
NPK    األمسدة املعلقة

تقــوم الرشكــة الحديثــة لصناعــة األســمدة بانتــاج أســمدة  ذات تراكيــز عاليــة مــن العنــارص الغذائيــة عــىل شــكل معلــق والتــي 

تتميــز بذائبيــة كاملــة يف املــاء.

مــن أهــم ميــزات األســمدة املعلقــة أنهــا توفــر تراكيــز عاليــة مــن العنارصالغذائيــة مقارنــة بتلــك التــي توفرهــا األســمدة الصلبــة 

وأعــىل بكثــري مــام توفــره األســمدة الســائلة العاديــة. 

ميكن إستخدامها من خالل السقاية أو من خالل الرش الورقي.

 جميــع الرتاكيــب تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل للنبــات وملنــع ظهــور أعــراض النقــص، كــام وتتميــز بأنهــا 

خاليــة مــن الكلــور.  

التعبئة: 5 كغم, 10 كغم, 15 كغم و 20 كغم. 
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تراكيــب ذات محتــوى عــايل مــن النيرتوجــني، الفســفور والبوتاســيوم و 

الــروري توفرهــا خــالل مراحــل النمــو الخــري املبكــرة للنبــات، حيــث ان 

حــدوث أي نقــص يف أحــد هــذه العنــارص ينعكــس ســلبياً عــىل منــو الجــذور 

و قــوة وحيويــة النبــات واإلنتــاج.

حيــث تحتــوي الرتكيبــة االوىل عــىل املغنيســيوم الــذي يلعــب دوراً هامــاً مــع 

باقــي العنــارص الصغــرى يف تكويــن الكلورفيــل والربوتينات. 

كــام وينصــح بإســتخدامها للمحاصيــل ذات النضــج التدريجــي حيــث تكــون 

الحاجــة لنســب عاليــة مــن العنــارص الكــربى يف نفــس الوقــت مــام يســاهم 

يف منــو أزهــار جديــدة، دعــم النضــج واملحافظــة عــىل النمــو الخــري. 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي/100 لرت ماء سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

2-4 كغ/500 م2
2-4 كغ/1000 م2

150-300 غ 
خالل مراحل النمو املتوسطة، بعد 

اإلزهار والعقد

مرحلة التفريع واستطالة الساق12-15 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 

12-15 كغ/ هكتار األعالف 
خالل مرحلة النمو الخري وبعد 

كل حصاد

خالل مرحلة النمو الخري150-300 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة

150ً-300 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة أسبوعيا

50ً-100 غ/100 لرت ماء املشاتل أسبوعيا
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الكثافة 

)كغ/لرت(

الذائبية 

)غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
الحموضة 

pH
)100/1(

املغنيسيوم 

MgO

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
تفصيل النيرتوجني الرتكيبة %

)وزن/حجم(

يوريا أمونيا نرتات

1.58 300 1.2 3.0-2.0 1.5 18.0 24.0 24.0 20.7 3.3 0 24-24-18+1.5 MgO + TE

1.58 200 1.2 4.0-3.0 0 15.0 15.0 15.0 0 15 0 15-15-15 + TE

Fe 100ppm, Cu 100ppm, Zn 100ppm, B 100ppm, Mn 100ppm, Mo 50ppm  :محتوى العنارص الصغرى

تراكيب متوازنة وشبه متوازنة



تراكيــب ذات محتــوى عــايل مــن الفســفور وهــي رضوريــة يف مرحلــة 

تكويــن جــذور قويــة للنبــات  باإلضافــة اىل النمــو الخــري. 

ــة و  ــاءة عالي ــن كف ــوف يضم ــة س ــذه الرتكيب ــاح يف ه ــفور املت ــكل الفس ش

ــات.  ــج أفضــل عــىل النب نتائ

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي/100 لرت ماء سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

2-4 كغ/500 م2
2-4 كغ/1000 م2

خالل مراحل النمو الجذري واإلزهار  150-300 غ 

خالل الشهر االول 12-15 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 

خالل الشهر االول 12-15 كغ/ هكتار األعالف 

  خالل مرحلة اإلزهار150-300 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة

 عند الحاجة150-300 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة

بعد ظهور األوراق الحقيقية  50-100 غ/100 لرت ماء املشاتل

املحتويات والخصائص الفيزيائية: 

الكثافة 

)كغ/لرت(

الذائبية 

)غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
الحموضة 

pH
)100/1(

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
تفصيل النيرتوجني الرتكيبة %

)وزن/حجم(

يوريا أمونيا نرتات

1.56 350 1.6 3.0-2.0 0 61.0 12.0 6.5 5.5 0 12-61-0 + TE

1.78 350 1.5 3.0-2.0 34.0 52.0 0.0 0 0 0 0-52-34+ TE

1.50 300 0.8 3.0-2.0 10.0 50.0 10.0 1.75 8.25 0 10-50-10 + TE

MgO 100ppm, Fe 100ppm, Cu 100ppm, Zn 100ppm, B 100ppm, Mn 100ppm, Mo 50ppm  :محتوى العنارص الصغرى
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 تراكيب فسفور عالي



ــات  ــات بكمي ــا النب ــي يحتاجه ــارص الكــربى الت ــرب البوتاســيوم مــن العن يعت

كبــرية لنمــو أفضــل. 

ــح  ــث يتحكــم يف فت ــض حي ــات األي ــامً يف عملي يلعــب البوتاســيوم دوراً مه

وإغــالق التغــور التنفســية، كــام و يلعــب دوراً هامــاً يف عمليــة البنــاء 

ــة.  ــن الورق ــكريات م ــل الس ــويئ ونق الض

هــذه الرتكيبــة ذات محتــوى عــايل مــن البوتاســيوم، لتحســني نوعيــة اإلنتــاج 

ــة  ــوى الثمــرة مــن الســكر و تحســني لونهــا و إطال ــادة محت مــن خــالل زي

العمــر التخزينــي لهــا.

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي/100 لرت ماء سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

2-4 كغ/500 م2
2-4 كغ/1000 م2

خالل مرحلة منو الثامر150-300 غ 

خالل مرحلة منو السنابل 12-15 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 

بعد كل حصاد 12-15 كغ/ هكتار األعالف 

خالل مرحلة منو الثامر150-300 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة

 عند الحاجة150-300 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة
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املحتويات والخصائص الفيزيائية: 

الكثافة 

)كغ/لرت(

الذائبية 

)غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
الحموضة 

pH
)100/1(

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
تفصيل النيرتوجني الرتكيبة %

)وزن/حجم(

يوريا أمونيا نرتات

1.75 100 1.1 3.5-2.5 60.0 0 5.0 0 0 5 5-0-60 + TE

1.70 200 1.2 2.5-1.5 40.0 10.0 10.0 7.0 0 3 10-10-40 + TE

1.58 200 1.0 3.5-2.5 45.0 0.0 0.0 0 0 0 0-0-45 + TE

MgO 100ppm, Fe 100ppm, Cu 100ppm, Zn 100ppm, B 100ppm, Mn 100ppm, Mo 50ppm  :محتوى العنارص الصغرى

 تراكيب بوتاسيوم  عالي
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