


سامد عضوي سائل صايف مصمم خصيصا للرش الورقي.
يحتوي عىل تركيز عايل من األحامض األمينية النباتية.
كامــل الذوبــان يف املــاء ،مصمــم لالمتصــاص واالخـراق الرسيــع مــا يعطــي
نتائــج رسيعــة.
يعمــل عــى تقويــة الجهــاز املناعــي للنبــات حيــث يزيــد مــن قــدرة النبــات
عــى تحمــل الظــروف الجويــة الصعبــة ومقاومــة الجفــاف واألمـراض.
يدعم منو النبات يف جميع مراحل النمو املختلفة.
يزيــد مــن االنتــاج ويحســن نوعيتــه مــن خــال تعزيــز عمليــة البنــاء
الضــويئ والعمليــات الفســيولوجية داخــل النبــات.
زيادة محتوى الثامر من السكر.

املحتويات والخصائص الفيزيائية( :و/ح )%
نيرتوجني كيل
احامض امينية
درجة الحموضة )100/1( pH
امللوحة )1000/1( EC mS
الذائبية (غ  /لرت) 20oC
الكثافة (كغ  /لرت)

6.0
37.5
5.0-4.0
0.2
% 100

هذا املنتج عبارةعن الربوتينات النباتية يتم اعادة
تعبئتها يف  MCFPوانتاجها من قبل رشكة

 - Italpollina SPAإيطاليا

1.22

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام:
املحصول

معدل االستعامل (رش ورقي)

الخرضاوات
(البيوت املحمية ،الزراعة املكشوفة)

 5-2لرت/هكتار

املحاصيل الحقلية

 5-2لرت/هكتار

األشجار املثمرة

 5-2لرت/هكتار

نباتات الزينة

 5-2لرت/هكتار

املشاتل

 5-2لرت/هكتار

* 4-2مرات خالل مراحل منو النبات املختلفة ،حسب االحتياجات الغذائية للمحصول والظروف املحيطة به.
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مرحلة اإلستخدام

 4-2مرات خالل املرحلة الخرضية وذلك وفقا لنوع
املحصول ،والظروف الزراعية واملتطلبات الغذائية للنبته




فــرت ون مركــب مــن األحــاض األمينيــة والنيرتوجــن العضــوي ،ميكــن
إســتعامله بالســقايه أو بالــرش الورقــي.
فــرت ون يزيــد مــن مقاومــة النبــات لظــروف اإلجهــاد ويســاهم يف إعــادة
انتعــاش النبــات بعــد التعــرض للظــروف القاســية.
كــا يعمــل عــى توفــر طاقــة النبــات مــن خــال توفــر املركبــات العضويــة
التــي يحتــاج النبــات للطاقــة إلنتاجهــا.
فريت ون يزيد من مقاومة النبات لألمراض والتغريات املناخية .
يحفــز عمليــة إنقســام الخاليــا وإســتطالتها تحــت ظــروف التوتــر و اإلجهــاد
ويزيــد مــن إنتاجيــة النبــات.
يخلط مع معظم األسمدة واملبيدات لزيادة فعاليتها.

املحتويات والخصائص الفيزيائية( :و/و )%
نيرتوجني عضوي
أحامض امينية
درجة الحموضة )100/1( pH
امللوحة )1000/1( EC mS
الذائبية (غ  /لرت) 20oC
الكثافة (كغ  /لرت)

8.0
50.0
7.0-6.0
0.2
% 100
1.23

املحصول
الخرضاوات
البيوت املحمية
الزراعة املكشوفة
املحاصيل الحقلية

معدل اإلستخدام
سقاية

مرحلة اإلستخدام

رش ورقي
2

 1.5-1لرت 500/م
 15-10لرت/هكتار

 2-1.5لرت/هكتار
 2-1.5لرت/هكتار

األشجار املثمرة

 15-10لرت /هكتار

 2-1.5لرت/هكتار

نباتات الزينة

 10-5لرت/هكتار

 1.5-1لرت/هكتار

املشاتل

 10-5لرت/هكتار

 1.5-1لرت/هكتار

المتخصصة

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام:

خالل مرحلة النمو الخرضي ،من بداية عقد الثامر حتى بداية مرحلة النضج ويف حاالت اإلجهاد
خالل مرحلة النمو الخرضي ،مرحلة منو السنابل ويف حاالت اإلجهاد
خالل مرحلة النمو الخرضي ،من بداية عقد الثامر حتى بداية مرحلة النضج ويف حاالت اإلجهاد
كل أسبوعني
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ســوبر كال  45ســاد ســائل معلــق يحتــوي عــى تركيــز عــايل مــن
الكالســيوم لضــان كفــاءة عاليــة يف االمتصــاص الرسيــع للكالســيوم مــن
قبــل النبــات.
يلعــب الكالســيوم دورا هامــا يف منــو النبــات ،تكويــن جــدار الخليــة ،انقســام
الخاليــا ،منــو الثــار واملجمــوع الجذري.
ســوبر كال  45مينــع ويعالــج أعــراض نقــص الكالســيوم والتــي تتمثــل
يف ضعــف املجمــوع الجــذري ،اصفــرار النمــوات الحديثــة ،التشــوهات و
التغ ـرات الفســيولوجية التــي قــد تصيــب الثــار كعفــن الطــرف الزهــري.
ســوبر كال  45مثــايل يف الحــاالت التــي ال يحتــاج فيهــا النبــات اىل ن ـرات
أو ســلفات.
سوبر كال  45ميكن استعامله عن طريق السقاية أو الرش الورقي.

املحتويات والخصائص الفيزيائية( :و/ح )%
45
9.0-8.0
0.04

كالسيوم CaO
درجة الحموضة )100/1( pH
امللوحة )1000/1( EC mS
الذائبية (غ  /لرت) 20oC
الكثافة (كغ  /لرت)

قابل لالنتشار باملاء

1.65

املحصول

معدل اإلستخدام
سقاية

مرحلة اإلستخدام

رش ورقي  100/لرت ماء

أشــجار الفاكهــة ،الحمضيــات ،العنــب،
الزيتــون ،التفاحيــات ،اللوزيــات
الخرضاوات (البيوت املحمية)

 25-10لرت/هكتار

 300-150مل

الخرضاوات (البيوت املكشوفة)

 25-5لرت/هكتار

 300-150مل

نباتات الزينة

 20-5لرت/هكتار

 250-150مل

خالل مراحل منو النبات املختلفة

املشاتل

 10-5لرت/هكتار

 300-150مل

خالل فرتة التشتيل

 20-5لرت/هكتار

المتخصصة

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام:

 300-150مل
خالل مراحل منو النبات املختلفة

* معدالت االستعامل اعاله 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.
** لضامن نتائج أفضل يفضل استخدام سوبر كال  45من بداية مراحل النمو املبكرة وطوال دورة منو النبات.

15لتر
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فــويل هيــوم ســاد ســائل مزيــج مــن حامــض الهيومــك والفولفيــك عنــد
اضافتــه للرتبــة يعمــل عــى زيــادة النشــاط امليكــرويب واملــواد الغذائيــة فيهــا
وكذلــك يحافــظ عــى خصوبــة الرتبــة وبنيتهــا.
فــويل هيــوم يعمــل عــى زيــادة تنفــس الجــذور وتشــكلها ،زيــادة النفاذيــة
لألغشــية النباتيــة و زيــادة نقــل العنــارص مــن الرتبــة اىل النبــات.
فــويل هيــوم يزيــد مــن ســعة التبــادل األيــوين يف الرتبة ،زيــادة قــدرة الرتبة يف
الحفــاظ عــى درجــة الحموضــة املناســبة التاحــة العنــارص الغذائيــة للنبــات،
املحافظــة عــى األســمدة الكيميائيــة الذائبــة يف املــاء يف منطقــة الجــذور
واطالقهــا يف حــن حاجــة النبات لهــا ,فك تجمعــات الرتبة ,يحســن من تهوية
الرتبــة ،زيــادة قــدرة الرتبــة عــى االحتفــاظ باملاء و يقلــل من انجـراف الرتبة.
زيادة نسبة انبات البذور.
فويل هيوم ميكن استخدامه مبارشة خالل جميع أنظمة الري.

املحتويات والخصائص الفيزيائية( :و/ح )%
حامض الهيومك
حامض الفولفيك
درجة الحموضة )100/1( pH
امللوحة )1000/1( EC mS
الذائبية (غ  /لرت) 20oC
الكثافة (كغ  /لرت)
1.1

10
10
10.5-9.5
0.005
% 100

املحصول
أشجار الفاكهة ،الحمضيات ،الزيتون ،التفاحيات ،اللوزيات

معدل اإلستخدام(سقاية)
 20-10لرت/هكتار

الخرضاوات (البيوت املحمية)

 20-10لرت/هكتار

)الخرضاوات (الحقول املكشوفة

20-10لرت/هكتار

املشاتل

 3لرت 100/لرت ماء

نباتات الزينة

 20-10لرت/هكتار أو  3لرت 100/لرت ماء

 مرحلة تكون الرباعم. مرحلة االزهار. مرحلة عقد الثامر. -مرحلة منو الثامر.

المتخصصة

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام:
مرحلة اإلستخدام

خالل مراحل منو النبات املختلفة
خالل فرتة التشتيل
خالل مراحل منو النبات املختلفة

*ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن مع التكرار كل  14-10يوم خالل مراحل منو النبات.
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هيومــك بلــص  85%خليــط مــن حامــض الهيومــك و مســتخلصات األعشــاب
البحريــة)Ascophyllum nodosum(.
يزيــد مــن مقاومــة الجــذور لظــروف االجهــاد (الجفــاف ،اإلرتفــاع أو اإلنخفــاض يف
درجــات الح ـرارة وامللوحــة).
يعزز منو الجذور ويجدد من منو التالف منها.
يحفز من منو الكائنات الحية الدقيقة املفيدة يف منطقة الجذر.
يحفز انبات البذور ويرسع عملية منوها.
يزيد قدرة الرتبة عىل االحتفاظ باملاء.
يحسن من تهوية الرتبة ويزيد من تبادل الغازات فيها.
زيــادة قــدرة الرتبــة عــى معادلــة الحموضــة مــا يزيــد نســبة العنــارص املتاحــة
فيهــا.
تقليل ملوحة الرتبة.
يحسن من خواص الرتبة الطينية منها والرملية.

املحتويات والخصائص الفيزيائية( :و/و )%
حامض الهيومك
أعشاب بحرية
درجة الحموضة )100/1( pH
امللوحة )1000/1( EC mS
الذائبية (غ  /لرت) 20oC

80
5
9.0-10.0
0.3
% 20

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام:
املحصول

معدل اإلستخدام (سقاية)

أشجار الفاكهة ،الحمضيات ،الزيتون ،التفاحيات،
اللوزيات

 5-4كغ/هكتار

الخرضاوات (البيوت املحمية)

 5-4كغ/هكتار

)الخرضاوات (الزراعة املكشوفة

 5-4كغ/هكتار

املشاتل
نباتات الزينة

مرحلة اإلستخدام
مرحلة تكون الرباعم.مرحلة االزهار.مرحلة عقد الثامر.مرحلة منو الثامر.خالل مراحل منو النبات املختلفة

 500-250غ  100 /لرت ماء

خالل فرتة التشتيل

 5-4كغ/هكتار أو  3كغ 100/لرت ماء

خالل مراحل منو النبات املختلفة

*ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن مع التكرار كل  10-14يوم خالل مراحل منو النبات.
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التعبئة املتوفرة  1 :كغم  2،كغم  5،كغم 10،كغم 20،كغم

