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سامد سائل صايف مصمم لتزويد النبات بالكالسيوم واملغنيسيوم. 

يســاهم الكالســيوم يف زيــادة العمــر التخزينــي للثــامر ويف مقاومــة التغريات 

الفســيولوجية التــي قــد تصيــب الثــامر كعفــن الطــرف الزهــري يف البنــدورة، 

النقــرة املــرة يف التفــاح و إحــرتاق حــواف أوراق الخــس. 

وجــود النيرتوجــني واملغنيســيوم يلعــب دوراً هامــاً يف متديــد و زيــادة دورة 

حيــاة النبــات ملوســم حصــاد أطــول. 

ــان  ــة و ملع ــكل، صالب ــة، ش ــني نوعي ــامً يف تحس ــب دوراً مه ــكال يلع موف

ــرة.  الثم

ــميد األريض  ــي و التس ــرش الورق ــم لل ــة مصم ــايل الذائبي ــائل ع ــكال س موف

ــات.   ــل النب ــن قب ــة يف اإلمتصــاص م ــه العالي لكفاءت

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
 رش ورقيسقاية

/ هكتارالتفاحيات / هكتار15-25 ل�ت 7-10 مرات خالل مرحلة منو الثامر، اخر مرتني قبل الحصاد باسبوعني 2-3 ل�ت

/ هكتارالخراوات 2-3 مرات/املوسم خالل مرحلة منو الثامر1.5-2 لرت/ هكتار15-25 ل�ت

/ هكتارالخس 2-3 مرات/املوسم1-2 لرت/ هكتار10-15 ل�ت

/ هكتارالعنب / هكتار15-20 ل�ت 3-4 مرات/املوسم بعد عقد الثامر 2-2.5 ل�ت

/ هكتارالبندورة )الطامطم( / هكتار15-25 ل�ت كل اسبوعني خالل مرحلة منو الثامر 1.5-2 ل�ت

مرتني/املوسم 4-6 لرت/ هكتار----------املحاصيل الحقلية

3-4 مرات/املوسم 5-6 لرت/ هكتار----------الشمندر السكري

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

)NO3- 12.0نيرتوجني )نرتات
 MgO   5.0مغنيسيوم
   CaO    15.0 كالسيوم

5.0-6.0 درجة الحموضة         (100/1(
0.9امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لرت
1.44 الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

صة
ص
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هــو مزيــج ذو تركيــز عــاٍل مــن الكالســيوم واملغنيســيوم والعنــارص الصغــرى 

ــل يف  ــكل كام ــب بش ــه ذائ ــز بكون ــل( يتمي ــالم )ج ــكل ه ــىل ش ــأيت ع ــة، ي املخلب

املــاء، إضافــة إىل إمكانيــة اســتخدامه ملختلــف املحاصيــل الزراعيــة خضــار، فواكــه 

ــادة  ــث زي ــن حي ــامر م ــودة الث ــم ج ــىل دع ــل ع ــث يعم ــة حي ــل حقلي ومحاصي

ــامر. ــة للث ــدرة التخزيني ــادة الق ــة وزي ــرشة الخارجي ــون الق ــة ول صالب

يعتــرب موفــكال جــل مصــدرا فعــاالً للكالســيوم و املغنيســيوم مــام يكســبه أهميــة 

كبــرية يف تحســني جــدار الخليــة النباتيــة، وزيــادة إســتطالتها، ويســاهم يف عمليــة 

. Stomata التمثيــل الضــويئ وتنظيــم فتــح وإغــالق الثغــور

موفــكال جــل حــل مثــايل ملشــاكل الجــودة التــي تتعلــق بالكالســيوم مثــل عفــن 

الطــرف الزهــري، النقــرة املــرة )عــىل التفــاح( ، إحــرتاق حــواف األوراق ، املــوت 

ــة بنقــص الكالســيوم. ــن املشــاكل ذات الصل ــامر وغريهــا م ــة الث الرجعــي، ليون

موفــكال جــل ذو كفــاءة عاليــة عنــد االســتخدام نظــرا لرسعــة إمتصاصــه مــن قبــل 

لنبات. ا

ــيوم  ــات بالكالس ــد النبات ــا لتزوي ــويص به ــمدة امل ــن األس ــل م ــكال ج ــرب موف يعت

واملغنيســيوم.

ميكن استخدام موفكال جل من خالل الرش الورقي واالريض.

يتميز موفكال جل  بكونه خاٍل من الكلور.

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

N 15.0نيرتوجنيCu EDTA600 ppm
 MgO   3.0مغنيسيومZn EDTA300 ppm
   CaO    22.50كالسيومMn EDTA1500 ppm

5.0Fe EDTA750 ppm-6.0 درجة الحموضة         (100/1(
0.9Mo15 ppmامللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لرتB750 ppm
1.5 الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
الرش الورقي مل/100 لرت ماءسقاية

أشجار الفاكهة ، الحمضيات ، العنب 

،الزيتون والكمرثى واللوزيات 
350-4500 – 8 لرت/هكتار 

خالل مراحل النمو املختلفة 
350-4500-8 لرت/هكتارالخراوات البيوت املحمية 

350-3500-6 لرت/هكتارالزراعة املكشوفة

خالل فرتة التشتيل150-2300 لرت/هكتاراملشاتل

خالل مراحل النمو املختلفة 150-2200 - 3 لرت / هكتارنباتات الزينة
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*معدالت االستعامل أعاله هي قيم ارشادية تستخدم حسب شدة أعراض النقص الظاهرة عىل النبات، ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن يف حاالت أعراض 

النقص الطفيفة والحد األعىل يف حاالت أعراض النقص الشديدة.  



تركيبــة ســائلة ذائبــة  كليــاً يف املــاء تحتــوي عــىل نســب عاليــة مــن الفســفور 

والبوتاسيوم.

تكمــن أهميتهــا يف زيــادة عــدد األزهــار و تحســني حجــم و نوعيــة ومحتــوى 

ــات و  ــوة النب ــن ق ــد م ــا تزي ــة اىل أنه ــرة، باإلضاف ــة يف الثم ــادة الصلب امل

ــه لألمــراض مقاومت

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

 P2O5      30.0 فسفور
   K2O     40.0 بوتاسيوم

7.0-8.0درجة الحموضة        (100/1(
1.0 امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لرت
1.55 الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

2-4 لرت/500 م2
2-4 لرت/1000 م2

خالل مراحل اإلزهار ومنو الثامر2-4 لرت/هكتار 

3-5 لرت/هكتار املحاصيل الحقلية 
خالل الشهر االول وخالل مرحلة 

منو السنابل

خالل الشهر االول3-5 لرت/هكتار األعالف 

خالل مراحل اإلزهار ومنو الثامر2-4 لرت/هكتار 50-150مل/ شجرةاألشجار املثمرة

عند الحاجة1-2 لرت/هكتار 15-20 لرت/هكتار نباتات الزينة

مرحلة التقسية 50-100 مل/100 لرت املشاتل

صة
ص

تخ
الم
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تركيبــة تحتــوي عــىل نســبة عاليــة مــن البوتاســيوم والكربيــت عــىل شــكل 

بوتاســيوم ثيوســلفيت عــىل شــكل ســائل صــايف و خــايل مــن الكلــور و ذائــب 

كليــاً يف املــاء.

مركــب ثيوســلفيت يتحــول يف الرتبــة لينتــج حامــض الكربيتيــك الــذي 

يســاهم يف تخفيــض درجــة الحموضــة يف منطقــة الجــذور مــام يســاعد عــىل 

ــز.  ــد واملنغني ــة وخصوصــاً الحدي ــة يف الرتب ــارص الصغــرى املثبت ــر العن تحري

ــرسع يف  ــامر و ي ــم الث ــة و حج ــني نوعي ــاهم  يف تحس ــو يك يت إس يس أمك

ــة. ــرارة املتدني ــات الح ــروف درج ــا يف ظ ــا خصوص ــة نضجه عملي

أمكــو يك يت إس يســتخدم عــن طريــق الســقاية أو عــن طريــق الــرش 

الورقــي.

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

 K2O      36.0بوتاسيوم
 S  25.0 كربيت

12.0درجة الحموضة        (100/1(
1.1 امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لرت
1.41 الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

2-4 لرت/500 م2

15-30 لرت/ هكتار

خالل مرحلة منو ونضج الثامر2-4 لرت/هكتار 

خالل مرحلة منو السنابل3-5 لرت/هكتار املحاصيل الحقلية 

/ هكتار األشجار املثمرة خالل مرحلة منو ونضج الثامر2-4 لرت/هكتار 15-30 ل�ت

 عند الحاجة1-2 لرت/هكتار 15-20 لرت/هكتار نباتات الزينة

* ال ينصح بخلطه مع أي سامد أو مبيد اخر. 
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ســامد ســائل صــايف خــايل مــن الشــوائب والكلــور يحتــوي عــىل تركيــز عــايل 

ــل  ــوي، يعم ــكل عض ــرتيك بش ــض الس ــىل حم ــل ع ــيوم املحم ــن البوتاس م

عــىل تخفيــض قلويــة الرتبــة وتكويــن وســط مناســب إلمتصــاص العنــارص.

تواجــد البوتاســيوم بهــذا الشــكل العضــوي يوفــر مصــدر رسيــع االمتصــاص 

ــه  ــة أن ــري و خاص ــكل كب ــه بش ــل إحتياج ــيوم يف مراح ــرص البوتاس ــن عن م

ــي. ــاح لالمتصــاص الجــذري أو الورق مت

أمكــو يك يت يس يعمــل عــىل تحســني اإلمتصــاص املــايئ للنبــات مــام يــؤدي 

اىل زيــادة حجــم الثــامر و محتواهــا مــن الســكريات.

ــادة  ــة  و زي ــادة اإلنتاجي ــا، زي ــامر و حجمه ــادة جــودة الث ــىل زي ــل ع يعم

ــراض. ــات لألم ــة النب مقاوم

يستعمل من خالل السقاية أو الرش الورقي.

ــة  ــراء تجرب ــل إج ــدات، ويفض ــمدة واملبي ــم األس ــع معظ ــه م ــن خلط ميك

ــتخدام.    ــل اإلس ــرية قب ــط صغ خل

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

 K2O      36.0بوتاسيوم
50.0 مواد عضوية 

7.0-8.0درجة الحموضة        (100/1(
1.0 امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لرت
1.48 الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

1.5-3 لرت/500 م2

10-20 لرت/ هكتار

خالل مرحلة منو ونضج الثامر2-3 لرت/هكتار 

خالل مرحلة منو السنابل3-4 لرت/هكتار املحاصيل الحقلية 

/ هكتار األشجار املثمرة خالل مرحلة منو ونضج الثامر2-3 لرت/هكتار 10-20 ل�ت

 عند الحاجة1-1.5 لرت/هكتار 15-20 لرت/هكتار نباتات الزينة

صة
ص

تخ
الم
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وتينات النباتية يتم اعادة   هذا المنتج عبارةعن  ال�ب

كة  ي MCFP وانتاجها من قبل �ش
 تعبئتها �ف

Italpollina SPA - إيطاليا

سامد عضوي سائل صايف مصمم خصيصا للرش الورقي.

يحتوي عىل تركيز عايل من األحامض األمينية النباتية.

كامــل الذوبــان يف املــاء، مصمــم لالمتصــاص واالخــرتاق الرسيــع مــام يعطــي 

نتائــج رسيعــة.

يعمــل عــىل تقويــة الجهــاز املناعــي للنبــات حيــث يزيــد مــن قــدرة النبــات 

عــىل تحمــل الظــروف الجويــة الصعبــة ومقاومــة الجفــاف واألمــراض. 

يدعم منو النبات يف جميع مراحل النمو املختلفة.

ــاء  ــة البن ــز عملي ــالل تعزي ــن خ ــه م ــن نوعيت ــاج ويحس ــن االنت ــد م يزي

الضــويئ والعمليــات الفســيولوجية داخــل النبــات. 

زيادة محتوى الثامر من السكر. 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

6.0نيرتوجني كيل 
37.5احامض امينية 

4.0-5.0درجة الحموضة        (100/1(
0.2امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.22الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

*2-4 مرات خالل مراحل منو النبات املختلفة، حسب االحتياجات الغذائية للمحصول والظروف املحيطة به.

مرحلة اإلستخداممعدل االستعامل )رش ورقي(املحصول

الخراوات 

)البيوت املحمية، الزراعة املكشوفة(
2-5 لرت/هكتار

2-4 مرات خالل املرحلة الخرية وذلك وفقا لنوع 

املحصول ،والظروف الزراعية واملتطلبات الغذائية للنبته

2-5 لرت/هكتاراملحاصيل الحقلية 

2-5 لرت/هكتاراألشجار املثمرة

2-5 لرت/هكتارنباتات الزينة

2-5 لرت/هكتار املشاتل
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املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقيسقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

1-1.5 لرت/500 م2

10-15 لرت/هكتار

خالل مرحلة النمو الخري، من بداية عقد الثامر حتى بداية مرحلة النضج ويف حاالت اإلجهاد1.5-2 لرت/هكتار 

خالل مرحلة النمو الخري، مرحلة منو السنابل ويف حاالت اإلجهاد  1.5-2 لرت/هكتار املحاصيل الحقلية 

/ هكتاراألشجار املثمرة  خالل مرحلة النمو الخري، من بداية عقد الثامر حتى بداية مرحلة النضج ويف حاالت اإلجهاد1.5-2 لرت/هكتار 10-15 ل�ت

1-1.5 لرت/هكتار 5-10 لرت/هكتار نباتات الزينة
 كل أسبوعني

1-1.5 لرت/هكتار5-10 لرت/هكتار املشاتل

ــن  ــوي، ميك ــني العض ــة والنيرتوج ــامض األميني ــن األح ــب م ــريت ون مرك ف

ــي.  ــرش الورق ــقايه أو بال ــتعامله بالس إس

فــريت ون يزيــد مــن مقاومــة النبــات لظــروف اإلجهــاد ويســاهم يف إعــادة 

انتعــاش النبــات بعــد التعــرض للظــروف القاســية.

 كــام يعمــل عــىل توفــري طاقــة النبــات مــن خــالل توفــري املركبــات العضويــة 

التــي يحتــاج النبــات للطاقــة إلنتاجهــا.   

فريت ون يزيد من مقاومة النبات لألمراض والتغريات املناخية . 

يحفــز عمليــة إنقســام الخاليــا وإســتطالتها تحــت ظــروف التوتــر و اإلجهــاد 

ويزيــد مــن إنتاجيــة النبــات. 

يخلط مع معظم األسمدة واملبيدات لزيادة فعاليتها. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/و %( 

8.0نيرتوجني عضوي 
50.0أحامض امينية 

6.0-7.0درجة الحموضة        (100/1(
0.2امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لرت
1.23 الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS
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فــويل بــور تركيبــة ســائلة مصممــة للــرش الورقــي تحتــوي البــورون املخلــب 

عــىل مــواد عضويــة و ذائــب كليــا. مــن دون وجــود  مخاطــر ســمية للنبــات 

إذا مــا أســتخدم وفقــا للجرعــات املــوىص بهــا. 

البــورون يلعــب دوراً يف نقــل الســكريات خــالل جــدار الخليــة كام ويســاهم 

يف تكوينــه، لذلــك فــإن نقــص البــورون يــؤدي إىل تأخــري النمــوات الحديثة. 

ــاج  ــة إنت ــث أن عملي ــح، حي ــة التلقي ــاً يف عملي ــب دوراً هام ــورون يلع الب

حبــوب اللقــاح، حيويتهــا وســالمتها بحاجــة اىل كميــة كافيــة مــن البــورون. 

ــورون ويحســن  ــرص الب ــع حــدوث أي نقــص يف عن ــج و مين ــور يعال ــويل ب ف

مــن اإلزهــار وعقــد الثــامر باإلضافــة اىل زيــادة تركيــز الســكريات وتحســني 

عمليــة النضــج. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
 معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

1-1.5 لرت/هكتار 
قبل اإلزهار، خالل مرحلة عقد الثامر وعند ظهور أعراض 

النقص 

خالل مرحلة منو السنابل 1-1.5 لرت/هكتاراملحاصيل الحقلية 

/ هكتاراألشجار املثمرة 1.5-2 ل�ت
قبل اإلزهار، خالل مرحلة عقد الثامر، بعد الحصاد وعند 

ظهور أعراض النقص

عند الحاجة0.5-1 لرت/هكتار نباتات الزينة

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

6.5 نيرتوجني عضوي 
B  15.0بورون

8.0-9.0درجة الحموضة        (100/1(
0.3امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لرت
1.37 الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS
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ــض  ــع حم ــب م ــورون املخل ــيوم والب ــن الكالس ــج م ــص مزي ــوروكال بل ب

الفولفيــك واألحــامض الكربوكســيلية لدعــم امتصــاص الكالســيوم والبــورون 

ــاءة.  ــرث كف ــة ارسع واك ــل االوراق بطريق ــن قب م

 الكالســيوم يســاهم يف زيــادة العمــر التخزيني للثــامر ويف مقاومــة التغريات 

الفســيولوجية التــي قــد تصيــب الثــامر كعفــن الطــرف الزهــري يف البنــدورة, 

النقــرة املــرة يف التفــاح واحــرتاق حــواف اوراق الخــس.

ــاج  ــة انت ــث أن عملي ــح, حي ــة التلقي ــا يف عملي ــب دورا هام ــورون يلع الب

حبــوب اللقــاح, حيويتهــا وســالمتها بحاجــة اىل كميــة كافيــة مــن البــورون.

وجود البورون يحسن من انتقال الكالسيوم داخل النبات.

بوروكال بلص ميكن استعامله عن طريق الرش الورقي أو السقاية.

ــايل  ــو مث ــامن من ــة ب EDTA لض ــرى املخلب ــارص الصغ ــىل العن ــوي ع يحت

ــات.  للنب

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقيسقاية

أشــجار الفاكهــة، الحمضيــات، 

العنــب، الزيتــون، التفاحيــات، 

اللوزيــات
/هكتار /هكتار12-25 ل�ت 3-6 ل�ت

قبل االزهار وخالل مرحلة منو الثامر

/هكتارالخراوات )البيوت املحمية( 2.5-5 لرت/هكتار12-25 ل�ت

/هكتارالخراوات )البيوت املكشوفة( /هكتار12-25 ل�ت 3-6 ل�ت

/هكتارنباتات الزينة /هكتار12-25 ل�ت بعد الزراعة و قبل االزهار1.5-3 ل�ت

/هكتاراملشاتل /هكتار8 ل�ت بعد ظهور الورقة الحقيقة الرابعة1-2 ل�ت

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

 CaO   10كالسيوم
B  0.5بورون

20مواد العضوية
2.0-3.0درجة الحموضة        (100/1(
0.65امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.32الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

* معدالت االستعامل أعاله هي قيم ارشادية تستخدم حسب شدة أعراض النقص الظاهرة عىل النبات، ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن يف حاالت أعراض النقص الطفيفة والحد األعىل يف 
حاالت أعراض النقص الشديدة. 
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ــاب  ــواع األعش ــود أن ــن أج ــتخلص م ــائل مس ــوي س ــط حي ــو منش ــون ه دراغ

البحريــة صنــف Ascophyllum nodosum ، يحتــوي عــىل عنــارص صغــرى، 

فيتامينــات، حمــض الهيومــك، أحــامض أمينيــة، ليغنــني ومجموعــة مــن الهرمونات 

النباتيــة الرئيســية )أوكســني، ســيتوكاينني،جيربيلني املوجــودة طبيعيــا يف األعشــاب 

البحريــة(. صمــم خصيصــا لتحفيــز منــو النبــات وتزويــده بالطاقــة الالزمــة ملقاومــة 

ــع.  ظــروف االجهــاد كارتفــاع درجــات الحــرارة، الجفــاف والصقي

تحفيز انقسام الخاليا. 

يدعم عملية البناء الضويئ ويزيد من انتاج الكلوروفيل. 

يحسن من تكون الربوتينات والكربوهيدرات. 

يحسن من االنتاج كام ونوعا. 

يعزز ويرسع منو النبات يف مراحل النمو األولية. 

 يزيد من كفاءة األسمدة الورقية املضافة. 

يحتوي عىل مواد نارشة والصقة لزيادة كفاءة االستخدام. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

مرحلة اإلستخدام  رش ورقياملحصول

أشــجار الفاكهــة، الحمضيــات، الزيتــون، التفاحيــات، 

اللوزيــات
/هكتار خالل مراحل منو النبات املختلفة 1-1.5 ل�ت

/هكتارالخراوات )البيوت املحمية( 1-1.5 ل�ت
بعد الزراعة وخالل مراحل منو النبات املختلفة

/هكتارالخراوات )البيوت املكشوفة( 1-1.5 ل�ت

/هكتارنباتات الزينة بعد الزراعة وخالل مراحل منو النبات املختلفة 1-1.5 ل�ت

/هكتاراملشاتل بعد ظهور الورقة الحقيقية الرابعة 1-1.5 ل�ت

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

أعشاب بحرية                                         10 %

6.0-7.0درجة الحموضة        (100/1(
0.15امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.18الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

 . ي
      *للحصول عىل نتائج افضل، ينصح باستخدام ما ال يزيد عن 1000 ل�ت من محلول الرش للهكتار الواحد عن طريق الرش الور�ت

Fe EDTA 0.5%, Zn EDTA  0.5%, Mn EDTA 0.25%محتوى العنارص الصغرى:
Cu EDTA 0.25%, B 0.1% ,Mo 0.05%.
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ســوبر كال 45 ســامد ســائل معلــق يحتــوي عــىل تركيــز عــايل مــن 

ــن  ــيوم م ــع للكالس ــاص الرسي ــة يف االمتص ــاءة عالي ــامن كف ــيوم لض الكالس

ــات.  ــل النب قب

يلعــب الكالســيوم دورا هامــا يف منــو النبــات، تكويــن جــدار الخليــة، انقســام 

الخاليــا، منــو الثــامر واملجمــوع الجذري. 

ســوبر كال 45 مينــع ويعالــج أعــراض نقــص الكالســيوم والتــي تتمثــل 

ــوهات و  ــة، التش ــوات الحديث ــرار النم ــذري، اصف ــوع الج ــف املجم يف ضع

التغــريات الفســيولوجية التــي قــد تصيــب الثــامر كعفــن الطــرف الزهــري. 

ــرتات  ــات اىل ن ــا النب ــاج فيه ــي ال يحت ــايل يف الحــاالت الت ســوبر كال 45 مث

أو ســلفات. 

سوبر كال 45 ميكن استعامله عن طريق السقاية أو الرش الورقي. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي /100 لرت ماءسقاية

العنــب،  الحمضيــات،  الفاكهــة،  أشــجار 

اللوزيــات التفاحيــات،  /هكتارالزيتــون،  150-300 مل5-20 ل�ت

خالل مراحل منو النبات املختلفة /هكتارالخراوات )البيوت املحمية( 150-300 مل10-25 ل�ت

/هكتارالخراوات )البيوت املكشوفة( 150-300 مل5-25 ل�ت

/هكتارنباتات الزينة خالل مراحل منو النبات املختلفة150-250 مل5-20 ل�ت

/هكتاراملشاتل خالل فرتة التشتيل150-300 مل5-10 ل�ت

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

CaO  45كالسيوم
8.0-9.0درجة الحموضة        (100/1(
0.04امللوحة            )1000/1(

20oC  )قابل لالنتشار باملاءالذائبية )غ / لرت

1.65الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

 * معدالت االستعامل اعاله هي قيم ارشادية تستخدم حسب شدة أعراض النقص الظاهرة عىل النبات، ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن يف حاالت أعراض النقص الطفيفة والحد 
    األعىل يف حاالت أعراض النقص الشديدة.

** لضامن نتائج أفضل يفضل استخدام سوبر كال 45 من بداية مراحل النمو املبكرة وطوال دورة منو النبات.
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مزيــج مــن 3 أشــكال مــن النيرتوجــني يف ســائل عــايل الرتكيــز: نــرتات، أمونيــا 

و يوريــا و ذلــك لدفــع منــو النبــات.

ميتــص النبــات النيرتوجــني يف صــورة نــرتات و أمونيــا، بينــام اليوريــا تتحــول 

اىل الشــكل األمــوين املتــاح للنبــات.

ملتــي إن يعمــل عــىل تزويــد النبــات بالنيرتوجــني بشــكل مرحــيل و متــوازن 

مــن الثــالث أشــكال لضــامن منــو أفضــل ومثــايل للنبــات. باإلضافــة اىل تقليــل 

الفاقــد مــن النيرتوجــني.

ميكــن إســتعامله بالســقاية أو بالــرش الورقــي، كــام ميكــن خلطــه مــع معظــم 

ــمدة واملبيدات األس

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

2-4 لرت/500 م2
15-30 لرت/هكتار

خالل مرحلة النمو الخري 2-4 لرت/هكتار 

بعد الشهر األول 3-5 لرت/هكتار املحاصيل الحقلية 

خالل مرحلة النمو الخري2-4 لرت/هكتار 15-30 لرت/هكتاراألشجار املثمرة

1ً-2 لرت/هكتار 15-20 لرت/هكتار نباتات الزينة  أسبوعيا

عند الحاجة 1-1.5 لرت/هكتار5-10 لرت/هكتار املشاتل

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

40.0 النيرتوجني الكيل         

N 11.0 نيرتوجني NO3
نرتات -

11.0                     NH4+  أمونيا

18.0 يوريا

0                                 P2O5        فسفور

0                                K2O      بوتاسيوم

درجة الحموضة      (100/1(                              6.0-5.0

امللوحة            (1000/1(                             1.0

%100                             20oC  )الذائبية )غ / لرت

الكثافة  )كغ / لرت(                             1.35

        pH

EC mS
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فوســكال ســامد ســائل مميــز يحتــوي عــىل مزيــج مــن الفســفور، الكالســيوم 

والبــورون املحمــل عــىل أحــامض أمينيــة لضــامن االمتصــاص الرسيــع مــن 

قبــل النبــات للحصــول عــىل نتائــج رسيعــة. 

فوســكال مصنــع خصيصــا مــن مــواد خــام عاليــة الجــودة لتقديــم الدعــم 

ــة االزهــار والعقــد.   األفضــل للنبــات يف مرحل

يحسن من نوعية الثامر.

فوسكال ميكن استعامله عن طريق الرش الورقي أو السقاية.  

ــارض  ــدوث أي تع ــيوم دون ح ــفور والكالس ــات بالفس ــزود النب ــكال ي فوس

ــام.  بينه

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقيسقاية

أشــجار الفاكهــة، الحمضيــات، العنــب، الزيتــون، 

ــات، اللوزيات /هكتارالتفاحي /هكتار12-25 ل�ت قبل االزهار وخالل مرحلة منو الثامر2-4 ل�ت

/هكتارالخراوات )البيوت املحمية( 1.5-2.5 لرت/هكتار12-25 ل�ت
بعد الزراعة، قبل االزهار وخالل مرحلة منو الثامر

/هكتارالخراوات )البيوت املكشوفة( /هكتار12-25 ل�ت 2-4 ل�ت

/هكتارنباتات الزينة / هكتار12-25 ل�ت بعد الزراعة و قبل االزهار1.5-2 ل�ت

/هكتاراملشاتل بعد ظهور الورقة الحقيقة الرابعة1-2 ل�ت /هكتار8 ل�ت

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

 P2O5 25فسفور
CaO  5كالسيوم

B 0.1بورون
1.5-2.5درجة الحموضة        (100/1(
1.2امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.32الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

 * معدالت االستعامل أعاله هي قيم ارشادية تستخدم حسب شدة أعراض النقص الظاهرة عىل النبات، ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن يف حاالت أعراض   
    النقص الطفيفة والحد األعىل يف حاالت أعراض النقص الشديدة.

صة
ص
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فويل بوست سامد سائل صايف مصمم للرش الورقي.

مزيــج مــن عنــرصي البــورون والزنــك املخلبــة عــىل مــواد عضويــة باإلضافــة 

اىل األحــامض األمينيــة.

مصمم لإلمتصاص واإلخرتاق الرسيع مام يعطي نتائج رسيعة.

فويل بوست يعالج ومينع نقص عنرصي البورون والزنك.

ــم  ــن وزن وحج ــد م ــد ويزي ــار، العق ــة، اإلزه ــم الطرفي ــو الرباع ــط من ينش

ــا. ــامر وتلوينه الث

ميكــن رشــه يف نهايــة موســم منــو األشــجار املثمــرة لتخزيــن عنــرصي 

البــورون والزنــك للموســم القــادم.

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
 معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

1-1.5 لرت/هكتار 
قبل اإلزهار، خالل مرحلة عقد الثامر وعند ظهور أعراض 

النقص 

خالل مرحلة منو السنابل 1-1.5 لرت/هكتاراملحاصيل الحقلية 

/ هكتاراألشجار املثمرة 1.5-2 ل�ت
 قبل اإلزهار، خالل مرحلة عقد الثامر، بعد الحصاد وعند

 ظهور أعراض النقص

عند الحاجة0.5-1 لرت/هكتار نباتات الزينة

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

8.5 نيرتوجني عضوي 
B  4.0بورون
Zn   4.0زنك

13.5أحامض أمينية 
8.0-9.0درجة الحموضة        (100/1(
0.3امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لرت
1.35 الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS
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كالســيبور ســامد بــودرة ذائــب يحتــوي عــىل الكالســيوم املعــزز باألحــامض 

الكربوكســيلية  والبــورون بــدون وجــود  نــرتات، كلــور أو ســلفات.

كالســيبور مينــع ويعالــج نقــص عنــرص الكالســيوم كــام أن البــورون يســهل و 

يحســن مــن متثيــل و حركــة الكالســيوم داخــل النبــات و إنتقالــه اىل أماكــن 

إحتياجه.

ــوب  ــو أنب ــز من ــه يحف ــث أن ــامر حي ــد الث كالســيبور يحســن اإلزهــار و عق

ــري  ــن تأث ــل م ــامر و يقل ــار و الث ــاقط األزه ــن تس ــل م ــام يقل ــاح. ك اللق

ــار. ــىل األزه ــع ع الصقي

يعمــل عــىل تحســني شــكل و نوعيــة الثــامر و يزيــد مــن قدرتهــا التخزينيــة 

مــن خــالل تقويــة أنســجة قــرشة الثمــرة.

كالســيبور مينــع و يعالــج األمــراض الفســيولوجية الناجمــة عــن نقــص 

الكالســيوم مثــل عفــن الطــرف الزهــري يف البنــدورة و النقــرة املــرة يف 

التفــاح و إحــرتاق حــواف أوراق الخــس و كذلــك تســاقط األزهــار و الثــامر.

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقيسقاية

من بداية عقد الثامر، كل 15 يوم 2-3 كغ/هكتار5-10 كغ/هكتارالخراوات

من بداية تكون السنابل، كل 15 يوم 3-5 كغ/هكتار------------املحاصيل الحقلية 

 أشجار الفاكهة,

 العنب,الحمضيات والزيتون
من بداية عقد الثامر، كل 15 يوم. بعد حاالت اإلجهاد املايئ. 3-5 كغ/ هكتار 5-10 كغ/هكتار

2-3 مرات خالل املوسم2-3 كغ/ هكتار 5-10 كغ/هكتار الورقيات

2-3 مرات خالل املوسم1.5-2.5 كغ/هكتار 2-4 كغ/هكتار نباتات الزينة

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/و %( 

  CaO  30.0كالسيوم
  B       1.0بورون

5.0-6.0درجة الحموضة        (100/1(
0.76امللوحة            )1000/1(

20oC  )100الذائبية )غ / لرت

        pH
EC mS
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ــك العضــوي املحمــل عــىل األحــامض  ــن الزن ــة ســائلة م ــك تركيب ــو زن امين

ــع.  ــي الرسي ــاص الورق ــة لإلمتص ــة واملصمم األميني

األحــامض األمينيــة يف هــذه الرتكيبــة تســاهم يف ترسيــع إنتــاج النبــات 

ــة.  ــري الطاق ــىل توف ــل ع ــايل تعم ــات وبالت للربوتين

أمينو زنك يستعمل لتفادي ومعالجة نقص عنرص الزنك. 

عنــرص الزنــك يدخــل بشــكل كبــري يف نظــام األنزميــات التــي تنظــم مراحــل 

ــينات.  ــات واألوكس ــاج الربوتين ــارش يف إنت ــه دور مب ــات، ل ــو االوىل للنب النم

كــام أن للزنــك دور حيــوي يف كل مــن منــو الثــامر والبــذور والنمــو الجــذري، 

باإلضافــة للتمثيــل الضــويئ وكذلــك تكويــن منظــامت النمــو للنبــات. 

كام أن له دور يف حامية النبات من اإلجهاد. 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

N 1.2نيرتوجني عضوي
7.5احامض امينية 

Zn 12زنك
4.5-3.5درجة الحموضة        (100/1(
0.4امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.34الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

مرحلة اإلستخداممعدل االستعامل )رش ورقي(املحصول

1-2 لرت/هكتارأشجار الفاكهة، العنب، الحمضيات، الزيتون 
خالل مراحل تجدد النمو الخري، قبل االزهار 

وبعد الحصاد

خالل مراحل النمو الخري 1-1.5 لرت/هكتارالخراوات 

من بداية النمو الخري وحتى مراحل التفريع 1-2 لرت/هكتار الحبوب
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أمينــو منغنيــز تركيبــة ســائلة مــن املنغنيــز العضــوي املحمــل عــىل االحــامض 

األمينيــة واملصممــة لإلمتصــاص الورقــي الرسيع. 

األحــامض األمينيــة يف هــذه الرتكيبــة تســاهم يف ترسيــع إنتــاج النبــات 

ــة.  ــري الطاق ــىل توف ــل ع ــايل تعم ــات وبالت للربوتين

أمينو منغنيز يستعمل لتفادي ومعالجة نقص عنرص املنغنيز. 

ــز  ــىل تحفي ــل ع ــام يعم ــات، ك ــات النب ــة انزمي ــه دور يف منظوم ــز ل املنغني

العديــد مــن عمليــات األيــض املهمــة ويلعــب دور مبــارش يف التمثيــل 

ــج.  ــة النض ــن عملي ــك م ــذور وكذل ــو الب ــن من ــرسع م ــز ي ــويئ. املنغني الض

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

N 1.2نيرتوجني عضوي
7.5احامض امينية 

Mn 12منغنيز
4.5-3.5درجة الحموضة        (100/1(
0.5امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.35الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

مرحلة اإلستخداممعدل االستعامل )رش ورقي(املحصول

1-2 لرت/هكتارأشجار الفاكهة، العنب، الحمضيات، الزيتون 
خالل مراحل تجدد النمو الخري، قبل االزهار 

وبعد الحصاد

خالل مراحل النمو الخري 1-1.5 لرت/هكتارالخراوات 

من بداية النمو الخري وحتى مراحل التفريع 1-2 لرت/هكتار الحبوب
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بريــك ســال ســامد ســائل ذائــب كليــا يف املــاء يحتــوي عــىل الكالســيوم املركــب عــىل 

األحــامض العضويــة ليعمــل كطــارد للملوحــة. 

يــزود النبــات بالكالســيوم الــذي يلعــب دورا هامــا يف تحســني نوعيــة الثــامر، صالبتهــا 

وزيــادة قدرتهــا التخزينية. 

يحســن مــن خــواص الرتبــة، يعمــل عــىل زيــادة النشــاط امليكــرويب فيهــا، يزيــد قــدرة 

الرتبــة عــىل االحتفــاظ باملــاء ويســاهم يف زيــادة النفاذيــة واملســامية فيهــا مــن خــالل 

ترصيــف األمــالح مــن منطقــة الجــذور مــام ينعكــس بفوائــد متتاليــة عــىل النبــات.

ــة  ــن ملوحــة الرتب ــل م ــارص الضــارة. يقل ــن العن ــص م ــة والتخل ــط ملوحــة الرتب ضب

والضغــط الناتــج عــن االرتفــاع يف نســبة الصوديــوم باالضافــة اىل تخفيــز منــو وتطــور 

املجمــوع الجــذري. 

يحتــوي عــىل الكالســيوم يف شــكله املتــاح ليحــل محــل الصوديــوم كنتيجــة الرتفــاع 

ــوم(  ــة بالكالســيوم واســتبعاد الصودي ــد الرتب ــة )تزوي ــوين يف الرتب ــادل األي ســعة التب

لغســل األمــالح بشــكل أفضــل. 

ــيوم يف الرتبــة، زيــادة الفعاليــة  ــة الكالس ــزز حرك ــود األحــامض العضويــة يع وج

ــة الحامضيــة  ــايئ )EC( يف الرتب عــىل املــدى البعيــد وتقليــل نســبة التوصيــل الكهرب

ــة.   والقاعدي

بريــك ســال يســتخدم عــىل جميــع أنــواع املحاصيــل حتــى الحساســة منهــا لنقــص 

ــايئ.  ــا باالضافــة اىل الهــدف الوق عنــرص الكالســيوم؛ كــام وميكــن اســتخدامه عالجي

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

N 6نيرتوجني
  CaO 10كالسيوم

20مواد عضوية 
4.0-3.0درجة الحموضة        (100/1(
0.53امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.3الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

مرحلة اإلستخداممعدل االستعامل )سقاية(املحصول

حميــع أنــواع املحاصيــل: الخــراوات، أشــجار الفاكهــة، نباتــات الزينــة، 

الخ....
 20 – 30 لرت/هكتار

للتحضري: يضاف عند بداية الزراعة

للعالج الدوري: يضاف كل 7-10 أيام خالل مراحل منو 

النبات املختلفة
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ــد  ــك عن ــج مــن حامــض الهيومــك والفولفي ــوم ســامد ســائل مزي فــويل هي

اضافتــه للرتبــة يعمــل عــىل زيــادة النشــاط امليكــرويب واملــواد الغذائيــة فيهــا 

وكذلــك يحافــظ عــىل خصوبــة الرتبــة وبنيتهــا.

فــويل هيــوم يعمــل عــىل زيــادة تنفــس الجــذور وتشــكلها، زيــادة النفاذيــة 

لألغشــية النباتيــة و زيــادة نقــل العنــارص مــن الرتبــة اىل النبــات.

فــويل هيــوم يزيــد مــن ســعة التبــادل األيــوين يف الرتبة، زيــادة قــدرة الرتبة يف 

الحفــاظ عــىل درجــة الحموضــة املناســبة التاحــة العنــارص الغذائيــة للنبــات، 

ــة يف املــاء يف منطقــة الجــذور  ــة الذائب املحافظــة عــىل  األســمدة الكيميائي

واطالقهــا يف حــني حاجــة النبات لهــا, فك تجمعــات الرتبة, يحســن من تهوية 

 الرتبــة، زيــادة قــدرة الرتبــة عــىل االحتفــاظ باملاء و يقلــل من انجــراف الرتبة. 

زيادة نسبة انبات البذور.

فويل هيوم ميكن استخدامه مبارشة خالل جميع أنظمة الري. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

مرحلة اإلستخداممعدل اإلستخدام)سقاية(املحصول

10-20 لرت/هكتار أشجار الفاكهة، الحمضيات، الزيتون، التفاحيات، اللوزيات 

- مرحلة تكون الرباعم.

- مرحلة االزهار.

- مرحلة عقد الثامر.

- مرحلة منو الثامر.

/هكتار الخراوات )البيوت املحمية( 10-20 ل�ت
خالل مراحل منو النبات املختلفة

/هكتار )الخراوات )الحقول املكشوفة 10-20 ل�ت

/100 ل�ت ماء  املشاتل ة التشتيل 3 ل�ت خالل ف�ت

نباتات الزينة
/هكتار أو  10-20 ل�ت

/100 ل�ت ماء  خالل مراحل نمو النبات المختلفة3 ل�ت

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

10حامض الهيومك 
10حامض الفولفيك

9.5-10.5درجة الحموضة        (100/1(
0.005امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.1الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

*ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن مع التكرار كل 10-14 يوم خالل مراحل منو النبات.
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هيومــك بلــص %85 خليــط مــن حامــض الهيومــك و مســتخلصات األعشــاب 

  )Ascophyllum nodosum(.البحريــة

يزيــد مــن مقاومــة الجــذور لظــروف االجهــاد )الجفــاف، اإلرتفــاع أو اإلنخفــاض يف 

درجــات الحــرارة وامللوحــة(. 

يعزز منو الجذور ويجدد من منو التالف منها.

يحفز من منو الكائنات الحية الدقيقة املفيدة يف منطقة الجذر. 

يحفز انبات البذور ويرسع عملية منوها. 

يزيد قدرة الرتبة عىل االحتفاظ باملاء. 

يحسن من تهوية الرتبة ويزيد من تبادل الغازات فيها. 

ــة  ــارص املتاح ــبة العن ــد نس ــام يزي ــة م ــة الحموض ــىل معادل ــة ع ــدرة الرتب ــادة ق زي

ــا.  فيه

تقليل ملوحة الرتبة. 

يحسن من خواص الرتبة الطينية منها والرملية. 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/و %( 

80حامض الهيومك 
5أعشاب بحرية 

10.0-9.0درجة الحموضة        (100/1(
0.3امللوحة            )1000/1(

20oC  )20 %الذائبية )غ / لرت

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

مرحلة اإلستخداممعدل اإلستخدام )سقاية(املحصول

أشجار الفاكهة، الحمضيات، الزيتون، التفاحيات، 

اللوزيات 
4-5 كغ/هكتار

-مرحلة تكون الرباعم.

-مرحلة االزهار.

-مرحلة عقد الثامر.

-مرحلة منو الثامر.

4-5 كغ/هكتارالخراوات )البيوت املحمية( 
خالل مراحل منو النبات املختلفة

4-5 كغ/هكتار )الخراوات )الزراعة املكشوفة

خالل فرتة التشتيل 250-500 غ / 100 لرت ماء  املشاتل

خالل مراحل منو النبات املختلفة4-5 كغ/هكتار أو 3 كغ/100 لرت ماءنباتات الزينة

      *ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن مع التكرار كل 14-10 يوم خالل مراحل منو النبات. 
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ــك املخلــب،  ــز والزن ــز عــايل مــن املنغني ــوي عــىل تركي ــك مــان ســامد ســائل يحت زن

ميكــن اســتعامله رشــا عــىل األوراق او عــن طريــق الســقاية ملعالجــة النقــص الناتــج 

ــاج.  ــادة النمــو واالنت ــل لزي ــارص الصغــرى ملجموعــة واســعة مــن املحاصي عــن العن

ــب عــىل األحــامض الكربوكســيلية  ــز املخل ــك واملنغني ــوي عــىل الزن ــان يحت ــك م  زن

ــه.  ــة االمتصــاص ورسعت ــادة فعالي لزي

 املنغنيــز يســاهم يف نشــاط العديــد مــن األنزميــات الداخلــة يف عمليــة البنــاء 

ــات مــام يــؤدي اىل االســتفادة بشــكل أكــرب مــن  ــع الربوتين الضــويئ، التنفــس وتصني

العنــارص الكــربى NPK وتحويلهــا اىل كربوهيــدرات. 

الزنــك يعــزز منــو الجــذور، عمليــة البنــاء الضــويئ ويدخــل يف تكويــن هرمــون النمــو 

األوكســني. 

زنــك مــان هــو الســامد األمثــل لتزويــد النبــات بالزنــك واملغنيــز حيــث يعمــالن معــا 

عــىل تعزيــز النمــو املبكــر يف األشــجار ســواء املعمــرة منهــا أو متســاقطة األوراق. يف 

محاصيــل الحبــوب يســتخدم زنــك مــان يف مراحــل النمــو املبكــرة اىل مرحلــة التفريــع 

مــام يعــزز عمليــة منــو األفــرع بشــكل مثــايل ملقاومــة اشــعة الشــمس العاليــة ومنــع 

ســقوط األوراق.

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام *

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقيسقاية

أشجار الفاكهة، الحمضيات، العنب، الزيتون، 
التفاحيات، اللوزيات

خالل مراحل النمو النشط وبعد الحصاد1-2 لرت/هكتار3-4 لرت/هكتار

حسب الحاجة1-2 لرت/هكتار1-2 لرت/هكتارالخراوات

 املحاصيل الحقلية: شعري، كانوال، قطن، حبوب،

 بقوليات، ذرة، الشوفان، األرز، الذرة البيضاء، فول

 الصويا والقمح

2-3 لرت/هكتار4-5 لرت/هكتار

أفضل إستخدام هو يف مراحل النمو املبكرة 

)بعد ظهور الورقة الثالثة اىل الرابعة( وميكن 

استخدامه يف املراحل األخرى املختلفة

من بداية ظهور الورقة الحقيقية الثالثة 1-2 لرت/هكتار1-2 لرت/هكتاراملشاتل

حسب الحاجة 1-2 لرت/هكتار2-3 لرت/هكتار نباتات الزينة

* يختلف معدل اإلستخدام اعتامد عىل نوعية املحصول، نوع الرتبة ونقص العنارص، الخ.........

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

 Zn 6زنك
5احامض امينية 

 Mn 6منغنيز
3.5-2.5درجة الحموضة        (100/1(
0.45امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.35الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

صة
ص

تخ
الم
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نطور نبتكر نتميز لنكسب ثقة المزارع حول العالم

فرياســيوم ســامد ســائل يحتــوي عــىل تركيــز عــايل مــن الفســفور والبوتاســيوم، 

.)H2PO3( ومصــدر الفســفور هــو أيــون الفوســفايت

فرياســيوم يزيــد مقاومــة النبــات ضــد األمــراض املتســببة عــن الفطريــات والبكترييــا. 

يقــوي الســاق، الجــذور واألوراق ويقلــل مــن األرضار الناجمــة عــن املســببات 

ــة.  ــة العالي ــروف الرطوب ــان يف ظ ــور األعف ــع ظه ــة. مين املرضي

يلعــب البوتاســيوم دورا هامــا يف تنظيــم امليــاه يف النبــات، تكويــن الربوتينــات 

وتركيــب الكربوهيــدرات )النشــا والســيليلوز(. يعمــل مبثابــة منشــط لعمليــات 

التنفــس الخلــوي واألنزميــات الروريــة يف عمليــات األيــض. باالضافــة اىل أنــه ينظــم 

ــاء.  ــرب اللح ــويئ ع ــاء الض ــات البن ــج عملي ــال نوات انتق

ــة مــن  ــع واألمــراض الفطري ــاف، الصقي ــات ضــد الجف ــة النب ــد مقاوم فرياســيوم يزي

ــة منــو ونضــج  ــام ويدعــم عملي ــة الجــذور. ك ــة الســاق وتقوي ــادة مقاوم خــالل زي

ــامر.  الث

فرياسيوم يعزز مقاومة النبات الطبيعية لألمراض والظروف املناخية. 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

P2O5 57فسفور
K2O 28بوتاسيوم

2.5-1.5درجة الحموضة        (100/1(
1.3امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.44الكثافة  )كغ / لرت(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقيسقاية

أشجار الفاكهة، الحمضيات، 
العنب،الزيتون، 

التفاحيات،اللوزيات
200-350 مل/100لرت ماء 5-7 لرت/هكتار

خالل مرحلة منو الجذور، االزهار وعقد الثامر
200-300 مل/100لرت ماء 4-6 لرت/هكتارالخراوات )البيوت املحمية(

 الخراوات )الزراعة

)املكشوفة
200-350 مل/100لرت ماء 5-7 لرت/هكتار

خالل مراحل التشتيل150-200 مل/100لرت ماء 4-5 لرت/هكتاراملشاتل

 خالل مراحل النمو املختلفة200-350 مل/100لرت ماء 5-7 لرت/هكتار نباتات الزينة
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