
حزمة خاصة متطورة لرفع كفاءة األسمدة المركبة (البودرة) وزیادة انتاج المحاصیل

مجموعة من حزمة ھي فیغور تكنولوجیا 
نمو منشطات من الوظائف متعددة مواد
لزیادة امینیة واحماض وفیتامینات طبیعیة
للنبات الغذائیة المعادن وامتصاص فاعلیة
الظروف مواجھة على النبات قدرة وزیادة
الالزمة الطاقة بدعم المجھدة المناخیة

المختلفة النمو مراحل في تجربة مقارنة عىل محصول الخيار داخل البيوت املحمية ب
 برنامج بأسمدة الفيغور وبدون للنبات
الفيغور �نطقة الكرك - االردن

النتيجة: زيادة اإلنتاج 11 %
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 یدعم عملیات

 التمثیل الغذائي داخل
 النبات للحصول على

 محصول عالي
الجودة

 
 یزید مقاومة

 النبات للظروف
 المناخیة

 
 یدعم كفاءة
عمل السماد

أمسدة املعجون

أمكوبست هو سامد NPK مخلوط كيميائيا عىل شكل فريد وهو املعجون. 

هــذا الشــكل املعجــون مــن األســمدة و الــذي قامــت الرشكــة الحديثــة بإبتــكاره و تطويــره ألول مــرة يف عــامل صناعــة األســمدة 

 قــد أثبــت كفــاءة عاليــة يف تغذيــة النبــات باملقارنــة مــع األســمدة التقليديــة األخــرى. حيــث أن الرتكيبــة الكيميائيــة الفريــدة 

لـ أمكوبست تتميز بالتفوق يف رسعة إمتصاص العنارص من قبل النبات حيث أنها متاحة كليا مع انغسال أقل يف الرتبة. 

أمكوبست ُمصنع من مواد خام عالية الجودة لضامن منو مثايل وإمتصاص عايل من قبل النبات. 

أمكوبست مركب كيميائيا و بتجانس 100 % و ذو ذائبية عالية و خال من الكلور.

أمكوبســت تراكيــب حامضيــة للمســاعدة عــىل تخفيــف قلويــة الرتبــة حــول منطقــة الجــذور وتحريــر العنــارص املثبتــة يف الرتبــة 

مــن املواســم الســابقة. 

باإلضافة اىل ذلك فإن أمكوبست يقلل من منو الطحالب وتراكم الكالسيوم داخل نقاطات أنابيب الري. 

أمكوبست برتاكيبه املختلفة واملتنوعة ميكن خلطه مع معظم األسمدة واملبيدات.  

التعبئة: 5 كغم, 10 كغم, 15 كغم و 20 كغم. 

ون
عج

م
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تركيبــة فريــدة لدعــم وتحفيــز النمــو الجــذري واإلزهــار. ميكــن إســتخدامه 

مــن خــالل الــرش الورقــي او ســقاية.

الرتكيــز العــايل مــن الفســفور املتــاح كليــا يحفيــز منــو جــذري قــوي و كثيــف 

ــات لألمــراض  ــادة مقاومــة النب مــام ينعكــس عــىل منــو خــري أفضــل. زي

والظــروف الجويــة القاســية بســبب توفــر كميــة مناســبة مــن البوتاســيوم، 

كــام يســاهم الفســفور يف اعــادة بنــاء النموالجــذري بعــد اإلصابــة باألمــراض 

أو النيامتــودا.  

ــدد  ــادة ع ــز  وزي ــار لتحفي ــة اإلزه ــة يف مرحل ــذه الرتكيب ــتخدم ه ــام تس ك

ــار.  األزه

تحتــوي عــىل نســب مــن العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل للنبــات يف 

املراحــل املبكــرة مــن النمــو 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

1.6 400 1.2 3.0-2.0 10.0 50.0 20.0 18.0 2.0 0 20-50-10 + 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/100 لرت ماء سقاية

الخراوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

2-4 كغ/500 م2
2-4 كغ/1000 م2

خالل مرحلة 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 املشاتل

20-50-10 + TE
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ــان يف  ــة الذوب ــوى عــايل مــن الفســفور والبوتاســيوم عالي ــة ذات محت تركيب

املــاء.

ــة اإلزهــار،  ــادة عــدد األزهــار وتحســني عملي ــة تســاهم يف زي هــذه الرتكيب

ــز عقــد الثــامر.  ويف تحفي

الثــامر  عقــد  اإلزهــار،  مرحلــة  خــالل  بإســتخدامها  ينصــح 

تكــون  التــي  و  الخــراوات  مثــل  محاصيــل  يف  خاصــة  و  والنضــج. 

الثمــري  والنمــو  والعقــد  االزهــار  بــني  متداخلــة  املراحــل   فيهــا 

ــد  ــار، عق ــز اإلزه ــاهم يف تحفي ــي تس ــرى الت ــارص الصغ ــىل العن ــوي ع تحت

ــص. ــراض النق ــور أع ــع ظه ــا ولنم ــامر ومنوه الث

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 االزهار ومنو الثامر150-300 غ 

12-15 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 
خالل الشهر االول وخالل مرحلة 

منو السنابل 

خالل الشهر االول12-15 كغ/ هكتار األعالف 

خالل مراحل اإلزهار ومنو الثامر150-300 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة

 عند الحاجة150-300 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة

مرحلة التقسية 50-100 غ 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

1.75 400 1.5 3.0-2.0 30.0 50.0 5.0 0 2.0 3.0 5-50-30 + TE

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

5-50-30 + TE
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تركيبــة فريــدة لدعــم وتحفيــز النمــو الجــذري  باإلضافــة اىل اإلزهــار، حيــث 

ميكــن إســتخدامها ســقاية أو مــن خــالل الــرش الورقــي. 

الرتكيــز العــايل مــن الفســفور املتــاح كليــا يســاهم يف دعــم وتحفيــز النمــو 

ــاهم  ــام يس ــل. ك ــري أفض ــو خ ــىل من ــس ع ــام ينعك ــات م ــذري للنب الج

الفســفور يف إعــادة بنــاء النموالجــذري بعــد اإلصابــة باألمــراض أو النيامتودا.  

ــدد  ــادة ع ــز  وزي ــار لتحفي ــة اإلزه ــة يف مرحل ــذه الرتكيب ــتخدم ه ــام تس ك

ــار.  األزه

تحتــوي عــىل نســب مــن العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل للنبــات يف 

املراحــل املبكــرة مــن النمــو وملنــع ظهورأعــراض النقــص.

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 االول12-15 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 غاملشاتل

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

1.65 500 1.4 3.0-2.0 0 61.0 12.0 0 12 0 12-61-0 + TE

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

12-61-0 + TE

ون
عج

م
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ــبب  ــك بس ــامر، وذل ــة  الث ــة وكمي ــم، نوعي ــني حج ــة لتحس ــة مصمم تركيب

إحتوائهــا عــىل نســبة عاليــة مــن البوتاســيوم الــذي يســاهم يف زيــادة 

محتــوى الثــامر مــن الســكريات والكربوهيــدرات. 

ينصــح بإســتخدامها يف مراحــل منــو ونضــج الثــامر للمحافظــة عــىل التــوازن 

ــاة  ــة دورة حي ــؤدي اىل إطال ــام ي ــامر م ــو الث ــري ومن ــو الخ ــني النم ــا ب م

ــات.  النب

تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل للنبــات وملنــع 

النقــص.  ظهورأعــراض 

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

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

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

1.76 250 1.2 3.0-2.0 50.0 20.0 15.0 3.0 4.0 8.0 15-20-50 + TE

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

15-20-50+TE
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تركيبــة تحتــوي عــىل نيرتوجــني ومحتــوى متوســط مــن الفســفور وعــايل مــن 

البوتاســيوم مناســبة يف بعــض مراحــل منــو النبــات التــي التتطلــب كميــات 

نيرتوجــني عاليــة .

ــة  ــادة مقاوم ــذور وزي ــو الج ــز من ــيوم يف تعزي ــفور والبوتاس ــاعد الفس يس

ــات لحــاالت الصقيــع والجفــاف باالضافــة اىل احتواءهــا عــىل العنــارص  النب

ــات ــايل للنب ــو مث ــة لنم الصغــرى الالزم

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

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

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

1.55 250 1.7 3.0-2.0 36.0 20.0 10.0 4.25 2.75 3.0 10-20-36 + TE

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

10-20-36+TE

ون
عج

م
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ــات بنســبة 100 %،  ــاح للنب ــن الفســفور املت ــايل م ــوى ع ــة ذات محت تركيب

ذات فعاليــة ممتــازة يف مراحــل النمــو املبكــرة للنبــات لتعزيــز النمــو 

ــا. ــادة عدده ــار وزي ــون األزه ــز تك ــتعمل لتحفي ــام تس ــذري، ك الج

تحتــوي عــىل تركيــز عــايل مــن املــواد العضويــة مــام يعمــل عــىل تنشــيط 

ميكروبــات الرتبــة التــي بدورهــا تســاهم يف إنحــالل املــادة العضويــة  

ــات. ــة للنب ــة املهم ــارص الغذائي ــر العن لتحري

ــل يف  ــة تتحل ــادة العضوي ــإن امل ــي ف ــرش الورق ــالل ال ــن خ ــه م ــام و أن ك

األوراق لتتحــول اىل ســكريات وكربوهيــدرات يتــم تخزينهــا يف خاليــا النبــات 

ــا  ــات وتوجيهه ــة النب ــري طاق ــايل توف ــد الحاجــة و بالت ــم إســتخدامها عن ليت

ــف أخــرى.  اىل وظائ

تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل للنبــات وملنــع 

النقــص.  ظهورأعــراض 

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

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 غاملشاتل

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

1.5 400 1.1 3.0-2.0 0 44.0 18.0 15.0 3 0 18-44-0 + OM + TE

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

18-44-0+TE+ مواد عضوية
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تركيــة  ذات محتــوى عــايل مــن النيرتوجــني تتميــز بذائبيــة عاليــة و تجانــس 

كامــل، مالمئــة لدعــم النمــو الخــري للنبــات.

ــات  ــن الكمي ــل م ــكال يقل ــدة أش ــة بع ــذه الرتكيب ــني يف ه ــود النيرتوج وج

ــات. ــايل للنب ــل ومث ــو أفض ــؤدي اىل من ــام ي ــه م ــودة من املفق

ــل  ــع حــدوث أي خل ــارص الكــربى والصغــرى سيســاهم يف من إن توفــر العن

ــوازن الغــذايئ.  يف الت

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

خالل مرحلة النمو الخري150-300 غ 

بعد الشهر االول12-15 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 

بعد الشهر االول وبعد كل حصاد12-15 كغ/ هكتار األعالف 

150-300 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة
 بعد تفتح الرباعم الخرية و خالل

مرحلة النمو الخري

150ً-300 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة أسبوعيا

عند الحاجة50-100 غ املشاتل

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

1.52 400 1.0 3.0-2.0 10.0 10.0 40.0 20.0 10.5 9.5 40-10-10  + TE

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

40-10-10+TE

ون
عج

م
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ــا  ــام أنه ــربى، ك ــارص الك ــص يف العن ــدوث أي نق ــع ح ــة ملن ــة متوازن تركيب

ــة  ــات و لكاف ــو النب ــل من ــع مراح ــتخدامها يف جمي ــن إس ــة ميك ــة عام تركيب

ــل. املحاصي

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. 

ــب  ــن الرتاكي ــة  ع ــذه الرتكيب ــز ه ــد، تتمي ــايئ الفري ــا الكيمي ــرا لرتكيبه ونظ

ــات.  ــل النب ــن قب ــاص م ــة يف اإلمتص ــاءة عالي ــة بكف التقليدي

تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل للنبــات وملنــع 

النقــص. ظهورأعــراض 

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 غاملشاتل أسبوعيا

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

1.55 300 1.3 3.0-2.0 20.0 20.0 20.0 5.0 9.0 6.0 20-20-20 + TE

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

20-20-20+TE

30


