
صممــت منتجــات جولــد فــريت لتــزود النبــات بالعنــارص الكــربى)NPK( باالضافــة اىل مكونــات خاصــة مــن 

املحفــزات البيولوجيــة تســاعد النبــات عــىل تغلــب عــىل ظــروف االجهــاد الصعبــة مثــل )الجفــاف, التجمــد 

درجــات الحــرارة العاليــة ....(

جولد فريت يحتوي ايضا عىل العنارص الصغرى املخلبة ب EDTA لضامن منو مثايل للنبات  

التعبئة املتوفرة : 1 كغم ،2 كغم ،5 كغم 
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الذائبية )غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS (1000/1) 

درجة
pHالحموضة

)100/1(

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
تفصيل النيرتوجني

الرتكيبة %
يوريا أمونيا نرتات

350 1.0 5.0-4.0 20.0 20.0 20.0 10.0 4.0 6.0 20-20-20 + TE

300 0.7 5.0-4.0 10.0 10.0 30.0 25.0 2.0 3.0 30-10-10 + TE

150 1.4 5.0-4.0 35.0 5.0 15.0 3.0 1.7 10.3 15-5-35 + TE

300 1.0 5.0-4.0 10.0 50.0 10.0 1.5 7.5 1.0 10-50-10 + TE

محتوى العنارص الصغرى:

معدل اإلستخدام:  رش ورقي 200-300 غ/100 لرت ماء  

جولد فريت    
 ،  NPK الكــربى  العنــارص  مــن  متوازنــة  تركيبــة 

املختلفــة. النبــات  منــو  مراحــل  خــالل  تســتخدم 

كــام وينصــح بإســتخدامها للمحاصيــل ذات النضــج 

ــة مــن  التدريجــي حيــث تكــون الحاجــة لنســب عالي

العنــارص الكــربى يف نفــس الوقــت مــام يســاهم يف منــو 

أزهــار جديــدة، دعــم النضــج واملحافظــة عــىل النمــو 

الخــري. 

ــايل  تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مث

ــع ظهورأعــراض النقــص. ــات وملن للنب

جولد فريت    
ــة  ــني، مالمئ ــن النيرتوج ــايل م ــوى ع ــة  ذات محت تركيب

ــات. ــو الخــري للنب ــم النم لدع

إن توفــر العنــارص الكــربى والصغــرى ســيمنع حــدوث 

أي خلــل يف التــوازن الغــذايئ.

جولد فريت    
تركيبــة ذات محتــوى عــايل مــن الفســفور، تســتخدم يف 

ــز  ــة املوســم وبعــد زراعــة األشــتال لدعــم وتحفي بداي

النمــو الجــذري، وينصــح بإســتخدامها لتحفيــز اإلزهــار. 

ــايل  تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مث

ــات وملنــع ظهــور أعــراض النقــص. للنب

جولد فريت    
البوتاســيوم  مــن  عــايل  محتــوى  ذات  تركيبــة 

الثــامر.   ونضــج  منــو  مرحلــة  خــالل  الــروري 

يلعــب البوتاســيوم دوراً هامــاً يف عمليــة نقــل 

ــة اىل  ــامر باالضاف ــة الث ــني نوعي ــكريات، تحس الس

زيــادة مقاومــة و تحمــل النبــات للظــروف الصعبــة 

ــراض.  و األم

تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو 

مثــايل للنبــات وملنــع ظهــور أعــراض النقــص.

20-20-20 + TE 30-10-10 + TE

15-5-35 + TE10-50-10 + TE

املحتويات والخصائص الفيزيائية: 
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ـي
رق

و

MgO 0.2%, Fe EDTA 1000ppm, Cu EDTA 500ppm, Zn EDTA 500ppm, B 200ppm, Mn EDTA 500ppm, Mo 50ppm


