
NPK  األمسدة السائلة

مجموعــة تراكيــب مــن العنــارص الكــربى NPK عــىل شــكل ســائل صــايف تتميــز بســهولة إســتخدامها، وهــي 

مناســبة للــرش الورقــي، الســقاية والزراعــات املائيــة.

 تتميــز بانهــا مصنعــة مــن مــواد اوليــة عاليــة الجــودة وخاليــة مــن الشــوائب  للحصــول عــىل أداء

 و نتائج أفضل.

التعبئة: 1 لرت، 5 لرت و 20 لرت. 
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ــري-  ــو الخ ــيط النم ــربى NPK لتنش ــارص الك ــن العن ــة م ــب متوازن تراكي

ــه. ــالل دورة حيات ــات خ ــري للنب الثم

ــل  ــن قب ــع م ــاص رسي ــاء و إمتص ــة  يف امل ــة كامل ــريت بذائبي ــز أمكوف يتمي

ــات. النب

ــايل  ــو مث ــة لنم ــرى الالزم ــارص الصغ ــىل العن ــوي ع ــب تحت ــع الرتاكي جمي

للنبــات وملنــع ظهورأعــراض النقــص.

املحتويات والخصائص الفيزيائية: 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

الكثافة 

)كغ/لرت(

الذائبية 

)غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
الحموضة 

pH
)100/1(

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
الرتكيبة %                تفصيل النيرتوجني

)وزن/حجم(

يوريا أمونيا نرتات

1.24 %100 0.5 8.0-7.0 10.0 10.0 10.0 7.0 2.0 1.0 10-10-10 + TE

1.28 %100 0.3 7.0-6.0 13.0 13.0 13.0 13 0 0 13-13-13 + TE

1.24 %100 0.5 8.0-7.0 8.0 8.0 10.0 7.0 2.0 1.0 10-8-8 + TE

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

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

2-4 لرت/500 م2
2-4 لرت/1000 م2

2-4 لرت/هكتار 
خالل مراحل النمو املتوسطة، بعد اإلزهار 

والعقد

مرحلة التفريع واستطالة الساق3-5 لرت/هكتار املحاصيل الحقلية 

خالل مرحلة النمو الخري وبعد كل حصاد3-5 لرت/هكتار األعالف 

خالل مرحلة النمو الخري2-4 لرت/هكتار 50-150مل/ شجرةاألشجار املثمرة

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

50ً-100 مل/100 لرت املشاتل أسبوعيا
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تراكيب متوازنة وشبه متوازنة



املحتويات والخصائص الفيزيائية: 

ــة  ــة منخفض ــة حموض ــفور ودرج ــن الفس ــايل م ــوى ع ــب ذات محت تراكي

ــات.  ــل النب ــن قب ــل م ــاص أفض ــامن إمتص لض

ــة   ــاه القلوي ــب اىل املي ــذه الرتاكي ــة ه ــإن إضاف ــي ف ــرش الورق ــة ال يف حال

ــل.     ــاص أفض ــامن إمتص ــرش لض ــول ال ــة محل ــة حموض ــوازن درج ي

ــو  ــز النم ــم وتحفي ــتال لدع ــة األش ــد زراع ــة املوســم وبع تســتخدم يف بداي

ــار.  ــز اإلزه ــتخدامها لتحفي ــح بإس ــذري، وينص الج

تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل للنبــات وملنــع ظهــور 

أعــراض النقــص.

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  النمو الجذري واإلزهار  2-4 لرت/هكتار 

خالل الشهر االول3-5 لرت/هكتار املحاصيل الحقلية 

خالل الشهر االول3-5 لرت/هكتار األعالف 

  خالل مرحلة اإلزهار2-4 لرت/هكتار 50-150مل/ شجرةاألشجار املثمرة

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

بعد ظهور األوراق الحقيقية   50-100 مل/100 لرت املشاتل

الكثافة 

)كغ/لرت(

الذائبية 

)غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
الحموضة 

pH
)100/1(

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
الرتكيبة %                تفصيل النيرتوجني

)وزن/حجم(

يوريا أمونيا نرتات

1.64 %100 2.0 3.0-2.0 3.0 70.0 5.0 1.5 3.5 0 5-70-3 + TE

1.38 %100 1.2 3.0-2.0 5.0 40.0 5.0 3.5 1.5 0 5-40-5 + TE

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


