أمین النتروجین5یحتوي سیتو كومبي على % 
 المنجنیز والزنك ، ال یسبب أي ضرر ، كحدید عالیة ،نسبة األسمدة الورقیة التي تحتوي على  من ھو سیتو كومبي

 جودة. بل إنھ یزداد

 التطبیق على التربة: 

السماد أثناء عملیة الزرع وأثناء فترة الحضانة بنسبة في الخضراوات وزھور الدفیئة الزراعیة والحقول المفتوحة  یطبق 
/   3سم 350 – 300/ دا والزیتون والحمضیات یطبق بنسبة  3سم 300- 200/ ھیكتولتر لكل منطقة زرع  3سم 100

وظھور نقص في العناصر نباتات الصناعة (البطاطا والقطن وبنجر السكر .....) بدایة فترة تشكل الخضراوات شجرة. 
سم مكعب /  1-0.5( 2/ م  3سم  10-5: بعد قطع العشب اآلصیص، نباتات  العشب اتمساح/ دا 3سم 300رى الصغ

 30-20سم مكعب ، وعاء ھو  5-3سم ،  20-10. وعاء ھو أكثر  یجب أن تكون مساحة العشب مرویة دا). بعد التطبیق
 المزید من الماء. وصبمن التربة  3 سم 7-5 ویوضعسم 

 ي:ورقالتطبیق ال

، نباتات  ھیكتولترسم مكعب /  120-100، نباتات متوسطة  ھیكتولترسم مكعب /  80-50نباتات الزینة: نباتات صغیرة 
 الورقة. سیكون ذلك علىویجب أن یطبق  نخلط سماد سیتو كومبي جیداً . یجب أن ھیكتولترسم مكعب /  150-120 كبیرة

 فعاالً أكثر.

 كتولترھیسم مكعب /  150-100. الخضروات: 

 ھیكتولترسم مكعب /  200-150أشجار الفاكھة: 

 ھیكتولترسم مكعب /  250-200الحبوب: 

 كجم 1،3 قارورةالتعبئة: 

 )31الصفحة (

التعبئة: قارورة 1,3 كغ 
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز

• المنتج ھو سماد غني بالعناصر الصغرى المغذیة السائلة
• یحتوي المنتج على عناصر عضویة

• ھناك حمض أمیني حر. وھي مناسبة لالستخدام من األوراق والتربة.

• سیتو كومبي ھو أفضل منتج للعناصر الدقیقة من أجل كلوروفیل النباتات.

• یمكن استخدامھ على العدید من المحاصیل لمنع نقص الحدید.
• یحتوي سیتو كومبي على 5% من أمین النتروجین

• سیتو كومبي ھو من األسمدة الورقیة التي تحتوي على نسبة حدید عالیة ،كالمنجنیز 

والزنك ، ال یسبب أي ضرر ، بل إنھ یزداد جودة.

التطبیق على التربة: 

في الخضراوات وزھور الدفیئة الزراعیة والحقول المفتوحة  یطبق السماد أثناء عملیة الزرع وأثناء فترة الحضانة بنسبة 100 
سم3 / ھیكتولتر لكل منطقة زرع 200 -300 سم3 / دا والزیتون والحمضیات یطبق بنسبة 300 – 350 سم3  / شجرة. نباتات 

الصناعة (البطاطا والقطن وبنجر السكر .....) بدایة فترة تشكل الخضراوات وظھور نقص في العناصر الصغرى 300 سم3/ دا 
مساحات العشب ، نباتات اآلصیص: بعد قطع العشب 5-10 سم 3 / م 2 (5.0-1 سم مكعب / دا). بعد التطبیق یجب أن تكون 

مساحة العشب مرویة أكثر . وعاء ھو 10-20 سم ، 3-5 سم مكعب ، وعاء ھو 20-30 سم ویوضع 5-7 سم 3 من التربة 
وصب المزید من الماء.

التطبیق الورقي:

نباتات الزینة: نباتات صغیرة 50-80 سم مكعب / ھیكتولتر ، نباتات متوسطة 100-120 سم مكعب / ھیكتولتر ، نباتات كبیرة 
120-150 سم مكعب / ھیكتولتر. یجب أن نخلط سماد سیتو كومبي جیداً ویجب أن یطبق على الورقة. سیكون ذلك

فعاالً أكثر.

. الخضروات: 100-150 سم مكعب / ھیكتولتر

أشجار الفاكھة: 150-200 سم مكعب / ھیكتولتر

الحبوب: 200-250 سم مكعب / ھیكتولتر

التعبئة: قارورة 1,3 كجم

سیتو كومبي سماد العناصر الصغرى السائل
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 النبات التطبیق على البذور  التطبیق على الشتالت صیغة التطبیق
ألسفل الشتالت مع  انحالل

 میاه الري
جنبا إلى جنب مع میاه 

 الري
 إعداد ھاون

ل  100غ /  200 – 150
 ماء

 غ / یوم  1000
 ھاون 3م / كغ  2

 الحضانة  

 نباتات الدفیئة الزراعیة - داغ /  1000 مع میاه الري
 خضراوات الحقل - داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القطن كغ 1كغ /  150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 دوار الشمس كغ 1كغ /  175 - 150 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 الذرة كغ 1كغ /  150 – 125 -

مل ماء عن  75-50مع 
 طریق النقع

 البطیخ األصفر غ 50- 40كغ /  1 -

مل ماء عن  150-100مع 
 طریق النقع

 الفاصولیاء الحمراء غ  100كغ /  10 -

لتر من الماء عن  10-8مع 
 طریق النقع

 القمح والشعیر غ 1كغ /  300 -

 الفراولة  داغ /  1500 – 1000 مع میاه الري
 النباتات الزیتیة  داغ /  1000 – 750 مع میاه الري

من الماء التي یمكن وصولھا ألسفل لتر 100المنتج في  من جم 200-150إذابة تم یعندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط 
 الشتلة.

كغ 1التعبئة: صندوق   

)23الصفحة (  

 رووتمیكر تطویر نمو الجذر 

 W / W التركیب
 N% ( 11( الكلي النیتروجین 

ثنائي أكسید الفوسفور 
 القابل للذوبان في الماء

)P2O5% ( 

24 

القابل للذوبان في الحدید  
 ) %Feالماء (

0,23 

الزنك القابل للذوبان في 
 ) %Znالماء (

0,27 

 مرتبط مع الحدید والزنك 

 التطبیق على الشتالت على البذورالتطبیق  النبات
ل  100غ /  200- 150 - الحضانة 

 ماء 
 ھاون 3كغ / م 2

 داغ /  1250 – 1000 - نباتات الدفیئة الزراعیة
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز
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 سم 50 – 40تبرعم بطول  یومغ /  100 – 75 الیقطین –البطیخ األصفر 
 ظھور أولى الزھرات غ / یوم 100 – 75 الحمص
 أثناء فترة اإلزھار غ / یوم 100 – 75 الفراولة
الكرز الخوخ  األجاصالتفاح 
 الرمان

 عند تشكل البراعم ل ماء 100غ /  150 – 100

 عند تشكل البراعم ل ماء 100غ /  200 – 150 الفستق
 قبل اإلزھار ل ماء 100غ /  125 – 100 الزیتون

ظھور في بدایة ل ماء 100غ /  125 – 100 كروم العنب  
 تموضعمع ال العناقید

 قبل اإلزھار ل ماء 100غ /  125 – 100 الحمضیات الموز الكیوي
 یوم من الزرع 20 – 15بعد  غ / یوم 100 – 75 الزیتیةالنباتات 

 التطبیقات في ظل ظروف اإلجھاد.یجب تكرار   

 التوافق

 قبل مزجھ مع مادة كیمیائیة أخرى یجب القیام بتجربة استباقیة  

 كجم 1التعبئة: صندوق 

 )25الصفحة (

 خط إنتاج سیتو 

 )26الصفحة (

 بوتاسیوم) -(نتروجین  NKسماد من مسحوق  سیتو كي 

 W /  W التركیب
 N(% 5إجمالي النتروجین (

 K2O(   % 30البوتاسیوم القابل للذوبان في الماء (
 : ممیزاتال

 سماد عضوي                                                     •

 .شكل الیوریا علىالنیتروجین  •

 .نسبة منخفضةبیمكن أن یكون التطبیق  •

 یسھل من امتصاص النباتالورقي  التطبیق •

 مغذیات النباتیةلل

 یمكن استخدامھ على أي نوع من الفاكھة ، •

 الخضروات ونباتات الزینة.

 .زیادة محتویات السكر •

 وجودة الفاكھة والطعمزیادة حجم الفاكھة  •

 الخضروات فيانخفاض العقد  •

• یحتوي على نسبة 25-30 ٪ من الحمض األمیني

• المنتج ھو نوع من مصادر امتصاص المنغنیز السھلة للنباتات. فھي تساعد على عملیة 
التركیب الضوئي.

• مناسب ألشجار الفاكھة ومحاصیل الصناعة والخضروات والزھور.

• یمنع نقص المنغنیز الكامل في النبات.

یطبق على الخضروات في بدایة فترة تشكل الخضراوات أو مالحظة النقص األول 200-100

غرام / ھیكتولتر. كرمة : بدایة فترة تشكل الخضراوات أو مالحظة النقص األول 200-150

غرام / ھیكتولتر ، كل 8- 10  ایام كفاصل ، یمكن تكرار 1-2 مرات. 

الحمضیات. بدایة فترة تشكل الخضراوات أو مالحظة النقص األول 200-250 غرام / ھیكتولتر

الزیتون: بدایة تشكل الخضراوات لمدة 8-10 یوم كفاصل مرتین 200 – 250 غرام لكل ھیكتو لیتر 

أشجار الفواكھ: بدایة تشكل الفاكھة أو مالحظة أول نقص 150 – 200 غرام لكل ھیكتو لیتر 

محاصیل الصناعة: بدایة تشكل الثمار أو مالحظة أول نقص 100 – 200 غرام لكل ھیكتو لیتر

الحبوب: بدایة تشكل الثمار أو مالحظة أول نقص 200 – 250 غرام لكل ھیكتو لیتر

األزھار: : بدایة تشكل الثمار أو مالحظة أول نقص, في ساعة دافئة 50 – 100 غرام لكل ھیكتو لیتر

الشتالت: أثناء فترة الزرع تغطي البذور 25 – 50 غرام لكل ھیكتو لیتر

التعبئة: قارورة 1,3 كغ 

سیتو مان سماد المنغنیز العضوي
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  داغ /  1000 – 750 - خضراوات الحقل
 - كغ  1كغ /  150 القطن

 - كغ 1كغ /  175 – 150 دوار الشمس
 - كغ 1كغ /  150 – 125 الذرة

 - كغ  1غ /  50- 40 البطیخ األصفر
 - غ 100كغ /  10 الحمص

 - غ 1كغ /  300 القمح والشعیر
 داغ / 1500 – 1000 - الفراولة

 داغ /  1000 – 750 - النباتات الزیتیة
 

ألسفل  لترمن الماء التي یمكن وصولھا 100جم من المنتج في  200-150عندما ال یتوفر نظام الري بالتنقیط یتم إذابة 
 .الشتلة

 كغ  1التعبئة: صندوق 

 ) 24الصفحة (

 منظم النیتروجین –ستابل إن 

 W / W التركیب
 B(% 11,5البورون القابل للذوبان في الماء (

 MO% ( 0,1( القابل للذوبان في الماءالمولبیدینوم 
 

 ستابل إن ھو الحل األكثر فعالیة 

 البورون والمولیبدینوم  غني من منتج للتطبیق الورقي مع محتوى. 
  الزائدةالنیتروجین بنترات  على النباتات عندما یكون تكوین الزھرة منخفًضا بسبب تغذیة یطبق. 
    ضعیفة ثمرة الفاكھةعندما تكون یطبق 
 عندما تكون ثمار الفاكھة ھزیلة وغیر صحیة 
  ةالرئیسی البنیةتكوین  أثناءخاصة في نباتات الخضار المجوفة والسمیكة التي تنمو 
 عندما تكون نقاط النمو ضعیفة 
   القشرةنخر ل مؤدیاً حدث اضطرابات في إخصاب الزھور تقد وعند نقص الثمار في أشجار الفاكھة 

 التطبیق  الجرعة النبات 
رش قم بالفترة ظھور مشاكل في  ل ماء 100غ /  125 – 100 نباتات الدفیئة الزراعیة

 األوراق على 
عندما تظھر الزھور األولى  یطبق  ل ماء 100غ /  150 – 100 الحقلخضراوات 

 على األوراق
قبل ظھور األمشاط یطبق على  غ / یوم 100 – 75 القطن 

 األوراق
دوار الشمس, الذرة, الفول 

 السوداني
 تكوین األوراق 6- 5 غ / یوم 100 – 75

 مع مبیدات األعشاب األولى ل ماء 100غ /  75 – 50 القمح
 فترة التكاثر ل ماء 100غ /  125 – 75 األرز
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 سم 50 – 40تبرعم بطول  یومغ /  100 – 75 الیقطین –البطیخ األصفر 
 ظھور أولى الزھرات غ / یوم 100 – 75 الحمص
 أثناء فترة اإلزھار غ / یوم 100 – 75 الفراولة
الكرز الخوخ  األجاصالتفاح 
 الرمان

 عند تشكل البراعم ل ماء 100غ /  150 – 100

 عند تشكل البراعم ل ماء 100غ /  200 – 150 الفستق
 قبل اإلزھار ل ماء 100غ /  125 – 100 الزیتون

ظھور في بدایة ل ماء 100غ /  125 – 100 كروم العنب  
 تموضعمع ال العناقید

 قبل اإلزھار ل ماء 100غ /  125 – 100 الحمضیات الموز الكیوي
 یوم من الزرع 20 – 15بعد  غ / یوم 100 – 75 الزیتیةالنباتات 

 التطبیقات في ظل ظروف اإلجھاد.یجب تكرار   

 التوافق

 قبل مزجھ مع مادة كیمیائیة أخرى یجب القیام بتجربة استباقیة  

 كجم 1التعبئة: صندوق 

 )25الصفحة (

 خط إنتاج سیتو 

 )26الصفحة (

 بوتاسیوم) -(نتروجین  NKسماد من مسحوق  سیتو كي 

 W /  W التركیب
 N(% 5إجمالي النتروجین (

 K2O(   % 30البوتاسیوم القابل للذوبان في الماء (
 : ممیزاتال

 سماد عضوي                                                     •

 .شكل الیوریا علىالنیتروجین  •

 .نسبة منخفضةبیمكن أن یكون التطبیق  •

 یسھل من امتصاص النباتالورقي  التطبیق •

 مغذیات النباتیةلل

 یمكن استخدامھ على أي نوع من الفاكھة ، •

 الخضروات ونباتات الزینة.

 .زیادة محتویات السكر •

 وجودة الفاكھة والطعمزیادة حجم الفاكھة  •

أشجار الزیتون:  الخضروات فيانخفاض العقد  •

إن النتروجین و البوتاسیوم على وجھ الخصوص عنصرین فعالین جداً من أجل تأكید على الفعالیة والجودة. من ناحیة ظاخرى إن 
عوز المغذیات مثل الزنك یجب أن یؤخذ بعین االعتبار. ویعطي البوتاسیوم نتائج جیدة في التطبیق الورقي. إن التطبیق الورقي 

لسماد سیتو الیف یزید من امتصاص النتروجین والبوتاسیوم. عندما تصل أشجار الزیتون لموسم الغلة یجب أن یتم التطبیق 
الورقي خالل 15 یوم كفاصل مرتین في الیوم في ساعات الصباح و المساء. أظھرت األبحاث أن التطبیق الورقي على أشجار 

الزیتون بالمواد المغذیة مثل النتروجین والبوتاسیوم والزنك یسھل أكثر زیادة الغلة وجودة الفاكھة بشكل إیجابي كما تظھر مقاومة 
أكثر للجفاف.

الخصائص: 

• یمكن تطبیقھ بنسب منخفضة

• یزید من نسبة زیت الثمرة

• یزید من حجم الثمرة وجودتھا وطعمھا

• یسھل عملیة امتصاص العناصر الصغرى من التربة الى بنیة البنات مما یؤدي لتشكیل صحي للزھور

االستخدام: 

یطبق مرتیین بعد اإلزھار االول باستخدام 300 – 400 غرام لكل 100 لتر ماء. یطبق 1 – 2 مرة خالل فترة الحصاد 
باستخدام 600 – 700 غرام / 100 لتر ماء.

سیتو الیف



سماد سیتو الیف الخاص من أجل الزیتون

یزید سیتو الیف ستارتر بفضل تركیبتھ الخاصة من نمو شجرة الزیتون و اإلزھار وغلة الثمار وھذه 
األزھار تتحول بدورھا الى ثمار دون فقدان أیة زھرة.

لمضمونھ العضوي یلعب ھذا السماد دوراً فیإزھار األشجار خالل فترة انتاج حبوب الطلع وخالل نمو 
البذرة والثمرة.

إن التطبیق الورقي على حبات الزیتون مھم جداً.

أما أن یسقى الزیتون بشكل جزئي أو أن ال یسقى أبدا.

في تسمید التربة الزیتون یمكن أن تكون الكمیة والتوقیت لنقص تغذیة النبات مصدرا للقلق. وذلك بسبب 
ورقة الزیتون السمیكة (طبقة شمعیة والبشرة الواقیة للماء) ، و یظھر عوز في األسمدة الورقیة العادیة 

بالنسبة المتصاص المواد الغذائیة.  

یتمتع سیتو الیف ستارتر بتركیبة سھلة االمتصاص ویطبق بنسبة 200 -300 غ / 100 لتر ماء في 
بدایة الربیع وحتى بدایة فترة اإلزھار. یمكن استخدامھ في كل أشجار الفواكھ بدءاً من الشتاء لتقویة بزوغ 

األقسام الخضراء حتى فترة اإلزھار لیتم النمو بشكل صحي بنسبة 200 – 300 غ / 100 ل ماء

سیتو الیف ستارتر



 أسمدة عضویة سائلة



غرامینو ھو عبارة عن منتج مغٍذ یحتوي على حمض أمیني تم تطویره خصیًصا للقمح والذرة واألرز
غرامینو ھو منتج عشبي طبیعي ویحتوي على األحماض األمینیة المعتمدة على األعشاب.

غرامینو یحتوي على نسبة عالیة من العناصر الصغرى المرتبطة باألحماض األمینیة.
غرامینو یعزز إنتاج الطاقة على النباتات ، فال تتأثر النباتات بعوامل اإلجھاد.

غرامینو الحفاظ على الطاقة في المستویات العلیا تحت ظروف اإلجھاد فیكون التأثیر على الغلة 
كبیر.

غرامینو یحافظ على توازن الماء في النبات
غرامینو یحتوي على نسبة عالیة من العناصرالصغرى  ویدعم إنتاج الطاقة ویخلق بنیة أكثر مقاومة لألمراض

غرامینو یحتوي على نسبة عالیة من المواد العضویة وتأثیرھا على جلوتین القمح وكفاءة األرز مرتفع.
ھو مصدر للمواد الخام العضویة المستخدمة في اإلنتاج من األحماض األمینیة ذات األصل النباتي التي تحتوي على

األسمدة العضویة الصلبة.

غرامینو
األسمدة العضویة المعدنیة السائلة التي تحتوي على األحماض األمینیة

مالحظة: من خالل التطبیقات الورقیة یمكن استخدام 20-40 لتر من الماء / 1 دا .



• یوفر توازن الھواء والماء في التربة

• یزید من مقاومة النبات لألمراض

• یقلل من التوتر السطحي للتربة ویزید من النفاذیة

• یتجنب تصلب والضغط في التربة

• یقلل من الطبقة السوداء في منطقة جذر النبات

إیفرغرین ماجیك



• یصلح األضرار التي لحقت بالنبات
• یخفف التوتر في النبات

• یسمح للنبات بإعطاء براعم جدیدة في وقت قصیر
• یزیل االصفرار في النبات

• یمكن تطبیقھا على التربة واألوراق
• لھ تأثیر أسطوري  في النباتات الورقیة الخضراء مع صیغة خاصة

• یزید من الكفاءة
• یمكن استخدامھ مع جمیع النباتات
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 یوم كفواصل بسبب متطلبات النبات14 ل ماء 100/  3سم 150 – 100 الزینة, ورقينباتات 
 یوم كفواصل بسبب متطلبات النبات14 دا/  3سم 300 الموز بالتنقیط

 

 كغ  1,3التعبئة: قارورة  

 )30الصفحة (

 سیتو كومبي سماد العناصر الصغرى السائل

 W / W التركیب
 Fe(% 6الحدید القابل للذوبان للماء (

 

 المنتج ھو سماد غني بالعناصر الصغرى المغذیة السائلة 
  عناصر عضویةیحتوي المنتج على 
  مناسبة لالستخدام من األوراق والتربة. وھي. حرھناك حمض أمیني 
  النباتات. كلوروفیل من أجلھو أفضل منتج للعناصر الدقیقة سیتو كومبي 
 نقص الحدید. یمكن استخدامھ على العدید من المحاصیل لمنع 
  من أمین النتروجین5یحتوي سیتو كومبي على % 
 المنجنیز والزنك ، ال یسبب أي ضرر ، كحدید عالیة ،نسبة األسمدة الورقیة التي تحتوي على  من ھو سیتو كومبي

 جودة. بل إنھ یزداد

 التطبیق على التربة: 

السماد أثناء عملیة الزرع وأثناء فترة الحضانة بنسبة في الخضراوات وزھور الدفیئة الزراعیة والحقول المفتوحة  یطبق 
/   3سم 350 – 300/ دا والزیتون والحمضیات یطبق بنسبة  3سم 300- 200/ ھیكتولتر لكل منطقة زرع  3سم 100

وظھور نقص في العناصر نباتات الصناعة (البطاطا والقطن وبنجر السكر .....) بدایة فترة تشكل الخضراوات شجرة. 
سم مكعب /  1-0.5( 2/ م  3سم  10-5: بعد قطع العشب اآلصیص، نباتات  العشب اتمساح/ دا 3سم 300رى الصغ

 30-20سم مكعب ، وعاء ھو  5-3سم ،  20-10. وعاء ھو أكثر  یجب أن تكون مساحة العشب مرویة دا). بعد التطبیق
 المزید من الماء. وصبمن التربة  3 سم 7-5 ویوضعسم 

 ي:ورقالتطبیق ال

، نباتات  ھیكتولترسم مكعب /  120-100، نباتات متوسطة  ھیكتولترسم مكعب /  80-50نباتات الزینة: نباتات صغیرة 
 الورقة. سیكون ذلك علىویجب أن یطبق  نخلط سماد سیتو كومبي جیداً . یجب أن ھیكتولترسم مكعب /  150-120 كبیرة

 فعاالً أكثر.

 كتولترھیسم مكعب /  150-100. الخضروات: 

 ھیكتولترسم مكعب /  200-150أشجار الفاكھة: 

 ھیكتولترسم مكعب /  250-200الحبوب: 

 كجم 1،3 قارورةالتعبئة: 

 )31الصفحة (

نایترو – مول 20 -0-0 



سماد سائل عضوي مع النتروجین واألحماض األمینیة

• دوبنغ ھو منتج عشبي بالكامل.

• دوبنغ ینظم بسبب احتوائھ على مواد عضویة عالیة بنیة التربة عن طریق زیادة عدد الكائنات الدقیقة النافعة.

• دوبنغ یوفر القساوة المرغوب فیھا للنباتات والفواكھ عند تطبیقھ على التربة واألوراق

• یمكن خلط دوبنغ بأي نسبة مع الماء وتطبیقھ على التربة كما یمكن استخدامھ مع أي وسیلة ري

• إن استخدام دوبنغ ال یسد الفتحات الموجودة على أنظمة الري بالتنقیط.

دوبنغ سماد عضوي سائل مع النتروجین



12یخلص من التراجع الناجم عن فیروسات البكتیریا وظروف  الحمض األمیني الحر% 
اإلجھاد خالل فترة النمو ویستمر نمو النبات.

• كونھ مصدر منتج عشبي بالكامل ، یتم إثراء التربة بسببھا إلى محتوى 
المواد العضویة العالیة. ویوفر اختراقا للجذور الشعریة للشتالت في الفترة 

المبكرة.

• لھ تأثیر كبیر على نمو النبات.

• إنھ فعال في توزیع متجانس ومنتظم لذریة النبات.

• ویوفر الحزم المطلوب على النباتات في التربة والتطبیق الورقي. تقلیل 
سقوط الزھرة ویزید من جودة ومدة صالحیة الفاكھة.

• یمكن إستخدامھ مع أي وسیلة ري.

دوبنغ الیف 



DO-PING

إن مصدر المادة العضویة الخام للمنتجھو سماد فایناس vinasse. وبفضل محتواه الخاص یمكن استخدام مسحوق الكانوال من أجل 
محاصیل الحقل. جرعة التطبیق وفترتھ الملفوف ، القرنبیط ، اللفت ، البصل ، القطن ، نبات التبغ ، الحبوب ، محاصیل الرعي 

الذرة والقمح: 30-60 یوما بعد ظھور البذور ، 250-300 سم3/ دا

وھو منتج تمت صیاغتھ لنبات الكانوال بشكل خاص فنبات الكانوال یختلف عن النباتات األخرى نظراً الحتیاجھ للكبریت.  كعنصر 
مغذي. والحتیاجھ للكبریت الیكفي استخدام كبریتات األمونیوم وإنما یوصى بتركیبات مختلفة لتلبیة ھذه الحاجة.

كانوال باور ھو سماد سائل یحتوي على أمالح عضویة ونتروجین لیلبي احتیاجات نبات الكانوال. إن نسب النتروجین والكبریت 
والعناصر الدقیقة قد صیغت وفقاً لھذه االحتیاجات.

ولكونھ سماداً سائالً متعدداً فھو یشتمل على خلیط من العناصر الدقیقة ویزید من اإلنتاجیة وتوازن العناصر الضئیلة في نبات 
الكانوال

وتوفر عناصره المعدنیة المرتبطة عضویاً زوادة سریعة من المغذیات للنبات

یمنع عوز النبات للمغذیات ویؤمن امتصاصاً للعناصرالغذائیة في النبات تحت ظروف اإلجھاد التي یمكن أن یتعرض لھا النبات 
أثناء استمراره في النمو.

یتمتع كانوالباور بتأثیر متزاید على نمو الساق واألزھار في النبات.

یقلل من ضیاع الغلة التي یسببھا الحصاد في وقت غیر مناسب كما یزید من عرض قشرة البذرة ومحتوى الزیت في النبات

یوصى بالتطبیق الورقي قبل فصل الشتاء من سادس إلى ثامن ورقة بنسبة 250 – 300 سم3 لكل 1000 م2 ولمرة واحدة 
كمایوصى بإجراء التطبیق في ظروف جویة خالیة من الریاح والغیوم.

كانوال باور



لیوناردت قابل لالنحالل في الماء تمام
• یعزز بنیة التربة الجیدة ویزید من قدرتھا على االحتفاظ بالماء.

• یزید من التنفس الجذري وتكوین الجذر.

• یزید من جودة الغلة ویحسین من مظھرھا الھیكلي وقیمتھا الغذائیة.

• یطبق على األوراق ویزید من خالیا النبات

• احتفظ بھا بعیداً عن متناول ید األطفال

• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات باستثناء الكالسیوم والزیت المعدني. ومع ذلك ، فمن المستحسن القیام

باختبار التوافق عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.

• التعبئة: قارورة من البالستیك 1-5-20 لتر
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التطبیق الورقي



توماتون



• تم تعزیز التركیبة الكیمیائیة بمنتجات عضویة ذات أصل نباتي مع كمیات عالیة من العناصر النادرة وبالتالي یزداد 
امتصاص المغذیات من ھذه التركیبة النباتیة بشكل سریع. 

• إن نبات بنجر السكر حساس جداً لعوز البورون والمنغنیزوالزنك. لذلك فإن التطبیق الورقي للسماد سیغطي حاجة 
نبات بنجر السكر من العناصر الغذائیة. وبفضل محتواه الممیز یمكن استخدامھ على نباتات عقدیة مماثلة وعلى أشجار 

الفواكھ بشكل آمن

• یمكن تطبیق بیتاكور على بنجر السكر مرتین. مرة عند ظھور 3 -4 أوراق بنسبة 250غ / دا ومرة عند ظھور 5 
– 6 أوراق بنسبة 300 – 350 غ / دا وسیتم الحصول على نتائج أفضل إذا تم خلط السماد بسماد برومكس بنسبة 

100 غ / دا أثناء التطبیق الثاني.

• كما یجب أن یتم الطلب في وقت مبكر من الصباح أو في ساعات المساء وتوخي الحذر من أن الظروف الجویة 
لیست عاصفة.

• إذا كان الري بالتنقیط ، یجب أن یطبق مرتین بنسبة 2-3 لتر / دا في الموسم الواحد. أثناء تطبیق ھذا السمادیمكن 
إضافة  منتج یوروسول  EUROSOL 5-5-40 ومنتج دوبنغ DOPING مم یؤدي إلى زیادة في جودة بنجر السكر.

بیتاكور



أسمدة سائل



* یوفر نسیج قوي وصحي.
* یخفف األعراض الناتجة عن نقص الكالسیوم.

* یزید من مقاومة األمراض من خالل تقویة جدران خالیا النبات بشكل غیر مباشر
* یعتبر عنصراً ال بد منھ للشحن وتخزین الفواكھ المعمرة

* یقوي صالبة الفاكھة على الغصن
* یساعد على تشكیل الفاكھة واللون.

* یحافظ على توازن المیاه داخل النبات.

تحذیرات
• تحفظ بعیدا عن متناول األطفال

• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك، فمن المستحسن اختبار التوافق عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.
التعبئة: 1,4-7-28 كجم زجاجة بالستیكیة

أسیلیكس 
كالسیوم



* مطور الجذر ، ویطبق على الجذع
* المغذیات أولي ویفعل االنزیمات

* ینظم التنفس وامتصاص الماء
* حاملة السكر والنشا ومن مكونات البروتین

* الحد من مرض الذبول
* عنصر ال غنى عنھ لمقاومة األمراض.

تحذیرات
• تحفظ بعیدا عن متناول األطفال

• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك، فمن المستحسن اختبار التوافق عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.
التعبئة: 1,4-7-28 كجم زجاجة بالستیكیة

أسیلیكس



أھمیة الزنك 

* جزء مھم من االنزیمات النباتیة.

* یلعب دورا في إنتاج الطاقة عند تخلیق البروتین ویمنع انخفاضھ.

* فعال في اإلزھار والسلوك اإلنجابي.

* یشجع استطالة الفاكھة والتطبیقات السطحیة.

* نقص الزنك یضعف براعم األوراق وتقلیل نمو الفواكھ والجودة والعائد.

* یؤثر نقص الزنك في المراحل الالحقة من النبات بحیث یظھر النبات على  أنھ عنقودي وجاف.

تحذیرات 

• تحفظ بعیدا عن متناول األطفال

• یمكن خلطھا مع جمیع المنتجات. ومع ذلك ، فمن المستحسن اختبار التوافق عن طریق إجراء تجربة قبل االستخدام.

التعبئة: 1,3 - 6,5 - 26 كجم  في زجاجة بالستیكیة

أسیلیكس
10% زنك



تتوافر منتجاتنا السائلة التي تحتوي على البورون 10 ٪ 
في السوق مع عبوات 5 كجم. یمكن استخدام المنتج 

لألراضي الزراعیة، وھندسة المناظر الطبیعیة 
والمساحات الخضراء. ویمكن استخدامھا في أواخر 
الخریف على وجھ الخصوص على أشجار الفاكھة 

والمحاصیل الحقلیة وذلك بغیة الحصول على محصول 
أفضل في الربیع. خالل الربیع، سیؤدي تطبیق ھذا 

المنتج  قبل عملیة اإلزھار إلى تكوین الزھرة وحبوب 
اللقاح بحالة صحیة أكثر. وسیمنع ھذا المنتج النتائج 

السلبیة لزیادة النیتروجین. وسیزید استخدام المنتج مع 
مبیدات اآلفات من كفاءة المبید. كما سیساعد استخدام 

المنتج في المناطق الخضراء  على تكوین بنیة أكثر ثباتًا 
ضد األمراض وستتمتع النباتات بلون أكثر حیویة. 

الخواص: محلول البورون ذو قابلیة عالیة للذوبان 
ویستخدم للتعویض عن نقص البورون في التربة.

االستعمال: الجرعة العامة لجمیع المحاصیل تقریبا ما 
بین 100 و 300 مل. یرجى رج العبوة جیًدا قبل 

االستخدام. ضع الجرعة الموصى بھا من المنتج في 
خزان الخلیط الذي یحتوي على ثلثي حجمھ من الماء، ثم 

امأل ما تبقى من الحجم بالماء مرة أخرى. تجنب 
استخدام  المنتج في كل من حاالت الجفاف والرطوبة 
العالیة والبرد واألمطار. نظًرا ألن الفراولة والحبوب 

والدباء أو القرع والفاصولیا حساسة تجاه البورون، لذلك 
ال یمكن أن یطبق البورون علیھا أكثر من مرة واحدة في 

موسم واحد.

دائم الخضرة
BOR



المغذیات النباتیة/ األسمدة

النیتروجین: یعتبر النتروجین عنصراً أساسیاً للعدید من الوظائف مثل نمو األوراق وإنتاج البروتین والتمثیل الضوئي. 
یتسبب نقص النیتروجین في انخفاض الكلوروفیل واصفرارأوراق األشجار وتوقف نمو النبات. یبدأ االصفرار بأوراق 

قدیمة ثم ینتشر إلى األوراق الجدیدة. النیتروجین غیر الكافي یعني عائًدا محدوًدا.

الفوسفور: ھو عنصر مھم للغایة في المرحلة األولى من نمو النبات. لھ دور أساسي في التمثیل الضوئي والتنفس 
وتخزین الطاقة ونقل النبات وتقسیم الخالیا وتوسیع الخلیة. یحفز تكوین الجذر البدائي ونموه. لھ تأثیر على تكوین 

البذور، ویزید من محتوى البذور. یساعد على نمو أسرع للجذور والشتالت. یوفر مقاومة لألمراض في بعض النباتات. 
العالمة األولى لنقص الفسفور ھي توقف النمو في النبات. الفسفور غیر الكافي یعني مجموعة فواكھ ومزھرة محدودة.

البوتاسیوم: في حالة نقص البوتاسیوم ، ینقص التمثیل الضوئي ویزید معدل تنفس النبات. البوتاسیوم ھو عنصر حیوي 
لعملیة التمثیل الضوئي، وتشكیل النشاء، والكلوروفیل وتداول السكر في نظام النبات. عند نقص البوتاسیوم، سیالحظ 
الحرق من خالل حواف األوراق. نظام الجذر ال یتطور بشكل صحیح. و یفقد النبات مظھره الصحي. نظًرا ألن قشر 

المحصول سیظل رقیقًا ، وبھذا تصبح مدة الصالحیة أقل.

المنغنیز: مھم لنمو النبات وتفاعالت اإلنزیم وتطویر الكلوروفیل. عند نقص المنغنیز ستالحظ بقع بنیة على األوراق 
وسقوط األوراق المبكر. أما عند نقص المنغنیز في الحبوب فیالحظ  تشكل بقع بیضاء ورمادیة على األوراق إضافة 

إلى حدوث التلیف الكلوري.

الكالسیوم: ضروري لتنمیة الجذر واألوراق المثلى. یشكل لبنة بناء جدار الخلیة. ینشط بعض نظم االنزیم. یزید من 
توافر المولیبدینوم وامتصاص العناصر األخرى. یؤدي نقص الكالسیوم إلى نمو جذري ضعیف وبنیة سریعة التلف.

المغنیزیوم: في حالة نقص المغنیزیوم ستصبح األوراق القدیمة مبرقشة وتلیھا بعد ذلك االوراق الجدیدة أو سیالحظ 
اإلصابة بالكلورة. ویمكن أن تتكون بقع نخریة. یمكن ان تتجعد حواف األوراق ویمكن ان تتساقط فجأة. أھم دور 

للمغنیسیوم ھو أنھ  یشكل الكاتیون المركزي في جزيء الكلوروفیل. وبھذا إن لم یكن المصنع یحتوي على ما یكفي من 
المغنیسیوم، فلن یمكن إنتاج ما یكفي من الكلوروفیل، مما یؤدي إلى فقدان اللون األخضر وال یمكن أن تحدث عملیة 

التمثیل الضوئي.

الكبریت: یظھر نقص الكبریت غالبا في التربة الرملیة والتربة ذات المحتوى العضوي المنخفض. یساعد الكبریت على 
تطویر االنزیمات والفیتامینات. كما أنھ مطلوب لتنشیط عملیة التمثیل الغذائي ولتشكیل الكلوروفیل وللتمثیل الضوئي 

والنشاء ولتبادل السكر. الكبریت ھو العنصر الرئیسي لألحماض األمینیة. یسبب نقصھ بطء في النمو، وتصبح األوراق 
مجعدة وقابلة للكسر. تتحول األوراق الجدیدة إلى اللون األصفر ولكن دون وجود أي بقع. عدم كفایة الكبریت یؤدي إلى 

تأخیر نضوج الفاكھة. 

الحدید: نقص الحدید شائع في التربة الجیریة. تظھر األعراض أوالً في األوراق الصغیرة. رغم أن األوردة الورقیة 
تظل خضراء، إال أن المنطقة الوسطیة بین األوردة تصبح صفراء. ینخفض النمو وتتراجع عملیة تكون األزھار. 

ویمكن اآلثار السلبیة لنقصھ في مجموعة الفاكھة أیضاً. ویمكن للمستوى المتقدم من نقص الحدید (الكلور) أن یقتل 
النبات. 

الزنك: یظھر نقص الزنك غالباً في التربة الجیریة والتربة ذات المحتوى العالي من المواد العضویة والفوسفور العالي. 
یعتبر الزنك ضروریاً للتطور الصحي لعملیة التمثیل الغذائي للنبات، ونقل الكربوھیدرات، وتطور الجذور، واستھالك 

الماء. یساعد على نمو األوراق، ویزید من مقاومة النبات ضد األمراض ویزید من الغلة والجودة كما أنھ مطلوب 
لتشكیل الكلوروفیل وإنتاج الكربوھیدرات.

البورون: یشاھد نقص البورون أوالً في األجزاء النامیة (األجزاء الجنینیة اإلنشائیة) من النبات. یسبب وردة األوراق 
وتغییر اللون وحجم أصغر. خاصة في النباتات الدرنیة، یؤدي إلى تعفن اللب وفقدان الماء.
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