
خليــط مــن العنــارص الثانويــة و الصغــرى املخلبــة عــىل  EDTA عــىل شــكل 

بــودرة ذائبــة.

هــذه العنــارص رضوريــة ملســاعدة النبــات عــىل القيــام بوظائفــه الحيويــة 

املهمــة مثــل اإلزهــار و العقــد و منــو و نوعيــة الثــامر.

يفضــل إســتعامل أمكوكومبــي بشــكل منتظــم لتفــادي ظهــور أعــراض 

النقــص بســهولة.

أمكوكومبــي ميتــاز بســولة يف اإلمتصــاص مــن قبــل النبــات و رسعــة يف 

ــهولة. ــص بس ــراض النق ــة أع معالج

ينصــح بإســتعامله عــن طريــق الــرش الورقــي و ميكــن إســتعامله عــن طريــق 

الري.

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
 معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
رش ورقيسقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

0.5 كغ/1000 م2
1-3 كغ/ هكتار

0.5-1 كغ/ هكتار

خالل مراحل النمو املختلفة
                                        0.5-1 كغ/ هكتاراملحاصيل الحقلية واألعالف

0.75-1.25 كغ/ هكتار20-50 غ/ شجرةاألشجار املثمرة

املحتويات والخصائص الفيزيائية: و/و 

Fe  5.0حديد
     MgO 4.5مغنيسيوم

Cu 2.5نحاس
Mn  2.5منغنيز

 Zn 1.5زنك
B 0.5بورون

Mo  0.05موليبدنم
3.0-4.0درجة الحموضة        (100/1(
1.2امللوحة            )1000/1(

20oC  )200 % الذائبية )غ / لرت

        pH
EC mS
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ــة  ــة ملعالج ــرى املخلب ــارص الصغ ــن العن ــائل م ــط س ــائل خلي ــي س كومب

أعــراض النقــص واملحافظــة عــىل التــوازن الغــذايئ للنبــات. 

كومبــي ســائل يحتــوي عــىل ســبعة عنــارص غذائيــة صغــرى والتــي تلعــب 

دورا مهــام يف منــو وتطــور النبــات املثــايل. 

كومبــي ســائل يحتــوي عــىل مــواد مخلبــة كاألحــامض الكاربوكســيلية 

واألحــامض األمينيــة مــام يجعلــه ســهل االمتصــاص مــن قبــل األوراق، وهــذه 

الخاصيــة متنــح كومبــي ســائل ميــزة اســتخدامه رشــا عــىل األوراق يف حــال 

تثبيــت عنــارص الرتبــة. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام *

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقيسقاية

ــون،  ــب، الزيت ــات، العن ــة، الحمضي أشــجار الفاكه

ــات ــات، اللوزي التفاحي
/هكتار /هكتار3-6 ل�ت 2-4 ل�ت

خالل مراحل منو النبات املختلفة
الخراوات )البيوت املحمية(

/هكتار /هكتار3-6 ل�ت 2-4 ل�ت
 الخراوات )الحقول املكشوفة(

/هكتاراملشاتل /هكتار2 ل�ت خالل مراحل نمو النبات المختلفة1-2 ل�ت

/هكتار نباتات الزينة /هكتار2-4 ل�ت خالل مراحل نمو النبات المختلفة1-3 ل�ت

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

Fe  2.0حديد
     MgO 1.0مغنيسيوم

Cu 0.5نحاس
Mn  2.0منغنيز

 Zn 2.0زنك
B 0.3بورون

Mo  0.05موليبدنم
3.0-4.0درجة الحموضة        (100/1(
0.27امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لرت
1.27 الكثافة  )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.  

رى
صغ

صر 
عنا
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أيزوترين حديد     

أمكو حديد      

. EDDHA حديد مخلب عىل

يحتوي عىل 6 % حديد 

ينصح بإستخدامه عن طريق التسميد 

األريض ملعالجة ومنع نقص عنرص الحديد. 

أمكو حديد يعالج و�نع اإلصفرار الناتج عن 

نقص عنرص الحديد.

يحتوي عىل حديد مخلب يف صورة بودرة

ذائبة. 

يفضل استخدام امكو حديد رش ورقي 

لزيادة الفاعلية عىل النبات 

EDDHA 6 % 

EDTA 13%
أمكو نحاس      

س¬د بودرة ذائب يحتوي عىل عنرص النحاس 

.  EDTA املخلب عىل

يعالج و�نع نقص عنرص النحاس الذي يلعب 

دوراً هاماً يف تكوين وإنتاج البذور، تكوين 

الكلوروفيل و نشاط األنز�ات. ك¬ ويساعد 

يف ح¬ية النبات من العديد من األمراض 

الفطرية. 

يستخدم رشاً عىل األوراق أو سقايًة من 

خالل الرتبة.  

EDTA 13%

أمكو منغنيز
يدخل عنرص املنغنيز بشكل أسايس يف تكوين 

 ،Âأنز�ات النبات. مهم يف عملية البناء الضو

Êثيل النيرتوجÇ وتكوين املركبات الرضورية 

لعمليات األيض.

س¬د بودرة ذائب يحتوي عىل عنرص املنغنيز 

 .EDTA املخلب عىل

يستخدم رشاً عىل األوراق أو سقايًة من 

خالل الرتبة ملعالجة نقص عنرص املنغنيز. 

EDTA 13%

أمكو زنك
س¬د بودرة ذائب يحتوي عىل عنرص الزنك 

 .EDTA املخلب عىل

الزنك عنرص أسايس يدخل يف تكوين 

األنز�ات إلنتاج الطاقة، إنتاج الربوتينات 

وتنظيم النمو.

يساهم يف تكوين الرتبتوفان الذي يدخل يف 

 .Çتكوين هرمون األكس

يستخدم رشاً عىل األوراق أو سقايًة من 

خالل الرتبة.  

EDTA 13%

أمكو حديد      
أمكو حديد س¬د سائل ذائب يف املاء يعالج 

و�نع نقص عنرص الحديد.

يحتوي عىل مواد عضوية لزيادة الفعالية.

يزيد من اإلنتاجية اذا  أستخدم بشكل منتظم.

�كن إستخدامه سقايًة نظراً إلنخفاض درجة 

حموضته. 

9 % سائل   
(3.2% or 4.8% ortho-ortho)

املحتويات والخصائص الفيزيائية: 

الذائبية )غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
pHالحموضة

)100/1(

نحاس

Cu

منغنيز 

Mn

زنك 

Zn
حديد 

 Fe الرتكيبة %

100 1.2 3.5-2.5 0 0 0 13   أمكو حديد 

200 0.4 9.0-8.0 0 0 0 6.0  أيزوترين حديد

% 100 0.4 4.5-3.5 0 0 0 9.0 
)و/ح(

أمكو حديد

نيرتوجني عضوي

مواد عضوية

200 1.0 3.5-2.5 13.0 0 0 0  أمكو نحاس 

100 1.25 3.5-2.5 0 0 13.0 0  أمكو زنك 

200 1.12 3.5-2.5 0 13.0 0 0  أمكو منغنيز 

   EDTA % 13

   EDTA % 13

   EDTA % 13

   EDTA % 13

   EDDHA % 6

9 % سائل   

    ،% 1.5
    % 10

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املركب
معدل اإلستخدام

  رش ورقيسقاية

---------10-15 كغ/ هكتارأيزوترين

1-2 كغ/ هكتار 5-10 كغ/ هكتار أمكو حديد 13 %

/ هكتار أمكو حديد 9 % / هكتار 2.5-3 ل�ت 0.5-1 ل�ت

1-2 كغ/ هكتار 5-10 كغ/ هكتار أمكو زنك 13 % 

1-2 كغ/ هكتار 5-10 كغ/ هكتار أمكو منغنيز 13 %

0.5-1 كغ/ هكتار 1-2 كغ/ هكتار أمكو نحاس 13 %
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أيزوترين حديد     

أمكو حديد      

. EDDHA حديد مخلب عىل

يحتوي عىل 6 % حديد 

ينصح بإستخدامه عن طريق التسميد 

األريض ملعالجة ومنع نقص عنرص الحديد. 

أمكو حديد يعالج و�نع اإلصفرار الناتج عن 

نقص عنرص الحديد.

يحتوي عىل حديد مخلب يف صورة بودرة

ذائبة. 

يفضل استخدام امكو حديد رش ورقي 

لزيادة الفاعلية عىل النبات 

EDDHA 6 % 

EDTA 13%
أمكو نحاس      

س¬د بودرة ذائب يحتوي عىل عنرص النحاس 

.  EDTA املخلب عىل

يعالج و�نع نقص عنرص النحاس الذي يلعب 

دوراً هاماً يف تكوين وإنتاج البذور، تكوين 

الكلوروفيل و نشاط األنز�ات. ك¬ ويساعد 

يف ح¬ية النبات من العديد من األمراض 

الفطرية. 

يستخدم رشاً عىل األوراق أو سقايًة من 

خالل الرتبة.  

EDTA 13%

أمكو منغنيز
يدخل عنرص املنغنيز بشكل أسايس يف تكوين 

 ،Âأنز�ات النبات. مهم يف عملية البناء الضو

Êثيل النيرتوجÇ وتكوين املركبات الرضورية 

لعمليات األيض.

س¬د بودرة ذائب يحتوي عىل عنرص املنغنيز 

 .EDTA املخلب عىل

يستخدم رشاً عىل األوراق أو سقايًة من 

خالل الرتبة ملعالجة نقص عنرص املنغنيز. 

EDTA 13%

أمكو زنك
س¬د بودرة ذائب يحتوي عىل عنرص الزنك 

 .EDTA املخلب عىل

الزنك عنرص أسايس يدخل يف تكوين 

األنز�ات إلنتاج الطاقة، إنتاج الربوتينات 

وتنظيم النمو.

يساهم يف تكوين الرتبتوفان الذي يدخل يف 

 .Çتكوين هرمون األكس

يستخدم رشاً عىل األوراق أو سقايًة من 

خالل الرتبة.  

EDTA 13%

أمكو حديد      
أمكو حديد س¬د سائل ذائب يف املاء يعالج 

و�نع نقص عنرص الحديد.

يحتوي عىل مواد عضوية لزيادة الفعالية.

يزيد من اإلنتاجية اذا  أستخدم بشكل منتظم.

�كن إستخدامه سقايًة نظراً إلنخفاض درجة 

حموضته. 

9 % سائل   
(3.2% or 4.8% ortho-ortho)
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