
 هذا املنتج عبارةعن  الربوتينات النباتية يتم اعادة 

 تعبئتها يف MCFP وانتاجها من قبل رشكة 

Italpollina SPA - إيطاليا

سامد عضوي سائل صايف مصمم خصيصا للرش الورقي.

يحتوي عىل تركيز عايل من األحامض األمينية النباتية.

كامــل الذوبــان يف املــاء، مصمــم لالمتصــاص واالخــراق الرسيــع مــام يعطــي 

نتائــج رسيعــة.

يعمــل عــىل تقويــة الجهــاز املناعــي للنبــات حيــث يزيــد مــن قــدرة النبــات 

عــىل تحمــل الظــروف الجويــة الصعبــة ومقاومــة الجفــاف واألمــراض. 

يدعم منو النبات يف جميع مراحل النمو املختلفة.

ــاء  ــة البن ــز عملي ــالل تعزي ــن خ ــه م ــن نوعيت ــاج ويحس ــن االنت ــد م يزي

الضــويئ والعمليــات الفســيولوجية داخــل النبــات. 

زيادة محتوى الثامر من السكر. 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

6.0نيروجني كيل 
37.5احامض امينية 

4.0-5.0درجة الحموضة        )100/1(
0.2امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لر
1.22الكثافة  )كغ / لر(

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

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

مرحلة اإلستخداممعدل االستعامل )رش ورقي(املحصول

الخرضاوات 

)البيوت املحمية، الزراعة املكشوفة(
2-5 لر/هكتار

2-4 مرات خالل املرحلة الخرضية وذلك وفقا لنوع 

املحصول ،والظروف الزراعية واملتطلبات الغذائية للنبته

2-5 لر/هكتاراملحاصيل الحقلية 

2-5 لر/هكتاراألشجار املثمرة

2-5 لر/هكتارنباتات الزينة

2-5 لر/هكتار املشاتل
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املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقيسقاية

الخرضاوات

البيوت املحمية 

الزراعة املكشوفة

1-1.5 لر/500 م2

10-15 لر/هكتار

خالل مرحلة النمو الخرضي، من بداية عقد الثامر حتى بداية مرحلة النضج ويف حاالت اإلجهاد1.5-2 لر/هكتار 

خالل مرحلة النمو الخرضي، مرحلة منو السنابل ويف حاالت اإلجهاد  1.5-2 لر/هكتار املحاصيل الحقلية 

 خالل مرحلة النمو الخرضي، من بداية عقد الثامر حتى بداية مرحلة النضج ويف حاالت اإلجهاد1.5-2 لر/هكتار 10-15 لر/ هكتاراألشجار املثمرة

1-1.5 لر/هكتار 5-10 لر/هكتار نباتات الزينة
 كل أسبوعني

1-1.5 لر/هكتار5-10 لر/هكتار املشاتل

ــن  ــوي، ميك ــني العض ــة والنيروج ــامض األميني ــن األح ــب م ــرت ون مرك ف

ــي.  ــرش الورق ــقايه أو بال ــتعامله بالس إس

فــرت ون يزيــد مــن مقاومــة النبــات لظــروف اإلجهــاد ويســاهم يف إعــادة 

انتعــاش النبــات بعــد التعــرض للظــروف القاســية.

 كــام يعمــل عــىل توفــر طاقــة النبــات مــن خــالل توفــر املركبــات العضويــة 

التــي يحتــاج النبــات للطاقــة إلنتاجهــا.   

فرت ون يزيد من مقاومة النبات لألمراض والتغرات املناخية . 

يحفــز عمليــة إنقســام الخاليــا وإســتطالتها تحــت ظــروف التوتــر و اإلجهــاد 

ويزيــد مــن إنتاجيــة النبــات. 

يخلط مع معظم األسمدة واملبيدات لزيادة فعاليتها. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/و %( 

8.0نيروجني عضوي 
50.0أحامض امينية 

6.0-7.0درجة الحموضة        )100/1(
0.2امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 % الذائبية )غ / لر
1.23 الكثافة  )كغ / لر(

        pH
EC mS
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ســوبر كال 45 ســامد ســائل معلــق يحتــوي عــىل تركيــز عــايل مــن 

ــن  ــيوم م ــع للكالس ــاص الرسي ــة يف االمتص ــاءة عالي ــامن كف ــيوم لض الكالس

ــات.  ــل النب قب

يلعــب الكالســيوم دورا هامــا يف منــو النبــات، تكويــن جــدار الخليــة، انقســام 

الخاليــا، منــو الثــامر واملجمــوع الجذري. 

ســوبر كال 45 مينــع ويعالــج أعــراض نقــص الكالســيوم والتــي تتمثــل 

ــوهات و  ــة، التش ــوات الحديث ــرار النم ــذري، اصف ــوع الج ــف املجم يف ضع

التغــرات الفســيولوجية التــي قــد تصيــب الثــامر كعفــن الطــرف الزهــري. 

ــرات  ــات اىل ن ــا النب ــاج فيه ــي ال يحت ــايل يف الحــاالت الت ســوبر كال 45 مث

أو ســلفات. 

سوبر كال 45 ميكن استعامله عن طريق السقاية أو الرش الورقي. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

املحصول
معدل اإلستخدام

مرحلة اإلستخدام
  رش ورقي /100 لر ماءسقاية

العنــب،  الحمضيــات،  الفاكهــة،  أشــجار 

اللوزيــات التفاحيــات،  5-20 لر/هكتارالزيتــون، 
150-300 مل

خالل مراحل منو النبات املختلفة 150-300 مل10-25 لر/هكتارالخرضاوات )البيوت املحمية(

150-300 مل5-25 لر/هكتارالخرضاوات )البيوت املكشوفة(

خالل مراحل منو النبات املختلفة150-250 مل5-20 لر/هكتارنباتات الزينة

خالل فرة التشتيل150-300 مل5-10 لر/هكتاراملشاتل

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

CaO  45كالسيوم
8.0-9.0درجة الحموضة        )100/1(
0.04امللوحة            )1000/1(

20oC  )قابل لالنتشار باملاءالذائبية )غ / لر

1.65الكثافة  )كغ / لر(

        pH
EC mS

 * 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 45 من بداية مراحل النمو املبكرة وطوال دورة منو النبات.
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ــد  ــك عن ــج مــن حامــض الهيومــك والفولفي ــوم ســامد ســائل مزي فــويل هي

اضافتــه للربــة يعمــل عــىل زيــادة النشــاط امليكــرويب واملــواد الغذائيــة فيهــا 

وكذلــك يحافــظ عــىل خصوبــة الربــة وبنيتهــا.

فــويل هيــوم يعمــل عــىل زيــادة تنفــس الجــذور وتشــكلها، زيــادة النفاذيــة 

لألغشــية النباتيــة و زيــادة نقــل العنــارص مــن الربــة اىل النبــات.

فــويل هيــوم يزيــد مــن ســعة التبــادل األيــوين يف الربة، زيــادة قــدرة الربة يف 

الحفــاظ عــىل درجــة الحموضــة املناســبة التاحــة العنــارص الغذائيــة للنبــات، 

ــة يف املــاء يف منطقــة الجــذور  ــة الذائب املحافظــة عــىل  األســمدة الكيميائي

واطالقهــا يف حــني حاجــة النبات لهــا, فك تجمعــات الربة, يحســن من تهوية 

 الربــة، زيــادة قــدرة الربــة عــىل االحتفــاظ باملاء و يقلــل من انجــراف الربة. 

زيادة نسبة انبات البذور.

فويل هيوم ميكن استخدامه مبارشة خالل جميع أنظمة الري. 

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

مرحلة اإلستخداممعدل اإلستخدام)سقاية(املحصول

10-20 لر/هكتار أشجار الفاكهة، الحمضيات، الزيتون، التفاحيات، اللوزيات 

- مرحلة تكون الرباعم.

- مرحلة االزهار.

- مرحلة عقد الثامر.

- مرحلة منو الثامر.

10-20 لر/هكتار الخرضاوات )البيوت املحمية(
خالل مراحل منو النبات املختلفة

10-20لر/هكتار)الخرضاوات )الحقول املكشوفة

خالل فرة التشتيل 3 لر/100 لر ماء  املشاتل

خالل مراحل منو النبات املختلفة10-20 لر/هكتار أو 3 لر/100 لر ماء نباتات الزينة

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/ح %( 

10حامض الهيومك 
10حامض الفولفيك

9.5-10.5درجة الحموضة        )100/1(
0.005امللوحة            )1000/1(

20oC  )100 %الذائبية )غ / لر
1.1الكثافة  )كغ / لر(

        pH
EC mS

*ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن مع التكرار كل 10-14 يوم خالل مراحل منو النبات.
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هيومــك بلــص %85 خليــط مــن حامــض الهيومــك و مســتخلصات األعشــاب 

  )Ascophyllum nodosum(.البحريــة

يزيــد مــن مقاومــة الجــذور لظــروف االجهــاد )الجفــاف، اإلرتفــاع أو اإلنخفــاض يف 

درجــات الحــرارة 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 الربة عىل االحتفاظ باملاء. 

يحسن من تهوية الربة ويزيد من تبادل الغازات فيها. 

ــة  ــارص املتاح ــبة العن ــد نس ــام يزي ــة م ــة الحموض ــىل معادل ــة ع ــدرة الرب ــادة ق زي

ــا.  فيه

تقليل ملوحة الربة. 

يحسن من خواص الربة الطينية منها والرملية. 

املحتويات والخصائص الفيزيائية: )و/و %( 

80حامض الهيومك 
5أعشاب بحرية 

10.0-9.0درجة الحموضة        )100/1(
0.3امللوحة            )1000/1(

20oC  )20 %الذائبية )غ / لر

        pH
EC mS

املحاصيل ومعدالت اإلستخدام: 

مرحلة اإلستخداممعدل اإلستخدام )سقاية(املحصول

أشجار الفاكهة، الحمضيات، الزيتون، التفاحيات، 

اللوزيات 
4-5 كغ/هكتار

-مرحلة تكون الرباعم.

-مرحلة االزهار.

-مرحلة عقد الثامر.

-مرحلة منو الثامر.

4-5 كغ/هكتارالخرضاوات )البيوت املحمية( 
خالل مراحل منو النبات املختلفة

4-5 كغ/هكتار )الخرضاوات )الزراعة املكشوفة

خالل فرة التشتيل 250-500 غ / 100 لر ماء  املشاتل

خالل مراحل منو النبات املختلفة4-5 كغ/هكتار أو 3 كغ/100 لر ماءنباتات الزينة

      *ينصح باستخدام معدل االستعامل األدىن مع التكرار كل 14-10 يوم خالل مراحل منو النبات. 

التعبئة املتوفرة : 1 كغم ،2 كغم ،5 كغم،10 كغم،20 كغم 72






