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أمسدة البودرة الذائبة

تقــوم الرشكــة الحديثــة لصناعــة األســمدة بإنتــاج أســمدة بــودرة )NPK( عاليــة الذائبيــة واملصنعــة مــن مــواد خــام عاليــة الجــودة، 

وتحتــوي عــىل العنــارص الصغرى الالزمة لنمــو مثايل للنبات، و ذلك تحت اإلســم التجــاري أمكولون.

أمكولــون يتميــز بذائبيــة عالية و رسيعة  يف املاء وميكن اســتخدامه يف جميع أنظمة الري األريض و الــرش الورقي، ويتميز ايضا برتاكيبه 

املتنوعةلتتوافــق مع إحتياجــات و مراحل منو املحاصيل املختلفة.

أمكولون يعتمد عىل اليوريا ذات املحتوى القليل جدا من البيوريت و يحتوي ايضا عىل العنارص الثانوية والصغرى  الالزمة لنمو مثايل 

 .SO3, MgO, Fe, Zn, B, Mn, Cu & Mo للنبات وملنع ظهور أعراض النقص املختلفة و تشمل

أمكولون ذو محتوى قليل جدا من الكلور و الصوديوم، كام أن قيم التوصيل الكهربايئ )EC( متدنية.    

أمكولون برتاكيبه املختلفة واملتنوعة ميكن خلطه مع معظم األسمدة واملبيدات، ويفضل إجراء تجربة خلط صغرية قبل اإلستخدام.  

التعبئة املتوفرة: 1 كغم، 10 كغم و 25 كغم. 

ميكن للرشكة أن تنتج أي تراكيب أخرى غري الواردة هنا حسب طلب العميل.
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لجميــع  تســتخدم   ،  NPK الكــربى  العنــارص  مــن  متوازنــة  تراكيــب 

النبــات املختلفــة. املحاصيــل و خــالل مراحــل منــو 

كــام وينصــح بإســتخدامها للمحاصيــل ذات النضــج التدريجــي حيث تكون 

حاجــة لنســب عاليــة مــن العنــارص الكــربى يف نفــس الوقــت مــام يســاهم 

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

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

ــص. ــراض النق ــع ظهورأع ــات ولنم ــايل للنب مث

املحتويات والخصائص الفيزيائية: 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

الذائبية 

)غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
الحموضة

pH
)100/1(

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
تفصيل النيرتوجني

الرتكيبة %

يوريا أمونيا نرتات

350 0.8 4.5-3.5 20.0 20.0 20.0 11.0 4.0 5.0 20-20-20 + TE

300 1.0 5.0-4.0 19.0 19.0 19.0 7.0 6.4 5.6 19-19-19 + TE

350 0.8 4.0-3.0 18.0 18.0 18.0 9.0 6.0 3.0 18-18-18 + TE

300 1.0 4.5-3.5 17.0 17.0 17.0 10.0 7.0 0 17-17-17 + TE

350 1.0 4.5-3.5 20.0 10.0 20.0 0 8.0 12.0 20-10-20 + 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

150-200 غ 
خالل مراحل النمو املتوسطة، بعد 

اإلزهار والعقد

مرحلة التفريع وإستطالة الساق10-12 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 

10-12 كغ/ هكتار األعالف 
خالل مرحلة النمو الخري وبعد 

كل حصاد

خالل مرحلة النمو الخرصي150-200 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة

100ً-150 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة أسبوعيا

50ً-100 غ/100 لرت ماء املشاتل أسبوعيا
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تراكيب NPK املتعادلة



املحتويات والخصائص الفيزيائية: 

تراكيــب ذات محتــوى عــايل مــن النيرتوجــني،  مالمئــة لدعــم النمــو الخــري 

للنبات.

ــدوث أي  ــيمنع ح ــرى س ــا والصغ ــربى منه ــرى الك ــارص األخ ــر العن إن توف

ــذايئ. ــوازن الغ ــل يف الت خل

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 الخري150-200 غ 

بعد الشهر األول10-12 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 

بعد الشهر األول وبعد كل حصاد 10-12 كغ/ هكتار األعالف 

150-200 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة
 بعد تفتح الرباعم الخرية و خالل

  مرحلة النمو الخري

100ً-150 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة أسبوعيا

عند الحاجة50-100 غ/100 لرت ماء املشاتل

الذائبية 

)غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
الحموضة

pH
)100/1(

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
تفصيل النيرتوجني

الرتكيبة %

يوريا أمونيا نرتات

300 0.6 5.0-4.0 14.0 14.0 28.0 21.0 3.0 4.0 28-14-14 + TE

300 0.7 4.5-3.5 10.0 10.0 30.0 22.0 5.0 3.0 30-10-10 + TE

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



تراكيــب ذات محتــوى عــايل مــن الفســفور املتــاح كليــا، تســتخدم يف بدايــة 

ــز النمــو الجــذري، وينصــح  ــة األشــتال لدعــم وتحفي املوســم أو بعــد زراع

باســتخدامها لدعــم اإلزهــار. 

جميــع هــذه الرتاكيــب تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل 

للنبــات وملنــع ظهورأعــراض النقــص.

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  150-200 غ 

خالل الشهر االول 10-12 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 

خالل الشهر االول 10-12 كغ/ هكتار األعالف 

  خالل مرحلة اإلزهار150-200 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة

 عند الحاجة100-150 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة

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

الذائبية 

)غ/لرت(

20oC

امللوحة
EC mS 

(1000/1) 

درجة
الحموضة

pH
)100/1(

البوتاسيوم

K2O
الفسفور 

P2O5

النيرتوجني 

الكيل
تفصيل النيرتوجني

الرتكيبة %

يوريا أمونيا نرتات

300 0.8 4.5-3.5 15.0 30.0 15.0 9.0 6.0 0 15-30-15+ TE

350 0.8 4.5-3.5 13.0 40.0 13.0 3.4 7.9 1.7 13-40-13 + TE

300 0.8 4.5-3.5 10.0 50.0 10.0 1.0 9.0 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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تراكيــب ذات محتــوى عــايل مــن البوتاســيوم الــروري خــالل مرحلــة منــو 

ونضــج الثــامر. 

يلعــب البوتاســيوم دور هامــا يف عمليــة نقــل الســكريات ، تحســني نوعيــة 

الثــامر باإلضافــة اىل زيــادة مقاومــة وتحمــل النبــات للظــروف الصعبــة. 

جميــع هــذه الرتاكيــب تحتــوي عــىل العنــارص الصغــرى الالزمــة لنمــو مثــايل 

للنبــات وملنــع ظهورأعــراض النقــص.

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 الثمري   150-200 غ 

خالل مرحلة منو السنابل 10-12 كغ/ هكتار املحاصيل الحقلية 

بعد كل حصاد 10-12 كغ/ هكتار األعالف 

خالل مرحلة النمو الثمري150-200 غ50-150غ/ شجرةاألشجار املثمرة

 عند الحاجة100-150 غ15-20 كغ/ هكتارنباتات الزينة

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

150 1.0 4.0-3.0 36.0 12.0 12.0 1.5 2.5 8.0 12-12-36 + TE

150 1.2 4.0-3.0 35.0 5.0 15.0 8.5 1.0 5.5 15-5-35 + TE

300 1.1 4.0-3.0 30.0 15.0 15.0 5.0 3.0 7.0 15-15-30 + TE

250 1.2 4.0-3.0 24.0 8.0 16.0 7.0 6.5 2.5 16-8-24 + TE

200 1.1 4.5-3.5 42.0 11.0 11.0 1.0 0 10.0 11-11-42 + TE

250 0.8 4.0-3.0 27.0 10.0 17.0 11.0 3.0 3.0 17-10-27 + TE

100 1.2 4.0-3.0 40.0 7.0 7.0 4.0 1.5 1.5 7-7-40 + TE

200 1.1 4.0-3.0 40.0 6.0 12.0 5.4 0 6.6 12-6-40 + TE

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


